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Optakt: 2. halvdel 2014 (1) 

• Markant flere asylansøgere fra sommer og frem – 
især fra Syrien og Eritrea 

• Regeringen passiv – optaget af ”vidensdeling” 

• Benchmarking viser store forskelle mellem kommunerne 

• Møde med Manu Sareen om samarbejdsaftale 

• Åbningstalen: Stramning af udlændingeloven 

• Krigsflygtninge får midlertidig opholdstilladelse for 1 år 

• Ingen ret til familiesammenføring det første år 

• Debat især om  

• Fact-finding mission til Eritrea 

• Stramningerne – særligt hensyn til kommunerne? – hvor mange? 

• Det faktiske asylsøgertal til realitetsbehandling  
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Optakt: 2. halvdel 2014 (2) 

• Wake Up-Call 

• måske 20.000 nye flygtninge og familiesammenførte til kommunerne i 

2015 !!! 

• KL spiller ind med 

• katalog med forslag til nytænkning af indsatsen 

• markerer at det er en stor udfordring for kommunerne, som dog er 

indstillet på at løse opgaven 

• men det  kræver at de får rammer og vilkår, der gør det muligt 

• Regeringen markerer 

• alle skal tilbydes en integrationsindsats uanset opholdsgrundlag 

• Finansloven for 2015 

• ekstraordinær pulje på 250 mio. kr. til især modtagelse og 

boligplacering 
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Fælles forståelse af 8. januar (1) 

Konkrete tiltag: 

• Ændring af planloven af hensyn til hurtig midlertidig 
indkvartering 

• Ændring af kravene om kollektive bofællesskaber, 
så enlige lettere kan bo sammen 

• Bedre information om regler for boligplacering 

• Boligbørs for privat udlejning 

• Afdække muligheder for at udnytte ledige statslige 
bygninger 

• 125 mio. til investeringer i kommunerne 

• 200 mio. som ekstraordinært integrationstilskud 
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Fælles forståelse af 8. januar (2) 

Enighed om: 

• Nye flygtninge og familiesammenførte skal hurtigere i arbejde 

eller uddannelse 

• Civilsamfundets aktører skal inddrages og medvirke til aktivt 

medborgerskab 

• Fremrykket integrationsindsats – ventetid mellem asylperiode 

og integrationsperiode skal udnyttes 

• Partnerskab for at understøtte udbredelse af bedste praksis 

Desuden: 

• Integrationskontrakt og -plan slås sammen 

• Bedre sundhedsscreening i asylcentret 

• Hurtigere vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer 
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Fordeling af flygtninge i 2015 

• Frist for at indmelde regions- og kommunekvoter 
udskydes til 1. april 

• Særlig procedure med indmelding til KL senest den 1. 
marts, hvis en kommune ønsker at tage flere flygtninge 
end den matematisk beregnede kvote 

 

 

 

• Efter genberegning af kommunekvoter indgås frivillige 
aftaler i KKR 

• Normal procedure for 2016 
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Parametre i den matematiske model: 

• Andel borgere i kommunen 

• Andel udlændinge i kommunen 

• Antal familiesammenførte i kalenderåret forud 
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Finansiering efter integrationsloven 
Staten dækker som udgangspunkt kommunernes samlede 

udgifter under ét. Hovedelementer: 

• Grundtilskud 
• 2.566 kr. mdl. i 3 år for flygtninge og familiesammenførte 

• Særligt tilskud til uledsagede mindreårige på 8.530 kr. 

• Refusion 
• 50 pct. af programudgifter inden for et rådighedsloft 

• Resultattilskud 
• Beskæftigelse: 47.724 kr. 

• Uddannelse: 47.724 kr. 

• Bestået danskprøve: 35.794 kr. 

• Budgetgaranti og bloktilskud  

• Kommunernes nettoudgifter i øvrigt dækkes over de generelle tilskud 

til kommunerne 
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Ekstraordinære tilskud i 2015 

• Investeringstilskud – pulje på 125 mio. kr. 

• Fordeles i forhold til de ekstra 8.000 flygtninge ud over det 

oprindelige landstal 

• Svarer til, at kommunerne modtager 15.600 kr. pr. flygtning 

ud over kommunens oprindelige kvote efter landstallet på 

4.000 

• Integrationstilskud – pulje på 200 mio. kr. 

• Kræver tilslutning fra Folketinget 

• Forventes fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud 

for flygtninge og familiesammenførte i 2014 

• Plus antal personer, der indgår i de fastsatte kvoter pr. 1. april 

2015. 
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Refusionsomlægning 

Ny refusionsmodel 

• Den 2. februar 2015 politisk ”Aftale om reform af 

refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet” 

• Lovforslag fremsættes i foråret 2015 med forventet ikrafttræden 

den 1. januar 2016 

Fire trin i den nye refusionsmodel 

• Trin 1: De første 4 uger  80 pct. 

• Trin 2: 5.-26. uge  40 pct. 

• Trin 3: 27.-52. uge  30 pct. 

• Trin 4: Over 52 uger  20 pct. 
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Delrapport fra Carsten Koch-udvalget 

10 anbefalinger på integrationsområdet 

 1. En mere virksomhedsrettet indsats 

2. Kortere og mere intensivt integrationsprogram 

3. Rehabiliteringsteam skal sikre kontinuitet 

4. Resultattilskud skal udvides 

5. Tidlig og grundig kompetenceafklaring 

6. Danskuddannelse på arbejdspladsen 

7. Mentorstøtte skal opprioriteres 

8. Koordinerende sagsbehandler 

9. Opkvalificering af kommunale medarbejdere 

10. Forsøg med kommunale partnerskaber 
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Synspunkt 2015 

”Jeg mener, at kommunerne har svigtet ved 
ikke at give flygtninge og indvandrere tilbud af 
samme høje kvalitet, som andre ledige får. Det, 
der virker, er at komme ud på arbejdspladserne, 
og jeg oplever, at virksomhederne gerne vil 
være med. Men det kræver, at der er nogen fra 
kommunen, der banker på”  
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Økonomi- og indenrigsminister 

Morten Østergaard 
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Synspunkt 2007 

”Flygtninge har lige efter ankomsten til 
Danmark meget ringe forudsætninger for at 
finde arbejde, mange er traumeramte, de taler 
ikke dansk, og de har behov for en periode, 
hvor de kan erhverve sig de kvalifikationer, 
som det danske arbejdsmarked efterlyser” 
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Hovedstrømninger på Christiansborg 

• Fælles om målet 

• Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet - hurtigere 

• Forskellige veje 

• Regeringen 

• Gennem vidensdeling og kompetenceudvikling 

• Venstre 

• Flere økonomiske incitamenter både for flygtningene og for 

kommunerne 
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Efteruddannelse af 

integrationsmedarbejdere 

• Socialstyrelsen har bevilget 4,8 mio. kr. til et 

efteruddannelsesprogram for kommunale 

integrationsmedarbejdere over de næste tre år 

• Opgaven skal løses i samarbejde mellem Dansk 

Flygtningehjælp, LG Insight, Cabi og Foreningen Nydansker 

• Efteruddannelsen består af to moduler à to dage: 

• Første modul: Obligatorisk – fokus på modtagelse og det tværfaglige 

samarbejde 

• Andet modul: Valgfrit med mulighed for temaer som beskæftigelse, 

interkulturelle kompetencer, børn, unge og familier 
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Udfordringer 

• Christiansborg – særligt i et valgår 

• Indkvartering og boligplacering 

• Nye områder og nye boformer 

• Kapacitet og tilstrækkelige faglige kompetencer 

• Behov for at styrke integrationsfagligheden, herunder viden om 

målgrupper og indsatser, der virker 

• Politisk og ledelsesmæssig bevågenhed og 
forståelse 

• Stærkt fokus på beskæftigelse men også tænke 
helhedsorienteret 

• Nytænkning af den beskæftigelsesrettede indsats 

• Integration af virksomhedsrettede tilbud med jobrettet 

danskundervisning 

• Forståelse for økonomien på området 
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Muligheder 
• Større politisk og ledelsesmæssig bevågenhed 

• Bedre finansiering 

• Flygtningegruppe med mange kompetencer og ressourcer 

• Mange af samme nationalitet giver nye muligheder 

• Opbakning fra frivillige og øvrige lokalsamfund 

• Mange kommuner er allerede langt i forhold til tværfagligt 

integrationsarbejde 

• Mulighed for at hente hjælp og støtte bl.a. gennem  

• integrationsviden.dk og dengodemodtagelse.dk 

• netværk på integrationsområdet 

• efteruddannelsesprogram 

• kommende partnerskab mellem Socialstyrelsen, KL og en række kommuner 
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