KOMMENDE KL-UDSPIL
OM INTEGRATION
Drøftelse i KKR, marts 2018

Hvorfor et integrationsudspil i 2018?
› Faldende asyltal – men historisk mange i
integrationsprogram
› Status efter 2 år med to- og trepartsaftalerne

› Regeringens udspil om parallelsamfund

Position på udspil om parallelsamfund
KL mener:
› Regeringens intention om at bekæmpe parallelsamfund
og ghettoer er rigtig

Men:
› For meget fokus på straf og for lidt på forebyggelse
› Staten skal ikke blande sig på institutionsniveau i
kommunerne – kommunalpolitikerne ved bedst
› Udfordringer med finansieringen

TODELT FORMÅL
- AT PÅVIRKE KOMMUNERNES RAMMEBETINGELSER
OG SÆTTE EN DAGSORDEN NATIONALT
- AT UNDERSTØTTE KOMMUNERNES
INTEGRATIONSINDSATS MED ANBEFALINGER,
VIDENSDELING OG BEST PRACTICES

bestyrelse

Foreløbige temaer
1. Rammer for nye flygtninge og familiesammenførte

2. Unge i spændingsfeltet mellem job og uddannelse
3. Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats
4. Investering i børn og deres forældre
5. Styrkede danskkundskaber
6. Lokale partnerskaber om integration

1. Rammer for nye flygtninge og familiesammenførte
• Integrationsloven blev væsentligt ændret i 2016 pba. to- og
trepartsaftalerne
• Markant øget fokus på den virksomhedsrettede indsats
• 80 pct. af kommunerne angiver, at lovændringerne har medført store
ændringer i deres integrationsindsats.

Mulig drøftelse: IGU’en
• Hvordan fungerer IGU’en som værktøj til at få nyankomne i job?
• Kan øget regionalt samarbejde være med til at løse udfordringen med, at
uddannelsesinstitutionerne ofte ikke kan udbyde de efterspurgte IGU-kurser?

2. Unge i spændingsfeltet mellem job og uddannelse
• Krav om 15 timers virksomhedsindsats samtidig med
uddannelsespålæg for unge i integrationsprogram.
• Kun et mindretal af kommunerne angiver, at de har forskellige
tilbud til de unge alt afhængig af deres uddannelsesparathed.

Mulig drøftelse: Differentieret indsats
• Er der behov for en mere differentieret ungeindsats for
målgruppen?

3. Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats
• Der er en større gruppe udlændinge, som har været længere i landet,
men endnu er langt fra arbejdsmarkedet.
• Herunder er der en væsentlig gruppe kvinder, som ikke har en stærk
arbejdsidentitet.
• Tidligere mødt med andre forventninger og krav, end der stilles til
nyankomne i dag.

Mulig drøftelse: Koordineret virksomhedsindsats
• Hvordan kan kommunerne arbejde endnu mere på tværs om at
forudse og imødekomme behovene i det regionale erhvervsliv?

4. Investering i børn og deres forældre
• Tidlig indsats i familierne og i dagtilbuddene er afgørende for, at børn og
unge får en fair chance for at klare sig gennem skole, uddannelse og
arbejdsmarkedet.
• Over halvdelen af kommunerne har allerede særlige indsatser for at styrke
samarbejdet med forældre med indvandrerbaggrund i skole og dagtilbud.
• Nogle børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund er underlagt andre
normer og restriktioner, end der ellers gælder i samfundet. Flere kommuner
efterspørger øget viden om negativ social kontrol.

Mulig drøftelse: Erfaringsudveksling
• Hvad kan kommunerne lære af hinanden i forhold til at give børn
og unge en god start på livet, der gør dem i stand til at deltage
aktivt i samfundslivet og senere på arbejdsmarkedet?

5. Styrkede danskkundskaber
• Fokus på at gøre danskuddannelserne (DU) mere
erhvervsrettede.
• DU skal i højere grad tænkes sammen med og
understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Mulig drøftelse: Regionale rammeaftaler om DU
• Hvilke fordele kan der være ved at samarbejde på tværs af
kommuner om udbud af danskuddannelse?

6. Lokale partnerskaber om integration
• Kommunerne kan ikke komme i mål med integrationsopgaven
alene.
• Frivillige kræfter er allerede en integreret del af kommunernes
integrationsindsats.
• Aktiv deltagelse i foreningslivet kan også i sig selv være
integrationsfremmende.

Mulig drøftelse: Strategiske partnerskaber
• Hvordan kan kommunerne arbejde strategisk med
partnerskaber om integration med civilsamfund,
boligorganisationer, erhvervsliv m.fl.?
• Hvordan kan partnerskaberne understøtte kommunernes
målsætninger og drift?

RAMME FOR
DRØFTELSE
1) HVILKE NATIONALE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE
ÆNDRINGER SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE
KAN STYRKE INTEGRATIONSINDSATSEN?
2) HVORDAN KAN DEN KOMMUNALE INDSATS
STYRKES FOR AT ADRESSERE UDFORDRINGERNE I
INTEGRATIONSOPGAVEN?

3) ER DER CENTRALE KOMMUNALE
INTEGRATIONSUDFORDRINGER, SOM IKKE ER
ADRESSERET I DE SEKS TEMAER?

