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Opfordring til hurtig kompetenceafklaring af fordrevne fra
Ukraine

Kære kommuner
Vellykket integration handler som bekendt i høj grad om at blive en del af arbejdsmarkedet. I arbejder lige nu på at hjælpe de fordrevne fra Ukraine med at komme i
job. Derudover hjælper I ukrainerne med at sikre boliger, børnepasning, plads i
skolerne og generelt en god modtagelse. Det er en stor opgave, og vi er taknemmelige for jeres indsats.
Partnerskabet om ukrainere i job mellem regeringen, DA, FH, AC, KL og Danske
Regioner skal understøtte, at ukrainerne bliver en del af det danske arbejdsmarked.
Det er ikke nogen nem opgave, og der er ingen tvivl om, at man ikke bare kan integrere de fordrevne fra Ukraine på det danske arbejdsmarked med et snuptag. Dels
kommer en del hertil med voldsomme oplevelser fra krig, og dels taler mange af de
fordrevne ikke særlig godt engelsk, samtidig med at der også er arbejdspladser,
hvor det er en forudsætning at kunne begå sig på dansk.
Vi ved, at det er en forudsætning for et godt og hurtigt jobmatch, at arbejdsgivere
og fordrevne fra Ukraine kan finde hinanden, ligesom oplysninger om erhvervserfaring og kompetencer gør det nemmere for arbejdsgiverne og jobkonsulenter at
matche de fordrevne fra Ukraine til de rette job.
Vi vil derfor gerne komme med en fælles opfordring til, at jeres allerede store arbejde med hurtigt at kompetenceafklare de fordrevne fra Ukraine i videst muligt
omfang sker så hurtigt, som det er muligt. Konkret vil vi gerne opfordre til, at I påbegynder udfyldelse af CV’et på Jobnet så tidligt som muligt, når de fordrevne fra
Ukraine møder jer i kommunen. Det kunne fx være i forbindelse med eller i forlængelse af en eventuel ydelsessamtale.
Konkret er der tale om, at der skal udfyldes en række minimumsoplysninger i det
Jobnet CV, som I allerede kender. Det betyder i praksis, at I skal hjælpe borgeren
med at udfylde CV’et eller eventuelt indtaste oplysningerne efter en samtale. Minimumsoplysningerne er nødvendige for, at de ledige ukraineres CV’er kan udsøges
af både jobcentermedarbejderne og af kommende arbejdsgivere. Det gælder oplysninger om ”Jeg søger job som”, kontaktinformationer, relevant arbejdserfaring, uddannelse samt sprogkundskaber.
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Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at den fordrevne fra Ukraine godt kan
logge ind med brugernavn og adgangskode og udfylde hele eller dele af CV’et på
Jobnet, selvom de ikke har fået Nem ID/MitID endnu. Det er jobcentrene, der udsteder brugernavn og adgangskode i fagsystemerne.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet en kort guide
til udfyldelse af CV’et, som I kan finde på star.dk/ukraine-vaerktoejer. Derudover
har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) en hotline målrettet kommunerne,
hvor I kan få hjælp til at afklare de formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer
for de fordrevne fra Ukraine. Hotlinen kan kontaktes på vur@ufm.dk samt på +45
72 31 87 00 (mandag-fredag kl. 9-15). Læs mere om hotlinen og mulighederne for
anerkendelse af uddannelser på ufm.dk/aktuelt/temaer/ukraine. UFS vil desuden afholde et webinar for jobkonsulenter om ukrainske uddannelser, hvilket jobcentrene
vil modtage mere information om.
Som I ved, er integrationslovens frister for, hvornår kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en række tilbud og omfanget af virksomhedsrettede tilbud samt tidsfristen for, hvornår danskuddannelse skal kunne påbegyndes, i medfør af særloven
suspenderet i tre måneder. Det er her vigtigt at understrege, at kommunerne godt
kan udfylde minimumsoplysningerne i CV’et samt publicere dette på Jobnet, uden
at det automatisk sætter gang i den øvrige indsats med tilhørende frister, krav og
tilsyn.
Vi håber, at I vil tage godt imod denne opfordring til hurtigt at få kompetenceafklaret de fordrevne fra Ukraine. Det er ikke en let opgave, og vi ved, at I har enormt
travlt i øjeblikket med at tage imod de fordrevne fra Ukraine, som har fået ophold.
Men det er helt afgørende, hvis vi skal nå målet om hurtigt at sikre flest muligt en
plads på det danske arbejdsmarked.
Afslutningsvis vil vi endnu engang takke for jeres store arbejde med at løfte den
store opgave med at hjælpe de fordrevne fra Ukraine i arbejde.
Venlig hilsen
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