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KL’s foreløbige forslag til nytænkning af indsats for flygtninge 
 
INTEGRATIONSPROGRAM 
KL mener, at der skal tænkes i nye baner for at sikre kapacitet til en tredobling af opgaven. Det gælder både 
i forhold til medarbejdere, fysiske faciliteter eller tilbudsmuligheder i form af virksomhedspraktikker, job 
med løntilskud m.v. KL foreslår derfor: 

 At der tænkes i andre modeller, som indtænker elementer fra integrationsprogrammet 

suppleret med de indsatser, der er relevante i forhold til en tilbagevenden. 

 I tiden med de bosniske flygtninge havde man fx et aktiveringsprogram, hvor ressourcestærke 

flygtninge frivilligt bidrog med indsatser i forhold til deres landsmænd, fx som lærere i 

undervisning af børn 

 Tilbudsviften og kommunernes råderum til at tilrettelægge et integrationsprogram skal i så fald 

udvides, så deltagelse i et program også kan bestå i at være frivillig, fx som modermålslærer 

tilknyttet folkeskolen eller på anden vis som støtteperson for de syriske børn (en del af 

asylansøgerne har allerede deres familie med) eller andre familieorienterede indsatser.   

 Med hensyn til danskundervisning kan det overvejes, om begyndertilbuddet for krigsflygtninge 

med midlertidig opholdstilladelse skal være arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (5 x 50 

timer) det første år i stedet for det store, brede danskuddannelsestilbud.  

 At man overvejer, om samspillet med civilsamfundet kan styrkes, så frivillige danskeres bidrag i 

højere grad kan indgå i modtageindsatsen og dermed styrke et folkeligt engagement.  
 
MINDRE BUREAUKRATI OG MERE INDSATS OMKRING HELBREDSVURDERING, INTEGRATIONSPLAN OG 
INTEGRATIONSKONTAKT 
Kommunerne skal tilbyde helbredsvurdering til alle flygtninge, men det er allerede i dag svært at få aftalt 
tid med en læge – især i de egne af landet, hvor der er lægemangel. KL foreslår derfor: 

 At det bør overvejes, hvordan helbredsvurderingen kan organiseres mere effektivt, fx i form af 

at sammentænke den helbredsscreening, der finder sted på asylcentret og den 

helbredsvurdering, som kommunen skal henvise til hos praktiserende læge.  

 Midlertidigt at ophæve kravet om at der skal udarbejdes formaliserede planer i form af 

integrationsplan og integrationskontrakt, så tiden i højere grad bliver brugt direkte i indsatsen 

for krigsflygtningene.  
 
INDSATSEN OVER FOR BØRNENE 
I forhold til børnene rejser den midlertidige beskyttelse på et år en særlig udfordring i forhold til relevante 
tilbud. KL foreslår derfor: 

 Det kan være svært at skaffe tilstrækkeligt med lærere og pædagoger, der taler arabisk, s å det 

bør overvejes, om flygtninge selv kan bidrage til løsninger i indsatser for børnene, fx som 

modermålslærere eller støttepersoner.  

 Deltagelse som ”frivillig” blandt flygtningene kunne indgå som en aktivitet i et 

aktiveringsprogram (i stedet for et integrationsprogram) – dvs. at det lokale råderum bliver 

udvidet i forhold til den tilbudsvifte, som i dag findes i integrationsloven.  

 Det kan også overvejes, om kravet om sprogstimulerende tilbud på dansk fraviges for denne 

gruppe. 



 
BOLIGPLACERING 
Med en flerdobling af flygtningetallet stiller det større krav til kommunerne at skaffe en permanent bolig. 
KL foreslår derfor, at: 

 Der skal tænkes i indkvarteringsløsninger, hvor flere kan bo sammen. 

 Staten understøtter og finansierer etablering af indkvarteringsmuligheder fx i form af 

flygtningelandsbyer, som tilfældet var med de bosniske flygtninge. 

 Staten overvejer, hvordan de pågående boligforhandlinger kan bidrage til at sikre flere boliger.  

 KL foreslår, at kommunerne i forbindelse med leje af boliger til flygtninge fritages for 
deponering. 

 
Det private udlejningsmarked 

• Indførelse af særlig udlejningsaftale med lejeloft. 
 
Statslige og kommunale muligheder 

• Tomme statslige bygninger kan inddrages til midlertidig indkvartering. 

• Overskydende kommunale institutioner som skoler og plejehjem kan omdannes, men mange 

kommuner er generelt udfordret økonomisk. Derfor er der brug for en finansiel opbakning, der ikke 

skævvrider Danmark yderligere. 

• Ommærkning af ledige ældreboliger til flygtningeboliger. 
 
Muligheder i de almene boliger 

• I dag kan kommuner ikke anvise flygtninge en bolig i udsatte boligområder. Der bør indføres en 

undtagelse fra forbuddet, så kommunerne i en nødsituation har mulighed for lokalt og efter en 

konkret vurdering at anvise en bolig i et udsat boligområde? 
 
Frivillige/civilsamfunds muligheder 

• De humanitære organisationers netværk bør i højere grad inddrages til private 

indkvarteringsløsninger, fx i form af en boligbørs, hvor private kan melde ind, hvis de vil udleje et 

værelse, sommerhus eller lignende. 
 
FORDELING TIL KOMMUNERNE 
Fordeling af flygtninge til kommunerne sker i dag på grundlag af kommunekvoter, der som udgangspunkt er 
baseret på, at alle kommuner i Danmark skal bidrage. Selve visiteringen til kommunerne står 
Udlændingestyrelsen for. KL foreslår: 

 I forbindelse med Udlændingestyrelsens visitering bør der tilstræbes en mere kvalitativ 

placering af grupper med nogenlunde ens behov i kommunerne, så man sikrer 

integrationsindsatsen.  

 Det kunne konkret bestå i, at man fx ikke spreder familier med børn ud på mange kommuner, 

men samler dem i relativt få kommuner for at sikre kvalificerede tilbud til børnene og med 

anvendelse af frivillige ressourcepersoner i flygtningegruppen.  
 
 
Fakta om den nuværende lovgivning: 
Som reglerne er i dag , er det sådan, at når en flygtning overgår til kommunalt integrationsansvar, har 
kommunerne en række opgaver efter integrationsloven samt opgaver for medfølgende børn. Det drejer sig 
bl.a. om følgende: 



• Kommunen skal snarest muligt tilbyde flygtningen og dennes eventuelle familie en permanent 

bolig 

• Kommunen skal tilbyde en helbredsvurdering hos praktiserende læge 

• Kommunen skal tilbyde en integrationsplan, der koordinerer den beskæftigelsesrettede indsats 

med øvrige indsatser for familien 

• Kommunen skal tilbyde et integrationsprogram på 37 timer ugentligt, der omfatter 

danskuddannelse og beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud. Integrationsprogrammet har 

en varighed i 3 år eller indtil udlændingen har nået de mål om arbejde, uddannelse og sprog, der 

er aftalt i integrationskontrakten 

• I forhold til børnene skal der udover de tilbud, der gælder for alle børn tilbydes sprogstimulerende 

tilbud til de yngste og for de noget ældre børn undervisning i en modtageklasse, indtil de kan følge 

den almindelige undervisning sammen med danske børn. 
 
 
 


