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Ny Momentum-analyse viser, at 14,3 procent 
af de fraflyttede unge ender med at vende til-
bage til deres hjemkommune, når de er fyldt 
33 år. I Tårnby, Hedensted, Dragør og Kerte-
minde er det mere end hver femte, der vender 
tilbage. 

Mange unge vælger at rejse fra hjemegnen for at tage en ud-
dannelse eller finde et arbejde, men for en del ender det med, 
at ude er godt, men hjemme bedst.
 14,3 procent af de unge der forlader hjemkommunen er 
nemlig flyttet tilbage, når de bliver 33 år. Det viser en ny Mom-
entum-analyse, hvor man har fulgt alle børn, der er født i 1983, 
og ser på, hvor stor en andel af dem, der boede i kommunen 
som 15-årige, der efterfølgende har været fraflyttet i minimum 
to sammenhængende år, men er flyttet hjem og bor i opvækst-
kommunen som 33-årige.
 Der er dog store forskelle kommunerne imellem. I toppen 
ligger Tårnby Kommune, hvor 25,6 procent er flyttet tilbage, 
men også Hedensted, Dragør og Kerteminde Kommune med 

henholdsvis 21,3, 21,1 og 20,7 procent får mere end hver 
femte bysbarn tilbage. I den anden ende ligger Lolland og 
Langeland med henholdsvis 7,9 og 8,2 procent.
 Spørger man Thorkild Ærø, direktør i Statens Byggeforsk-
ningsinstitut ved Aalborg Universitet, er der flere årsager til, at 
nogle kommuner har nemmere ved at trække deres bysbørn 
hjem end andre. Han fremhæver især jobmulighederne som et 
vigtigt parameter.
 »Mange vil gerne hjem, hvor man måske stadig har familie, 
venner og er glad for og kender lokalområdet. Men det kan 
være en udfordring at finde det rigtige job ikke bare til sig selv, 
men i mange tilfælde også til sin partner. Derfor er det ikke 
overraskende kommunerne omkring vækstområder som ho-
vedstaden, det østjyske bånd, Odense og Aalborg, der ligger 
højt, sammen med steder med gode pendlingsmuligheder,« 
siger Thorkild Ærø.
 Netop jobmulighedernes vigtighed gør det ifølge formand 
for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard ærgerligt, 
at der flere steder er forsvundet arbejdspladser på grund af 
centraliseringen og finanskrisen.
 »Pendlingsafstande bliver derfor også vigtige. Eksempelvis 
Fredericia og Hedensted har mange arbejdspladser i nærhe-
den, og man kan rimeligvis forvente, at boligmarkedet holder 
priserne, mens der andre steder er langt til arbejdspladserne, 

De unge bysbørn kan 
lokkes hjem igen
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Flytning

og det kan virke noget mere risikabelt at købe ejendom både i 
forhold til liggetid og pris,« siger Steffen Damsgaard.
 Han håber derfor også, at regeringen vil fortsætte arbejdet 
med ”Danmark i Balance” og udflytningen af statslige arbejds-
pladser.

Fleksibelt	boligmarked	nødvendigt
Thorkild Ærø er enig i, at boligmarkedet har væsentlig indfly-
delse på, hvor mange der vælger at flytte tilbage. Det handler 
om priser både i forhold til at kunne købe og sælge, men også 
om, hvorvidt der er de rigtig tilbud på boligmarkedet. Det af-
spejles også i Momentums analyse, for når man sammenligner 
årgang 1983 med 1979, så er det i kommuner som Rødovre, 
Herlev, Kerteminde, Odder, Hørsholm, Tårnby og Albertslund, 
der har oplevet den største stigning i andelen, der flytter hjem. 
Det er områder der har været præget af få boligtilbud og deraf 
en vis stilstand i boligomsætningen.
 »Der skal jo være en ledig bolig, man finder attraktiv, og der 
har de her områder været præget af en relativ ung bygningsmas-
se fra 1960’erne og 70’erne, hvor de folk, der byggede husene, 
er blevet boende, selvom børnene har forladt reden. Man har 
nydt haven og den gode plads til også børnebørnene, og det har 
medført en lav udskiftning. Men den kommer så nu, efterhånden 
som denne generation bliver ældre,« siger Thorkild Ærø.
 Han opfordrer derfor kommunalpolitikerne at sikre både 
ældre og unge gode muligheder for at skifte til andre boligty-
per og -størrelser.
 Det er ikke bare i denne undersøgelse, at Tårnby ligger 
i top over kommuner, der får flest bysbørn til at vende hjem. 
I Momentums analyser af hvor mange fra årgangene 1979 
og 1981, der var vendt hjem som 33-årig, var Tårnby også i 
top. Det glæder borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen, som 
mener, at den høje returneringsrate beror på flere ting.
 »Vi ligger tæt på hovedstaden, og man kan hurtigt komme 
derind, men husene er billigere. Samtidig er vi tæt på motorvej 
og lufthavn, så man kan hurtigt kan komme rundt både natio-
nalt og internationalt. Alligevel har vi også et stort naturom-

råde, og vi ligger i toppen, når det gælder kultur- og fritidslivet, 
som vi bruger rigtig mange penge på. Ligesom vi er kåret til 
at være den fjerdebedste kommune at vokse op i. Det er også 
derfor, jeg kalder Tårnby for mulighedernes kommune,« siger 
Allan S. Andersen. 
 Han påpeger, at mange også føler, der er noget specielt 
over at være amagerkaner, og de derfor har et stærkt forhold til 
området.
 »Vi oplever, at der er mange, mig selv inklusiv, der, når de 
er født eller har boet på Amager, vælger at vender tilbage se-
nere i livet. Her skal vi sørge for, at der er rigtig gode faciliteter 
at komme hjem til. Der er noget over, at være amagerkaner og 
bo i Tårnby Kommune, så når man en gang har boet her, og 
muligheden så byder sig igen, så vil man gerne hjem igen,« 
siger Allan S. Andersen.

Båndet	til	hjemegnen	skal	bevares
Thorkild Ærø og Steffen Damsgaard er enige i, at den kom-
munale service også er en faktor, når folk skal vælge et sted at 
bosætte sig. Men for Steffen Damsgaard er det samtidig vig-
tigt, at kommunerne griber teten i forhold til bosætningstiltag 
og er med til at skabe og fortælle den gode historie.
 »Der bliver ofte tegnet et billede af et Udkantsdanmark, 
der er ved at lukke ned, og hvor der ikke er nogen job. Det får 
nogle til at opgive på forhånd. Man vil også gerne kunne spejle 
sig i sine venner og omgangskreds, og der har vi hørt folk, der 
nærmest har skullet forsvare sig i omgangskredsen, når de har 
villet flytte hjem til de her områder. Det gælder ikke mindst de 
højtuddannede,« siger Steffen Damsgaard.
 Helle Dalsgaard Pedersen, erhvervsph.d.-studerende ved 
Aalborg Universitet, oplever også, at der blandt de hjemvend-
te, hun har snakket med, er en vis følelse af stigmatisering.
»Det handler meget om, at der boede familien jo, og så var 
der nogle bedsteforældre, der kunne hjælpe med børnene, og 
herved opleves tilbageflytningen som en måde at få karriere- 
og familielivet til bedre at gå op. Overraskende mange af dem 
siger dog, at de ikke er overbeviste om, at de vil blive boende, 
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Kommuner	der	har	oplevet	den	største	stigning	i	andelen,	der	flytter	hjem	(%)

Note: Tabellen tager udgangspunkt i de gruppe af 1979- og 1983-årgangen, 
som har været fraflyttet oprindelseskommunen (regnet som dér, hvor de boede 
som 15-årige) i mindst to sammenhængende år. Tallene viser hvor stor en andel 
af dem, der bor i kommunen i henholdsvis primo 2013 og primo 2017.

Kilde: Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Rødovre 17,3 10,3 7,0

Herlev 13,1 7,7 5,4

Kerteminde 20,7 15,6 5,1

Odder 15,5 11,4 4,1

Bornholm 16,8 13 3,8

Hørsholm 11,3 7,5 3,8

Hedensted 21,3 17,9 3,4

Lemvig 11,7 8,5 3,2

Tårnby 25,6 22,5 3,1

Albertslund 11,7 8,7 3,0

Forskel i
%point

Årgang
1979

Årgang
1983

men at det er praktisk, mens de har små børn. Mange gør 
også rigtig meget ud af sige, at de har været væk og ikke bare 
er blevet. Det er vigtigt for dem at fortælle, at de har levet det 
urbane liv og altså prøvet noget andet,« siger Helle Dalsgaard 
Pedersen.
 Hun har i sin ph.d. set på, hvad man, udover de strukturelle 
tiltag, kan gøre for at lokke de unge tilbage til fødeegnen.
 »Der er ikke ret mange af de unge fraflyttere, der, selvom de 
godt kan lide hjemegnen, kan forestille sig at vende tilbage. De 
har meget det urbane udsyn og vil prøve verdenen af, og det er 
ikke forbundet med prestige og karriere at tage rykket tilbage 
igen – tværtimod. Men når jeg så har spurgt om det her job 
ikke kunne være noget, så var de ikke klar over, at det fandtes. 
Så det er meget det følelsesmæssige, der gør, at de ikke har 
lyst til at flytte tilbage,« siger Helle Dalsgaard Pedersen.

 Hun forklarer, at selvom de altså har en vis modvilje mod 
at flytte tilbage, så er de enormt stolte over deres hjemegn, og 
nærmest lokalpatriotiske ift. produkter, kunstnere, sportshold, 
mm., og et stort flertal har haft en fantastisk barndom og vil 
gerne give deres børn en tilsvarende barndom. Så hvis man vil 
have dem til at flytte hjem igen, skal man få de unge til at be-
vare et bånd til hjemegnen og give dem et godt sidste indtryk, 
så det ikke føles som et sted, man for alt i verden bare skulle 
væk fra.
 »I ungdomsårene på barndomsegnen er det meget ven-
nerne og uddannelsesstedet, der definerer deres verden, og 
de synes egentlig bare, at stedet er dødssygt, for der sker ikke 
så meget, og alle kender alle og snakker om hinanden. Så man 
ville vinde meget, hvis man kunne inddrage dem i at skabe det 
gode ungdomsmiljø, så de føler et ansvar for stedet og synes, 
det er et fedt sted, de rejser fra,« siger Helle Dalsgaard Peder-
sen og fortsætter:
 »Det er naivt at tro, at de per automatik kommer tilbage, 
når de har været væk i 5-6 år, og ikke har haft anden kontakt 
til barndomsegnen end gennem familien. Selvom (bedste)
forældrene er et stort trækplaster, og noget der binder dem til 
egnen, skal der være noget mere – også til at fastholde dem 
der rent faktisk flytter tilbage. De skal for eksempel vide hvilke 
karrieremuligheder, der er. Det kunne være via studiejobs, 
praktikophold, sommerferiejob eller ved at involvere virksomhe-
derne på egnen i projekter på deres uddannelse.«
 Hun forklarer, at man også kunne holde komme hjem-
events, som en del kommuner allerede gør, men det handler 
også om at opretholde stedsrelationen og skabe et sam-
menhold mellem de lokale unge, mens de bor i byen, og som 
der på en indirekte måde påminder dem om barndomsegnen. 
Det kunne være ved at få unge til at være ambassadører, lave 
VIP-ture til virksomhederne, vise et lokalopgør på storskærm 
og samtidig udskænke øl fra det lokale bryggeri, så man hele 
tiden får opretholdt relationen, får vist hvad stedet har at byde 
på, og prikker til stoltheden over hjemegnen.
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Om	undersøgelsen
Momentum har via forskeradgang til Danmarks Statistiks 
registre fulgt hele den årgang, der er født i 1983. Her-
efter har vi zoomet ind på den del af årgangen, som har 
været fraflyttet oprindelseskommunen i mindst to sam-
menhængende år, siden de afsluttede grundskolen. For-
målet har været at undersøge, hvor stor en andel af disse 
fraflyttere, som er vendt tilbage til oprindelseskommunen 
1. januar 2017. Oprindelseskommunen er defineret som 
den kommune, hvor de havde bopæl som 15-årige.

Andel,	der	vender	tilbage	til	hjemkommunen	(%)	
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Note: Tabellen tager udgangspunkt i den gruppen af 1983-årgangen, som har været fraflyttet op-
rindelseskommunen (regnet som der, hvor de boede som 15-årige) i mindst to sammenhængende 
år. Tallene viser, hvor stor en andel af dem der bor der igen 1. januar 2017, hvor de er blevet 33 år.
På grund af diskretionshensyn er der ikke tal for Fanø, Samsø, Læsø og Ærø.
Kilde: Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik
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12,1 - 14,0

7,9 - 12,0
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Af	Rasmus	Giese	Jakobsen,	ragj@kl.dk

Kommunerne vil forlænge IGU 
og kompenseres for nøglerolle 

Integration

Kommunerne har taget integrationsgrund-
uddannelsen til sig, og ny Momentum-
undersøgelse viser, at det primært er kom-
munerne, der tager initiativ til oprettelse af 
IGU-forløb, selvom de oprindeligt ikke var 
tænkt ind som en central aktør i ordningen. 
KL anbefaler derfor nu, at IGU’en forlænges 
med mindre justeringer, og at kommunerne 
kompenseres for det arbejde, de udfører. 

Når syriske Ali begynder på integrationsgrunduddannelse 
(IGU) har det typisk krævet en stor indsats fra kommunens 
jobcenter, men jobcentret bliver ikke kompenseret for arbejdet. 
Det vil de nu have lavet om på, og kommunerne vil samtidig 
have målgruppen udvidet og gøre det lettere at oprette kurser 
til flygtninge på uddannelsesinstitutionerne.
 I en ny Momentum-undersøgelse blandt kommunernes 
arbejdsmarkedschefer svarer 85 procent, at det oftest er 
kommunen, der tager initiativ til et IGU-forløb. Kun 11 procent 
svarer, at det oftest er virksomheden, og slet ingen svarer, at 
flygtninge oftest tager initiativet.
 Det står i kontrast til, at IGU’en blev præsenteret som en 
mulighed for, at virksomheder og flygtninge kunne finde hinan-
den uden om det offentlige, da den blev til som led i treparts-
aftalen i 2016. På Udlændinge- og Integrationsministeriets 
hjemmeside fremgår det stadig, at ”et IGU-forløb kan aftales 
direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed 
som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndighe-

der”, men sådan ser virkeligheden altså ikke ud, og det må 
man drage konsekvensen af, mener Thomas Kastrup-Larsen, 
formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.
 »Integrationsgrunduddannelsen er et nyttigt instrument i 
kommunernes værkstøjskasse, og vi mener derfor, at den bør 
forlænges. Men når den nye undersøgelse viser, at kom-
munerne har taget ansvaret på sig og spiller en nøglerolle i 
at gøre den til et godt redskab, så er det også kun fair, at vi 
bliver økonomisk kompenseret for den indsats,« siger Thomas 
Kastrup-Larsen.
 Forslaget fremgår af et udspil på integrationsområdet, som 
KL snart præsenterer, og som også indeholder en række andre 
anbefalinger på området.
 Siden ordningen trådte i kraft i 2016, er der registreret 
1440 IGU-forløb, der kombinerer et job med uddannelse og 
giver flygtninge en lettere adgang til det danske arbejdsmar-
ked, og det giver god mening, at kommunerne står centralt 
i etableringen af dem. For kommunerne opfylder her en helt 
klassisk arbejdsformidlingsfunktion, som de er vant til fra andre 
målgrupper, siger Frederik Thuesen, seniorforsker på VIVE – 
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 »Det er dem, der skaber kontakten mellem arbejdstager og 
virksomheden, og sådan er det i en hel del tilfælde, når man 
har at gøre med arbejdstagere, der er lidt længere fra arbejds-
markedet end gennemsnittet. Det må man sige er tilfældet 
med flygtninge,« siger Frederik Thuesen.
 I Kalundborg Kommune genkender arbejdsmarkedschef 
Jens Folman billedet og mener også, at det er naturligt:
 »Det var underligt, at det blev præsenteret som noget, man 
skulle finde ud af mellem den enkelte flygtning og virksom-
heden. Alle sad jo på det tidspunkt og vidste, at opgaven var 
nødt til at være administrativt forankret et eller andet sted. Hvis 
ikke kommunerne havde taget teten på det, så var der ikke 
sket noget,« siger Jens Folman.
 Han påpeger, at især kravet om 20 ugers uddannelse som 
et led i IGU’en er uoverskueligt for virksomhederne og den en-
kelte flygtning at arrangere uden kommunernes mellemkomst. 



6 - MOMENTUM 11 - 5. JUNI 2018

Hvem	tager	oftest	initiativ	til	oprettelse	af	IGU-forløb?	

Kilde: Rundspørge til kommunerne

Sprogcenter/
VEU/AMU - 0

Kommunen - 85

Flygtninge eller familiesam-
menførte til flygtninge - 0

Virksomhederne - 11
Andre - 4

Hvor	enig	eller	uenig	er	du	i,	at	det	vil	forbedre	IGU-ordningen,	hvis	
målgruppen	udvides?		

Kilde: Rundspørge til kommunerne

Helt enig - 30

Hverken enig eller uenig - 11

Enig - 48

Uenig - 7

Helt uenig - 4

Hvor	ofte	kan	uddannelsesinstitutionerne	oprette	de	efterspurgte	kurser	til	
IGU-kursisterne?	

Kilde: Rundspørge til kommunerne

Ved ikke - 18

Af og til - 31

Ofte - 20

Sjældent - 27

Aldrig - 3

Hver gang - 1

Hvor	enig	eller	uenig	er	du	i,	at	det	vil	forbedre	IGU-ordningen,	hvis	sprog-
kravene	på	uddannelsesinstitutionerne	lempes?	

Kilde: Rundspørge til kommunerne

Helt enig - 31

Enig - 42

Ved ikke - 6

Uenig - 4
Helt uenig - 3

Hverken enig eller uenig - 14

Derfor foreslår KL også i sit udspil, at uddannelsesinstitutio-
nerne får ansvaret for at koordinere uddannelsesplanerne.
 I Dansk Arbejdsgiverforening deler chefkonsulent Rasmus 
Brygger analysen af, at kommunerne spiller en vigtig rolle i 
gennemførelsen af IGU-forløb. 
 »Succesen afhænger af, om kommunen er der til at af-
hjælpe de udfordringer, der kan opstå i hverdagen på grund af 
kultur, sprog og andet. Det er en gruppe, som ikke har en stor 
erhvervserfaring og kendskab til dansk kultur, så der er behov 
for nogen, der bygger bro. Samtidig er der et element af, at 
der kan være behov for at se på papirarbejdet i uddannelses-
delen, som kan være en udfordring,« siger Rasmus Brygger.
 Selvom det er naturligt, at kommunerne står centralt i etab-
leringen af IGU-forløb, så er det ikke en gratis omgang, siger 
Jens Folman fra Kalundborg Kommune.
 »Når man skal give et nyt og så komplekst redskab volu-
men, så kræver det en stor indsats. Vi har ikke bare kunnet 
sige til vores virksomhedskonsulenter, at de skulle se, om 
de kunne få skabt nogle IGU-forløb. De har målrettet skulle 
dedikere tid og ressourcer til at få IGU-pladserne hjem, og vi 

har også på ledelsesniveau brugt energi på det,« siger Jens 
Folman.
 Samtidig skal kommunerne bruge løbende ressourcer på 
kontinuerligt at hjælpe med at fastholde flygtningene i forløbe-
ne, at sikre efterværn og løbende rekruttering af nye virksom-
heder.

Kommuner	ønsker	lempelser
 Selvom kommunerne har taget IGU’en til sig, så har de dog 
en række ønsker til forbedringer. I Momentum-undersøgelsen 
svarer 78 procent, at det vil forbedre IGU-ordningen, hvis man 
udvider målgruppen. I dag er det kun 18-39-årige flygtninge 
og familiesammenførte til flygtninge, der kan komme i et IGU-
forløb, men man bør sagtens kunne hæve aldersgrænsen, 
mener Frederik Thuesen, seniorforsker på VIVE.
 »Der findes jo flygtninge, der er over 39 år, og vi forventer 
samtidig, at alle bliver længere på arbejdsmarkedet, så der vil 
være en forrentning af uddannelsesinvesteringen, der løber 
over flere år, og det derfor godt kan betale sig,« siger Frederik 
Thuesen.
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Om	undersøgelsen
KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 
de kommunale arbejdsmarkedschefer i januar 2018. 76 
kommuner har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en 
svarprocent på 77,5. 74 kommuner har svaret på alle 
spørgsmål.

Hvor	enig	eller	uenig	er	du	i,	at	det	vil	forbedre	IGU-ordningen,	hvis	
kravene	for	holddannelse	på	uddannelsesinstitutionerne	lempes?	

Kilde: Rundspørge til kommunerne

Helt enig - 47

Hverken enig eller uenig - 10

Enig - 36

Ved ikke - 6

Helt uenig - 0
Uenig - 1

 KL foreslår i sit kommende integrationsudspil, at man enten 
udvider eller helt dropper aldersgrænsen, ligesom man vil 
udvide den til også at omfatte selvforsørgende familiesammen-
førte til andre end flygtninge.
 Momentums undersøgelse viser også, at kommunerne øn-
sker sig en mere fleksibel undervisningsdel i IGU’en. Flygtninge 
i det to-årige IGU-forløb skal ved siden af deres ansættelse i 
en virksomhed have 20 ugers undervisning, der giver sproglige 
færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og 
forudsætninger for fortsat arbejde. Uddannelsen kan fx være 
AMU-kurser, sprogundervisning eller HF-enkeltfag. Men det er 
en udfordring at samle nok elever til, at undervisningsinstitu-
tionerne vil oprette et hold, og kun 21 procent af kommunerne 
svarer, at uddannelsesinstitutionerne hver gang eller ofte kan 
oprette de efterspurgte kurser til IGU-eleverne. Samtidig mener 
83 procent, at det vil forbedre IGU-ordningen, hvis kravene for 
holddannelse på uddannelsesinstitutionerne lempes.

 Det er Jens Folman, arbejdsmarkedschef i Kalundborg 
Kommune, enig i. Som reglerne er nu, er den eneste måde at 
løse det på at pulje nogle forløb, så der er volumen nok til, at 
der er økonomi i det.
 »Vi har været ude i at skulle sende nogle af vores IGU-ele-
ver til Køge, og det man kan godt sige, at det skal de kunne, 
når de har transporteret sig selv herop fra Syrien. Men vi kan 
konstatere, at der er nogle, der udebliver, når de skal transpor-
tere sig så langt,« siger Jens Folman.
 Seniorforsker Frederik Thuesen genkender billedet fra 
undersøgelser i kommuner.
 »Hvis man har otte potentielle deltagere på et kursus, men 
mangler to, så er man nødt til at droppe holdet eller sende 
dem langt væk til undervisning. Det vil være mere hensigts-
mæssigt med noget mere fleksibilitet i systemet,« siger Frede-
rik Thuesen.
 Ifølge Jens Folman giver det især problemer i samarbejdet 
med virksomhederne, når en flygtning ikke kan gennemføre et 
planlagt undervisningsforløb, fordi holdet ikke bliver oprettet. 
Det skyldes, at virksomhederne produktionsplanlægger ud fra, 
at de har IGU-eleven og derfor tilrettelægger produktionsflow, 
som tager højde for, at vedkommende i perioder ikke er der, 
når han er på uddannelse. Men når holdet bliver aflyst, kommer 
flygtningen tilbage uden at have noget at lave. 
 »Det er helt knald i låget, og vi fremstår som et uprofes-
sionelt system og en uprofessionel samarbejdspartner, når 
vi bringer virksomhederne i den her situation. Vores virksom-
hedskonsulenter ligger underdrejet for at løse lige præcis den 
her del af opgaven,« siger Jens Folman.
 I Dansk Arbejdsgiverforening mener man også, at der er 
brug for justeringer af IGU-ordningen. 
 »Vi deler grundlæggende kommunernes ønske om, at 
ordningen skal være mere fleksibel, og det gælder også på 
uddannelsesdelen. Vi er ved at se på, hvordan det kan lade sig 
gøre i forbindelse med evalueringen, der kommer til efteråret,« 
siger chefkonsulent Rasmus Brygger.

: Når den nye un-
dersøgelse viser, at 
kommunerne har 
taget ansvaret på sig 
og spiller en nøgle-
rolle i at gøre den til 
et godt redskab, så er 
det også kun fair, at 
vi bliver økonomisk 
kompenseret for den 
indsats
Thomas Kastrup-Larsen, 
formand for 
KL’s Arbejdsmarkeds- 
og Borgerserviceudvalg
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Af	Jens	Baes-Jørgensen,	jjr@kl.dk

Nedskæringer i EU’s strukturfondsmidler vil 
gå ud over den lokale udvikling i Danmark

EU

Kampen om EU-budgettet kan endnu en-
gang betyde nedskæringer i EU’s struk-
turfondsmidler, og dermed færre penge til 
projekter der kan styrke den lokale udvik-
ling, vækst og beskæftigelse i Danmark. 
Hele 80 procent af kommunerne drager 
ifølge en ny Momentumopgørelse nytte af 
ordningen, og KL opfordrer derfor regerin-
gen til at kæmpe for, at Danmark bevarer 
sit beløb.

Et Danmark i balance. Sådan har parolen lydt fra de centrale 
aktører i Danmark de seneste år, men nu er der udsigt til, at et 
af de vigtige redskaber til at hjælpe væksten og beskæftigel-
sen på vej uden for storbyerne bliver reduceret. EU’s struktur-
fondsmidler har bidraget med milliarder til regionale projekter, 
men er igen blevet et vigtigt diskussionspunkt i kampen om 
EU’s budget, hvor flere lande som Danmark, Sverige og Hol-
land ser strukturfondsmidlerne som et sted, man kan spare, 
mens andre er imod besparelser, og andre igen kun mener, 
de rigeste lande skal holde for. Det ligner scenariet fra sidste 
budgetdiskussion, og det kan derfor meget vel ende med igen 
at gå ud over de danske midler, som allerede i sidste periode 
blev reduceret med 22 procent, så man gik fra rundt regnet 5 
milliarder i 2007-2013 til omkring 4,1 milliarder i den nuvæ-
rende periode frem til 2020.
 Endnu et fald vil gå ud over muligheden for også i fremti-
den at igangsætte de mange forskellige projekter om innova-
tion, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigel-
sesfremme, som lokalområder rundt om i hele Danmark ellers 
nyder godt af. En ny Momentum-opgørelse viser, at hele 80 
procent af kommunerne er involveret i strukturfondsprojekter.

 Guldborgsund Kommune er en de af kommune, der har 
draget stor nytte af EU’s strukturfondsmidler. Og derfor håber 
borgmester John Brædder, at det også i fremtiden vil være 
muligt at få støtte.
 »Det er jo projekter, der hare været med til at skabe ar-
bejdspladser, bedre uddannelsesmuligheder og innovation på 
områdets virksomheder. Eksempelvis på vores små og mellem-
store virksomheder, som med hjælp til at starte nogle projekter 
op kan komme til at betyde langt flere arbejdspladser senere,« 
siger John Brædder og fastslår:
 »Det vil helt sikkert kunne mærkes, hvis vi ikke kan få de 
samme midler hjem som i dag. Det vil påvirke vores muligheder 
for at udvikle os, så vi kan få et Danmark i balance. Struktur-
fondsmidlerne er jo netop til, for at hele EU kan blive løftet op 
på et gennemsnitligt niveau, og det har vi i allerhøjeste grad 
benyttet os af og gør det stadig.« 
 I kommunernes forening, KL, er man derfor også klar til at 
kæmpe for, at der ikke bliver skåret i strukturfondsmidlerne, 
forklarer Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune og 
formand for KL’s Internationale Udvalg:
 »Strukturfondsmidlerne bidrager meget positivt til vækst og 
beskæftigelse i Danmark, fordi de gør det muligt at igangsætte 
langvarige, strategiske projekter, som ofte er innovative og viser 
nye veje til at skabe vækst og jobs og dermed øge velstanden 
hos borgere og virksomheder i kommunerne. Så hvis mulighe-
den forsvinder, vil det skade både erhvervsliv og borgere.«
 
Intern	dansk	diskussion	om	strukturfondsmidlerne
Hvor stor, en dansk reduktion kan ende med at blive vides 
endnu ikke. EU-kommissionen er kommet med et forslag med 
besparelser på strukturfondsmidlerne, som nu skal diskuteres 
og besluttes af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Det 
står til gengæld klart, at Danmark sammen med blandt andre 
Sverige og Holland ikke ønsker at forhøje sit bidrag til EU’s 
budget, hvor der mangler penge efter Storbritanniens farvel 
til EU. Derfor vil man fra den danske regerings side spare på 
blandt andet strukturfondsmidlerne.
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Om	EU’s	strukturfonde
EU’s strukturfonde er en samlet betegnelse for EU’s fem 
struktur- og investeringsfonde, der overordnet har til 
formål at bidrage til at skabe vækst og udvikling i EU’s 
medlemslande: Socialfonden, Regionalfonden, Fiske-
riudviklingsprogrammet, Landdistriktsprogrammet og 
Samhørighedsfonden (kun i de fattigste EU-lande).
EU har i perioden 2014-2020 afsat 2.607 mia. kr. 
til gennemførelse af regionalpolitikken, hvilket udgør 
omkring en tredjedel af EU’s samlede budget. Alle 
medlemslande modtager støtte fra strukturfondene og 
Danmark modtager cirka 4,1 milliarder kroner i støtte. Et 
projekt kan få strukturfondstilskud på op til 50 procent af 
de støtteberettigede udgifter. Den resterende medfinan-
siering skal være dansk offentlig og/eller privat medfinan-
siering.

Udvikling	i	de	danske	strukturfondsmidler	2007-2027	(milliarder	kroner)	

Kilde: Momentum på baggrund af tal fra Erhvervsstyrelsen

2007-2013

2014-2020

2021-2027 ?

5,0

4,1

Forventet	regional	fordeling	af	tilskud	fra	de	nationale	programmer	fra	
EU’s	strukturfonde	i	perioden	2014-2020	(millioner	kroner)	

Note: Udover miderne der bliver indstillet af de regionale vækstfora, kan lokale 
initiativer få midler fra blandt andet En samlet by-indsats, EURES, en national 
pulje samt grænseoverskridende og tværnationale programmer, så der i alt 
udmøntes 4,1 milliarder kroner.

Kilde: Momentum på baggrund af tal fra Erhvervsstyrelsen

Vækstforum Hovedstaden

Syddansk Vækstforum

Vækstforum Midtjylland

Vækstforum Nordjylland

Bornholms Vækstforum

Vækstforum Sjælland

342

580

400

549

74

496

 »Storbritanniens udtræden af EU efterlader et betydeligt 
hul i EU’s budget, der skal håndteres. Fra dansk side lægger 
vi derfor op til, at EU’s budget skal blive ved med at udgøre 1 
procent af medlemslandenes BNI. Inden for denne ramme skal 
vi prioritere de områder, hvor EU-samarbejdet virkelig batter. 
Det gælder den fælles migrationsindsats, midler til forskning 
og infrastrukturprojekter på tværs af landegrænser samt klima. 
Det efterlader alt andet lige færre penge til øvrige områder så-
som strukturfondene, hvis vi vil undgå en stigning i det danske 
EU-bidrag i milliardklassen,« skriver Kristian Jensen i et svar til 
Momentum.
 I KL undrer formand for KL’s Internationale Udvalg, Erik 
Flyvholm, sig over, at regeringen, der ellers taler om et Dan-
mark i balance, og om at ville skabe udvikling og vækst i hele 
landet og endog har udflyttet statslige arbejdspladser, på den 
internationale scene vil arbejde imod danskernes muligheder 
for at få penge til lokal udvikling.
 »Strukturfondsmidlerne når ud til alle egne af Danmark og 
er med til at skabe grundlag for at sikre øget vækst og be-
skæftigelse lokalt. Det kan være støtte til virksomheder, som i 
samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner finder 
innovative løsninger, der skaber grundlag for nye produkter og 
derved øger beskæftigelsen. Det er derfor vigtigt, at de ikke 
beskæres,« siger Erik Flyvholm.

 Finansminister Kristian Jensen mener dog, at man kan 
bruge pengene bedre, end man gør det i dag.
 »Midlerne spiller forhåbentlig en positiv rolle for den lokale 
udvikling. Det er imidlertid vigtigt at holde sig det større billede 
for øje. Danmark betaler et højt EU-bidrag, der skal finansieres 
på de årlige finanslove på linje med alle andre udgifter. Det er 
derfor vigtigt, at vi bliver ved med at fokusere på, hvor vi får 
mest for pengene – det gælder for EU-budgettet såvel som for 
finansloven. Hver gang vi betaler 100 kr. til EU’s strukturfonde, 
får vi kun omkring en 10’er tilbage. Det er ikke et svært regne-
stykke,« siger Kristian Jensen.
 Selvom regnestykket lyder nemt, er det dog ikke så enkelt, 
forklarer formand for KL’s Internationale udvalg, Erik Flyvholm:
 »Selvom strukturfondsmidlerne reduceres vil vi stadig 
skulle indbetale et stort beløb, men risikerer også at få langt 
færre penge tilbage, så hvorfor ikke arbejde for, at vi kan 
beholde vores udbetaling. Alternativt må finansministeren jo 
anvise, hvordan han så vil sikre, at der fortsat er midler til at 
understøtte vækst- og beskæftigelsesprojekter til alle egne af 
Danmark,« siger Erik Flyvholm.
 For John Brædder er det heller ikke helt så indlysende, at 
strukturfondsmidlerne skal beskæres.
 »Når nu der bliver talt så meget om et Danmark i balance 
og udflytning af statslige arbejdspladser, så er det jo ikke det, 
der alene gør det. Det kræver også muligheder for tilskud til 
længerevarende strategiske projektet, og her spiller struktur-
fondsmidlerne en vigtig rolle. Så hvis pengene falder bort, bør 
de erstattes af et alternativ eksempelvis i form af tilskud fra 
den danske stat,« siger John Brædder.
 Men hvorvidt en reducering i de danske strukturfondsmid-
ler vil få Kristian Jensen til arbejde for en alternativ finansiering, 
vil han endnu ikke sige noget om.
 »Det, der ligger på bordet nu, er alene et første forslag til 
EU’s kommende flerårige budget, som vil skulle forhandles 
over en længere periode frem mod 2021, hvor det gerne 
skulle være på plads. Det er alt for tidligt at sige noget om det 
endelige resultat,« siger Kristian Jensen.
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Af	Rasmus	Giese	Jakobsen,	ragj@kl.dk	

Kommunerne knokler for  
borgernes informationssikkerhed

Informationssikkerhed

Kommunerne har arbejdet hårdt for at blive 
klar til den nye databeskyttelsesforordning. 
Det er en stor opgave, men ny opgørelse 
viser, at det går frem på de fleste områder, 
men at det er en udfordring at sikre, at alle 
dele af organisationen og alle medarbejdere 
forstår, hvordan de skal agere for at mini-
mere risikoen for datalæk.

Når fru Jensen får besøg af hjemmesygeplejersken, eller hr. 
Hansen sender en byggeansøgning, så skal de være sikre på, 
at de personlige oplysninger, de afleverer, bliver behandlet 
fortroligt af kommunen og ikke ender i de forkerte hænder.
 Det blev understreget, da EU’s nye persondataforordning 
for nylig trådte i kraft, og det er et tiltag, der har sat sit præg på 
arbejdet med informationssikkerhed i kommunerne. Det viser 
en ny KL-undersøgelse, hvor kommunerne giver en status på, 
hvor langt de er. Undersøgelsen viser, at en række kommuner 
allerede var godt i gang med at forberede sig på de nye regler 
i 2016, og at mange af kommunerne allerede var kommet langt 
i 2017. 
 Undersøgelsen er delt ind i seks indsatsområder for infor-
mationssikkerhed og måles ud fra en række parametre på en 
skala fra ét til fem, hvor tre er det acceptable niveau. I gen-
nemsnit scorede kommunerne i 2017 3,6 på ”Implementering 
og drift”, 3,5 på ”Ressourcer og kompetencer” og ”Teknik og 
drift”, mens kommunerne landede på 3,0, når det gjaldt ”Po-
litikker for informationssikkerhed”. Trods betydelig fremgang 
fra 2016 til 2017 mangler der dog lidt for at være på et godt 

niveau, når det gælder ”Styring af informationssikkerhed” og 
”Uddannelse og oplysning”, som scorer henholdsvis 2,6 og 
2,4.
 I KL er man glad for, at kommunerne på de fleste områder 
ligger på et acceptabelt niveau, fordi det er vigtigt at sikre in-
formationssikkerheden i en tid, hvor den teknologiske udvikling 
går rigtig stærkt. Det forklarer kontorchef for Digitalisering og 
Borgerbetjening Pia Færch.
 »Vi skal ikke være bange for at bruge ny teknologi, men 
vi har et stort ansvar for at tænke informationssikkerhed ind, 
hver gang vi tager ny teknologi i brug, ligesom vi skal være 
opmærksomme på, at trusselsbilledet hele tiden ændrer sig. 
Derfor er det godt, at undersøgelsen bekræfter, at alle kom-
muner arbejder aktivt med at styrke informationssikkerheden. 
Det tegner et billede af, at kommunerne er fint med ift. imple-
mentering af databeskyttelsesforordningen og arbejder med at 
komme helt i hus,« siger Pia Færch.
 Hun påpeger, at det er en stor opgave for kommunerne 
at sikre, at medarbejderne helt ud i de yderste led overholder 
reglerne og giver den rette information til borgerne om håndte-
ringen af deres personfølsomme oplysninger. Det kan man tale 
med om i Herning Kommune, hvor man allerede satte gang 
i arbejdet for tre år siden, da EU bekendtgjorde, at der ville 
komme skærpede regler på området. Kommunen gennemførte 
både anmeldte og uanmeldte besøg i alle typer af afdelinger 
for at få et præcist indtryk af, hvordan det stod til informations-
sikkerheden. 
 »Vi brugte rent faktisk ni måneder på at komme rundt i 
afdelingerne, for det er et meget omfattende arbejde. Vi har 37 
skoler og rigtig mange daginstitutioner, hvor vi endda kun tog 
ud på halvdelen og tjekkede, om der var styr på den tekniske- 
og IT-mæssige del, og om der helt lavpraktisk lå papirer med 
personfølsomme data fremme,« forklarer Poul Venø, der er IT- 
og digitaliseringschef i Herning Kommune.
 Antallet af afdelinger i en kommune er noget af det, der 
gør det svært at implementere de nye EU-regler. Det forklarer 
Anders Ganer, der har næsten 40 års erfaring som chefrevisor 
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Udvikling	i	kommunernes	implementering	af	seks	indsatsområder	for	
informationssikkerhed	

Note: Indsatsområderne måles på en skala fra 1-5, og en kommune er på et ac-
ceptabelt niveau, hvis de har 3 eller derover.

Kilde: Undersøgelse blandt kommunerne

Styring af 
informationssikkerhed

Politikker for 
informationssikkerhed

Uddannelse 
og oplysning

Implementering og drift

Ressourcer 
og kompetencer

Teknik og drift

2,3
2,6

2,8
3,0

2,0
2,4

3,5
3,7

3,5
3,5

3,4

2016 2017

3,5

20

Er	der	vedtaget	en	procedure	for	uddannelse	af	medarbejdere	i	
informationssikkerhed?

Kilde: Undersøgelse blandt kommunerne

Ja 

Ja, under udarbejdelse 

Nej, men planlægges

Nej

Ved ikke

2016 2017

51

20
30

32
12

25
7

1
0

i BDO og nu er selvstændig rådgiver til den kommunale sektor 
med speciale i blandt andet persondatabeskyttelse.
 »Kommunerne bør grundlæggende være i stand til at sikre 
persondata på forsvarlig vis, men det besværliggør implemen-
teringen af nye regler, at alle kommuner er et konglomerat af 
forskellige opgaveområder lige fra vejfolk til dagplejemødre og 
ingeniører. De skal alle sammen forstå, hvad reglerne betyder 
for dem, og det er en udfordring,« siger Anders Ganer.
 Derfor mener han også, at specialisterne skal møde medar-
bejderne.
 »De mennesker, der sidder centralt og har en viden om det 
her, skal ud af rådhuset og på besøg i de enkelte afdelinger,« 
siger Anders Ganer.
 I Herning Kommune har man også været udfordret af, at 
de vejledninger, som Datatilsynet skulle levere til kommunerne 
med tips til en god implementering, har været forsinket. Og fire 
af dem er sågar endnu ikke udkommet.
 »Vi har siddet og ventet rimelig lang tid, og det har gjort 
arbejdet med at nå at blive klar inden deadline besværligt. 
Vi har været klar på de væsentlige områder, og resten har vi 
en plan for, men vi mangler at få det udspecificeret, så vi kan 
svare på, hvad det betyder for det enkelte medarbejder,« siger 
Poul Venø.

Den	gode	implementering
Selvom KL-undersøgelsen altså viser, at der stadig mangler 
lidt for at være på et godt niveau, når det gælder ”Styring af 
informationssikkerhed” og ”Uddannelse og oplysning”, så er 
det til gengæld også de områder, hvor der er sket den største 
positive udvikling fra 2016 til 2017. Således var det i 2016 
kun 20 procent af kommunerne, der havde vedtaget en proce-
dure for uddannelse af medarbejdere i informationssikkerhed, 
mens det i 2017 var steget til 51 procent samtidig med, at 
yderligere 42 procent enten havde det under udarbejdelse 
eller var ved at planlægge det.
 Det er en vigtig indsats, for hvis ikke den del er på plads, 
risikerer man, at det påvirker borgerne, forklarer Anders Ganer.

 »Der er kommet en enorm pligt til at informere borgerne 
om, hvad der sker, når man samler informationer ind. Man 
skal være klar på, hvordan man vejleder medarbejderne om, 
hvordan de vejleder borgerne, så de ved, hvad der samles ind, 
og hvad det skal bruges til. Ellers får vi måske ikke skabt den 
tryghed, som borgerne forventer,« siger Anders Ganer.
 I Herning Kommune har man grebet opgaven an ved at 
afmystificere reglerne om informationssikkerhed og ikke køre 
det op på et højt teknisk niveau.
 »Vi har hele tiden holdt det på et lavt praktisk niveau, og 
jeg har sagt, at det her handler mere om mennesker, end det 
handler om teknik. Det handler om at bruge sin sunde fornuft 
og reagere, hvis der er noget på skærmen, der ikke er, som 
det plejer at være, og så huske at journalisere ud fra de ned-
skrevne retningslinjer,« siger Poul Venø.
 Ledelsen spiller også en vigtig rolle for en god imple-
mentering af databeskyttelsesforordningen, og her har nogle 
kommuner også stadig et stykke arbejde foran sig. 14 procent 
svarede i 2017, at organisationen har en proces, hvor den 
øverste ledelse tager stilling til, hvorvidt der er en tilstrækkelig 
sikkerhed mod de identificerede trusler, mens 33 procent var 
delvist i mål, og 31 procent planlagde at få det. 19 procent 
svarede nej på spørgsmålet.
 »Ledelsens involvering har en enorm stor betydning, for 
hvis man decentraliserer løsningen af en opgave, så skal man 
overveje, om de lokalt har rette kompetencer og den nødvendi-
ge hjælp for at løse en opgave. Samtidig skal de kommunikere 
reglerne som et positivt budskab, for det er nemmere at bringe 
videre, end hvis man præsenterer det som sure bureaukratiske 
regler, man er blevet pålagt,« siger Anders Ganer. 
 Selvom han havde håbet, at kommunerne var endnu 
længere på nuværende tidspunkt, så tror han, at det lykkes for 
dem at komme helt i mål.
 »Der vil selvfølgelig ske uheld, for ting går galt, og sådan vil 
det altid være. Men jeg tror, det kommer til at gå rimelig godt,« 
siger Anders Ganer.
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Vi var ikke gode nok. Det er kort sagt den erkendelse, som 
vi alle – både stat, kommuner og arbejdsmarkedets parter 
– har gjort os, når det gælder integration af flygtninge og 
indvandrere på det danske arbejdsmarked. Derfor var det 
en vigtig dag, da vi i foråret 2016 gav hinanden hånd på en 
ambitiøs trepartsaftale om bedre integration på arbejdsmar-
kedet.
 Og det er meget glædeligt, at det siden gået fremad 
med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. De se-
neste tal fra slutningen af 2017 viser, at 38 procent af de 
voksne flygtninge og familiesammenførte er i job tre år efter, 
at de er kommet til Danmark. Det er stadig et stykke fra 
målet på 50 procent, men det er vel at mærke næsten en 
fordobling på to år.
 Det skal vi som samfund i den grad glæde os over. 
Det er helt afgørende for både sammenhængskraften og 
økonomien i det danske samfund, at vi lykkes med at få 
flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Og ikke mindst er 
det afgørende for de mennesker, som er flygtet fra frygte-
lige forhold i deres hjemland, at de får et job i Danmark og 
dermed også et vigtigt afsæt til at møde danskerne, lære 
sproget og få den tilfredsstillelse at kunne forsørge sig selv 
og deres familier på egen hånd.
 Der er grund til at rose kommunerne for den store ind-
sats, som de har gjort for at opruste arbejdet med at finde 
jobåbninger til flygtninge. Der er blevet skruet grundigt op 
for kontakten til de lokale virksomheder, og jobcentrene har 

dermed fået et bedre indblik i, hvilke kompetencer virksom-
hederne har brug for, og hvor der eventuelt kunne være et 
match med en ledig flygtning, som enten har de kompeten-
cer eller hurtigt kan opkvalificeres til dem. Men der er også 
grund til at rose virksomhederne, hvoraf mange har været 
parate til at åbne døren for flygtninge.
 Dagens Momentum-artikel om integrationsgrundud-
dannelsen (IGU) understreger ikke blot, at IGU er et godt 
redskab, som bør forlænges og udvides til en større mål-
gruppe. Historien sætter også en tyk streg under, at kom-
munerne spiller en nøglerolle i at få IGU-aftaler på plads. 
Det var vel at mærke ikke intentionen i trepartsaftalen, 
hvor forventningen var, at IGU-aftaler kunne indgås ”som 
udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder”. 
Men i Momentum-undersøgelsen blandt kommunernes ar-
bejdsmarkedschefer svarer hele 85 procent, at det i virke-
lighedens verden oftest er kommunen, der tager initiativ til 
et IGU-forløb. Derfor bør kommunerne også fremover have 
kompensation for arbejdet med at understøtte IGU-ordnin-
gen.
 Men selv om meget går bedre, er det slet ikke tid at 
hvile på laurbærrene. Derfor er KL også på trapperne med 
et nyt integrationsudspil med en række bud på, hvordan 
indsatsen kan fintunes yderligere. Vi SKAL have flere flygt-
ninge i job.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL


