
   
  

   
   
   
  

 
    

 



DS’ integrationspolitik 

 
•  Menneskerettigheder 

 
•  Internationale konventioner 

 
•  DS professionsetik 

 
•  Konkrete høringssvar på diverse lovforslag 

 
•  Kampagnen mod starthjælp 
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Integrationsområdet 

• Integrationsområdet bliver mere mainstream. 
  
• Integrationsministeriet er nedlagt og integrationen 

er lagt over i Beskæftigelsesministeriet og Social- 
og integrationsministeriet. 

 
• Der er politisk fokus på, at integrationsindsatsen 

skal ind i normalområdet.  
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Fra integration til inklusion, hvad skal 
være tilstede hvis det skal fungere. 

• De normale systemer/institutioner skal være 
gearet til det, hvis de skal varetage 
integrationsindsatsen. 
 

• Det er vigtigt, at der i tilbuddene til borgerne 
fokuseres på, at det skal være et tilbud for alle, 
hvilket betyder, at der også skal tages højde for 
hvordan minoriteter inddrages og hjælpes.  
 

• Det er vigtig, at modtagelsesarbejdet varetages 
for sig, da det her er afgørende med specialviden 
og særlig hjælp i forhold til at 
kompetenceafdække, udarbejde planer mv. 
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Regeringens integrationsudspil – En 
styrket integrationspolitik. 

• Indvandring skal bidrage positivt. 
 

• Alle skal mødes med respekt og forventning, og 
der skal stilles krav. 
 

• Integrationsindsatsen skal sætte fokus på alle 
aspekter af samfundslivet. Både daginstitutioner, 
skoler, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedet, 
fritids- og foreningslivet. 
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Regeringens 7 overordnede mål for 
integrationspolitikken. 
1. Styre integrationsindsatsen bedre og have mere 

integration for pengene.  
2. Styrke modtagelsen af nyankomne udlændinge. 
3. Sikre, at flere nydanskere kommer i 

beskæftigelse. 
4. Løfte nydanske børns resultater i skole og 

uddannelse. 
5. Styrke medborgerskab, lige muligheder og 

ligestilling mellem kønnene og bekæmpe 
socialkontrol og parallelle retsopfattelser. 

6. Vende udviklingen i de udsatte boligområder. 
7. Forebygge at nydanske børn og unge bliver 

marginaliserede og i nogle tilfælde havner i 
kriminalitet. 
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Bedre styring af integrationsindsatsen 

• Der opstilles klare mål for integrationsindsatsen. 
 

• Øget fokus på kvalitet af tilbuddene og effekten af 
metoder og redskaber. 
 

• For at følge den integrationsmæssige udvikling 
fremlægges et nationalt integrationsbarometer, 
som kan følge udviklingen år for år.  
 

• Lancering af lokale integrationsbarometer, så 
udviklingen kommunalt kan følges og 
kommunerne kan sammenlignes på tværs. 
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Integrationsbarometerets 9 målsætninger 

1. Arbejde – Flere indvandrere og efterkommere skal i 
arbejde inden 2020. 
 

2. Uddannelse – Flere indvandrere og efterkommere skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse og en 
videregående uddannelse. 
 

3. Danskkundskaber – Flere indvandrere skal lære dansk. 
 

4. Medborgerskab – Flere indvandrere og efterkommere 
skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage 
i samfundslivet.  
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Integrationsbarometerets 9 
målsætninger, fortsat… 

5. Ligebehandling – Færre indvandrere og efterkommere 
skal forskelsbehandles. 
 

6. Selvbestemmelse – Færre unge og indvandrere skal 
opleve begrænsninger i deres selvbestemmelse. 
 

7. Forsørgelse – Færre indvandrere og efterkommere på 
varig forsørgelse. 
 

8. Udsatte boligområder – Færre udsatte boligområder. 
 

9. Kriminalitet – Færre indvandrere og efterkommere skal 
begå kriminalitet. 

 
De 9 målsætninger er baseret på centrale udfordringer i 
forhold til at opnå en vellykket integration. 
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Integrationsreformens integrationsplan. 

• Integrationsplanen er en samlet plan, hvor en forvaltning skal være 
koordinerende. Integrationsplanen skal tilbydes senest en måned 
efter tilflytning til kommunen. 
 

• Integrationsplanen skal indeholde en udredningsdel og indsatsdel, 
for hele familien. 
 

• Skal sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats. 
 

• Udarbejdes i den koordineringsansvarlige forvaltning i kommunen. 
Denne er også ansvarlig for at indhente oplysning om planer i 
andre forvaltningen og inddrage dem i integrationsplanen. 
 

• Der skal stå i planen, hvilken forvaltning som er 
koordineringsansvarlig og herudover hvornår der følges op. 
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Udredningsdelen 

• Skal indeholde en beskrivelse af udlændingens og 
øvrige familiemedlemmers forudsætninger og 
ressourcer, som er relevante for familiens 
integration.  
 

1) de enkelte familiemedlemmers uddannelses- og 
beskæftigelsesmæssige forudsætninger. 
 
2) de enkeltes familiemedlemmers sociale og 
helbredsmæssige ressourcer og udfordringer. 

 
• Resultatet af en gennemført helbredsmæssig 

vurdering skal også indgå i integrationsplanens 
udredningsdel, når det foreligger. 
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Indsatsdel 
• Integrationsplanens indsatsdel skal angive mål og 

delmål for det enkelte familiemedlems integration 
og en plan for, hvilke indsatser, der skal sikre, at 
målene nås, herunder om; 

  
1) Sociale og sundhedsmæssige tiltag. 
 
2) Skole og uddannelsestilbud til mindreårige 
familiemedlemmer. 
 
3) Tilbud om danskuddannelse, uddannelse og 
beskæftigelse som led i et integrationsprogram. 
 
4) Aktiviteter til at styrke et aktivt medborgerskab. 
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Helbredsmæssig vurdering 

• Der skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering 
inden for 3 mdr. efter kommunen har overtaget 
integrationsansvaret. 

  
• Der skal ske afdækning af psykiske og fysiske 

sundhedsproblemer. Samt lægefaglig vurdering 
af, om der er behov for videre sundhedsmæssig 
udredning eller behandling. 

  
• Tilbuddet omfatter også familiesammenførte 

udlændinge. 
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Opfølgning 

• Der er pligt til løbende opfølgning på integrationsplanen. Tidspunktet for 
opfølgning fastsættes efter aftale med udlændingen.  
 

• Når der er gennemført en helbredsmæssig vurdering, skal der følges op på 
integrationsplanen snarest muligt herefter. 
 

• Opfølgning foretages af den koordineringsansvarlige forvaltning i 
kommunen.  
 

• Der er pligt til at følge op på integrationsplanen og efter behov justere 
indholdet heraf inden for den treårige introduktionsperiode.   
 

• Hvis en udlænding flytter til en anden kommune inden 
introduktionsperiodens udløb, videregiver kommunalbestyrelsen i 
fraflytningskommunen, med udlændingens samtykke, oplysningerne i 
integrationsplanen til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen. 
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DS’ vurdering - Gode tiltag i integrationsreformen.  

• Kommunerne bliver forpligtet til at koordinere 
arbejdet på tværs af forvaltningerne. 
 

• Der stilles krav til helbredsvurdering. 
 

• Både arbejds-, fritids- og familieliv, skal indgå i 
integrationsplanen. 
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DS’ vurdering – Socialfaglige problemer 

• Der oprettes ikke et tværfagligt team og borgerne får ikke en 
koordinerende sagsbehandler. 
 

• Integrationsplanen skal tilbydes inden for den første måned, 
hvilket for nogle borgere kan være uoverskueligt og betyde de 
takker nej.  
 

• Planen skal udfærdiges inden for den første måned, her kan der 
endnu være mange ubekendte.  
 

• Den helbredsmæssige vurdering bør foretages tidligere, da det er 
vigtig at opdage evt. helbredsmæssige problematikker. 
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Kontanthjælpsreformens påvirkning af 
integrationsområdet. 
• DF vil kræve starthjælp genindført. 

 
• V vil have kontanthjælpsloftet tilbage. 

 
• En stor del af de, der vil havne på de lave ydelser, vil være fx. unge med 

anden etnisk baggrund, uden praktikplads. 
 

• Hvordan vil et integrationspålæg kunne bruges? 
 

• Hvad bliver der af ressourcer til at hjælpe dem, der har været på 
kontanthjælp i mange år? 
 

• Ressourceforløb. 
 

• Nyttejob 
 

• Et rummeligt arbejdsmarked. 
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DS’ vurdering – gode tiltag i kontanthjælpsreformen - I 

 
• Fokus på en grundig visitation.  

 
• En helhedsorienteret indsats for borgere med problemer ud over 

ledighed.  
 

• Ret til koordinerende sagsbehandler. 
 

• Uddannelse for de unge. 
 

• Ret til kurser ift. problemer med at læse, skrive og regne. 
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DS’ vurdering – gode tiltag - II 

 
• Jobcentrene opfordres til at rykke medarbejdere ud på 

uddannelsesinstitutionerne. 
  
• Særlige hensyn til enlige forsørgere – dog ikke til jobparate forsørgere 

under 30  
 

• Fokus på, at der skal være personlig kontakt inden sanktioner. 
 

• Ret til koordinator for borgere, der kommer fra psykiatrien eller lige 
er løsladt. 
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DS’ vurdering – socialfaglige problemer 
 

 
• Usikkert, om der i visitationen kan trækkes på tværfagligt team. 

 
• Samlende, koordinerede plan for indsatsen mangler. 

 
• Et tværsektorielt og –fagligt team er ikke nævnt. Den koordinerende 

sagsbehandler kan derfor få et svagt fundament for sit arbejde.  
 

• Der er ikke penge til kommunerne til en kvalificeret, tværgående indsats, 
bortset fra puljen til mentorstøtte. Dermed kan den tværsektorielle og 
sammenhængende indsats blive en tom skal. 
 

• Mentorer har en stor rolle, men der er ingen sikkerhed for kvaliteten af den. 
 
• Det er uvist, hvor meget der er sat af til uddannelse af sagsbehandlere. 
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DS’ vurdering – ydelserne  

 
 
• Forsørgerpligt for samlevende 

 
• De nedsatte ydelser til unge. Både uddannelsesydelsen og ydelsen til 

jobparate unge under 30 med uddannelse – både forsørgere og ikke 
forsørgere.  
 

• Muligvis skærpede sanktioner for nogle grupper. 
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