
Integration – en fælles indsats  

Indledning 
Social- og Integrationsministeriet har i samarbejde med KL og konsulentfirmaet LG Insight afdækket 12 
kommuners gode erfaringer med at skabe resultater i den lokale integrationsindsats ved hjælp af 
samarbejde på tværs. De gode eksempler er beskrevet i rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser”, der 
lanceres af Social- og Integrationsministeriet.  

Sådan undgår man 47 forskellige sagsbehandlere  
Nyankomne borgere har ofte komplekse problemer som gør deres integration vanskelig. Mange af 
forældrene har psykiske lidelser eller egentlige traumer af krig og flugt, og har vanskeligt ved at etablere sig i 
et nyt land med andre skikke, normer og krav. Børnene har ligeledes brug for støtte til at få en god 
skolegang og et fritids- og foreningsliv sammen med danske børn og unge. Mange aktører bistår i dag 
familierne med støtte i integrationen, men manglende koordinering forhindrer den gode integration.  For 
borgere med traumer giver mange aktører ofte en oplevelse af kaos, og det kan ligefrem forstærke de 
psykiske traumer. I Assens Kommune samarbejdede 18 myndigheder og 47 forskellige personer for 
eksempel om én flygtningefamilie på samme tid.  
 
Tværfaglige integrationsindsatser betaler sig – her  er de gode eksempler 
Social- og Integrationsministeriet har i samarbejde med KL og konsulentfirmaet LG Insight indsamlet gode 
erfaringer, løsningsmodeller og råd til en tværgående og koordineret integrationsindsats fra 12 forskellige 
kommuner, der på forskellig vis gør det rigtig godt. De 12 kommuner er: Frederikshavn, Viborg, 
Skanderborg, Haderslev, Ringkøbing-Skjern, Assens, Roskilde, Greve, Sønderborg, Vejle, Frederiksberg og 
Gentofte. I rapporten ”Tværfaglige Integrationsindsatser” lanceret af Social- og integrationsministeriet kan 
man få et overblik over forskellige erfaringer og løsningsmodeller til en helhedsorienteret integrationsindsats, 
samt en let tilgængelig beskrivelse af, hvordan man som kommune kan arbejde med det tværfaglige 
samarbejde trin for trin.  
 
I Assens har man ved at etablere et tværgående samarbejde i kommunen, og knytte én tovholder til hver 
familie, opnået, at næsten 70 pct. af de voksne over 18 år nu er selvforsørgende, og børn og unges trivsel i 
skole og fritidsliv er forbedret. I Sønderborg og Ringkøbing-Skjern kommune har man succes med 
familiekonsulenter, der via en håndholdt og koordinerende indsats sikrer, at flygtningefamilier hurtigere 
kommer til at fungere og bliver selvhjulpne, engagerede medborgere i lokalsamfundet. Tilsvarende gode 
eksempler findes i de øvrige kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. 

Det aktuelle arbejde med integrationsreformen 
I den kommende integrationsreform vil der netop være fokus på at kommunerne arbejder 
sammenhængende og helhedsorienteret, ikke mindst i forhold til de nyankomne udlændinge. Der vil 
ligeledes være fokus på at få opsamlet de gode eksempler med reformarbejdet fra kommunerne, sådan at 
andre kommuner kan lære af det.  

Social- og Integrationsministeriet bistår kommunern e 
Kommunerne lægger generelt stor vægt på at bruge den sammenhængende integrationsindsats, men det er 
en vanskelig opgave. Kommunerne har derfor brug for at drage nytte af andre kommuners erfaringer og 
løsningsmodeller, og kommunernes interesse for at lære af hinanden er stor. Mere end 600 
integrationsfaglige aktører har deltaget i temamøder holdt af Social- og Integrationsministeriet, hvor de har 
drøftet og videreudviklet de tværfaglige integrationsindsatser.  

Via Social- og Integrationsministeriets Integrationsservice kan kommuner hente gratis rådgivning. Vi spreder 
de gode metoder og erfaringer gennem blandt andet vores landsdækkende Leder- og koordinatornetværk. 
På vidensportalen Integrationsviden www.integrationsviden.dk kan man endvidere finde viden og en række 



konkrete værktøjer til det tværfaglige integrationssamarbejde. Værktøjerne er udviklet og afprøvet af 
kommuner, og portalen opdateres løbende med ny viden. 
 

Kontaktpersoner 
Ang. Social- og Integrationsministeriets arbejde med den tværfaglige organisering af integrationsindsatsen:  

• Else-Marie Ringgaard, Integrationsservice, Social- og Integrationsministeriet, emr@sm.dk, tlf. 
41851286 

• Sisse Egeberg, koordinator, Viden der virker, Social- og Integrationsministeriet, seg@sm.dk, tlf. 
41851282 

 
I KL: 

• Birger Mortensen, tlf. 23 26 38 72, bir@kl.dk 

Ang. rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser”:  

• Lars Larsen, LG Insight. tlf. 20430042, ll@lg-insight.dk  
 
I kommunerne: 

• Marianne Gramstrup, afdelingsleder, Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf. 99741456, email: 
marianne.gramstrup@rksk.dk 

• Caroline Muxoll, Gentofte Kommune, tlf. 39 98 63 53, e-mail: cmu@gentofte.dk 
• Annie Arnoldsen Petersen, Rødovre Kommune, Medlem af kommunalbestyrelsen, samt Børne- og 

Skoleudvalget, Formand for Beskæftigelsesudvalget, tlf. 22 48 66 85, annie.petersen@e-posthus.dk 

 

 


