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1. Verdensklasserne

Sagsfremstilling
Vibeke Post Madsen, centerchef for Center for Skole, vil deltage på mødet i 
Integrationsrådet den 2. juni 2015 kl. 16.30. Vibeke Post Madsen vil fortælle om 
udfordringerne i forbindelse med verdensklasserne og forslagene til og strategien 
for håndteringen af udfordringerne.  
 
Verdensklasser er klasser, hvor undervisningen består af dansk som andetsprog, 
med henblik på at gøre eleverne parate til at blive sluset ud i almindelige klasser.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Formand Elizaveta Z Wilhelmsen indledte mødet med at byde Eric Nkurunziza (nyt 
medlem) og Centerchef Vibeke Post Madsen, velkommen til mødet. 
 
Efter en kort præsentation af sig selv oplyste Vibeke Post Madsen, at ansvaret for 
undervisning, herunder Verdensklassen, som også kaldes modtagerklassen, ligger 
hos Børne- & Ungdomsudvalget.
Det blev oplyst, at ”det frie skolevalg” sættes ud af spil i forbindelse med 
undervisning i verdensklasserne. Antallet af verdensklasser er til enhver tid 
afhængig af tilstrømningen af målgruppen. Gennem den seneste tid har 
tilstrømningen været stor. I Skagen varierer antallet fra 2 til 4 klasser, og i 
Frederikshavn, hvor alle klasserne har til huse på Nordstjerneskolen, varierer 
antallet mellem 9 og 10 klasser. Trods Nordstjerneskolens størrelse, er der ikke 
plads til det store antal verdensklasser. 
I regelsættet om verdensklasser fremgår det, at klassedelingen skal tage hensyn til 
aldersspredning, at varigheden er max. 2 år, og at integration ind i klasser som 
hovedregel skal ske på samme skole, som verdensklasserne er etableret. Der kan 
dispenseres, så integrationen foregår på en skole nær elevens hjem. 
Udfordringerne er for nuværende at sikre bedst mulig udnyttelse af fysiske og 
personalemæssige ressourcer. Fysisk er der plads på Ravnshøj skole. 
Lærerkræfterne er der, men der vil blive behov for opkvalificering i f.t. undervisning i 
verdensklasserne. Flyttes eleverne til Ravnshøj skole, er der garanteret transport til 
og fra – også fra Skolefritidsordningen (SFO). Det er tanken, at der forbliver to 
klasser til de ældste elever på Nordstjerneskolen. Dette set i lyset af, at de 
hurtigere kan blive integreret ind, og så de kan lukrere på fritidstilbuddene i 
Frederikshavn.
En anden overvejelse i forhold til undervisning af målgruppen er at gøre brug af 
erfaringer med individuel inklusion - med ekstra danskuddannelse. Erfaringer viser, 
at der foregår en bedre integration, hvor forståelsen for dansk, det danske 
skolesystem og den danske kultur er klart forbedret. Med udgangspunkt i de 
erfaringer, er der igangsat et pilotprojekt på Sæby skole. Erfaringer herfra vil, 
sammen med erfaringerne fra verdensklasserne indgå i skoleområdets 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15728
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Integrationsråd
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ændringsforslag til politisk behandling af undervisningstilbud for målgruppen. 
Uanset metode, vil forslaget blive sendt i høring i Integrationsrådet.
I forhold til de ældre elever/borgere, som er kommet til Danmark i slutpuberteten, er 
der tale om en markant anden problemstilling. Flere af dem har ingen eller ringe 
skolegang fra hjemlandet. Vibeke Post Madsen arbejder i samarbejde med 
Frederikshavn Kommunes ungeenhed på at udvikle en model, som kan tilgodese 
deres behov. En model, hvor der skeles til ”Rugekassemodellen”, som Hjørring 
Kommune har igangsat i samarbejde med EUC nord, Hjørring - større 
sammenhæng mellem undervisning og praktiske færdigheder.
Hvis Børne -& Ungeudvalget beslutter ændringerne, skønnes tidsperspektivet at 
være som følger:
 

 Verdensklasseundervisningen bibeholdes i Skagen og flyttes fra 
Nordstjerneskolen til Ravnshøj med start skoleåret 2015. 

 Pilotprojektet fra Sæby evalueres. Viser evalueringen, at metoden med 
individuel integration skal være gældende, forventes implementeringen af 
det at ske ved skolestart 2016. For nyankomne flygtninge, kan den 
individuelle integration ske tidligere. 

 
Integrationsrådet påpegede følgende problemstillinger og bad Vibeke Post Madsen 
om at lade disse indgå i det videre forløb:

 Forældresamarbejdet bør/skal styrkes
 Ressourcerne bør/skal følge med. De budgettekniske udfordringer må ikke 

være en hindring for at bibeholde et højt fagligt niveau.
 Samarbejdet med de frivillige foreninger bør/skal styrkes/opprioriteres. 

Generelt positivt stemt for forslaget om individuel integration og på at der fremover 
vil være fokus på ”de gamle unge” (13-18 år)
Stor tak for en god og forståelig forklaring på tankerne bag og behovet for 
ændringerne på området.
 
Gæst: Centerchef på skoleområdet Vibeke Post Madsen.
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
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2. Svar fra indenrigsministeriet vedrørende transportudgifter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune rettede på vegne af Integrationsudvalget og 
Arbejdsmarkedsudvalget henvendelse til Indenrigsministeriet med henblik på 
regelharmonisering mellem kontanthjælpsmodtagere og personer omfattet af 
integrationsprogrammet. 
 
Sagen omhandler danskuddannelse til borgere på integrationsprogrammet, som 
deltager i obligatorisk danskuddannelse som led i deres integrationsforløb. Borgere 
på integrationsprogrammet er flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark, 
hvorefter kommunerne har pligt til at boligplacere målgruppen som led i 
integrationen. 
 
I Frederikshavn Kommune boligplaceres med ønske om at sikre geografisk 
spredning, hvilket medvirker til at modvirke ghettodannelse og sørge for at få 
borgerne så tæt på en normal dansk hverdag som muligt. 
 
Borgere på integrationsprogrammet har pligt til at deltage i danskuddannelse og 
når denne er bestået, er de berettiget til fuld kontanthjælp og har samtidig 
oparbejdet gode sproglige kompetencer i forhold til at begå sig på arbejdsmarked. I 
Frederikshavn Kommuner er det AOF Nord, som afholder undervisningen i 
danskuddannelse og undervisningen forgår på sprogskolen i Frederikshavn. Center 
for Arbejdsmarked (CAM) afholdt i 2014 det obligatoriske udbud af 
danskuddannelse, som AOF vandt.  
 
Det stigende antal flygtninge som opnår opholdstilladelse har betydet, at CAM har 
boligplaceret forholdsvis mange flygtninge i alle kommunens større byer. 
Udfordringer er, at undervisningen forgår i Frederikshavn og at vi, ifølge 
lovgivningen, ikke har mulighed for at dække transportudgifterne for transport til og 
fra undervisningen, sådan som vi normalt har mulighed for at gøre, når f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere deltager i undervisning som led i deres kontaktforløb. For 
borgere der er bosat i Frederikshavn, udgør dette ikke et problem, men for borgere, 
som er boligplaceret i Skagen, opleves dette som en forskelsbehandling. 
 
I forbindelse med udbuddet af danskuddannelse undersøgte CAM muligheden for 
også at oprette et danskuddannelsesforløb i Skagen, men den samlede vurdering 
var, at der ikke ville være kursister nok til at sikre kvalitet i undervisningen. 
Derudover vil det også medføre forholdsvis store ekstraudgifter at oprette 
undervisningsforløb i Skagen. 
 
CAM har løbende drøftet udfordringen med Integrationsrådet og afholdt møder med 
borgerne det seneste år. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget behandlet 
udfordringen, men uden at finde en holdbar løsning. Endeligt har CAM to gange 
(11. juli og 11. september 2014), på vegne af Integrationsrådet, rettet henvendelse 
til Indenrigsministeren, men uden at denne har besvaret henvendelsen. 

 Åben sag

 Sagsnr: 10/3493
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: IR/AMU
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Henvendelsen skal ses i relations til ministerens ønske om at få gode ideer til 
regelforenkling. Integrationsrådet opfordrede til, at ligestille borgere på 
integrationsprogrammet med almindelige kontanthjælpsmodtagere, så 
kommunerne får mulighed for at dække transportudgifter.
 
Svar fra indenrigsministeren
Efter en længere periode er der endelig kommet svar fra indenrigsminister Morten 
Østergaard. Medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (Venstre) stillede følgende 
spørgsmål til ministeren:
 
”Mener ministeren, at det er rimeligt, at Frederikshavns Kommune ikke har fået 
svar på deres henvendelser om danskundervisning for borgere, som deltager i 
danskundervisning under integrationsprogrammet til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet fra den 11. juli 2014 og 11. september 2014, og hvornår agter 
ministeren at give Frederikshavns Kommune et svar?”
 
Efterfølgende har Frederikshavn Kommune modtaget følgende svar fra Morten 
Østergaard:
 
”I regeringens forslag til ændring af integrationsloven mv. (L198), som udmønter 
regeringens integrationsudspil fra marts 2015, er der fokus på problemstillingen om 
transportudgifter. I lovforslaget foreslås, at reglerne i integrationsprogrammet og i 
den generelle indsats for kontanthjælpsmodtagere harmoniseres. Det indebærer, at 
en udlænding, der deltager i et integrationsprogram, får ret til 
befordringsgodtgørelse for den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor 
tilbud mv. gennemføres, for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. 
Udlændinge, der deltager i et integrationsprogram, vil derudover, efter jobcentrets 
vurdering, kunne få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden som hel eller delvis 
godtgørelse for anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud mv. Jeg ved, 
at I i kommunerne står overfor en stor opgave med modtagelse og integration af 
den øgede tilstrømning af flygtninge. Jeg håber, at løsningen af problemstillingen 
om transportudgifter i regeringens lovforslag kan være med til at understøtte jer i 
dette vigtige arbejde.”
 
Såfremt lovforslaget vedtages, er det Center for Arbejdsmarkeds vurdering, at der 
vil ske en regelharmonisering, hvilket betyder, at borgere på 
integrationsprogrammet sidestillet med kontanthjælpsmodtagere. Det medfører en 
mulighed for at refundere transportudgifter til borgere som f.eks. er bosat i Skagen, 
men deltager i danskundervisning i Frederikshavn by.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Centerchef Flemming henviste til sagsgangen, som har været ualmindelig træg. 
Understregede, at det havde været værd at vente på svaret, idet der 
lovgivningsmæssigt vil ske en harmonisering af LAB loven og Integrationsloven, så 
betingelserne for dækning af transportudgifter bliver ensrettede. 
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Som supplement til problemstillingen blev det oplyst, at afdelingsleder Anders 
Ferløv og AOF Sprogcenter skal se på relevante undervisningslokaler i Skagen. 
Baggrunden er, at der på det seneste er blevet boligplaceret et tilstrækkeligt antal 
flygtninge til, at dette vil være økonomisk rentabelt.  
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Henvendelse til økonomi- og inderigsministeren fra Karsten Lauritzen vedrørende 
transportudgifter..pdf (dok.nr.90614/15)
Svar til Frederikshavn Kommune fra Morten Østergaard vedr. transportudgifter..pdf (dok.nr.90612/15)
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3. Orientering: Økonomi pr. 26. maj 2015

Sagsfremstilling
Som tidligere oplyst, har Integrationsrådet for 2015 et budget på ca. 127.000,00 kr. 
Der er i år bevilget følgende beløb

 Mandeklubben           5.000,00 kr., som blev bevilget administrativt af 
forretningsudvalget.

 Integrationspriser 2 x 10.000 kr. 
 Prisfest annoncer       14.724,30 kr.
 Mødeaktivitet               1.239,30 kr.”

Integrationsrådet mangler, i forbindelse med Prisfesten, at betale en andel af 
fællesudgifterne og betaling for blomster.
 
Restbeløbet udgør 91.287,00 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Sekretæren gennemgik forbruget. 
Generel drøftelse af, hvordan vi får budskabet om hvad pengene er blevet brugt til 
og om hvad der kan søges penge til, udbredt. Forslaget om at skrive om ”de gode” 
historier” blev igen påtalt. Medlemmerne opfordrede hinanden til at orientere i eget 
netværk og til at komme med projektforslag. Embedsmændene blev opfordret til at 
identificere mulige mindre projekter. Lone Høxbroe Pedersen oplyste, at hun vil 
sætte noget i FUF´s nyhedsbrev, og at AOF og foreningerne laver fælles fremstød i 
august. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt Integrationsrådets midler kan 
bruges på en frivillighedsaktivitet igangsat af Frivillighedshuset, 
Frivillighedsgruppen eller Facebook. 
Alle, hvad enten det er enkeltpersoner, foreninger eller forældregrupper, opfordres 
til at komme med ansøgninger til aktiviteter til næste møde. I og med at der med 
ansøgningen skal afleveres et realistisk budget, og der skal afleveres en evaluering 
med økonomisk opfølgning/regnskab, kan beløbet udbetales til en privat konto, og 
ikke nødvendigvis som oplyst på mødet af sekretæren, til en forening eller en 
revisor. Spørgsmålet er blevet drøftet med Ledelsessekretariatets jurist.
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3426
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd
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4. Orientering: Ansøgning fra "Mandeklubben" 

Sagsfremstilling
Sekretariatet modtog den 16. april 2015 en ansøgning på 5.000 kr. fra 
”Mandeklubben” ved Rafieh Nourani. Ansøgningen blev, som følge af beløbets 
størrelse, sendt til administrativ behandling i Integrationsrådets forretningsudvalg. 
Formålet med ”Mandeklubben” er at styrke integrationen ved samvær og samtaler i 
forhold til de danske normer. Beløbet forventes bl. andet at skulle dække udgifter til 
fællesspisning og til indkøb af diverse brætspil. Som det fremgår af ansøgningen, 
var der på ansøgningstidspunktet mellem 25 og 30 deltagere. 
Forretningsudvalget bevilgede beløbet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel

Bilag
Ansøgning Mandeklub - Rafieh Nourani.pdf (dok.nr.82791/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5876
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd
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5. Orientering: Høringssager 

Sagsfremstilling
Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag 
til revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet 
skal benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”. 
 
Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes 
budgetforlig 2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 
2014, besluttede at opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt 
opsige kutyme med et ”omstillings år”.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 
udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 
Frederikshavn Kommune. 
 
Anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt
opholdssted for flygtninge
Frederikshavn Kommune modtager på nuværende tidspunkt et stort antal
flygtninge. Integrationsteamet er i den forbindelse under et stort pres i forhold til at
finde egnede boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Kommunen har
pligt til at anvise en permanent bolig til flygtninge
 
For at løse udfordringen i Frederikshavn Kommune er der derfor behov for at
oprette et antal midlertidige boliger for flygtninge, hvor de kan have ophold imens
der søges efter en permanent bolig. Når kommunen kan anvise en permanent bolig
har flygtningen pligt til at tage imod tilbuddet.
 
Integrationsteamet afsøger alle muligheder for at finde egnede boliger til flygtninge.
Det er også undersøgt, hvilke muligheder kommunen selv har i forhold til ledige
lejemål. Der er i den forbindelse forespurgt om muligheden for at leje enkelte af de
ledige ældreboliger, som kommunen har anvisningsret (og dermed betalingspligt) til
med henblik på at anvende dem som midlertidigt opholdssted for flygtninge.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Sekretariatet begrundede den administrative behandling af høringssager med, at 
Integrationsrådets mødehyppighed var begrænset i forhold til de politiske udvalg. 
Enighed om at fortsætte med at sende ”besvar til alle”, da det så er muligt at 
kommentere på andres input. Sekretariatet oplyste, at ændringerne i 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17252
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd
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”Frederikshavnerordningen” var blevet trukket tilbage for at blive genbehandlet. 
Integrationskoordinator Bajro Terzic oplyste, at der var flyttet flygtninge ind i nogle 
af de ledige ældreboliger, og at der havde været positiv respons for både nye og 
”gamle” beboere. 
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
 
 

Bilag
Høring: Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.90251/15)
Høringssvar: Anvendelse af ledige ældreboliger tilmidlertidig opholdssted for 
flygtninge (dok.nr.90246/15)
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6. Orientering Musikprojekt

Sagsfremstilling
Med denne status på musikprojektet med støtte fra Frederikshavn Kommunes 
Integrationsråd ønsker vi at redegøre for, hvordan opstartsfasen og det hidtidige 
forløb er gået samt hvordan vi forventer, at den kommende og afsluttende periode i 
projektet bliver.
 
Primo januar 2015 tog vi kontakt til forskellige samarbejdspartnere, der arbejder 
med unge med anden etnisk baggrund end dansk m h p at oplyse om projektet og 
tankerne bag – dette for at gå i dialog om muligheden for at rekruttere unge til 
projektet. Det betød bl.a. besøg på Nordstjerneskolen (verdensklasserne), 
Sprogskolen, Produktionsskolen og Step up (aktiveringsprojekt i Ungeenheden for 
unge på uddannelseshjælp. Holdet blev sat med i alt 10 unge, fordelt på 4 med 
dansk baggrund og 6 med anden etnisk baggrund end dansk. De unge med anden 
etnisk baggrund end dansk er fordelt på 3 fra Syrien, 1 fra Ghana, 1 fra Grønland 
og 1 fra Færøerne. Holdet mødes hver mandag fra kl. 17- ca. 20. En fra Syrien er 
fraflyttet kommunen, og en fra Ghana var ikke motiveret. Som erstatning er der 
indskrevet en fra Færøerne og en fra Polen.
 
Projektets deltagere befinder sig på vidt forskellige niveauer i forhold til musik. Det 
er derfor vigtigt for underviseren at kunne differentiere og sørge for, at alle får noget 
ud af at deltage i projektet.. 
 
Udover den planlagte tid om mandagen har gruppen to gange været på tur 
sammen til Aalborg, hvor der har været ”musikbattle”, hvor underviseren har 
deltaget med sit eget band. De unge syntes, det var spændende at følge 
koncerterne og havde selv et ønske om at kunne være med i finaleshowet, ligesom 
det har givet gruppedynamikken en ekstra dimension at være på tur i de ikke-vante 
rammer.
 
En udløber af samarbejdet mellem SSP og Sprogskolen i forbindelse med 
rekruttering af unge til musikprojektet er, at Sprogskolen har henvendt sig til SSP 
med ønske om endnu et samarbejde. Det har betydet, at SSP og undervisere på 
sprogskolen planlægger et forløb for skolens ungdomshold (ca. 15 unge op til 25 
år), hvor de introduceres til forskellige foreninger og muligheder for fritidsinteresser 
i kommunen. Netop det har de unge udtrykt ønske om. Da Sprogskolen ikke har 
mulighed for dette indenfor deres undervisningsramme, er der i stedet planlagt et 
forløb, som SSP står for. Vi ser det som en sidegevinst. 
Der anvendes ikke af midler fra musikprojektet til dette samarbejde.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at der er tale om en 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17322
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd
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win-win situation mellem, ungdomsskolen og projektet.
 
 Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
 

Bilag
Midtvejsstatus - musikprojekt (25.05.15).docx (dok.nr.90921/15)
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7. Eventuelt

Sagsfremstilling
Timur Shah orienterede om, at han, på et møde på Asylcentret, havde fortalt om 
egen integration. Han havde tillige assisteret ved undervisningen i svømmehallen, 
hvor målet med undervisningen er, at deltagerne undervises i disciplinen 
”Havsvømning. Stor opbakning til Timur Shah for hans initiativ.
Centerchef Flemming Søborg oplyste, at det er Udlændingestyrelsen der driver 
Asylcentrene, men at opgaven her i Frederikshavn løses af Vesthimmerlands 
Kommune. Spørgsmålet kom i tale, idet såvel asylansøgerne og flygtningene har 
behov for praktikpladsen, og at virksomhederne derfor kan blive overrendt. 
Integrationskoordinatoren oplyste, at asylansøgerne som oftest er i praktik på 
Asylcentret. 
 
 Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/3013
 Forvaltning: CAM
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8. Integrationsindsatsen i fremtiden

Sagsfremstilling
 
Den fremtidige indsats tager udgangspunkt i at øge integrationseffekten ved, at 
integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den 
virksomhedsrettede del med henblik på hurtig selvforsørgelse. Forventningen er at 
kunne opnå en væsentligt højere andel af nydanskere på egen forsørgelse efter 
endt integrationsprogram end hidtil, med den fremtidige sammensætning af 
indsatsen. 
 
Der skal være en kombination af sprogundervisning på sprogskolen og daglig 
kontakt med danskere på en arbejdsplads. Forudsætningen for integration er både 
sprog og job. Fremadrettet forventes det, at sprogundervisningen afvikles i både 
Frederikshavn og Skagen. Antallet af borgere på integrationsprogrammet har været 
stigende de senere år, hvilket sætter indsatsen under voldsomt pres og stigende 
sagsstammer hos jobkonsulenterne. Forventningen til antallet på kvoten i fremtiden 
er stigende grundet verdenssituationen. 

 2013 – 155 borgere
 2014 – 354 borgere 
 2015 – 204 borgere plus familiesammenføringer
 2016 – 184 borgere (foreløbige tal)

Ses der på aldersfordelingen er den markant største gruppe borgere i alderen 18-
39 år. Personer fra Syrien udgør næsten 33 % af målgruppen, derudover er der 
mange rumænere, polakker og thailændere. I 2015 forventes størstedelen af 
målgruppen at stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland 
(Tjetjenere).
 
Integrationsindsatsen i Frederikshavn er god. UGEBREVET A4 har i samarbejde 
med analysebureauet LG INSIGHT publiceret en analyse den 19. januar 2015, der 
undersøger, hvor hurtige de enkelte kommuner er til at få deltagere i 
integrationsprogrammet i arbejde. Frederikshavn kommune er placeret lige under 
landsgennemsnittet. Ud af 210 integrationsforløb er 11,4 % selvforsørgende efter 
26 uger og 20,5 % er selvforsørgende efter 52 uger. 
 
Dog er der plads til forbedringer på aktivitetssiden, hvor antallet af aktiviteter ikke er 
steget i samme grad som antallet af borgere i integrationsindsatsen. Det betyder, at 
aktivitetsgraden har været faldende. Derudover er antallet af aktiviteter i private 
virksomheder stort set fraværende. Langt de fleste afslutter 
integrationsprogrammet til kontanthjælp. Der vil derfor være store gevinster ved en 
mere virksomhedsrettet indsats, hvor flere borgere afsluttes til ordinær 
beskæftigelse.  
 
Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne 

 Åben sag
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motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse. 
I branchepakkerne er der fastlagt målbare niveauer og generelle kompetencekrav 
for hvert modul, der skal være opfyldt før borgeren kan gå til næste modul. 
Kompetencekravene er bestemt ud fra nogle almene faglige og personlige 
kompetencer, som er gældendende indenfor de enkelte brancher. Ambitionen for 
indsatsen i Frederikshavn Kommune er, at forbedre beskæftigelseseffekten med en 
tredobling.                               
 
Branchepakkerne bygger på følgende moduler: 

 Introduktionsforløb – fælles 8 ugers introduktionskursus, hvor borgerne 
introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles 
personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgernes 
ressourcer, og borgeren træffer valg af branchepakke.

 Et ’”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korte revarende praktikophold 
på virksomheder, hvor borgerens valg af branche ”virkelighedstestes”.

 Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle 
almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både 
faglige, sproglige og personlige kompetencer.

 Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og 
grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem 
deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.

 Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes 
kompetencer, og borgeren placeres strategisk (geografisk og i 
delbrancher), hvor der er mange jobåbninger. 

Branchepakkerne udarbejdes og tilpasses i forhold til mulighederne på det lokale 
arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og derfor også potentialerne for 
arbejdskraft indenfor de 4 vækstspor.  
 
Den samlede indsats for nydanskere samles i en integrationsafdeling med ansvar 
for alle nydanskere – flygtninge, indvandrere og kvoteflygtninge fra ikke vestlige 
lande samt alle EU-borgere, som kommer til Danmark for at arbejde og eventuelt 
bosætte sig. Det vil betyde, at der kan laves en målrettet, specialiseret og 
sammenhængende indsats for både nye og herboende nydanskere. Borgere der er 
overgået til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven), der er 
karakteriseret ved manglende integration, sprogkundskaber og tilknytning til 
arbejdsmarkedet vil også komme i betragtning til branchepakkerne. 
 
Anders Ferløv Andersen, leder af integrationsteamet i jobcenteret, Frederikshavn 
Kommune, deltager i mødet den 8. juni 2015 i Arbejdsmarkedsudvalget.  
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken for den fremtidige integrationsindsats i 
Frederikshavn Kommune godkendes. 
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Supplerende sagsfremstilling
Intentionerne med tiltaget er, at danskuddannelsen virksomhedsrettes 
 

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Centerchef Flemming Søborg fremhævede, at tankerne bag det beskrevne forslag 
er at sproguddannelsen i højere grad skal være virksomhedsrettet, og at ren 
sprogindlæring skal neddrosles. De virksomhedsrettede forløb bliver brancherettet 
ud fra kendte behov, og AOF sprogundervisningen tilpasses branchen. 
Arbejdsmarkedscentret begynder at analysere virksomhedsbehovet i slutningen af 
september, hvorefter der udvikles branchepakker. Der arbejdes sideløbende med 
at få godkendt etablering af en socialøkonomisk virksomhed, som kan stille 
virksomhedspraktikker til rådighed. Afslutningsvis oplyste centerchef Flemming 
Søborg, at modellen er inspireret af LG-Insight, som via tilskud fra ministeriet kan 
tilbyde projektet til 175.000,00 kr. Udgiften forventes hurtigt at blive tjent ind, i og 
med flere flygtninge kommer i virksomhedspraktik og videre ud i arbejde eller 
uddannelse.  
 
Integrationsrådet påtaler det positive i den nytænkning, der er igangsat på området. 
Afdelingsleder Anders Ferløv oplyste, at virksomhederne er begyndt at henvende 
sig for ad den vej at sikre sig en fremtidig velkvalificeret arbejdskraft.
Generel stor ros til integrationsteamet, både fra afdelingsleder Anders Ferløv og fra 
frivillighedsgruppen under Røde Kors i Skagen. 
Stor ros fra Integrationsrådet til integrationsteamet, til embedsmændene og til 
kreatørerne bag projektet. 
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes og de faglige organisationer inddrages på linje med 
arbejdsgivere.
 
Afdelingsleder Anders Ferløv deltog i mødet.

Bilag
Alle skal bidrage_flygtninge og indvandrere hurtigere i beskaeftigelse pdf.pdf (dok.nr.76766/15)
Beskæftigelsesindsatsen i Fremtiden.pdf (dok.nr.92774/15)



Integrationsråd - Referat - 02. juni 2015 Side 19 af 21

9. Ansøgning- Kulturdag

Sagsfremstilling
Initiativgruppen bag ansøgningen ønsker at afviklet en kulturdag den 26. 
september 2015 med boder på ”rådhuspladsen”. Tanken er, at der skal være 
smagsprøver på lokal mad, multietnisk sang, musik og dans og oplysning om 
hjemlande og frivilligt arbejde.
Da Frederikshavn Kommune er en kulturby og samtidig har mange medborgere 
med vidt forskellige kulturer, ser vi et behov for at fremme den kulturelle udveksling. 
For at fremme integrationen på den brede front ser vi desuden et stort behov for at 
synliggøre den mangfoldighed, som vores kommune rummer. Der er stor fokus på 
integrationsområdet i befolkningen. Det bliver mere tydeligt, at en succesfuld 
integration er medvirkende til at skabe og fastholde væksten i lokalsamfundet.
 
Der lægges op til et konstruktivt samarbejde med blandt andet: Projektafdelingen, 
Asylcenter Frederikshavn, Frederikshavn Teaterforening, Røde Kors, Dansk 
Flygtningehjælp, De frivilliges Hus, FREDERIK, Knivholt Hovedgård, AOF m.fl.
 
Målgruppen er alle borgere i Frederikshavn Kommune.
 
Projektets formål er, at:
•          synliggørelse og anerkendelse af vores multikulturelle samfund
•          støtte fællesskabet
•          skabe et større socialt ansvar i kommunen
•           udbrede kendskabet til forskellige kulturer
•           skabe forståelse for, at integration er vores alles ansvar
 
Projektets delmål er
•          at finde frivillige til integrationsarbejdet
•          at skabe fundamentet for en årlig begivenhed
 
Det ansøgte projektbeløb udgør mellem 10-15.000 kr. Beløbet forventes at skulle 
dække fremstilling af mad, leje af udstyr m.m.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse og afgørelse. 

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Ansøgningen blev suppleret med oplysning om, at beløbet skal bruges til afvikling 
af en Kulturdag den 26. september 2015. Ansøgerne håber på at det kan blive en 
årlig begivenhed. Sekretæren gjorde opmærksom på, at Integrationsrådets midler 
ikke må bruges til drift. 
Projektet er tænkt afviklet med fokus på det komplette sanseapparat – syn, høre, 
smag, føle og bevægelse. 
Integrationsrådet behandlede ansøgningen positivt, og bevilgede det ansøgte 
beløb, under forudsætning af, at der afleveres et uddybende budget. Anders Ferløv 
påtog sig den opgave.

 Åben sag
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Generel drøftelse at placeringen på Rådhustorvet, med tanke på vejret. Det kan 
blive nødvendigt med enten et stabilt telt eller mulighed for at flytte arrangementet 
inden døres. Under henvisning til ansøgningen blev det oplyst, at arrangørgruppen 
vil afholde et informations- og samarbejdsmøde med Frederik, 
Tordenskjolsdagene, Teaterforeningen og Frivillighedshuset. 
 
Opfordring til at tænke PR ind i integrationsrådsarbejdet. Her tænkes ikke kun på 
annoncer og omtale af enkelte arrangementer. Bahram Dehghan vil undersøge 
muligheden for at få kontakt til en frivillig via Tankegang. Vender snarest tilbage til 
afdelingsleder Anders Ferløv.  
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel
 
 
 

Bilag
Ansøgning - afvikling af kulturdag - frivillige aktører (dok.nr.91502/15)
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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (V) har d. 6. maj 2015 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1207 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1207: 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at Frederikshavns Kommune ikke har fået svar 

på deres henvendelser om danskundervisning for borgere, som deltager i danskun-

dervisning under integrationsprogrammet til Økonomi- og Indenrigsministeriet fra den 

11. juli 2014 og 11. september 2014, og hvornår agter ministeren at give Frederiks-

havns Kommune et svar?”  

Svar: 

Frederikshavns Kommune har i dag d. 13. maj 2015 fået et svar på deres henvendel-

ser om transportudgifter i relation til danskundervisning for udlændinge. 

 

Men det er naturligvis ikke rimeligt, at Frederikshavns Kommune har måttet vente så 

længe på et svar. Det sene svar skyldes interne fejl i postgangene i ministeriet, som 

jeg beklager.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Østergaard 

Sagsnr. 

2015 - 3625 

 

Doknr. 

230549 

 

Dato 

13-05-2015 
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Hans Henrik Borup Jørgensen 

Center for Arbejdsmarked ved Frederikshavn Kommune 

hhbj@frederikshavn.dk 

 

  

 

 

 

 

Kære Hans Henrik Borup Jørgensen 

 

Tak for dine henvendelser om problemstillingen vedrørende udlændinges mulighed for 

at få dækket transportudgifter i forbindelse med deres deltagelse i danskundervisning. 

 

Jeg beklager, at de først besvares nu. Det sene svar skyldes fejl i postgangene i mini-

steriet. 

 

I regeringens forslag til ændring af integrationsloven mv. (L198), som udmønter rege-

ringens integrationsudspil fra marts 2015, er der fokus på problemstillingen om trans-

portudgifter. 

 

I lovforslaget foreslås, at reglerne i integrationsprogrammet og i den generelle indsats 

for kontanthjælpsmodtagere harmoniseres. Det indebærer, at en udlænding, der del-

tager i et integrationsprogram, får ret til befordringsgodtgørelse for den daglige trans-

port mellem bopæl og stedet, hvor tilbud mv. gennemføres, for de kilometer, der ligger 

ud over de første 24 kilometer. Udlændinge, der deltager i et integrationsprogram, vil 

derudover, efter jobcentrets vurdering, kunne få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden 

som hel eller delvis godtgørelse for anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i 

tilbud mv. 

 

Jeg ved, at I i kommunerne står overfor en stor opgave med modtagelse og integrati-

on af den øgede tilstrømning af flygtninge. Jeg håber, at løsningen af problemstillin-

gen om transportudgifter i regeringens lovforslag kan være med til at understøtte jer i 

dette vigtige arbejde. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Østergaard 

Sagsnr. 

2015 - 3625 

 

Doknr. 

230549 

 

Dato 

13-05-2015 
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Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 12.maj  2015
Høringsmateriale – Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune

Uffe Borg har på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget udsendt materiale til høring i 
Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 18. maj 2015. Næste 
møde i integrationsrådet er den 2. juni 2015. Materialet er derfor blevet behandlet på 
mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret.

I forhold til materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet en bekymring omkring 
ansøgningsmodellen, som obligatorisk skal ske via Winkas Web på kommunens 
hjemmeside. Det er tvivl om hvorvidt medlemmerne kan håndtere denne 
ansøgningsform. Vil der være hjælp til dem, der ikke kan håndtere ansøgningsformen? 
Integrationsrådet anbefaler derfor, at det tydeligt fremgår hvordan og hvor man kan 
få hjælp til ansøgningen. 

Sagsnummer: 
15/16800



Bilag: 5.2. Høringssvar: Anvendelse af ledige ældreboliger tilmidlertidig
opholdssted for flygtninge

Udvalg: Integrationsråd
Mødedato: 02. juni 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 90246/15



Spørgsmål om anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge har været 
sendt til administrativ høring i Frederikshavn Kommunes Integrationsråd.

Integrationsrådet støtter op om forslag og indstilling med følgende kommentarer:

 Det giver god mening med en gangbar løsning på boligsituationen til afhjælpning af en akut 
problemstilling på boligområdet. 

 Integrationsrådet ser frem til en midlertidig og positiv beslutning på forslaget.
 Forslaget ses som en win-win situation, (boligsituation og økonomi)
 Godt at tænke alle muligheder ind. Synliggørelse af samarbejde på tværs af de faglige udvalg.

Frederikshavn, den 4. maj 2015
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26. maj 2015

Musikprojekt 2015 – midtvejsstatus
Med denne status på musikprojektet med støtte fra Frederikshavn Kommunes Integrationsråd ønsker vi at 
redegøre for, hvordan opstartsfasen og det hidtidige forløb er gået samt hvordan vi forventer, at den 
kommende og afsluttende periode i projektet bliver.

Visitationsprocessen
Primo januar 2015 tog vi kontakt til forskellige samarbejdspartnere, der arbejder med unge med anden 
etnisk baggrund end dansk mhp at oplyse om projektet og tankerne bag – dette for at gå i dialog om 
muligheden for at rekruttere unge til projektet. Det betød bl.a. besøg på Nordstjerneskolen 
(verdensklasserne), Sprogskolen,  Produktionsskolen og Step up (aktiveringsprojekt i Ungeenheden for unge 
på uddannelseshjælp). Processen blev forestået af Jane Arvidsson, SSP, og projektmedarbejder Thomas 
sørensen. Thomas er ansat i projektet på timebasis. Til daglig studerer han til pædagog og spiller desuden i 
band. Det er Jane og Thomas, som er tovholdere i projektet.

I første omgang viste 26 unge mennesker interesse for projektet, og efterfølgende mødte 17 op til en 
individuel snak om motivationen for at deltage, heraf både unge med dansk og anden etnisk baggrund end 
dansk.
Et springende punkt for nogles vedkommende blev de unges sprogkundskaber. Der var enkelte unge fra 
sprogskolen, som viste sig at have så svært ved det danske sprog, at vi vurderede det for vanskeligt at 
kunne indgå i en større gruppe med det formål at spille musik og lære. Desuden blev et par enkelte også 
valgt fra, da de kun ønskede at deltage på betingelse af, at deres ægtefælle var med hver gang.

Holdet blev sat med i alt 10 unge, fordelt på 4 med dansk baggrund og 6 med anden etnisk baggrund end 
dansk. De unge med anden etnisk baggrund end dansk er fordelt på 3 fra Syrien, 1 fra Ghana, 1 fra 
Grønland og 1 fra Færøerne.
Oplysnings- og visitationsprocessen foregik i januar/februar og første mødegang i projektet var mandag den 
9. marts. Holdet mødes hver mandag fra kl. 17- ca. 20.

Projektets opstart
De første par gange blev brugt på at lære hinanden at kende og snakke om ønsker og forventninger til 
projektet, ligesom der blev ”jammet” lidt. Det var en god måde at nærme sig en mere konkret fornemmelse 
af, hvilken musik der skal satses på, og hvordan man bedst kommer i gang.
Desuden blev det klart, at den sociale og madmæssige del af projektet, kommer til at fylde lidt mere, end 
først antaget. Det har nemlig vist sig, at de unge finder det meget interessant at deltage i/stå for 
madlavning, og der er blevet serveret etnisk inspireret mad flere gange – en virkelig god indgangsvinkel til 
at snakke om hinanden og de forskellige traditioner og kulturer. Holdets deltagere og undervisere har også 
været inviteret hjem til to unge syriske deltagere i projektet, og som gerne ville lave middag for deltagerne. 
Der opleves i det hele taget stor åbenhed blandt deltagerne og ikke mindst en rigtig god stemning.
Helt konkret tilrettelægges mødegangene således, at et par stykker står for tilberedning af mad på skift, 
mens de øvrige er i musiklokalet og i gang med at øve. Spisningen foregår samlet, hvor der både snakkes 
om musik og alt, hvad der ellers rører sig hos de unge. 

Projektets deltagere befinder sig på vidt forskellige niveauer i forhold til musik. Nogen kan spille en del, 
mens andre aldrig har rørt et musikinstrument. Det er derfor vigtigt for underviseren at kunne differentiere 
og sørge for, at alle får noget ud af det. 
På nuværende tidspunkt tegner der sig to bands, som skal arbejde videre fremover.



Udover den planlagte tid om mandagen har gruppen to gange været på tur sammen til Aalborg, hvor der 
har været ”musikbattle”, hvor underviseren Thomas har deltaget med hans eget band. De unge syntes, det 
var spændende at følge koncerterne og havde selv et ønske om at kunne være med i finaleshowet, ligesom 
det har givet gruppedynamikken en ekstra dimension at være på tur i de ikke-vante rammer.

De fysiske rammer
Ved planlægningen af projektet havde vi påtænkt indretning af et musik/lydrum i Projekthuset i 
Ungeenheden, hvor projektet var tiltænkt at skulle foregå. Imidlertid skete der det, at vi ved besøg i Hot 
Spot UGH så deres musikrum, som er bygget op gennem mange år og som indeholder ”alt hvad hjertet 
begærer” i forhold til at lave musikalske aktiviteter. De tilbød os at låne faciliteterne hver mandag, ligesom 
vi også kunne låne køkken m.m. 
Efter en kort drøftelse var vi enige om at takke ja hertil. Dels vil vi ikke kunne indrette et rum, som kommer 
blot i nærheden af det, som Hot Spot UGH råder over, og dels anvendes Projekthuset i Ungeenheden også 
til andre formål, så det er ikke det optimale sted at indrette musikrum. Det var ligeledes vores tanke, at det 
kunne give god synergieffekt at lade projektets deltagere være en del af huset Hotspot UGH, hvor masser af 
unge har deres gang.
Vi har mødt en fantastisk samarbejdsvilje fra Hot Spot UGH, og de unge kan lide at komme der, så det har 
vist sig at være et godt valg.

Ovenstående medfører, at der ikke skal bruges projektmidler til etablering af musikrum. Vi har dog 
anskaffet enkelte musikinstrumenter som beskrevet i projektansøgningen, ligesom vi fortsat ser et behov 
for mikrofon m.m. Dette fordi det giver en god fleksibilitet, at vi har vores eget, men samtidig fordi flere af 
de unge er blevet så grebet af musikken, så de ønsker at øve, dels hjemme hos dem selv imellem 
undervisningsgangene og dels i Projekthuset, hvor der kan laves aftaler med dem om, at de kommer på 
andre tidspunkter, hvor huset alligevel er åbent for unge. 

Fremmødestatus
De fleste af de unge møder op hver gang og ser frem til det. Desværre er en enkelt, en ung fyr fra Syrien, 
flyttet til Sønderjylland og kan derfor ikke deltage mere i projektet. Herudover har en anden deltager, en 
ung pige fra Ghana, haft et meget svingende fremmøde – udebliver uden afbud og virker ikke interesseret, 
når hun endelig møder frem. Da det efter flere snakke med hende ikke ændrede sig, er hun nu udskrevet af 
projektet – motivationen var der ikke for at fortsætte.  
I stedet har vi netop nu fået to nye unge med, en fyr fra Færøerne og en pige fra Polen. Begge kan spille en 
smule musik i forvejen og vurderes således til at kunne gå direkte ind på lige fod med de andre.

Der er kommet et godt sammenhold i gruppen af unge, og de har netop på eget initiativ oprettet en lukket 
gruppe på Facebook, hvor de holder hinanden orienteret, og hvor man melder afbud, så alle ved, hvis én 
ikke kan komme en dag. Dette vil også kunne benyttes til, når de unge ønsker at mødes udover den 
fastlagte tid om mandagen.

Fremtiden
Projektet har nu været rigtigt i gang i 3 måneder. I projektansøgningen er det angivet, at projektet skal køre 
i et halvt år. Det forventes, at der holdes sommerferie i hele juli og muligvis også sidste del af juni. Et par 
deltagere skal tage hensyn til ramadan og har tilkendegivet, at deres deltagelse er tvivlsom i den periode. Vi 
forventer således at køre 2-3 måneder efter sommerferien, og at projektet slutter omkring oktober. Vi vil 
dog gerne være fleksible omkring det, da det er muligt, at det ønskes at køre projektet lidt længere, hvis 
det bliver nødvendigt i forhold til indspilning af musikken, og hvis der i øvrigt er projektmidler til det. 

Gennem den dialog, vi har haft med bl.a. Sprogskolen og Produktionsskolen omkring projektet, er vi blevet 
opfordret til at lave et arrangement, hvor de unge optræder med deres musik, eventuelt som en form for 



afslutning på projektperioden. Som udgangspunkt vil vi meget gerne det, men kan dog ikke pt love, at det 
bliver til noget. De unge har hver især forskellige udfordringer, så vi lader tiden vise, om de er motiveret for 
en optræden og vil i så fald arrangere det. Her vil Integrationsrådet naturligvis blive inviteret. 

En udløber af samarbejdet mellem SSP og Sprogskolen i forbindelse med rekruttering af unge til 
musikprojektet er, at Sprogskolen har henvendt sig til SSP med ønske om et samarbejde på andre områder 
også. Det har betydet, at SSP og undervisere på sprogskolen planlægger et forløb for skolens ungdomshold 
(ca. 15 unge op til 25 år), hvor de introduceres til forskellige foreninger og muligheder for fritidsinteresser i 
kommunen. Netop det har de unge selv udtrykt ønske om, og da Sprogskolen ikke har mulighed for dette 
indenfor deres undervisningsramme, er der i stedet planlagt et forløb, som SSP står for. 
Vi ser det som en sidegevinst, at musikprojektet kan føre til yderligere samarbejde omkring integration af 
unge med anden etnisk baggrund end dansk i kommunen.
Der anvendes ikke af projektmidlerne til musikprojektet til dette samarbejde.

Konklusion
Aktiviteterne i projektet er kommet godt i gang, og der opleves stor motivation blandt deltagerne både for 
musikdelen og det sociale samvær i gruppen. 
De fysiske rammer er rykket væk fra Projekthuset i Ungeenheden og til Hot Spot UGH, som har vist sig at 
være en fordel, da faciliteterne er utroligt gode til formålet.
Det har taget lidt længere tid end først antaget at komme i gang med selve musikken, men tiden vurderes 
at være godt givet ud på at lære hinanden at kende og afklare, hvilket niveau de forskellige er på og 
hvordan musikundervisningen kan tilrettelægges derefter. Musikdelen er på nuværende tidspunkt kommet 
godt i gang, og der arbejdes med to bands, som alle de unge tager del i.

Sluttelig vil vi gerne pointere den store glæde, det er at arbejde med de unge med anden etnisk baggrund 
end dansk i projektet. Ikke mindst de unge fra Syrien udviser et meget stort engagement og en vældig lyst 
til at lære den danske kultur at kende samt til at vise deres egen kultur til projektets øvrige deltagere, 
hvilket falder helt i tråd med tankerne bag projektet. Det danner grobund for en forhåbentlig fortløbende 
god integration. 

Spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan rettes til Anne Roma Nielsen, anrn@frederikshavn.dk 
eller tlf. 20552836.

På SSP´s vegne

Anne Roma Nielsen
Ungdomskonsulent og SSP-koordinator

mailto:anrn@frederikshavn.dk
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Der er ufred i verden, og historisk mange mennesker er på flugt. Det berører også Danmark, 
hvor vi i den seneste tid har modtaget flere flygtninge. 

Regeringens linje er klar. Flygtningene skal ikke gøres til klienter. De skal ikke leve på kanten 
af samfundet uden et job. De skal derimod yde deres til det danske samfund. 

Sådan er det desværre ikke gået for de flygtninge og indvandrere, der tidligere er kommet til 
Danmark. Mere end hver anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsaktive alder er uden 
arbejde.  
 
Nu skal vi undgå fortidens fejl. Vi skal gøre det bedre. De mennesker, der kommer til Dan-
mark, skal selvfølgelig arbejde. Flygtningene skal hurtigst muligt ud blandt danske kolleger og 
lære sproget.  

Det er fundamentalt, at vi i Danmark stiller krav om, at man skal bidrage til samfundet. Alle 
skal yde det, de kan. Og at være i beskæftigelse eller uddannelse er en vigtig del af vores 
fællesskab.  

Derfor foreslår regeringen markante ændringer af det treårige integrationsprogram, som 
flygtninge bliver mødt med i dag. Vi vil ruste flygtninge og familiesammenførte bedre til det 
danske arbejdsmarked. Langt flere skal i gang på en arbejdsplads. For et arbejde er den 
bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. 

De, der kan få et rigtigt arbejde, skal selvfølgelig tage det. Og andre, der modtager kontant-
hjælp, skal ud på en arbejdsplads eller i gang med nogle af de opgaver, vi ellers ikke får 
klaret i samfundet. Det kan være et nyttejob, hvor man rydder op på strande eller hjælper til i 
daginstitutioner og på plejehjem. Eller det kan være en virksomhedspraktik eller et løntil-
skudsjob, hvor man yder en indsats og opbygger kompetencer til et job. Man skal ikke kunne 
gå passiv i mere end fire uger uden at yde for ydelsen.  
 
Derfor skal vi også være bedre til at se, hvad den enkelte kan. Flygtningene har arbejdet i 
deres hjemland. Mange har erfaringer, som de kan og vil bruge. De skal have afklaret, hvad 
deres uddannelse og erhvervserfaring svarer til i Danmark, og om der f.eks. er behov for et 
ekstra kursus, før de kan komme i arbejde.  
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Det nye integrationsprogram skal fortsat tage hensyn til de flygtninge og familiesammenførte, 
der har særlige udfordringer som følge af barske oplevelser i deres hjemland. De skal have 
bedre mulighed for en tværfaglig hjælp. 

De nye flygtninge skal arbejde, uanset hvor lang tid de skal være i Danmark. Men regerin-
gens ambitioner stopper ikke her. Vi vil også gøre noget ekstra for de flygtninge og indvan-
drere, der har været i landet i årevis, men som stadig er på kontanthjælp i stedet for at for-
sørge sig selv.  

I dag får indvandrere færre tilbud om virksomhedsrettet indsats end andre på kontanthjælp. 
Selvom erfaringerne viser, at det er en effektiv vej til et job.  
 
Derfor foreslår regeringen, at alle tredjelandsstatsborgere, som har modtaget kontanthjælp i 
mindst 6 måneder, skal i gang med at arbejde. Det kan være i nyttejob, virksomhedspraktik 
eller ansættelse med løntilskud. Målet er at få et rigtigt job. 
 
Det vil betyde, at der i de næste to år skal igangsættes mere end 30.000 ekstra forløb i alt, 
hvor ledige kommer ud på en arbejdsplads. Det er en stor udfordring for de kommunale job-
centre. Det kræver et godt samarbejde med de lokale virksomheder og offentlige arbejds-
pladser.  

Regeringen vil give kommunerne en bedre tilskyndelse til at få flygtninge og indvandrere fra 
passiv forsørgelse over i en aktiv hverdag med uddannelse eller job. Og vi vil sætte overord-
nede nationale mål for udviklingen frem mod 2020. 

En vellykket integrationsindsats hænger også tæt sammen med, at nytilkomne borgere får et 
solidt netværk. Regeringen vil derfor inddrage lokalsamfundet. Naboer, andre medborgere, 
de lokale virksomheder og ikke mindst det lokale foreningsliv skal hjælpe den enkelte flygt-
ning med at falde godt til i Danmark.       

Vi ønsker et fællesskab, hvor alle yder det, de kan. Derfor sætter vi nu ind med en ekstra 
indsats for at få flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse, jf. boks 1.  
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Boks 1 
Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse 
 
De vigtigste initiativer  

• Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Deltagere i 
integrationsprogrammet skal tage et arbejde, hvis der er et at få. Hvis ikke, skal de yde mere for ydel-
sen. De får som noget nyt ret og pligt til at deltage i f.eks. nyttejob, løntilskud eller virksomhedspraktik. 
Der må højest være 4 ugers pause i den virksomhedsrettede indsats efter første tilbud. Unge under 30 
år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal i uddannelse. Derfor udbredes uddannelses-
pålæg og uddannelseshjælp, så de unge i integrationsprogrammet sidestilles med andre unge. Og de, 
der har krigstraumer eller andre særlige problemer, skal have en bedre tværfaglig hjælp. 
 

• Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaringer fra hjemlandet. Nogle flygtninge og familiesam-
menførte kommer til Danmark med en uddannelse. Andre har erhvervserfaring, der har værdi for det 
danske arbejdsmarked. Det skal vi være bedre til at anerkende og drage nytte af. Regeringen vil derfor 
sikre en hurtig og effektiv afdækning af de nytilkomnes kompetencer og uddannelseskvalifikationer. På 
den måde bliver det også klarere for den nytilkomne, hvordan han eller hun kan bidrage til det danske 
samfund. Og medarbejderne kan bedre se, hvilken hjælp der er den rigtige for den enkelte.  
 

• Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde. Regeringen vil styrke den virksomhedsrettede indsats til 
alle tredjelandsstatsborgere, som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder. De skal have et job. 
Det kan være nyttejob, virksomhedspraktik eller arbejde med løntilskud. Indsatsen gentages, hvis de 
fortsat er ledige 6 måneder efter, det første virksomhedsrettede tilbud er afsluttet. Der etableres et 
korps af virksomhedsambassadører for at styrke samarbejdet med virksomhederne om at etablere nye 
virksomhedspladser. 
 

• Fælles mål om job og uddannelse. Regeringen sætter nationale mål for udviklingen frem mod 2020. 
Kommunernes indsats skal have et klart fokus på job og uddannelse, og derfor indgår regeringen et 
partnerskab med kommunerne, som skal understøtte, at de lærer af hinanden og baserer deres indsat-
ser på viden om, hvad der virker. Samtidigt skal kommunerne have styrkede incitamenter til at få flygt-
ninge og indvandrere i gang med at arbejde eller uddanne sig.  
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1. Et jobrettet 
integrationsprogram for 
nytilkomne flygtninge og 
familiesammenførte 
 

 
Det danske velfærdssamfund bygger på, at alle borgere yder deres bedste og bidrager aktivt 
til fællesskabet. Derfor skal vi også stille krav til nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. 
De skal hurtigst muligt ud på arbejdspladserne og helst i et rigtigt job.  
 
Vi har i dag et treårigt integrationsprogram, som består af danskuddannelse, beskæftigelses-
rettede tilbud og et krav om fuldtidsaktivering. Alligevel er der alt for få nytilkomne, som 
kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. 

På beskæftigelsesområdet er der gode erfaringer med en virksomhedsrettet indsats. Men  
kun 26 pct. af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet er virksom-
hedsrettet. Til sammenligning gælder det 41 pct. af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i 
det ordinære beskæftigelsessystem.  
 
Og kun 13 pct. af deltagerne er i job eller uddannelse efter et år i integrationsprogrammet. 
Fire år efter påbegyndelse i programmet er det stadig kun en tredjedel, der er kommet i job 
eller uddannelse.  

Det kan og skal vi gøre bedre. 
 
Alle skal yde det, de kan, og tage det arbejde, som det er muligt at få. Også selvom det er i 
en anden branche, end man er vant til.  
 
Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. 
Det skal helst være et rigtigt job. Så mange som muligt skal i gang på en arbejdsplads. Og 
andre kan gøre nytte ved at tage fat på nogle af de opgaver, der ellers ikke vil blive løst i 
vores samfund. 

Derfor vil regeringen stille krav om, at flygtninge og familiesammenførte i langt højere grad 
skal i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. jf. boks 3.  
 
Og som noget helt nyt kan flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogrammet få et 
nyttejob.  
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Ingen skal kunne gå mere end 4 uger uden at deltage i en virksomhedsrettet indsats. Og man 
bliver trukket i ydelsen, hvis man uden gyldig grund undlader at deltage i det tilbud, som man 
har fået.  
 
Det vil betyde, at der skal igangsættes mere end 4.000 ekstra forløb i alt i de næste to år, 
hvor flygtninge og familiesammenførte kommer ud på en arbejdsplads.  

For unge uden uddannelse er vejen til varig beskæftigelse oftest at tage en uddannelse. Det 
bekræfter de gode erfaringer fra kontanthjælpsreformen. Derfor vil vi stille samme krav til 
unge nytilkomne, som vi stiller til andre unge på uddannelseshjælp. Vi vil udbrede uddannel-
sespålæg og uddannelseshjælp (med en ydelse på SU-niveau) til integrationsprogrammet. 

De nytilkomne udlændinge er en meget sammensat gruppe. Nogle kan og vil arbejde allere-
de fra dag ét. Andre har oplevelser med fra deres hjemland, som kan betyde, at de har behov 
for yderligere vejledning og støtte for at kunne blive en del af det danske samfund og ar-
bejdsmarked.  

Derfor skal indsatsen målrettes yderligere til den enkeltes evner og behov.  

De, som hverken er parate til at tage et job eller starte på en uddannelse, skal have hjælp. 
De skal have mulighed for at komme i forberedende forløb, som ruster dem til en plads på 
arbejdsmarkedet. Og de skal sikres en mere tværgående indsats.  

Efter et år sættes der ekstra ind. De, som endnu ikke er i job eller er startet på en uddannel-
se, skal have en intensiveret indsats. Jobparate og uddannelsesparate skal have en person-
lig job- eller uddannelsesformidler, som skal hjælpe deltageren på vej mod job eller uddan-
nelse. Aktivitetsparate skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam for at fastlægge 
en tværfaglig indsatsplan, jf. boks 2.  

Boks 2 
Visitation af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

Personer, der modtager kontanthjælp, visiteres som enten jobparate eller aktivitetsparate: 
• Jobparate vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode.  
• Aktivitetsparate vurderes ikke at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode fx på grund af 

faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer.  
 

Personer, der modtager uddannelseshjælp, visiteres som enten uddannelsesparate eller aktivitets-
parate: 
• Uddannelsesparate vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre 

denne uddannelse på ordinære vilkår med den rette støtte og vejledning.  
• Aktivitetsparate vurderes at have behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de 

kan påbegynde en uddannelse, som de kan gennemføre på ordinære vilkår, fx på grund af problemer 
af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. 
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Det skal understøtte, at de nytilkomne får målrettet hjælp til at nå endemålet, som er et job – 
uanset om vejen går via beskæftigelse, ordinær uddannelse eller en mere tværgående ind-
sats. Og der skal bruges flest kræfter på de udlændinge, som har størst behov. En ingeniør 
har ikke brug for ligeså meget støtte som den flygtning, der ikke kan læse og skrive.  

 

Boks 3 
Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

• Alle skal yde for ydelsen. Deltagere i integrationsprogrammet skal fra første dag tage et job, hvis der 
er et at få. Danskundervisningen må så foregå uden for arbejdstiden. Alle har senest efter 3 måneder 
ret og pligt til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Et virksomhedsrettet tilbud kan bestå af løntilskud, 
virksomhedspraktik eller nyttejob. Det eksisterende krav om fuldtidsaktivering i 37 timer om ugen af-
skaffes og erstattes af en virksomhedsrettet indsats. Der må højest være 4 ugers pause i den aktive 
virksomhedsrettede indsats efter første virksomhedsrettede tilbud. 

 
• Nyttejob til nye flygtninge og familiesammenførte. Som noget nyt skal flygtninge og familiesammen-

førte også kunne få et nyttejob. Det giver mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og bidrage for sin 
ydelse.  

 
• Tidlig afklaring og visitation. Alle skal inden for de første 3 måneder igennem en grundig visitation 

som jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Kommunen skal i den forbindelse foretage en 
kompetenceafklaring. Alle deltagere skal, hvor det vurderes at være relevant, have en formel vurdering 
af kompetencer og uddannelse. Den grundige visitation betyder, at der afholdes mindst tre samtaler i 
visitationsperioden, samt at borgeren visiteres til danskuddannelse, og der igangsættes et virksom-
hedsrettet tilbud. 
 

• Uddannelse til unge under 30 år. Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannel-
se skal have et uddannelsespålæg og modtage uddannelseshjælp efter reglerne i uddannelseshjælps-
systemet. Det skal bringe de uddannelsesparate i uddannelse samt sikre et målrettet fokus på at få ak-
tivitetsparate tættere på et uddannelsesforløb. De aktivitetsparate har som i uddannelseshjælpssyste-
met efter 3 måneders visitation mulighed for at modtage aktivitetstillæg, så deres samlede ydelse sva-
rer til kontanthjælp for personer over 30 år. Unge med sociale-, faglige- eller helbredsmæssige udfor-
dringer, som vurderes at være åbenlyst aktivitetsparate ved første samtale, kan modtage aktivitetstillæg 
allerede efter første samtale. 

 
• Bedre understøttelse af virksomhedsindsats for udsatte. For aktivitetsparate deltagere kan det før-

ste tilbud i indsatsen være et forforløb til en virksomhedsplads. Forforløbet skal motivere og hjælpe den 
enkelte til at finde og fastholde en efterfølgende plads på en virksomhed. Derudover får kommunen go-
de muligheder for at give mentorstøtte til deltagere i programmet, og aktivitetsparate får ret til en koor-
dinerende sagsbehandler.   
 

• En ekstra indsats efter 1 år. Efter 1 år styrkes indsatsen i integrationsprogrammet. Jobparate og ud-
dannelsesparate får en mere håndholdt indsats via en personlig job- eller uddannelsesformidler, som 
skal sikre, at den enkelte fortsat er motiveret og har et stærkt fokus på job eller uddannelse. Aktivitets-
parate skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteam med henblik på at fastlægge en tværfaglig 
indsatsplan.    
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Boks 3 (fortsat) 
Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

• Danskuddannelse i integrationsprogrammet. Danskuddannelsestilbud skal i videst muligt omfang 
kombineres med den virksomhedsrettede indsats. Det kan f.eks. ske ved, at danskundervisningen fo-
regår på virksomheden, eller at kommunen afsætter bestemte ugedage til danskundervisning.  Der 
ændres ikke i kravene til og omfanget af danskundervisningen, og deltagerne i integrationsprogrammet 
har ligesom i dag pligt til at deltage i danskuddannelsen og kan sanktioneres, hvis de ikke lever op til 
denne pligt. 

 
• Forsøg med branchepakker. Der afsættes en pulje til udbredelse af branchepakker i ca. 20 udvalgte 

kommuner i 2015. Pakkerne består af forløb, som skal bidrage til at opkvalificere ledige mod særligt re-
levante brancher. Der skal foretages lokale arbejdsmarkedsanalyser, som viser jobmulighederne i lo-
kalområdet for flygtninge og indvandrere med begrænset erfaring med det danske arbejdsmarked.  
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2. Den enkelte skal bruge 
uddannelse og erfaring fra 
hjemlandet 
 

 
Flygtninge og familiesammenførte kommer til Danmark med meget forskellige forudsætnin-
ger. Nogle kan hverken læse eller skrive. Andre har en erhvervsuddannelse. Og andre igen 
har en universitetsuddannelse eller flere års erhvervserfaring.  

Det er vigtigt hurtigt at afklare, hvad den enkelte kan. Så alle kan få den hjælp, netop de 
behøver for at komme i arbejde.  
 
Mennesker med en solid uddannelse eller lang joberfaring skal ikke bruge tid på at lære 
noget, som de allerede kan. De skal i stedet have afklaret, hvad deres uddannelse og erfa-
ring svarer til i Danmark. Og om de mangler enkelte fag eller kurser for at kunne varetage et 
konkret job her i landet. I dag benyttes muligheden for en formel vurdering af medbragt ud-
dannelse alt for lidt. 

F.eks. kan en faglært tømrer, der har arbejdet flere år i hjemlandet, have brug for at få vurde-
ret sine kvalifikationer i forhold til det danske arbejdsmarked. Måske kræver det bare et en-
kelt fag eller kursus for at svare til en fuld faglært uddannelse.  
 
Og en ingeniør skal have svar på, om han eller hun har en uddannelse på niveau med en 
dansk diplomingeniør. Eller måske skal tage enkelte ekstra fag, for at uddannelsen svarer til 
en civilingeniør i Danmark. Andre har ikke papir på deres uddannelse, men har så stor erfa-
ring fra deres hjemland, at de kan gå lige ind på en dansk arbejdsplads som enten faglært 
eller ufaglært medarbejder. 

En hurtig afklaring kan bidrage til at give den enkelte og kommunen et klart billede af perso-
nens kompetencer, så han eller hun hurtigst muligt kan komme i job eller i en virksomheds-
rettet indsats.  

Derfor vil regeringen styrke indsatsen for tidlig kompetenceafklaring og vurdering af uddan-
nelseskvalifikationer blandt nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.  
 
Indsatsen skal ske ad to spor, jf. boks 4. 
 
For det første skal ufaglærte og faglærte have en hurtig og bred vurdering af deres kompe-
tencer, både fra arbejde, uddannelse og fritidsliv.  
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For det andet skal de, der har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, 
have en hurtig vurdering af deres medbragte uddannelseskvalifikationer. Målet er, at de skal 
have den hjælp eller efteruddannelse, som er nødvendig, for at de kan komme i arbejde og 
bruge det, de kan.  

Boks 4 
Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaringer fra hjemlandet 

Hurtigere realkompetencevurdering af ufaglærte og faglærte flygtninges og familiesammenførte  
Med en realkompetencevurdering ses der bredt på alle kompetencer, herunder kompetencer fra 
erhvervserfaring, uddannelse og fritidsliv. Realkompetencevurderingen er ikke et nyt fænomen, men 
foretages allerede i dag for at vurdere kompetencer i forhold til en specifik uddannelse eller med henblik på 
efteruddannelse med sigte på et job. Vurderingen er særlig relevant for ufaglærte og faglærte. 

• Hurtigere vurdering af kompetencer og erfaring. Kommunen skal allerede i forbindelse med visitati-
onen af deltagere i integrationsprogrammet vurdere, om den nytilkomne skal have en realkompetence-
vurdering.  

• Øget information til integrationsmedarbejderen. Den øgede brug af realkompetencevurderinger 
suppleres med bedre information til den enkelte integrationsmedarbejder om arbejdsmarkedet i f.eks. 
Syrien. 

Hurtigere vurdering af uddannelseskvalifikationer for personer med en kompetencegivende 
uddannelse 
Der skal ske en hurtigere vurdering og anerkendelse af uddannelseskvalifikationerne for de flygtninge og 
familiesammenførte, som har en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse fra deres hjemland. 
Målet er, at nytilkomne udlændinge hurtigt kan komme i arbejde.   

• Vurdering af uddannelseskvalifikationer. Kommunerne skal systematisk tilbyde nytilkomne deltagere 
i integrationsprogrammet en formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer hos Styrelsen 
for Videregående Uddannelser, hvis kommunen vurderer, at det er relevant. Med en formel vurdering 
fastsættes uddannelsens niveau i forhold til det danske uddannelsessystem. Vurderingen skal tilbydes 
så tidligt som muligt. Nytilkomne skal oplyses om muligheden af asylcentret umiddelbart efter medde-
lelse om asyl.  
 

• Fast track-vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer. Sagsbehandlere kan med ordnin-
gen her og nu få afklaret, hvilken uddannelse de nytilkomne har med i bagagen. Fast track-vurderingen 
gennemføres på 2 til 3 uger, hvilket er en væsentligt mindre end i dag. Derved bliver vurderingen mere 
relevant for sagsbehandlerens tilrettelæggelse af den videre indsats.   

 
• Styrket information i form af udarbejdelse af særlige landefaktaark og hotline-support til medar-

bejdere. Den enkelte sagsbehandler skal via faktaark mv. nemt kunne udsøge information om uddan-
nelsessystemet i relevante lande. Der stilles samtidig support til rådighed for integrationsmedarbejdere 
med oplysninger om enkelte uddannelser og uddannelsessystemer via en hotline. 
 

• Målrettet information til højtuddannede asylansøgere. Asylansøgere med en videregående uddan-
nelse, der kræver autorisation i Danmark (f.eks. en læge eller tandlæge), eller asylansøgere med en 
ph.d. skal allerede have tilbudt muligheden for en formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifika-
tioner, mens deres asylansøgning behandles i Danmark. Det vil fremme en tidlig overgang til det dan-
ske arbejdsmarked, hvis de får opholdstilladelse i Danmark.  
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3. Ventetid på asylcentret skal 
bruges bedre  
 

 
En tidlig hjælp er afgørende for, at nytilkomne flygtninge får en god start og bliver en del af 
det danske samfund. Men i dag begynder integrationsindsatsen først, når kommunen overta-
ger ansvaret for en flygtning. 

Når en flygtning har fået asyl i Danmark, er ventetiden i asylcenteret inden overgangen til 
kommunen på mellem en og to måneder.  
 
Regeringen ønsker, at ventetiden skal bruges bedre. Der skal sættes ind, så snart den nytil-
komne har fået meddelt asyl, jf. boks 5.  

Den tidlige indsats skal styrkes ved at sikre, at kommunerne fra første dag har en bred for-
ståelse af den nytilkomnes muligheder og behov. Medarbejderne i asylcentrene har en vigtig 
og tidlig indsigt i den enkeltes situation. Den information bør i højere grad deles med kommu-
nerne, når flygtningen overgår fra asylsystemet til kommunerne. Så kommunen kan hjælpe 
den nytilkomne hurtigt og målrettet.  

Samtidig skal den hurtige afklaring af flygtninges uddannelse og kvalifikationer så vidt muligt 
sættes i gang allerede i venteperioden. Så flygtningen hurtigst muligt kan komme i arbejde.  

Boks 5 
Ventetid på asylcentre skal bruges bedre 

Effektiv og systematisk overdragelse af viden. Der skal sikres en mere effektiv opsamling og overdragel-
se af informationer om den enkelte flygtnings baggrund og situation fra asylsystemet til kommunen. Så kan 
kommunerne trække på asylsystemets viden fra starten. Asyloperatørerne gennemfører bl.a. en opsøgende, 
systematisk sundhedsscreening af alle asylansøgere både i forhold til fysiske og psykiske lidelser. 
 
Tidligere vurdering af uddannelse. Så snart flygtninge får meddelt asyl, skal de oplyses om deres mulig-
heder for at få vurderet den uddannelse, de har med fra hjemlandet. Højtuddannede asylansøgere skal alle-
rede oplyses om muligheden i asylfasen, jf. boks 5. 
 
Børnerum. Der skal oprettes børnerum til pasning af børn under asylsamtalerne. Det er med Aftale om fi-
nansloven for 2015 muliggjort, at medfølgende børn kan opholde sig i trygge rammer, mens asylsamtalen 
afholdes.  
 
Dialog med KL om målrettet visitation af flygtninge. Udlændingestyrelsen vil drøfte med KL, hvordan 
visitationen af flygtninge kan forbedres. Kan man i højere grad tage hensyn til, om flygtningenes kompeten-
cer passer med de lokale muligheder i den kommune, hvor de kommer hen? 
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4. Styrket medborgerskab  
 

 
Nytilkomne borgere skal både være en del af arbejdsfællesskabet og så vidt muligt have et 
solidt netværk i lokalsamfundet. Begge dele er vigtige for at blive en del af det danske sam-
fund. 

Derfor skal arbejde og danskundervisning suppleres med en indsats for at blive en aktiv 
medborger. Nytilkomne skal opleve, at de er fuldgyldige medlemmer af og har indflydelse på 
det danske samfund. Og de skal føle sig respekteret og anerkendt som ligeværdige borgere.  

I Danmark har de fleste borgere tillid til hinanden, til normerne om politisk deltagelse og til 
samfundets institutioner. Medborgerskabet er stærkt – også for etniske minoriteter. 

Men der er udfordringer blandt indvandrere og efterkommere. Valgdeltagelsen er markant 
lavere end for personer med dansk oprindelse. Nydanskere er mindre aktive i foreningslivet. 
Mange nydanskere oplever diskrimination. Og for nogle kan kønsrollemønstre fra hjemlandet 
stå i vejen for deltagelse i det danske samfund.  

Det er regeringens mål, at alle borgere i landet bliver aktive medborgere. Det skal bl.a. ske 
ved at styrke nydanskernes deltagelse i demokratiske processer og i foreningslivet, ved at 
øge inddragelsen af lokalsamfundet og ved at bekæmpe diskrimination og intolerance – både 
hos nydanskerne selv og i resten af befolkningen.  

Kommunerne har ansvaret for den lokale indsats. Men de hverken kan eller skal løse alle 
opgaver. Lokalsamfundet skal hjælpe til. Det gælder naboer, andre medborgere, frivillige 
foreninger og ikke mindst de private virksomheder. 

I dag er der stor forskel på, hvor systematisk kommunerne arbejder med at inddrage civil-
samfundet i opgaven med at gøre de nye borgere til en del af Danmark.  
 
Regeringen vil styrke medborgerskabet hos nytilkomne gennem en mere ambitiøs inddragel-
se af civilsamfundet, jf. boks 6.  

Nytilkomne flygtninge skal i højere grad trække på hinandens erfaringer med det danske 
samfund. Dansk Flygtningehjælp har siden 2010 udviklet og afprøvet MindSpring-metoden, 
hvor nytilkomne flygtninge får mulighed for at dele erfaringer med hinanden og med ’ældre’ 
flygtninge. Det har givet gode resultater. Derfor vil regeringen udbrede metoden.  

I nogle kommuner tilbydes nytilkomne flygtninge en netværksfamilie. Erfaringerne med net-
værksfamilier viser, at de er en stor støtte for nytilkomne. De tætte relationer mellem de 
frivillige og familierne er med til at foregribe problemer, der kunne vokse sig store. Frivillige 
netværksfamilier kan også fungere som ambassadører ved at skabe en positiv stemning 
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omkring de nye medborgere og kan derved styrke opbakningen i lokalsamfundet. Regeringen 
vil udvide brugen af netværksfamilier til alle kommuner. 

Regeringen vil også styrke kommunernes mulighed for at inddrage det lokale foreningsliv. 
Der er bl.a. igangsat et projekt i 5 kommuner, som skal styrke samarbejdet mellem kommu-
nen og civilsamfundet om modtagelsen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. 
Projektkommunerne har gode erfaringer med organisering af samarbejdet med og inddragel-
sen af frivillige kræfter. Målet er at få dokumenteret de gode erfaringer, så de kan blive spredt 
til andre kommuner. Regeringen vil udvide projektet med flere kommuner. 

 
 
 

Boks 6 
Styrket medborgerskab  
 
Flygtninge skal bruge hinandens erfaringer (MindSpring). MindSpring er en metode, hvor man inviterer 
nytilkomne flygtninge med samme sprog og i samme situation til at deltage i gruppeforløb om deres aktuelle 
situation og livet i Danmark. Det vil give nytilkomne bedre mulighed for at håndtere forskellige daglige 
problemer ved at lære af ”ældre” flygtninge og af hinanden. Deltagerne får samtidig en bedre forståelse af 
det danske samfund. Regeringen vil udbrede indsatsen i 2015 til de 40 kommuner, som modtager flest 
nytilkomne.  
 
Netværksfamilier skal understøtte kontakten til lokalsamfundet. Regeringen vil udbrede tilbud om 
netværksfamilier til alle kommuner, der modtager nye flygtninge i 2015. Netværksfamilierne skal fungere 
som en slags ”gode naboer”, der ud over social kontakt oplyser flygtningene om forskellige forhold i det 
danske samfund. Netværksfamilierne udfylder derved behov, som ikke (kan) dækkes af de kommunale 
myndigheder.  
  
Lokalsamfundet skal bygge bro. I 2013 er der igangsat et projekt - Lokalsamfundet bygger bro - med 
Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og 5 kommuner, som skal styrke indsatsen omkring modtagelsen 
af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte gennem et styrket og mere formaliseret samarbejde mellem 
kommuner og civilsamfund. Regeringen vil udbrede projektet til yderligere 10 kommuner. 
 
Lokale foreninger skal med i indsatsen. Kommunerne skal være bedre til at inddrage det lokale 
foreningsliv i arbejdet med integrationsprogrammet og med den frivillige integrationsplan, som den 
nytilkomne kan få udarbejdet. Så den enkelte nytilkomne kommer i kontakt med f.eks. spejdere og 
sportsklubber, som kan være med til at skabe netværk og nye relationer, der igen kan styrke mulighederne 
for job og uddannelse.   
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5. Indvandrere på 
kontanthjælp skal i arbejde  
 

 
Det er ikke kun nytilkomne flygtninge og indvandrere, der skal hurtigere i arbejde. Der er 
også brug for en ekstra indsats for de flygtninge og indvandrere, der har været her i flere år, 
men som hænger fast i kontanthjælpssystemet.   
 
I dag er alt for mange ikke-vestlige indvandrere uden for arbejdsmarkedet. Mere end hver 
anden i den arbejdsdygtige alder er ikke i beskæftigelse. Og forholdsvist mange ikke-vestlige 
indvandrere er på offentlige forsørgelse. Især er mange på kontanthjælp.  

Det er ikke godt nok. Flygtninge og indvandrere skal ikke være klienter. De skal være en del 
af samfundet. Det bliver man bedst ved at have et job og være med i fællesskabet på en 
arbejdsplads.  

I dag modtager ikke-vestlige indvandrere mindre aktiv indsats end personer med dansk op-
rindelse, der er på kontanthjælp. Især får de i mindre grad virksomhedsrettede indsatser end 
andre kontanthjælpsmodtagere, selvom erfaringer viser, at det er den bedste vej til fast ar-
bejde.  

Kun 57 pct. af indsatsen for de jobparate ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp er virk-
somhedsrettet. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere med dansk baggrund er tallet 76 
pct. 
 
Tilsvarende er kun 18 pct. af indsatsen for de aktivitetsparate ikke-vestlige indvandrere på 
kontanthjælp virksomhedsrettet, mens 45 pct. af indsatsen for de aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere med dansk baggrund er virksomhedsrettet.  

Derfor vil regeringen lancere en ny landsdækkende indsats. Med indsatsen Alle skal bidrage 
skal alle tredjelandsstatsborgere, som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder, delta-
ge i en virksomhedsrettet indsats. Det kan være nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskud. 
De skal yde mere for ydelsen, og målet er at få et rigtigt job. I første omgang skal de nye 
vilkår gennemføres i 2015 og 2016, jf. boks 7. 

Det vil betyde, at der i de næste to år skal igangsættes mere end 25.000 ekstra forløb i alt, 
hvor ledige på kontanthjælp kommer ud på en arbejdsplads.  

Med Alle skal bidrage sikrer regeringen, at flygtninge og familiesammenførte på kontanthjælp 
i højere grad skal bidrage til samfundet.  
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Efter to år skal der gøres status for erfaringer og resultater, som kan bidrage til at videreud-
vikle indsatsen. 

 

 

 

 
 

Boks 7 
Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde  

• Flere skal ud på en virksomhed eller i nyttejob. Der iværksættes en landsdækkende indsats med et 
styrket virksomhedsrettet fokus for alle tredjelandsstatsborgere, som er ude af integrationsprogrammet, 
og som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder. Deltagerne får pligt til et virksomhedsrettet tilbud 
af som udgangspunkt 3 måneders varighed. Det virksomhedsrettede tilbud kan bestå af nytteindsats, 
virksomhedspraktik eller løntilskud.  

 
• Bedre samarbejde med erhvervslivet. Der afsættes midler til kommunale virksomhedsambassadører, 

der skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder og etableringen af virksomhedspladser til mål-
gruppen. 

 
• Der afsættes ekstra midler til mentorstøtte. Den øgede brug af mentorstøtte skal understøtte, at især 

de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere deltager og fastholdes i det virksomhedsrettede tilbud.  
 
• Bedre opfølgning. Alle deltagere får ret og pligt til en ekstra samtale, som bl.a. skal skabe fornyet moti-

vation hos den enkelte borger. Med udgangspunkt i samtalerne udarbejdes en plan for borgeren, som 
indeholder et konkret og realistisk beskæftigelsesmål, og der skal udarbejdes et CV for borgeren. Delta-
gerne får ret og pligt til yderligere en ekstra samtale og et ekstra virksomhedsrettet tilbud, hvis de fortsat 
er ledige 6 måneder efter det første virksomhedsrettede tilbud er afsluttet.  

 
• Træk i kontanthjælpen ved fravær. Den ekstra samtale og de tilbud, som gives, vil være omfattet af de 

almindelige sanktionsregler i kontanthjælpssystemet. Det betyder, at der kan ske fradrag i ydelsen ved 
ubegrundet udeblivelse og fravær. Der skal dog tages hensyn til den lediges sociale situation i forbindel-
se med sanktioner.  Udgangspunktet er, at alle deltager i indsatsen, men at der i få tilfælde kan være 
behov for at benytte de gældende undtagelsesbestemmelser i den ordinære indsats. 

 Den nye indsats er et to-årigt forsøg: Indsatsen påbegyndes i 2015. Der vil være en vis indfasning, fordi 
der skal etableres et større antal virksomhedsrettede tilbud. Alle skal bidrage forventes afsluttet primo 
2017.  
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6. Fælles mål om job og 
uddannelse  
 

 
Det er regeringens mål, at udlændinge i Danmark skal arbejde og være en del af samfundet.  
 
Det kræver forpligtende og fælles mål – for den enkelte indvandrer, for kommunen og for 
staten. Og det kræver en samlet styring, som understøtter den enkeltes udvikling, giver 
kommunerne den rigtige tilskyndelse og sikrer en fortsat national opmærksomhed.  
 
Kommunerne har allerede i dag en tilskyndelse til at få flygtninge og indvandrere i arbejde. 
Øget beskæftigelse mindsker kommunens udgifter til ydelser. Samtidig giver det såkaldte 
resultattilskud en direkte belønning for hver flygtning eller familiesammenførte, som kommer i 
mindst 6 måneders ustøttet beskæftigelse eller ordinær uddannelse inden for de første 3 år, 
eller som består en danskprøve inden for de første 5 år. 

Regeringen vil gennemføre en målretning af resultattilskuddet, som yderligere skal styrke 
kommunernes fokus på job og uddannelse. 

Regeringen vil desuden give finansieringen af de områder, der vedrører udlændinge, et sam-
let eftersyn for at afdække yderligere muligheder for at styrke kommuners tilskyndelse til at 
udlændinge kommer i arbejde og bliver en del af samfundet.  

Kommunernes incitamenter på integrationsområdet skal ses i lyset af Aftale om reform af 
refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Omlægningen af refusionssystemet 
for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler vil styrke kommunernes tilskyndelse til en 
mere effektiv og resultatorienteret beskæftigelsesindsats. 

Regeringen vil også sætte nationale mål for udviklingen på integrationsområdet. Regeringen 
har tidligere slået fast, at 10.000 flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde inden 
2020. Det er dog vigtigt med et bredere fokus. Som et nyt nationalt mål, skal relativt flere 
unge med indvandrerbaggrund tage en uddannelse. Og flere skal bestå integrationspro-
grammets danskprøve, jf. boks 8. 
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Med klare og konkrete mål vil regeringen skabe et stærkt, fælles og vedvarende fokus på 
resultater.  
 
Regeringen vil indgå i et nyt partnerskab med KL, som skal følge udviklingen mod målene, jf. 
boks 9.   

Flere analyser viser, at der i dag er store forskelle på, hvor gode kommunerne er til at gøre 
flygtninge og indvandrere til en del af samfundet. Eksempelvis er der, når der tages højde for 
forskellene i kommunernes vilkår og indvandrernes baggrund, en forskel mellem den mest 
succesfulde og den mindst succesfulde femtedel af kommunerne på11,4 procentpoint, når 
det gælder opgaven med at få indvandrere af ikke-vestlig oprindelse i arbejde eller uddannel-
se. Derfor skal kommunerne være bedre til at lære af hinanden. Det er et af formålene med 
det kommende partnerskab.  

Samtidig vil regeringen indføre tilbagevendende benchmarkings af kommunernes indsatser. 
De kommunale sammenligninger kan identificere de dygtigste kommuner og sprede best 
practice. Det kan også indgå i partnerskabet med KL.  

Ligesom andre borgere har indvandrere og flygtninge berøring med mange dele af samfun-
det: Socialområdet, uddannelse, bolig, beskæftigelse mv. Derfor er der også mange forskelli-
ge love og reguleringer, der har betydning for, om det f.eks. lykkes at få udlændinge i arbej-
de.  
 
For at sikre sammenhæng mellem mål og styring på tværs af områderne vil regeringen gen-
nemføre et styringseftersyn af hele den regulering, som berører integrationsområdet. Formå-
let er at skabe bedre sammenhæng mellem mål og styring, så indsatsen bygger på viden om, 
hvad der virker. 

Regeringen vil også gennemføre en regelforenkling af de planer, som indsatsen for flygtninge 
og familiesammenførte er omfattet af. I dag skal flygtninge og familiesammenførte for det 

Boks 8 
Flere indvandrere i job og uddannelse i 2020 

• Flere i job: 10.000 flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde inden 2020. Det svarer til, at den 
strukturelle beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprin-
delse skal være på mindst 54 procent i 2020. Dermed vil den strukturelle beskæftigelse være forbedret 
med 3,5 procentpoint i forhold til 2011.  
 

• Flere unge i uddannelse: I 2020 skal forskellen i andelen af unge med en dansk baggrund og andelen 
af unge indvandrere og efterkommere, der gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, være mindre 
end i dag. I 2013 var den forventede andel 94 pct. for unge med en dansk baggrund og 87 procent for 
vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. 
 

• Bedre danskkundskaber: I 2020 skal andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der be-
står danskprøven inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse, være på mindst 75 procent. I 2013 
var denne andel 66 procent efter 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse. 
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første have en obligatorisk integrationskontrakt om bl.a. beskæftigelse og uddannelse. Kon-
trakten løber, indtil borgeren opnår tidsubegrænset opholdstilladelse (mindst 5 år). For det 
andet skal de tilbydes en frivillig integrationsplan, som har et helheds- og familieorienteret 
fokus, men som også handler om beskæftigelse og uddannelse. Endelig skal de have en 
jobplan på ”min side,”, når de går over til den generelle beskæftigelsesindsats.  

Alt det kan være svært at gennemskue for borgeren. Og de mange planer tager unødigt 
meget af de kommunale medarbejderes tid.  

Derfor vil regeringen afskaffe den nuværende integrationskontrakt. Den skal afløses af ”min 
plan” under ”min side” på jobnet.dk, som skal udstikke et samlet mål for beskæftigelsesind-
satsen for borgeren. Den frivillige integrationsplan skal kun indeholde de oplysninger om 
uddannelse og beskæftigelse, som allerede er i ”min plan.”  

 

Boks 9 
Fælles mål om job og uddannelse – nationalt, kommunalt og for den enkelte 

Benchmarking af integrationsindsatsen. Regeringen vil igangsætte tilbagevendende benchmarks af 
kommunernes indsatser på områderne for arbejdsmarked, offentlig forsørgelse, uddannelse og danskunder-
visning.  
 
Partnerskab om integration med KL og kommunerne. Regeringen vil indgå i et nyt partnerskab med KL. 
Med partnerskabet understøttes indsatsen i kommunerne gennem spredning af viden om og erfaringer med, 
hvad der virker. Samtidig følges der op på mål og benchmarking. 
 
Målretning af resultattilskud. Resultattilskuddet målrettes mod en tidlig indsats mod job og ordinær uddan-
nelse. Resultattilskuddet for ustøttet beskæftigelse og ordinær uddannelse fordobles i de første to år af inte-
grationsprogrammet. Resultattilskuddet for bestået danskprøve halveres. Der ændres dog ikke i kravene til 
og omfanget af danskundervisningerne, og deltagerne i integrationsprogrammet har ligesom i dag pligt til at 
deltage og kan sanktioneres, hvis de ikke lever op til denne pligt. 
 
Bedre styring af indsatsen 
• Styringseftersyn. Regeringen vil gennemføre et styringseftersyn af al den regulering, som berører inte-

grationsområdet. Er der konflikt mellem mål, love og regler? Er der regulering, som kan forenkles? 
• Eftersyn af kommunale incitamenter. Regeringen vil gennemføre et samlet eftersyn at finansieringen 

på integrationsområdet. Målet er at styrke kommuners incitamenter til få udlændinge i job eller uddan-
nelse.   

Regelforenkling af planer. Regeringen vil afskaffe den eksisterende integrationskontrakt. Deltagere i inte-
grationsprogrammet skal i stedet have ”min plan” på jobnet.dk.  Dermed får borgeren den samme genkende-
lige plan for uddannelse og beskæftigelse, hvad enten vedkommende er i integrationsprogrammet eller i den 
generelle beskæftigelsesindsats. Den frivillige integrationsplan skal i forhold til uddannelse og beskæftigelse 
kun indeholde de oplysninger, som allerede er i ”min plan.” Det vil gøre systemet mere gennemskueligt for 
borgeren. Og lettere at håndtere for kommunen.  
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7. Vi vil bruge pengene, hvor 
de gør mest nytte 
 

 
Regeringen vil bruge ressourcerne til flygtninge og indvandrere bedre.   
 
Hjælpen skal i højere grad gå til de udlændinge, som har behov for mest støtte for at komme 
i arbejde og blive en del af det danske samfund.  

Der er kommet flere flygtninge til Danmark. Modtagelsen og indsatsen i den første tid efter 
ankomsten skal være så effektiv som mulig. Der skal sættes ind, for at nytilkomne hurtigt får 
et arbejde.  
 
Og så skal vi gøre noget ekstra for de udlændinge, som har været på kontanthjælp i en læn-
gere periode.  

Derved vil regeringen sætte ekstra ind i 2015 og 2016. Regeringens nye forslag vil samlet 
indebære merudgifter på i størrelsesordenen 128 mio. kr. i 2015 og 76 mio. kr. i 2016. Den 
afsatte reserve til styrket integration i 2015 inddrages til finansiering af udspillet. 
 
I 2018, hvor de nye forslag er fuldt indfaset, vil de være omtrent udgiftsneutrale. Det skyldes, 
at ressourcerne i integrationsprogrammet målrettes den tidlige indsats samt de nytilkomne, 
som har behov. 

Initiativerne i Alle skal bidrage vurderes at bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse.  

Regeringens udspil indebærer blandt andet en målretning og omlægning af den aktive ind-
sats i integrationsprogrammet i retning af mere virksomhedsrettede indsatser. Erfaringer 
indikerer, at netop virksomhedsrettede indsatser i højere grad kan bidrage til at bringe kon-
tanthjælpsmodtagere i job end andre typer af indsatser. Samtidig styrkes kontakten til ar-
bejdsmarkedet gennem uddannelse, og der sikres et bedre match til arbejdsmarkedet gen-
nem tidlig kompetenceafklaring, hvilket har potentiale for at styrke beskæftigelsen. 

I januar 2015 indgik regeringen og KL en forståelse om integrationsområdet, jf. boks 10. 
Forståelsen understøtter særligt kommunernes arbejde med at modtage og boligplacere nye 
borgere i 2015. Regeringens udspil bygger videre på forståelsen. 
  



   
 

Alle skal bidrage · Marts 2015 21 

 

  

Boks 10 
Regeringen og KL’s forståelse om integrationsområdet 

For at imødegå kommunernes udfordringer med navnlig at finde eller etablere boliger til nye borgere er re-
geringen og KL enige om at iværksætte en række konkrete tiltag, herunder bl.a. at:  

• Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får 
mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Dette vil 
øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge. 
 

• Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne om almene kollektive bofælles-
skaber, så kravet for boenheder lempes. Dette vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere 
flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt.  
 

• Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem 
danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer 
med at finde egnede boliger. 
 

• Regeringen vil udmønte 125 mio. kr. i 2015 til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstra-
ordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herun-
der fx midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger.  
 

• Regeringen vil udmønte et integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært 
høje antal flygtninge. 
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Dato: 29.maj 2015 

Integrationsindsatsen i fremtiden 

 

Indledning – baggrund 

Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes mere 

fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk og blive integreret i 

det danske samfund. Baggrunden for dette er blandt andet, at mange af de nye borgere 

har brugbare kompetencer med sig, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Den 

arbejdskraftsreserve der står til rådighed skal sættes i spil med en ny og mere 

erhvervsrettet indsats. 

 

I 2015 skal vi modtage 204 personer samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter 

indsatsen under et voldsomt pres med væsentlig flere modtagelser/boligplaceringer og 

endnu flere borgere i sagsstammerne hos jobkonsulenterne. Det foreløbige tal for 

modtagelser i 2016 er på 184 personer. 

 

Status 

Antallet af borgere på integrationsprogrammet har været stigende de senere år. Fra 

155 i februar måned 2013 til 356 i januar måned 2014 svarende til en stigning på over 

100 %. Pt. er der 354 borgere med et aktivt kontaktforløb fordelt på 193 mænd og 161 

kvinder. Ses der på aldersfordelingen, udgøres den største gruppe af borgere i alderen 

18 til 39 år med i alt 256 personer. Personer fra Syrien udgør næsten 33 % af 

målgruppen, men også rumænere og polakker og personer fra Thailand fylder godt i 

statistikken.   

 

Integrationseffekten i Frederikshavn er ganske god. Det fremgår af vedlagte opgørelse 

af den 20. oktober 2014 fra LG Insight, Hvor Frederikshavn sammenlignes med de 

øvrige nordjyske kommuner. 

 

Ses der på aktivitetssiden, er der plads til forbedringer. Mens antallet af personer har 

været stærkt stigende siden februar 2014, har der været en forholdsvis marginal 

stigning i antallet af aktiviteter. Det betyder, at aktiveringsgraden samlet set er faldende 

for målgruppen (danskuddannelse indgår ikke i beregningen da dette jo er et SKAL 

forløb). Derudover skal det bemærkes, at antallet af aktiviteter i private virksomheder 

stort set er fraværende på trods af, at det er her vi ved, at der er gode effekter i forhold 

til ordinær beskæftigelse. Ses der på effekten de seneste 12 måneder, har kun 5 

personer afsluttet et kontaktforløb til ordinær beskæftigelse (der kan være fejl i 

registreringen, hvis sagsbehandlerne ikke angiver korrekt afslutningsårsag). 

Langt de fleste personer afslutter integrationsprogrammet til almindelig kontakthjælp 

(opgjort på antal ”udløb af integrationsperioden” og ”målgruppeskift”). 

Der vil helt klart være noget at hente ved en mere virksomhedsrettet indsats! 

 

Flygtningeprofilen for 2015  

Sagsnummer:  

15/15981 

 

Forfatter: 

Anders Ferløv Andersen 

 

Emne: 

Integrationsindsatsen 
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Udlændingestyrelsen har oplyst, at størstedelen af de personer, der for 

opholdstilladelse i Danmark, og som bliver visiteret til boligplacering i 2015, forventes at 

stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland (tjetjenere). 

 

I Frederikshavn Kommune har vi en forventning om, at der primært boligplaceres 

syrere og eritreere. Herudover planlægges der fra Udlændingestyrelsen, at der 

genbosættes af kvoteflygtninge i 2015. Det er primært flygtninge fra Den Demokratiske 

Republik Congo og fra Syrien. Hvert år kommer der mellem 450-500 kvoteflygtninge til 

Danmark, hvor vi forventer at få en andel. 

 

Nuværende indsats 

Integrationsteamet har p.t. alene ansvaret for borgere under integrationsprogrammet. 

Programmets varighed er p.t. på 3 år. Når borgerne stopper og kommer under LAB-

loven flyttes indsatsen til Specialteamet. 

 

Den nuværende indsats (lovbestemt) tager primært sit sigte i en hurtig opstart på 

danskuddannelse og gennemførsel af de første sprogmoduler, således at borgerne er 

sprogligt klædt på til en virksomhedsrettet indsats. Sammensætningen af indsatsen, 

hvor borgerne risikere at vente længe på virksomhedsrettet indsats, gør at 

integrationen på arbejdsmarkedet ”trækker ud” eller udebliver. Det kan betyde, at 

borgerne får en oplevelse af at blive passificeret og marginaliseret i forhold til 

arbejdsmarkedet, hvor medbragte traumer kan forstærkes. Det betyder, at flere end 

nødvendigt ender på kontanthjælp efter integrationsperioden og Frederikshavn 

Kommune får dermed øget sit antal af borgere på langvarig/varig ydelse.  

Danskuddannelsen foregår på AOF Sprogskole i Frederikshavn. Det giver nogle 

problemer i forhold til borgere med bolig udenfor Frederikshavn, da de ofte selv skal 

afholde transportudgifterne. Der arbejdes på en løsning med AOF om afholdelse af 

undervisningen i Skagen. 

 

I dag er teamet bemandet med 8 medarbejdere som følger: 

Lederreference til Anders Ferløv, Projektafdelingen 

Faglig koordinator  - dækket af JC med ¼ stilling 

Integrationskoordinator  - Bajro 

Integrationsmedarbejder - Olga (rotationsstilling til juli 2015) 

Jobkonsulenter  - med hver sin sagsstamme 

 Iben   - p.t. 80 

 Pia  - p.t. 45 

 Aprilia  - p.t. 69 

 Jette  - p.t. 59 

Familiekonsulenter - Ulla og Susanne 

Virksomhedskonsulenter - hidtil dækket af JC – overgået til PA i marts 2015 

IT, økonomi m.m. - dækkes af Styringsenheden 

EU-borgere  - løses p.t. af Pia Taube, JC 

Sanktioner  - løses p.t. af Pia Taube, JC 

Udbetaling – transport §23F - Lars Bisgaard  
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Der er snitflader til en række andre centre/afdelinger: 

 Ydelsesafdelingen 

 Projektafdelingen 

 Børn og unge  

 Familieafdelingen 

 Center for Unge 

 Center for ældre 

I dag løser vi både skal og kan opgaver. Som en service hjælper vi borgerne med 

udfyldelse af ansøgninger til familiesammenføringen. Det er en kan-opgave, som vi 

hjælper med af servicehensyn. Det er familiekonsulenter som hjælper borgerne. Det er 

ikke en del af deres opgaver og i reglen ikke ”efter bogen”. Der skal findes en holdbar 

løsning på denne udfordring. 

 

Samarbejdspartnere 

- Ministerier og styrelser 

- Integrationsnet 

- Sundhedssystemet 

- Kommunenetværk 

- Banker 

- AOF/skoler/erhvervsskoler 

- Virksomheder 

- Integrationsråd 

- Frivillige 

- Tolkebistand 

- Foreningen Nydansker 

Den fremtidige indsats 

Den fremtidige indsats tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den 

sprogmæssige del og den virksomhedsrettede del, henimod en hurtigere 

selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med en sammensætning af 

sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en 

arbejdsplads. Vi vil have gjort op med, at forudsætningen for integration er det danske 

sprog – forudsætningen er både sprog og job! 

Og det forventes, at sprogundervisningen afvikles i henholdsvis Frederikshavn og 

Skagen fremadrettet. 

Vi forventer at kunne opnå en væsentligt højere andel af nydanskere på egen 

forsørgelse efter endt integrationsprogram end hidtil med den fremtidige 

sammensætning af indsatsen. Vi foreslår samtidig, at den samlede indsats for 

nydanskere samles i en integrationsafdeling med ansvar for alle nydanskere – 

flygtninge, indvandrere og kvoteflygtninge fra ikke vestlige lande samt alle EU-borgere, 

som kommer til Danmark for at arbejde og eventuelt bosætte sig. Det vil betyde, at vi 

kan skabe en målrettet, specialiseret og sammenhængende indsats for både nye og 

herboende nydanskere. 
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Vi har skelet andre løsningsmodeller og vil anbefale at indføre nedenstående model, 

som har opnået stor anerkendelse i kommunerne. Modellen er en del af det nye 

integrationsudspil, som p.t. er i høring og forventes fremsat ultimo april måned 2015. 

Modellen er udarbejdet af LG Insight, som vi gerne vil indlede et tættere samarbejde 

med for at på implementeret modellen i Frederikshavn Kommune. Se vedlagte tilbud fra 

LG Insight. 

 

Overordnet ser indsatsen således ud for en nyankommet borger: 

Borgeren boligplaceres enten permanent eller midlertidigt og tilmeldes straks 

sprogskolen med 3-ugers fuldtidsundervisning. Der lægges en plan sammen med 

borgeren for hans/hendes forløb og foreløbig kompetenceafklaring på 

intergrationsplansmødet. Efterfølgende suppleres sprogskolen med kommunens 

introforløb – Job & Liv i Danmark med det sigte at komme i gang med et 

brancepakkeforløb frem mod selvforsørgelse. 

 

Der vil dog være behov for en nærmere analyse af arbejdsmarkedet i kommunen og et 

efterfølgende tæt samarbejde med erhvervslivet jf. oplægget fra LG Insight. 

Nedenstående figurer er eksempler på, hvorledes den overordnede struktur vil kunne 

se ud i Frederikshavn Kommune. Vi ønsker analyse og efterfølgende implementering af 

den nye model gennemført i samarbejde med LG Insight jf. vedlagte 

tilbud.
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Organisering 

En fremtidig indsats skal afspejles med en passende organisering af teamet. Der 

forventes derfor tilført en række medarbejdere med de fornødne kompetencer for at 

kunne opnå de fremtidige målsætninger på området. Teamet bør sammensættes på 

følgende måde:  

- X  Jobkonsulenter (beregnes på talmateriale) 

- 2 Virksomhedskonsulenter 

- 2 Integrationsmedarbejdere 

- 1-2  Job & Liv m.m. 

- ½-1 Administrativ ? 

- 2 Familiekonsulenter 

- 1 Integrationskoordinator 

- ½ Faglig koordinator 

Vi ønsker mulighed for at etablere den fornødne organisering via besættelse af et antal 

stillinger. Det skal i analyseperioden vurderes de konkrete antal og det konkrete 

jobindhold. 

 

 

 

Fysisk placering 
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Teamet vil kunne være på rådhuset med spredt placering i Jobcentret. Alternativt vil vi 

kunne samle hele temaet i hus 3 hos Projektafdelingen. Her vil vi kunne lave et samlet 

Integrationscenter med samtlige funktioner samlet i den daglige drift. 

Det forventes, at Projektafdelingen indenfor ca. 1 år flytter til en nu og mere centernær 

lokation i Frederikshavn by. 
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Projektansøgning til Integrationsrådet

Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en 
beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune. 
Har du spørgsmål til ansøgningen, bedes du kontakte: 

Formand for Integrationsrådet
Elizaveta Zhukova Wilhelmsen
Sekretariatet for Arbejdsmarkedet
Frederikshavn Rådhus
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
b-w@post.tele.dk

Eller, 
Susanne Andersen
Sekretariatet for Integrationsrådet
Ledelsessekretariatet
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn
Tlf: 9845 5660
Mail: suan@frederikshavn.dk

Ansøgningen sendes til:
Integrationsrådet/Sekretariatet
Sekretariatet for Arbejdsmarkedet
Frederikshavn Rådhus
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Att: Susanne Andersen

http://www.frederikshavn.dk/
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Ansøgningsskema

1. Generelle oplysninger om projektet

a. Projektets titel:

Kulturdag
b. Oplysninger om ansøgeren

Navn: Azam Stavad og Melissa Wanjiru
Adresse: 
Telefon: 
E-mail: azam_n_stavad@hotmail.com/xristieann@gmail.com

c. Oplysninger om den ansvarlige for projektet

Navn:samme som ovenfor
Adresse: 
Telefon: 
E-mail: 

d. Oplysninger om den ansvarlige for organisationen (hvis der findes en organisation)

Navn:
Adresse: 
Telefon: 
E-mail:

http://www.frederikshavn.dk/
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2. Projektbeskrivelse

a. Beskriv baggrunden for projektet:

Da Frederikshavn Kommune er en kulturby og samtidg har mange medborgere med vidt forskellige 
kulturer, ser vi et behov for at fremme den kulturrelle udveksling. Vi ser desuden et stort behov for at 
synliggøre den mangfoldighed, som vores kommune rummer for alle kommunens borgere, for at fremme 
integrationen på den brede front.

b. Hvem er projektets målgruppe?

Alle medborgere i Frederikshavn Kommune, herunder integrationsborgere og asylborgere.

c. Hvilke aktiviteter, der er planlagt for projektet?

Der ønskes afviklet en kulturdag den 26. september 2015 med boder på ”rådhuspladsen” med 
smagsprøver på lokal mad, multietnisk sang, musik og dans samt oplysning om hjemlande og frivilligt 
arbejde.

d. Hvad er projektets formål og mål?  

 Synliggørelse og anerkendelse af vores multikulturelle samfund
 Støtte fællesskabet
 Skabe et større socialt ansvar i kommunen
 Udbrede kendskabet til forskellige kulturer
 Skabe forståelse af, at integration er vores alles ansvar

e. Hvilke delmål er der i projektet?

 At finde frivillige til integrationsarbejdet
 Skabe fundamentet for en årlig begivenhed

f. Hvilke begrundelser er der for, at projektet kan blive en succes?

Der er stor fokus på integrationsområdet i befolkningen. Det bliver mere tydeligt, at en succesfuld 
integration er medvirkende til at skabe og fastholde væksten i loikalsamfundet.

g. Hvilke resultater forventes af projektet?

Positiv omtale i pressen og lokalt i kommunen. Flere frivillige til integrationsarbejdet. Større forståelse og 
accept for de ”nye danskere”.

h. Hvordan kan resultaterne udbredes og evt. omsættes i praksis?

Via en fast årlig begivenhed, som kan udvides med indhold m.v.

http://www.frederikshavn.dk/
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i. Hvem deltager i projektet? (projekt-organisation)

Der lægges op til samarbejde med blandt andet følgende: Projektafdelingen, Asylcenter Frederikshavn, 
teaterforening, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, De frivilliges Hus, FREDERIK, Knivholt Hovedgård, 
AOF m.fl.

j. Beskriv projektets varighed og tidsplan

Afvikles den 26. september 2015 – gerne i samarbejde med FREDERIK i tidsrummet kl. 10.00 – 14.00

http://www.frederikshavn.dk/
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3. Støtte og budget

a. Hvilket beløb, søges der om?

10-15.000 kr. – til fremstilling af mad, leje af udstyr m.m.

b. Modtager projektet anden økonomisk støtte?

Nej
c. Er der søgt om økonomisk støtte andre steder?

Nej

4. Evaluering af projektet

a. Hvornår forventes det, at projektet vil blive evalueret?

Umiddelbart efter afviklingen – indenfor en måned
b. Hvordan vil der blive evalueret?

Rapport udarbejdet sammen med interessenterne

c. Skal der foretages effektmålinger? Hvis ja, hvordan?

Nej

5. Revision 

a. Oplysninger om revisoren

Navn:
Adresse: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax:

Den projektansvarlige ansøgers underskrift:

http://www.frederikshavn.dk/
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Dato Fulde navn:
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Vejledning til ansøgningsskema

Generelt om ansøgningsskemaet

 Ansøgningsskemaet udfyldes i hånden, på skrivemaskine eller på PC. Alle felter skal udfyldes.

 Ansøgninger til Integrationsrådet er omfattet af offentlighedsloven og er derfor som hovedregel 
tilgængelige for offentligheden. 

  
Skemaets punkt 1: 

c. Den ansvarlige for projektet er den person, der kan kontaktes for yderligere oplysninger, dokumentation, 
status, evaluering af projektet samt vedrørende forbrug af projektmidlerne mv.

d. Ansvarlig for organisation er den person, der kan forpligte organisationen juridisk. 

  
Skemaets punkt 2:

a. Under dette punkt beskrives projektet. Der skal i beskrivelsen gives en begrundelse for, hvorfor netop 
dette projekt er særlig relevant. Baggrunden for projektet kan være et problem eller en mulighed for 
udvikling, som ansøgeren er blevet opmærksom på. 

b. Målgruppen for projektet skal beskrives, så det klart fremgår, hvilken gruppe af mennesker, projektet er 
tiltænkt og retter sig mod. 

d. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål, mål og delmål med projektet er det væsentligt at 
tydeliggøre, hvilket problem projektet forventes at løse. 

i. Det skal beskrives, hvordan projektet er organiseret- hvilke samarbejdsparter deltager i projektet fx 
myndigheder, virksomheder, faglige- og frivillige organisationer. Resultatet af et eventuelt samarbejde 
dokumenteres og beskrives.

j. Det skal beskrives, hvornår projektet starter og slutter. Tidsplanen for projektet skal indeholde en plan for 
hovedtrækkene i projektet. Vigtige 'milepæle' i projektet skal dermed fremgå af tidsplanen. 

Skemaets punkt 3:

a. Det skal fremgå, hvor stort et beløb der søges om. Hvis der søges om støtte til et flerårigt projekt, skal det 
ansøgte beløb fordeles på de pågældende år.

b. Ansøgningen skal vedlægges et specificeret budget. En evt. medfinansiering fra ansøger selv eller fra 
andre skal fremgå af budgettet. 

http://www.frederikshavn.dk/
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c. Det skal fremgå af ansøgningen, hvis ansøgeren har søgt finansiering af projektet fra andre instanser.

Skemaets punkt 4:

b. Hvis der i forbindelse med evalueringen påtænkes at sammenligne deltagergruppe med en kontrolgruppe, 
skal deltagergruppe og kontrolgruppe være sammenlignelige. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvordan 
en evt. deltager- og kontrolgruppe udvælges og sammenlignes. 

Skemaets punkt 5:

a. Der skal indsendes et gennemskueligt og godkendt regnskab til Integrationsrådet. Integrationsrådet kan 
kræve, at regnskabet godkendes af en revisor. Det understreges, at Integrationsrådet ikke dækker udgifterne 
til revision. 

http://www.frederikshavn.dk/
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Vilkår

Når du modtager økonomisk støtte fra Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune accepterer du følgende 
vilkår for administrering og evaluering. 

Bekræftelse på ansøgningen 
Integrationsrådet underskriver bevillingsaftale, som sendes til ansøgeren umiddelbart herefter. 
 
Projekt-ændringer
Ændrer projektet sig, skal det øjeblikkeligt meddeles til Integrationsrådet, som skal godkende den nye 
aktivitetsplan.
 
Budget-ændringer
Ændringer i de budgetterede indtægter og udgifter skal meddeles til og godkendes af Integrationsrådet.
 
Krav om evaluering
Integrationsrådet ønsker at følge sine bevillinger tæt. Er der tale om et længerevarende projekt, kan 
ansøgeren forvente at blive kontaktet i projektperioden. 

Bevillingsmodtager skal være opmærksom på, at:
 der ved længerevarende projekter kan kræves en midtvejsevaluering. Samtidig skal der afleveres 

status på økonomi.
 alle projekter skal slutevalueres. Integrationsrådet forventer, at der afleveres en slutevaluering samt 

et opdateret regnskab ved projektets afslutning. 
 Integrationsrådet kan bede kommunen om at stå for tilbagebetaling af uforbrugte, økonomiske midler 

fra afsluttede eller afbrudte projekter. 

Regnskab og revision
 Senest to måneder efter projektets afslutning skal der afleveres et regnskab over indtægter og 

udgifter. De ansvarlige vil eventuelt blive bedt om at fremvise bilagsmateriale. Er der tale om større 
økonomiske bevillinger, skal regnskabet være attesteret/godkendt af revisor. Integrationsrådet 
dækker ikke udgifter til revision.

 
Udbetaling
Udbetaling af et aconto støttebeløb sker ved projektstart. For længerevarende projekter sker det efter 
udarbejdet og accepteret plan. Merforbrug støttes ikke.

http://www.frederikshavn.dk/
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