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NOTAT

Pejlemærker for genåbning af integrationsindsatsen

Sundhedskrisen er for alvor ved at medføre en alvorlig økonomisk krise 
med store konsekvenser på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at 
beskæftigelsesindsatsen, herunder også for flygtninge, 
familiesammenførte og indvandrere, kommer i gang igen. Det er 
afgørende, at ressourcerne bruges på det, der skaber mening og værdi 
for borgere og virksomheder, i en situation, hvor der både vil være et 
efterslæb efter den delvise suspension og en stor nytilgang af ledige. 

Kommunerne oplever, at nogle brancher mangler arbejdskraft som følge 
af COVID-19, fx fødevarebranchen, landbruget og rengøringsbranchen. 
Andre brancher, der beskæftiger en stor del flygtninge og indvandrere, er 
hårdt ramt, fx hotel- og restaurationsbranchen. 

Det er derfor vigtigt, at der hurtigt tages stilling til, hvordan der kan gives 
de bedst mulige rammer for, at integrationsindsatsen kan genstartes 
således, at kommunerne igen kan bistå ledige flygtninge og indvandrere 
med at komme i arbejde og lære dansk, samt bidrage til at afhjælpe 
virksomheders mangel på arbejdskraft.   

En gradvis genåbning skal selvfølgelig ske under skyldigt hensyn til at 
reducere spredning af COVID-19. Det foreslås derfor at en stor del af 
integrationsindsatsen også i en periode efter genåbningen kan håndteres 
uden fysisk fremmøde (dvs. digitalt, skriftligt og telefonisk). Det gælder 
først og fremmest kontakten med de ledige, men også med 
virksomhederne. 

Det vil betyde, at en stor del af medarbejderne i jobcentrene fortsat kan 
arbejde hjemmefra i en gradvis genåbning, og at kontakten med borgere 
og virksomheder kan håndteres virtuelt og overgå til fysisk kontakt i takt 
med, at samfundet åbnes op. Dog vil der skulle tages individuelle hensyn 
til de ledige flygtninge og indvandrere, som vil have vanskeligt ved at 
modtage en indsats uden fysisk kontakt pga. sproglige og teknologiske 
barrierer.  

KL er i tæt dialog med kommunerne, og mærker herfra et stort ønske om 
igen at kunne hjælpe de ledige tilbage til arbejdsmarkedet, men at der bør 
være dele af indsatsen, som – i hvert fald i en periode – skal foregå 
anderledes end før COVID-19. 

KL foreslår på den baggrund, at en gradvis genåbning af 
integrationsindsatsen sker ud fra følgende pejlemærker: 

 Den delvise suspension af integrationsindsatsen ophæves, dvs. 
at flygtninge og familiesammenførte omfattet af selvforsørgelses- 
og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, og 
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indvandrere omfattet af introduktionsforløbet igen skal stå til 
rådighed for rimelige tilbud om jobs samt deltage i samtaler og 
tilbud. Selvfølgelig tilrettelagt så der tages hensyn til at minimere 
spredning af COVID-19. 

 Der gives i en periode mulighed for at visitationssamtaler, 
jobsamtaler og opfølgningssamtaler m.v. afholdes telefonisk eller 
via et digitalt medie, dvs. at der sker en fritagelse for nuværende 
krav om personligt fremmøde. Det giver mulighed for, at 
kommunerne kan fortsætte kontaktforløbet med flest mulige 
ledige. 

 Kommunerne vil naturligvis fortsat arbejde for, at der hurtigt og 
kontinuerligt gives virksomhedsrettede tilbud, men det foreslås, at 
der i en periode dispenseres fra de normalt gældende proceskrav 
om afholdelse af 4 samtaler inden for 6 måneder, 
visitationssamtale efter 3 måneder, afgivelse af første 
virksomhedsrettede tilbud senest efter 1 måned og at der max. 
må være 6 uger mellem hvert tilbud. 

 For nyankomne flygtninge og familiesammenførte bør der være 
en dialog mellem kommune og borger om elementer i kontrakten 
og opholds- og selvforsørgelseserklæringen, men det bør være 
muligt at dispensere for, at dokumenterne skal underskrives 
inden for den første måned, indtil det igen bliver muligt at mødes 
fysisk. 

 Det skal være muligt at igangsætte alle typer tilbud, især 
virksomhedsrettede, selvfølgelig under hensyn til at minimere 
spredning af COVID-19. Pga. den vanskelige situation med et 
trængt arbejdsmarked bør der dispenseres for krav, der kan 
spænde ben for et godt samspil med virksomhederne, fx kravet 
om min. 15 timers virksomhedspraktik pr. uge. Det bør være 
muligt at iværksætte virksomhedsrettede forløb på færre timer 
ugentligt, hvis det i en periode passer bedre for virksomheden. 

 Samtidig skal borgerne som udgangspunkt fortsat mødes med 
krav om deltagelse i fuldt program. Det foreslås derfor, at der 
åbnes for muligheden for, at kommunerne kan iværksætte andre 
tilbud end virksomhedsrettede, som kan tælle med i 15 timers 
kravet. Det kan fx være opkvalificering i form af uddannelse, 
forforløb, kurser og erhvervelse af konkrete faglige kompetencer. 

 Mange virksomheder vil være i en vanskelig situation som følge 
af COVID-19, og virksomhedspraktikker og IGU-forløb for 
udlændinge er måske ikke det, virksomhederne har øverst på 
prioriteringslisten. Det kan derfor vise sig at blive langt sværere 
for kommunerne at finde egnede praktikker og IGU-forløb. 
Samtidig er nogle flygtninge og familiesammenførte udsatte i en 
sådan grad, at deres mentale sundhed og trivsel vil være præget af 
hele situationen omkring COVID-19. Dette bør der tages højde 
for, når man tilrettelægger den fremadrettede benchmarking og 
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revision af integrationsindsatsen ift. bl.a. samtaler, tilbud, 
sanktioner m.v. 

 En del flygtninge og familiesammenførte har vanskeligt ved at 
begå sig digitalt pga. sproglige og teknologiske barrierer. Nogle 
borgere har ikke pc’ere eller tablets, eller evner ikke at benytte 
dem, og de kan derfor ikke tilgå virtuelle møder eller online 
undervisning. Så længe der ikke er mulighed for at afholde 
fysiske møder, bør der tages hensyn til de borgere ved, at der 
ikke sanktioneres, hvis det er sproglige eller teknologiske 
barrierer, der gør at man ikke overholder sine pligter. Der bør 
også kunne tages individuelle hensyn til borgere omfattet af 
Sundhedsstyrelsens særlige risikogrupper. 

 Mange flygtninge og familiesammenførte vil både fagligt og 
sprogligt være sakket bagud i deres integrationsproces i den 
periode, hvor indsatsen har været suspenderet. Mange vil opleve 
en tilbagegang i de tilegnede danskkundskaber, da disse ikke er 
blevet vedligeholdt og trænet. Mange vil skulle indhente tiden, 
hvor det ikke har været muligt at være i virksomhedsrettede tilbud 
og modtage danskuddannelse eller man har modtaget online 
undervisning, måske med et mindre udbytte. Disse forhold kan 
have den konsekvens, at mange i den kommende periode vil 
have ringere forudsætninger for at komme på arbejdsmarkedet.   

KL foreslår derfor, at det bør overvejes at det bliver muligt at 
forlænge både introduktionsperioden og danskuddannelsesretten 
med fx 4 måneder, svarende til det antal måneder, hvormed 
kravet om opfyldelse af 225 timers reglen er forlænget. Dette 
forslag skal ses i sammenhæng med, at det store antal 
flygtninge, der ankom til Danmark i 2015, vil afslutte deres 5 årige 
introduktionsperiode i løbet af 2020.
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