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NOTAT 

 

Analyse af kommunernes integrationsindsats 

 

Kommunerne fik visiteret 6.048 flygtninge i 2014, og frem til 31. oktober i år er 

8.926 flygtninge visiteret til kommunerne. Det forventede landstal er på 12.000 

flygtninge i år og næste år.  

 

Kommunerne står med en meget stor og vigtig udfordring med at løfte inte-

grationsindsatsen for de markant flere flygtninge, der er kommet til Danmark 

og skal have en ny tilværelse her.  

 

I lyset af dette er der behov for større viden om kommunernes integrations-

indsats. KL har derfor udsendt et spørgeskema i september 2015 til kontakt-

personer på integrationsområdet i kommunerne. Spørgeskemaet sætter fokus 

på følgende otte temaer i kommunernes integrationsarbejde: 

 

1. Boligplacering af flygtninge 

2. Den virksomhedsrettede indsats for flygtninge 

3. Helbredsmæssige vurderinger af flygtninge 

4. Kommunens samarbejde med civilsamfundet 

5. De nytilkomne syriske flygtninge 

6. Uledsagede mindreårige flygtninge 

7. Kommunernes organisering på integrationsområdet 

8. Fokus på integrationsområdet fra det politiske niveau i kommu-

nerne 

 

På tværs af de otte temaer tegner undersøgelsen overordnet et billede af, at 

integrationsområdet i kommunerne er i rivende udvikling. Det er et område 

med komplekse udfordringer, som kommunerne forsøger at løse på bedste 

vis med store samarbejdsflader til det lokale erhvervsliv, boligorganisationer 

og civilsamfund for at løfte forskellige dele af integrationsindsatsen. Området 

oplever markant mere politisk fokus, og mange kommuner er midt i en proces 

med organisationsændringer og metodeudvikling. Endelig er boligplacering 

fortsat en kæmpe udfordring for kommunerne. 

 

Undersøgelsen er gennemført blandt de 92 kommuner, der har modtaget 

flygtninge i 2015.1 Ud af de 92 kommuner har 61 besvaret spørgeskemaet. 

Det giver en svarprocent på 66 pct.  

 

I de følgende gennemgås resultaterne af undersøgelsens otte temaer. Afsnit-

tene indledes med hovedbudskaber for temaet og dykker dernæst ned i de 

enkelte temaspørgsmål fra undersøgelsen. 

                                                      
1 Albertslund, Brøndby, Ishøj, Høje-Taastrup, Københavns og Vallensbæk kommuner har ikke 

modtaget flygtninge i 2015 og deltager derfor ikke i undersøgelsen. Tårnby og Dragør kommu-

ner har slået deres integrationsindsats sammen og derfor givet ét samlet svar. 
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Boligplacering af flygtninge 

 

Længere ventetid til permanent bolig 

Sidste år gennemførte KL en undersøgelse om kommunernes boligplacering 

af flygtninge. Den viste, at otte ud af ti kommuner havde problemer med at 

finde egnede permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det 

er med al tydelighed fortsat en udfordring for kommunerne. Sammenligner 

man i år med sidste år, tyder det på, at kommunerne er længere tid om at 

finde en permanent bolig til flygtninge i dag, end de var for et år siden. 12 pct. 

af kommunerne angiver, at der går mellem ét og tre år, før de har en perma-

nent bolig klar. Kun 5 pct. angav samme svar sidste år, jf. figur 1. 

 

Figur 1: Hvor lang tid går der typisk, fra kommunen har overtaget integrationsansvaret for en 

flygtning til vedkommende er placeret i en permanent bolig? 

 
Note: Samlet antal besvarelser er 61 i september 2015 og 74 i april 2014. 

HOVEDBUDSKABER 

 Kommunerne er længere tid om at finde permanente boliger til 
flygtninge i dag, end de var sidste år 

 Kommunerne gør brug af en bred vifte af midlertidige indkvarte-
ringsformer 

 Tre ud af fire kommuner samarbejder i høj grad med boligorgani-
sationerne om boligplacering af flygtninge 

 Én ud af tre kommuner udnytter de nye muligheder i planloven 

 Én ud af ti kommuner angiver, at der går mellem ét og tre år, før 
flygtninge kan få en permanent bolig 

 To ud af ti kommuner angiver, at der går mellem 6 måneder og ét 
år, før flygtninge kan få en permanent bolig 



Dato: 7. december 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-03304 

Dok. ID: 2127757 

 

E-mail: CHSR@kl.dk 

Direkte: 3370 3707 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 3 af 27 

NOTAT 

 

Det er derfor heller ikke overraskende, at ti procentpoint færre af kommunerne 

har en bolig klar fra første dag. Tre ud af ti kommuner mener imidlertid ligesom 

sidste år, at det varierer meget, hvor lang tid der går, fra kommunen har over-

taget integrationsansvaret for en flygtning, til vedkommende er placeret i en 

permanent bolig. 

 

Udvalgte bemærkninger til temaet fra undersøgelsen tegner et billede af, at 

kommunerne er pressede ift. at finde permanente boligløsninger. Kommu-

nerne påpeger blandt andet, at integrationsydelsen er en udfordring ift. at 

finde permanente boliger. Af bemærkningerne tyder det også på, at det typisk 

er en større udfordring af finde permanente boliger til enlige, hvorimod man i 

større grad har boliger klar til familier fra første dag. Derfor arbejder flere kom-

muner på at danne bofællesskaber, som den første bemærkning i tabel 1 om-

taler. 

 

Tabel 1: Udvalgte kommentarer blandt kommunerne til permanent boligplacering af flygtninge 

”Vi påtænker at benytte muligheden for kollektive bofælleskaber med 3 per-
soner i hvert lejemål. Forventningen i løbet af 2016 er, at der vil gå op til 2 
år, før unge enlige kan tilbydes permanent bolig. I 2013 var ventetiden ca. 
4 måneder” 

”Hvor lang tid der går før permanent bolig kan findes, er svært at sige noget 
om nu, pga. af mængde og nedsat ydelse” 

”Den nye lave ydelse er en udfordring, idet der ikke findes mange billige 
boliger” 

”I vores kommune er vi afhængige af det private boligmarked, da der er 
begrænset antal almennyttige boliger i vores kommune. Derudover er vi 
begyndt at tage tomme ældreboliger i brug. Dette bliver dog svært fremad-
rettet pga. den indførte integrationsydelse og loft over kontanthjælpen” 

 

Mange former for midlertidig indkvartering 
Kommunerne gør brug af en bred vifte af midlertidig indkvartering. Øverst på 

listen er ombyggede offentlige bygninger og indkvartering hos private bolig-

selskaber. De to løsninger benytter knap halvdelen af kommunerne. Tre ud af 

ti kommuner indkvarterer flygtninge hos private personer eller benytter sig af 

hoteller, vandrerhjem og campinghytter. Hhv. 25 pct. og 12 pct. benytter kom-

munens ældre- og ungdomsboliger til midlertidig indkvartering, jf. figur 2. En-

delig angiver én ud af fire kommuner, at de gør brug af andre former for ind-

kvartering. Kategorien ”andet” dækker for eksempel over kommunale udlej-

ningsboliger og privat udlejning af lejligheder og huse. 
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Figur 2: Hvilke typer midlertidig indkvartering gør kommunen brug af? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

At kommunerne gør brug af mange former for midlertidig indkvartering viser 

sig også ved, at en tredjedel af kommunerne har gjort brug af de nye ændrin-

ger i planloven. Det viser figur 3. Ændringerne i planloven betyder, at kommu-

nen har mulighed for at benytte bygninger, der ellers var udlagt til andre formål 

and beboelse samt mulighed for at bygge og anlægge nye midlertidige boliger. 

Figur 3: Har kommunen udnyttet de nye muligheder i planloven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: Samlet antal besvarelser er 61 

Stor samarbejdsflade med boligorganisationer 

Undersøgelsen viser, at kommunerne i høj grad samarbejder med boligorga-

nisationerne om at finde permanente boliger til flygtninge. Det angiver tre ud 

af fire kommuner, jf. figur 4.  
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Figur 4: I hvor høj grad samarbejder kommunen med boligorganisationerne om permanent bolig-
placering af flygtninge? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 
Bemærkningerne fra den resterende fjerdedel, der samarbejder knap så me-

get med boligorganisationer, viser, at mulige bud på det kan være, at kommu-

nen har få boligorganisationer eller, at der simpelthen ingen ledige boliger er. 

Det kommer fx til udtryk hos denne kommune:  

 
”Efter 1/9 vil alle enlige blive boligplaceret midlertidigt på ubestemt tid. Bolig-
massen i kommunen er stort set kun privateje, og der er tale om huse, som er 
for store til at en enlig kan betale huslejen. Vi samarbejder ikke med boligor-
ganisationerne, for vi har kun en, og de har ingen ledige boliger”. 
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Den virksomhedsrettede indsats for flygtninge 

 

Stor samarbejdsflade med lokale virksomheder 

Undersøgelsen viser, at otte ud af ti kommuner i høj grad samarbejder med 

de lokale virksomheder omkring flygtninge. En fjerdedel angiver ligefrem, at 

de samarbejder ”i meget høj grad”, jf. figur 5.  

 

Figur 5: I hvor høj grad samarbejder kommunen med de lokale virksomheder? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Op imod halvdelen af kommunerne oplever desuden, at virksomhederne er 

blevet mere åbne for at samarbejde om flygtninge end for et år siden. En til-

svarende andel af kommunerne angiver, at samarbejdsniveauet er det 

samme. Ingen kommuner mener, at samarbejdet er blevet mindre. 

 

Virksomheder åbne for virksomhedspraktik 

Ifølge undersøgelsen vurderer kommunerne, at virksomhederne særligt er 

åbne for at tage flygtninge i virksomhedspraktik. Næsten halvdelen af kom-

munerne oplever, at virksomhederne i høj grad er åbne for at tage flygtninge 

i virksomhedspraktik. Hertil kommer, at 38 pct. er åbne i mindre grad, jf. figur 

6. 

 

HOVEDBUDSKABER 

 Otte ud af ti kommuner samarbejder i høj grad med de lokale virk-
somheder 

 Halvdelen af kommunerne mener, at virksomhederne er mere 
åbne for at samarbejde om flygtninge i dag end for et år siden 

 Kommunerne vurderer, at virksomhederne i høj grad er åbne for at 
tage flygtninge i virksomhedspraktik og mindre for job i løntilskud 
og ordinær ansættelse 

 De største udfordringer for den virksomhedsrettede indsats for 
flygtninge er manglende sprogkundskaber og erhvervsmæssige 
kompetencer samt match med efterspørgslen på arbejdskraft i 
kommunen 
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15 pct. af kommunerne oplever, at virksomhederne i høj grad er åbne for at 

have flygtninge ansat i løntilskud. 57 pct. oplever, at virksomhederne er åbne 

i mindre grad. Tallene er mindre, når der er tale om flygtninge i ordinær be-

skæftigelse. 10 pct. af kommunerne oplever, at virksomhederne i høj grad er 

åbne og 35 pct. af kommunerne oplever, at virksomhederne i mindre grad er 

åbne for at ansætte flygtninge ordinært. 

 

Figur 6: Du bedes tage stilling til følgende udsagn: Virksomhederne i kommunen er åbne for at 

tage flygtninge i virksomhedspraktik, ansætte flygtninge i løntilskud og ansætte flygtninge ordi-

nært 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 
Kommunerne har dermed en stor samarbejdsflade med det lokale erhvervsliv. 

Udfordringen er dels at sikre, at flygtningene får en permanent tilknytning til 

arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse og dels et rigtigt match mellem flygt-

ningens kompetencer og efterspørgslen på arbejdskraft. 

 

Udfordringer for den virksomhedsrettede indsats til flygtninge 

Undersøgelsen peger på nogle af de udfordringer, der kan være ift. at få flygt-

ninge i arbejde. I spørgeskemaet opstilles otte årsager til, hvorfor det kan 

være en udfordring for kommunerne at finde virksomhedsrettede tilbud og jo-

båbninger til flygtninge. Fire af årsagerne er rettet mod flygtningene, og de 

resterende fire årsager er rettet mod virksomhederne. Det kan således ikke 

udelukkes, at der også kan være andre årsager til kommunens udfordringer 

på dette område. 

 

Ni ud af ti kommuner angiver, at flygtninges manglende sprogkundskaber er 

den vigtigste barriere for at komme i arbejde, jf. figur 7 på næste side. 62 pct. 

af kommunerne mener det i høj grad er en udfordring ift. at finde virksomheds-

rettede tilbud og jobåbninger til flygtninge.   

 

Dernæst mener to ud af tre kommuner, at det er en udfordring, at flygtninge 

mangler erhvervsmæssige kompetencer. Hhv. 17 og 52 pct. mener det i høj 

eller mindre grad er en udfordring.  
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To ud af tre kommuner angiver også, at det er en udfordring at matche flygt-

ninges kompetencer med efterspørgslen på arbejdskraft. En tredjedel mener, 

at det i høj grad er en udfordring, og en tilsvarende andel angiver, at det i 

mindre grad er en udfordring. 

 

Endelig viser figur 7, at halvdelen af kommunerne vurderer, at en udfordring 

for den virksomhedsrettede indsats er, at flygtninge ikke er jobparate. Hhv. 18 

og 30 pct. mener det i høj eller mindre grad er en udfordring. Det er dog værd 

at bemærke, at 20 pct. af kommunerne fra undersøgelsen ikke mener, det er 

en udfordring. 

 
Figur 7: Kommunen har udfordringer med at finde virksomhedsrettede tilbud og jobåbninger 

fordi... (årsager blandt flygtninge) 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

Som figur 7 viser, udgør disse punkter klare udfordringer for kommunernes 

virksomhedsrettede indsats til flygtninge. Nedenstående oplevelser fra tre 

kommuner afspejler disse udfordringer. 

 

Tabel 2: Udvalgte kommentarer til udfordringer med den virksomhedsrettede indsats til flygtninge 

”Virksomhederne i kommunen er meget samarbejdsvillige. Det er et stort 
problem, at flygtningenes kompetencer ikke matcher de behov, som virk-
somhederne i kommunen har. F.eks. er en byplaningeniør vanskelig at mat-
che med så mange håndværksvirksomheder, som er dominerende i min 
kommune. Samtidig er ingeniørens kompetencer lig med nul, indtil han læ-
rer dansk” 

”Vi oplever, at mange virksomheder er villige til at ansætte flygtningene - 
men først når de har sprogkompetencerne i orden og kan begå sig på dansk 
på arbejdspladsen” 

”Det store problem er praktikker til sprogsvage borgere - her er nogle få 
virksomheder gode til at løfte et ansvar - og så kommer forholdstallet i ve-
jen” 
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Kommunerne vurderer, at udfordringerne er mindre ift. virksomhederne. Figur 

8 på næste side viser, at den væsentligste udfordring ift. virksomhederne er, 

hvis der er overvejende små virksomheder i kommunen. Halvdelen af kom-

munerne vurderer, at det i høj eller mindre grad er en udfordring. 30 pct. me-

ner, at det i høj grad er en udfordring, hvis kommunen har overvejende små 

virksomheder.  

 

Kommunerne vurderer derimod ikke, at det er svært at finde virksomhedsret-

tede tilbud og jobåbninger, fordi der ikke er nok virksomheder i kommunen, at 

virksomhederne ikke er interesseret i at samarbejde eller, at der ikke er flere 

beskæftigelsesrettede tilbud. Det stemmer fint overens med kommunernes 

store samarbejdsflade med virksomhederne.  

Figur 8: Kommunen har udfordringer med at finde virksomhedsrettede tilbud og jobåbninger 

fordi... (årsager blandt virksomhederne) 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

I kommunernes kommentarer til temaet om den virksomhedsrettede indsats 

til flygtninge viser en yderligere udfordring sig at være kommunens ressour-

cer. 

 

Tabel 3: Udvalgte kommentarer til udfordringer ift. de virksomhedsrettede indsats til flygtninge 

”Manglende ressourcer i kommunen gør en håndholdt virksomhedskontakt 
svær” 

”Vi oplever, det er nemt at få flygtninge i virksomhedspraktik. Vores største 
barriere er, at vi ikke selv kan følge med” 

”Vi er netop ved at ansætte virksomhedskonsulenter til integrationsområdet 
og forventer, der vil komme et tæt og godt samarbejde med lokale virksom-
heder, men lige nu er kun få aftaler etableret, derfor så mange svar med 
hverken/eller. Indsatsen har tidligere været varetaget af ekstern udbyder, 
og det var ikke effektfuldt” 

”Vi har et kapacitetsproblem i forhold til antallet af jobkonsulenter” 
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Helbredsmæssige vurderinger af flygtninge 

 

Kommuner gennemfører flere helbredsmæssige undersøgelser 

I halvdelen af kommunerne får mellem 75-100% af flygtningene udført en hel-

bredsmæssig vurdering. I 17 pct. af kommunerne får under 25 pct. af flygtnin-

gene en helbredsmæssig vurdering, jf. figur 8.  

 

Figur 9: Hvor stor en andel af flygtningene får udført en helbredsmæssig vurdering? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

I fire ud af ti kommuner får flere flygtninge en helbredmæssig vurdering i dag 

end for et år siden, jf. figur 10.  

   

HOVEDBUDSKABER 

 I halvdelen af kommunerne får mellem 75-100% af flygtningene ud-
ført helbredsmæssige vurderinger 

 I fire ud af ti kommuner får flere flygtninge en helbredsmæssig vur-
dering sammenlignet med et år siden 

 At flygtninge ikke ønsker en helbredsmæssig vurdering eller udebli-
ver fra aftalen hos lægen, er de væsentligste årsager til, at flygtninge 
ikke får en helbredsmæssig vurdering 
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Figur 10: Får flere eller færre flygtninge gennemført en helbredsmæssig vurdering end for et år 

siden? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Flygtninge ønsker ikke en helbredsmæssig vurdering 

Den væsentligste årsag til, at flygtninge ikke får udført en helbredsmæssig 

vurdering, er, at tre ud af fire flygtninge ikke selv ønsker en vurdering. Dette 

gør sig gældende uanset om kommunen gennemfører mange eller få vurde-

ringer, jf. figur 11.  

 

Figur 11: Hvorfor får nogle flygtninge ikke udført en helbredsmæssig vurdering? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

I 45 pct. af kommunerne er årsagen til en manglende helbredsmæssig vurde-

ring, at flygtninge ikke møder op til aftalt tid hos lægen. For 12 pct. af kommu-

nerne er en af forklaringerne, at lægen ikke ønsker at foretage en helbreds-

mæssig vurdering.  
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17 pct. angiver andre grunde til, hvorfor flygtninge ikke får udført en helbreds-

mæssig vurdering. De årsager fremgår af tabel 4. 

 

Tabel 4: Årsager bag kategorien ”andet” til hvorfor nogle flygtninge ikke får helbredsvurderinger 

”Vi har problemer med særligt et lægehus, hvor ventetiden er op til ½ år, 
hvorefter de igen kan finde på at aflyse en aftale og derefter udsætte aftalen 
yderligere” 

”Lægerne er ikke til at komme i kontakt med. Der kan ikke bestilles tid” 

”Der har været problemer særligt med en læge, han har ikke decideret aflyst 
men nægtet at bruge tolk og kun afsat 10 min. til undersøgelse” 

 
Kommunernes afsluttende kommentarer til temaet om helbredsmæssige vur-

deringer viser ydermere, at kommunernes gruppe af flygtninge kan variere 

meget ift. sygdomsudfordringer. Nogle kommuner oplever derfor et behov for 

at vide mere end vurderingen fra praktiserende læger. Andre kommuner be-

tragter helbredsundersøgelserne som spild af ressourcer. 

 

Tabel 5: Udvalgte kommentarer til temaet om helbredsmæssige vurderinger 

Mere viden 

”En del har så massive helbredsmæssige problemstillinger, 
at det er sygehusene eller egen læge, der tager over fra star-
ten. Flere end tidligere har livstruende sygdomme. Både 
børn og voksne. De der helbredsmæssigt undersøges har 
fordel af, at deres privatpraktiserende læge har fået et grun-
digt kendskab til den nyankomne. Sociallægeinstitutionen 
som ikke er lægekonsulenter foretager undersøgelserne” 

”Mangelfulde tilbagemeldinger fra nogle læger. Ikke altid 
brugbare i forbindelse med videre forløb med flygtningen. 
Mange læger har ikke viden eller erfaring med flygtninge, 
hvorfor der oftest ikke henvises til rette hjælp - hvorfor sags-
behandler skal bruge ressourcer på at tale med læger eller 
selv få henvist flygtning til rette tilbud” 

”Ønsker mere fyldestgørende svar fra læger, mange gange 
oplever vi, at der ikke kommer nye oplysninger. Behov for 
mere fokus på det psykiske” 

Spild af  
ressourcer 

”Ualmindelig tidskrævende og spild af ressourcer, når sunde 
og raske borgere skal have undersøgelsen tilbudt og takker 
ja "for en sikkerheds skyld". Mange erklæringer er bare en 
konstatering af, at de er sunde og raske, de er slet ikke 
2400,- plus tolkning værd” 
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”Vi oplever, at den alm. helbredsundersøgelse som flygt-

ninge fik foretaget tidligere ville være nok. Vi spotter bor-

gerne, hvis der er helbredsmæssige udfordringer. Det ople-

ves som om, at borgerne selv synes, at GHA er nødvendig - 

selv om de ikke har helbredsmæssige udfordringer, vi kan 

ikke afslå, da det er et lovgivningsmæssigt krav.  Det er i 

nogle tilfælde "overkill" - især på nyankomne familier med 

meget små børn, her betaler kommunen over 3000 for en 

attest pr. barn!” 
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Kommunens samarbejde med civilsamfundet 

 
Stor samarbejdsflade med civilsamfundet 

Otte ud af ti kommuner samarbejder i høj grad med civilsamfundet om forskel-

lige dele af integrationsindsatsen, jf. figur 12 på næste side.  

 
Figur 12: I hvor høj grad samarbejder kommunen med civilsamfundet om integrationsindsatsen? 

 
Note: Samlet antal besvarelser er 61 

Otto ud af ti kommuner angiver, at samarbejdet er blevet større i løbet af det 

sidste år, og resten angiver, at samarbejdet er på samme niveau. Ingen kom-

muner mener, at de gør mindre brug af civilsamfundet i dag end for et år siden. 

 

Undersøgelsen viser, at kommunerne samarbejder med civilsamfundet på en 

lang række opgaver forbundet med integrationsindsatsen.  

 

Kommunerne koordinerer og faciliterer det frivillige foreningsarbejde i forskel-

lig grad ved at danne kontakten mellem flygtninge og foreninger, rådgive, stille 

lokaler til rådighed, afholde informations- eller netværksmøder og på anden 

vis bakke op om, at det lokale foreningsliv og civilsamfund kan tage del i inte-

grationsindsatsen. Flere kommuner fortæller, at de har en frivilligkoordinator 

ansat til at tage sig af denne del af integrationsarbejdet. 

 

Kommunernes svar på, hvordan kommunen samarbejder med civilsamfundet, 

viser, at flere har kontakt til veletablerede, landsdækkende organisationer som 

fx Røde Kors og Bydelsmødrene. Men i flere kommuner er foreningslivet star-

tet op og drevet lokalt. 

 

HOVEDBUDSKABER 

 Otte ud af ti kommuner samarbejder i høj grad med civilsamfundet 
om opgaver på integrationsområdet 

 Otte ud af ti kommuner samarbejder mere med civilsamfundet i dag 
end for et år siden 

 Ni ud af ti kommuner vurderer, at civilsamfundet har en positiv ind-
stilling til kommunens nye flygtninge 



Dato: 7. december 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-03304 

Dok. ID: 2127757 

 

E-mail: CHSR@kl.dk 

Direkte: 3370 3707 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 15 af 27 

NOTAT 

 

I tabel 6 er udvalgte eksempler på, hvordan kommunen samarbejder med ci-

vilsamfundet om integrationen af nytilkomne flygtninge. 

 
Tabel 6: Udvalgte kommentarer til hvad kommunerne samarbejder med civilsamfundet omkring 

ved integrationsindsatsen 

”Frivilligkoordinator er ansat og gør i et koordineret samarbejde en indsats 
for at bringe frivillige enkeltpersoner og foreninger og organisationer sam-
men. Mødeaktiviteter på flere niveauer og indsats i forhold til at få ny-
ankomne til at bistå de senest ankomne med at finde sig til rette i byen. De 
nyankomne har stiftet egen forening og arbejder side om side med dan-
skere” 

”Fast samarbejde med Frivillignet om modtagelse. Frivillignet har også til-
bud til flygtninge (fællesspisning/ kontaktperson/ andre social arrangemen-
ter). Desuden uddanner Jobcentret nogle frivillige integrationsmentorer, 
som bliver mentor for en flygtning. Vi er ved at starte et tættere samarbejde 
med lokaludvalgene i kommunen” 

”Rådgiver frivillige om behov, hvor flygtninge bor, hvornår og til hvad, de 
har brug for hjælp. Hjælper med at finde lokaler til lektiecafeer etc. Rådgiver 
foreninger om behov. Anerkender frivillig indsats ved at invitere dem til re-
levante informationsmøder, indstille dem til Integrationsrådets Mangfoldig-
hedspris osv.” 

”Vi er så heldige at have en frivilligforening, som gør et stort arbejde med 
flygtningene. Vi spørger flygtningene, om de vil have kontakt med forenin-
gen, hvis ja, formidler vi dette til foreningen, som tager kontakt til flygtnin-
gen. De har lektiehjælp en gang om ugen, som også er almindeligt møde-
sted med kaffe/the med forældrene og lege med børnene. De arrangerer 
en bustur en gang om året og fastelavns-, sommer- og julefest. Kommunen 
holder to møder med foreningen om året og samarbejder, hvor det er nød-
vendigt, - meget ift. formidling og oplysning omk. love/regler etc.” 

 

Et positivt lokalsamfund 

Ni ud af ti kommuner vurderer, at civilsamfundet har en positiv indstilling til de 

nyankomne flygtninge, jf. figur 13.  
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Figur 13: Hvordan vurderer kommunen overordnet set civilsamfundets indstilling til de nye flygt-

ninge? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 
 

Det hænger fint sammen med kommunernes øget samarbejde med civilsam-

fundet. Organisationer som Røde Kors har oplevet en eksplosion af henven-

delser fra folk, der gerne vil engagere sig, men ikke ved hvad deres kræfter 

kan blive brugt til. Det lader til, at kommunerne kan genkende det stigende 

private og lokale engagement. 

 

Splittet lokalbefolkning og krævende arbejdsindsats 

Der er også udfordringer forbundet med at samarbejde med civilsamfundet. 

Dels oplever flere kommuner, at lokalsamfundets indstilling til nytilkomne flygt-

ninge kan være splittet. Dels at løsningen af konkrete integrationsopgaver 

kræver en stor arbejdsindsats fra kommunen i form af facilitering, koordinering 

og opfølgning.  

 

I tabel 7 er udvalgte kommentarer blandt kommuner til temaet om samarbejdet 

med civilsamfundet opdelt i arbejdsindsats og stemning i lokalsamfundet. 
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Tabel 7: Udvalgte kommentarer blandt kommunerne til temaet om samarbejde med civilsamfun-

det  

Arbejdsindsats 

”Har altid samarbejdet med frivillige. Med de mange fri-
villige er der opstået behov for at tydeliggøre for flygt-
ningene, hvem der er ansatte, og hvem er frivillige. Og 
hvem gør hvad” 

”Det kræver mange kommunale ressourcer at koordi-
nere dette samarbejde. De frivillige - både organiserede 
og individuelle har brug for et sted at henvende sig med 
"den gode idé og den gode vilje", kommunen skal lave 
koblingen mellem frivilligheden og de flygtninge, som 
gerne skal opleve en forbedret indsats” 

”Som ansatte er det svært at finde tiden til at gribe de 
ideer, der kommer fra civilsamfundet og støtte op om 
dem, selvom vi ved, at civilsamfundets indsats ville 
kunne gøre en stor forskel, hvis vi støttede op om det” 

”Det opleves ikke, at civilsamfundet på den måde "by-
der" ind som i andre kommuner. Vi har oplevet, at der 
er blevet meldt "pas" pga. ressourcemangel - ex. be-
søgsfrivillige, værtsfamilier og lign.” 

Stemning i  
lokalsamfund 

”Kommunens borgere er delt i to - dem der helst ville 
have, at der slet ikke skal modtages flygtninge, og dem 
der går aktivt ind for at være med at løfte integrationen” 

”X by er den eneste by i kommunen, hvor befolkningen 
ikke er så imødekommende som andre steder i kommu-
nen. Dette mener vi skyldes, at flygtninge er placeret i 
y-boligerne - for mest unge mænd - ,og det har givet en 
del utryghed” 
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De nytilkomne syriske flygtninge 

 

Høje forventninger til de nyankomne syriske flygtninge 

Langt de fleste asylansøgere i Danmark er syrere. Pr. 31. oktober 2015 var 

5.823 ud af de 13.425 flygtninge, der havde søgt asyl i Danmark, fra Syrien. 

Sidste år var godt og vel halvdelen af asylansøgere i Danmark fra Syrien. Med 

en anerkendelsesprocent i Udlændingestyrelsen på 86% i asylsager i år be-

tyder det, at Danmark har fået mange nye syriske medborgere. 

 

Undersøgelsen viser, at halvdelen af kommunerne har større forventninger til 

de nyankomne syriske flygtninges muligheder for at komme i arbejde end for 

flygtningegruppen generelt, jf. figur 14.  

 
Figur 14: Har kommunen større forventninger til de syriske flygtninges beskæftigelsesmuligheder 

end for flygtningegruppen generelt? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 
 

HOVEDBUDSKABER 

 Halvdelen af kommunerne har større forventninger til de syriske 
flygtninges beskæftigelsesmuligheder end for flygtningegruppen 
generelt 

 Ni ud af ti kommuner mener, de syriske flygtninge er stærkt moti-
veret for at arbejde 

 Tre ud af fire kommuner mener, de syriske flygtninge overordnet 
har gode forudsætninger for at arbejde 

 Fire ud af ti kommuner forventer, at mellem 25-50% af de syriske 
flygtninge er i arbejde inden for det næste år 

 Ni ud af ti kommuner vurderer, at civilsamfundet har en positiv ind-
stilling til kommunens nye flygtninge 
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Halvdelen af kommunerne har dog samme forventninger til syrerne som til 

hele flygtningegruppen. Her skal man have in mente, at kommunernes sam-

menligningsgrundlag vil være vidt forskelligt, fx ift. hvor kommunens andre 

flygtninge kommer fra. Sammenligningen med den syriske flygtningegruppe 

er altså draget på tværs af de kommunale forskelle. 

 

De syriske flygtninge er stærkt motiveret for at arbejde 

93 pct. af kommunerne mener, at syrernes motivation for at arbejde er god 

eller rigtig god. Hertil kommer, at 72 pct. af kommunerne vurderer, at de syri-

ske flygtninge overordnet har gode forudsætninger for at arbejde. Halvdelen 

af kommunerne vurderer også, at de syriske flygtninge har en god progression 

i danskundervisningen, jf. figur 15. 

 

Figur 15: Hvordan vurderer kommunen de nytilkomne syriske flygtninge på følgende områder? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Men kommunernes vurdering af syrernes progression i danskundervisning, 

erhvervsmæssige kompetencer, uddannelseskvalifikationer og engelskkund-

skaber afspejler også en broget virkelighed. Vurderingerne er mere blandede 

på de fire førnævnte områder. Dette afspejler store forskelle i den syriske flygt-

ningegruppe, ligesom det givetvis er tilfældet for andre grupper af flygtninge. 

Der er derfor også udfordringer forbundet med at få de syriske flygtninge velin-

tegreret på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Kommentarerne til te-

maet om de nytilkomne syriske flygtninge tegner også et billede af en gruppe 

med stor variation. 
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Tabel 8: Udvalgte kommentarer blandt kommunerne til temaet om de nytilkomne syriske flygt-

ninge 

”En del opleves som traumatiserede, hvilket gør tilknytningen til job og ud-
dannelse besværlig” 

”Stor forskel på uddannelsesniveau og stor forskel på erhvervserfaring” 

”Vi gør vores bedste, og syrerne er meget ivrige” 

”Det er en blandet gruppe uddannelsesmæssigt” 

”Vi oplever mange gange, at de beskrevne kompetencer ikke svarer til vir-
keligheden” 

 

Under halvdelen af nytilkomne syriske flygtninge i arbejde om et år 

På baggrund af de store udfordringer vurderer fire ud af ti kommuner, at 25 

pct. eller færre af de syriske flygtninge er i arbejde om et år. Godt og vel lige 

så mange kommuner skønner, at mellem 25-50 pct. er i arbejde om et år. Kun 

7 pct. af kommunerne vurderer, det er gældende for flere end 50 pct. af grup-

pen, jf. figur 16. 

 

Figur 16: Hvor stor en andel af de nye syriske flygtninge forventer kommunen er i arbejde inden 

for det næste år?  

Note: Samlet antal besvarelser er 61 
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Uledsagede mindreårige flygtninge 

 

Få kommuner modtager flere end fem uledsagede mindreårige flygt-

ninge 

Undersøgelsen viser, at halvdelen af kommunerne har modtaget mellem én 

og fem uledsagede mindreårige flygtninge. Kun én ud af ti kommuner modta-

ger mellem fem og tyve, jf. figur 17.  

 

Figur 17: Hvor mange uledsagede mindreårige har kommunen modtaget det sidste år? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Ingen af kommunerne i undersøgelsen har modtaget flere end 50 uledsagede 

mindreårige flygtninge i løbet af det sidste år. 30 pct. af kommunerne har ikke 

modtaget nogen uledsagede mindreårige.  

 

Uledsagede mindreårige i familiepleje eller hos anden familie 

Fire ud af ti kommuner benytter sig af familiepleje som boform til de uledsa-

gede mindreårige. 35 pct. af kommunerne anviser de uledsagede mindreårige 

egen bolig og i næsten én ud af fire kommuner bor de enten i et bofællesskab 

med andre uledsagede eller er anbragt på en døgninstitution, jf. figur 18. 

 

HOVEDBUDSKABER 

 Én ud af ti kommuner modtager mere end fem uledsagede mindre-
årige flygtninge, hvorfor modtagelsen af flere centrerer sig om få 
kommuner 

 Fire ud af ti af de uledsagede mindreårige flygtninge kommer i fami-
liepleje eller bor hos anden familie end forældrene 
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Figur 18: Hvilke boformer har kommunen taget i brug til uledsagede mindreårige? 

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

38 pct. af kommunerne angiver ”andet” i valg af boformer til uledsagede min-

dreårige flygtninge. Det dækker næsten udelukkende over, at de uledsagede 

bor hos anden familie, de har i Danmark. 
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Kommunernes organisering på integrationsområdet 

 
Skarpere prioritering af opgaver 

At kommunerne har fået mere travlt på integrationsområdet, er næppe nogen 

overraskelse som følge af de flere flygtninge, der er kommet til landet. 95 pct. 

af kommunerne angiver således, at de i høj grad har fået mere travlt på inte-

grationsområdet. 

 

Travlheden betyder, at otte ud af ti kommuner er nødt til at prioritere skarpt 

mellem opgaverne på området, jf. figur 19.  

 

Figur 19: I hvor høj grad oplever du, at det øgede antal flygtninge betyder, at kommunen er nødt 

til at prioritere skarpere mellem opgaverne på integrationsområdet? 

 
Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Flere kommuner fastslår, at en skarpere prioritering ikke er udtryk for nedpri-

oritering. Det betyder, at de er nødt til at være skarpere på, hvilke indsatser 

der skal prioriteres her og nu. Flere kommuner er dog nødsaget til at nedprio-

ritere de mere servicebetonede og sociale opgaver, som ligger uden for de 

lovgivningsmæssige krav. Det kan være hjælp til familiesammenføring og til 

at finde bolig til familiesammenførte, de personlige samtaler og opfølgning på, 

hvordan de nye borgere trives i deres nye tilværelse.  
 

Flere af kommunerne skriver, at det er her civilsamfundet og de frivillige for-

eninger bliver en uvurderlig støtte og samarbejdspartnere i integrationsarbej-

det. 

 

HOVEDBUDSKABER 

 Otte ud af ti kommuner er nødt til at prioritere skarpere mellem op-
gaverne på integrationsområdet som følge af større travlhed 

 Otte ud af ti kommuner har gennemført organisationsændringer på 
integrationsområdet i form af opnormering, omorganisering eller op-
rettelse af tværgående teams 

 Fire ud af ti kommuner har udviklet nye metoder til integrationsar-
bejdet som følge af organisationsændringerne 



Dato: 7. december 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-03304 

Dok. ID: 2127757 

 

E-mail: CHSR@kl.dk 

Direkte: 3370 3707 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 24 af 27 

NOTAT 

 

Integrationsområdet er i rivende udvikling 

Ni ud af ti kommuner har i større eller mindre omfang fået flere medarbejdere 

på området. Otte ud af ti har oprettet tværgående samarbejdsfora. Og seks 

ud af ti kommuner kan nikke genkendende til en omorganisering i større eller 

mindre omfang på integrationsområdet, jf. figur 20. 

 
Figur 20: Som følge af det øgede antal flygtninge har kommunen 1) gennemført en omorganise-

ring 2) fået en opnormering 3) oprettet tværgående samarbejdsfora  

Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Ifølge undersøgelsen har organisationsændringerne givet anledning til, at 40 

pct. af de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, har udviklet nye me-

toder til integrationsarbejdet. Flere kommuner fortæller, at organisationsæn-

dringer og metodeudvikling på integrationsområdet kan dateres længere til-

bage end til i år og sidste år, men for de fleste kommuners vedkommende, er 

de midt i en proces med at udvikle integrationsarbejdet.  

 

Kommunernes kommentarer til temaet efterlader et klart indtryk af, at der sker 

rigtigt meget på området. Nye metoder og arbejdsgange i forskelligt omfang 

og på flere niveauer er kraftigt under udvikling og implementering, som det 

blandt andet er tilfældet i denne kommune: 
 
”Vi arbejder hårdt og målrettet efter at ramme det, der er de nyankomnes be-
hov. Vi har lavet interview undersøgelse, som har givet os rigtig megen kon-
struktiv viden og er årsagen til skærpet opmærksomhed på dialogen som et 
vigtigt redskab, da vi erfarede, at flygtningene ikke troede de selv måtte tage 
initiativer i form af jobsøgning mv før accept fra kommunen. Kort sagt - retorik 
af ret og pligt - ikke eget ansvar. Det er så spændende”. 
 

Udviklingen af området rummer mange ting. På metodeniveau nævner et par 

kommuner, at de er ved at implementere branchepakker i deres integrations-

arbejde. Mange kommuner omtaler sprogundervisning på virksomheder som 

en ny måde at arbejde på. Og udvikling af samarbejdet med civilsamfundet 

står højt på dagsordenen flere steder. I forhold til organisering drejer det sig 

især om at strukturere sine arbejdsgange og præcisere opgavefordelingen for 



Dato: 7. december 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-03304 

Dok. ID: 2127757 

 

E-mail: CHSR@kl.dk 

Direkte: 3370 3707 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 25 af 27 

NOTAT 

 

at skabe klarhed over integrationsarbejdet. Oprettelse og udvikling af tværgå-

ende samarbejde fylder også mange steder. 

Men det er lettere sagt end gjort, hvilket de udvalgte kommentarer i tabel 9 

afspejler. 

Tabel 9: Udvalgte kommentarer blandt kommunerne til organisationsændringer og metodeudvik-

ling i kommunen 

”De mange flygtningebørn har medført et behov for større koordineret sam-
arbejde mellem integrationsteam i jobcenter og familieafdelingen. Integra-
tionsteamet har tidligere varetaget alt arbejdet omkring flygtningefamilier, 
også på børneområdet med mindre der var bekymring. Samarbejdet med-
fører udfordringer, da området er meget nyt for familieafdelingen, og da de 
to afdelinger har meget forskellige indgangsvinkler til arbejdet” 

”Opnormering er fra sommer 2015, og derfor er der dele i denne udvikling, 
der fortsat er i proces - men styring, overblik, talstatistik og arbejdsgange 
er under evaluering og udvikling til nye niveauer, for blot at nævne nogle 
få” 

”Alt er stadig under opbygning i vores integrationsafdeling. Der mangler 
ressourcer og langsomme beslutningsprocesser i kommunen blokerer for 
hurtigt opnormering, det er dog sat i proces” 

”Det er en kæmpe opgave organisatorisk at få samlet alle aktører på områ-
det (dagpleje, skole, jobcenter, social)” 
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Fokus på integrationsområdet fra det politiske niveau i kommu-

nerne 

 

Markant større politisk fokus 

Undersøgelsen viser, at der er et markant større fokus på integrationsområdet 

fra kommunens politiske niveau. Det angiver ni ud af ti kommuner, jf. figur 21. 

 

Figur 21: I hvor høj grad oplever du et større fokus på integrationsområdet fra kommunens politi-

ske niveau? 

 
Note: Samlet antal besvarelser er 61 

 

Økonomien på integrationsområdet og boligplacering fylder meget. Derudover 

fylder større krav om afrapportering, løbende opdateringer og deltagelse i ud-

valgsmøder en del mere hos kommunernes integrationsmedarbejdere. Flere 

kommuner har derudover udviklet integrationsstrategier- og politikker. Det 

øgede fokus på de forskellige punkter er indfanget i kommunernes kommen-

tarer i tabel 10 nedenfor. 

 

Tabel 10: Udvalgte kommentarer blandt kommunerne til temaet om fokus på integrationsområdet 

fra kommunernes politiske niveau 

”Integrationsproblematikken fylder nu på ethvert politisk møde i meget 
større omfang end tidligere” 

”Deltaget på "byrådets time" gentagne gange for at orientere og vidensdele, 
løbende krav om politiske sagsfremstillinger senest omkring boligsituatio-
nen, tidligere om økonomien samlet, om indsatserne herunder virksom-
hedsindsats, månedlig indrapportering om antal ankomne (inkl. familiesam-
menførte), nu også krav om endnu tættere afrapportering” 

HOVEDBUDSKABER 

 Ni ud af ti kommuner oplever et større fokus på integrationsområdet 
fra kommunens politiske niveau 

 Det politiske fokus mærkes især ved krav om afrapportering vedrø-
rende boligplacering og økonomien på området samt deltagelse på 
udvalgsmøder 
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”Erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesudvalget får en månedlig opdatering 
på antal flygtninge og boligsituationen, samt en kvartalsvis opgørelse af 
indsatsen. Politikerne er meget interesseret i området både den tværgå-
ende indsats og specielt frivillig indsatsen” 

”Borgmesteren har arrangeret borgermøder i lokalområderne, der er lyd-
hørhed over for nødvendigheden af investeringer i området” 

”Der er stor velvillighed til at investere og prøve ting af - men øget fokus på 
vores indsats. Ex. omkring resultater ift. job/uddannelse samt frivillighed - 
hvilket er godt. Dog kan det samtidigt være en stressfaktor for arbejdet” 

”Der er udarbejdet visioner og målsætninger samt strategi for den gode 
modtagelse. Herunder er der lavet en strategi for inddragelse af civilsam-
fundet” 

 

 
 

 


