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n - Det er ikke det 
høje danske skatte-
tryk, der holder kvali-
ficerede udenlandske 
med-arbejdere væk. 
Virksomhederne sid-
der selv med nøglen 
til løsningen.

Af Arne Egaa.

Det siger Else Christensen, 
executive partner for virk-
somheden Relocare, som 
hun for godt et halvt år siden 
tog initiativ til at stifte.

Else Christensen er uddan-
net levnedsmiddelingeniør, 
og har i en del år arbejdet i 
virksomheder i Schweiz og 
Frankrig.

I dag hjælper hun de stør-
ste danske multinationale 
selskaber med at tiltrække 
og integrere højt kvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft.

Relocare har seks ansatte 
- tre danskere, der alle har 
boet og arbejdet i forskellige 
lande, en fra Tasmanien, en 
fra Zambia og en fra Irak.

- Så sprogligt er vi dække 

godt ind, siger Else Christen-
sen.

- Vi indgår i kulturkurser, 
som det var vist sig, at virk-

somhederne er meget glade 
for.

- Selvfølgelig er sproget 
en vigtig del, når det gælder 
integrering, men kulturel op-
lysning er en lige så vigtig 
del af integrationen. Viden 
om kultur og små nationale 
og lokale skikke og særheder 
kan forhindre store misfor-
ståelser.

- På virksomheden i 
Schweiz oplevede jeg en 
målrettet og dygtig indsats 
for at integrere de uden-
landske medarbejdere, mens 
man i Frankrig nærmest var 
ligeglade.

- Jeg opdagede, hvor utro-

lig meget bedre, mere effek-
tive og loyale mdarbejdere, 
virksomheden i Schweiz fik 
ud af deres indsats, og hvor-
dan det påvirkede virksom-
heden i forhold til arbejdskli-
ma, effektivitet, jobrotation 
og ikke mindst afkast, siger 
Else Christensen.

- Det handler altså i høj 
grad om at tage hånd om 
nye medarbejdere - og ikke 
mindst deres familier.

- Derfor er det lidt af en 
sovepude, når danske virk-
somheder, at det er det høje 
skattetryk, der forhindre at 
de kan få kvalificeret uden-
landsk arbejdskraft. Det er jo 

ikke alle, der er vokset op i 
en kultur, hvor løn er det vig-
tigste parameter.

- Der er mange, der øn-
sker at lære nye kulturer at 
kende, og hvis det ikke sker, 
rejser de hjem igen. Desuden 
ønsker alle jo at arbejde i en 
virksomhed, de kan være 
stolte af.

- Men det er ikke kun med-
arbejderne, det handler om. 
Virksomhederne skal tænke 
i familier. For det viser sig, 
at det hyppigste årsag til, at 
en udenlandsk medarbejder 
med familie forlader virk-
somheden er en utilfreds 
ægtefælle, siger Else Chri-
stensen.

- Den største årsag til, at 
de bliver, er en vellykket inte-
gration af deres børn. Derfor 
tilbyder vi også virksomhe-
derne en pakkeløsning, der 
tager højde for alle aspekter 
af flytningen til det nye land, 
og ikke mindst det liv, der 
venter dem.

- Det kan f.eks. være hjælp 
til at finde den rigtige bolig, 
de rigtige skoler og pasnings-
ordninger, finde fritidsaktivi-
teter, hjælpe ægtefællen med 
at søge job, kontakten til of-
fentlige myndigheder, bank, 
forsikring og meget mere, 
siger Else Christensen.

- Derfor løser lavere skat 
ikke virksomhedernes re-
krutteringsproblem. Det er 
bløde værdier som person-
lig udvikling, familiens triv-
sel og god integration både 
i virksomheden og det nye 
land, der er afgørende for 
medarbejderne.
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