NOTAT
Dato: 18.12.2018

Statusnotat – Integrationsteam
Beskrivelse af Integrationsteamet
Teamet løser opgaver omkring boligplacering, beskæftigelsesindsats og administrative opgaver iht. Lov om
Integration i Danmark, Lov om Danskuddannelse, Repatrieringsloven med flere for følgende områder:







Modtagelse.
Sprogskole.
Repatriering.
Familiekonsulenter.
Garantistillelse.
Beskæftigelsesindsats.

Formål
Formålet for Integrationsteamets indsats er beskrevet i Integrationslovens § 1:
§ 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer
med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige
borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.
Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der:
1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,
2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i
samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,
3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og
4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.
Tildeling af kvoter:
Udlændingestyrelsen udsender hvert år - senest den 1. maj meddelelse om det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet). Samtidigt udsendes
tallet for fordeling på de forskellige regioner. Kommunekontaktrådet (KKR) drøfter fordeling af flygtninge inden for
regionen, og melder fordelingen tilbage til Udlændingestyrelsen inden den 10. september.

Målgrupper omfattet af integration
Følgende er omfattet af integrationsindsatsen i Integrationsteamet:


Modtagelse af konventions flygtning § 7 (En person, der nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse på
grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske
anskuelser).



Kvote flygtninge § 8 En kvoteflygtning er en flygtning, som opholder sig i flygtningelejre i udlandet, og
som bliver genbosat i Danmark efter aftale med FN. Danmark har tidligere udvalgt efter potentiale til vellykket integration. Pt modtager Danmark ikke kvoteflygtninge.
Den overordnede kvote er fordelt på tre kategorier:
 At de oprindeligt kommer fra udvalgte geografiske områder – fx Asien og Afrika.
 At de har særlig behandlingskrævende sygdomme.
 At de risikerer umiddelbar tilbagesendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet dvs. hastesager.

 Familiesammenførte § 9 (Familiesammenførte til herboende ægtefæller og børn flygtninge).
 EU og EØS borgere (Borgere, der udnytter reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed til at arbejde
eller studere i Danmark).
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Borgere fra EØS lande har samme rettigheder som EU borgere. Opholdsretten er knyttet til arbejde eller studie,
og efter 5 års ophold kan der søges om permanent ret til ophold.
Flygtninge kan opdeles i følgende målgrupper:
 Jobparate (målgruppe IYI1 – jobparat som er omfattet af integrationsprogram).
 Det vurderes, at borger er i stand til at varetage et ordinært arbejde inden for 3 måneder. Sprog er
ingen hindring.
 Aktivitetsparate (målgruppe IYI2 – aktivitetsparat som er omfattet af integrationsprogram).
 Det vurderes, at borger ikke er i stand til at varetage et ordinært arbejde inden for 3 måneder på
grund af psykiske eller fysiske hensyn.

Modtagelse
Når Udlændingestyrelsen udmelder, at Vesthimmerlands Kommune skal overtage integrationsansvaret for en
borger/familie, påbegyndes sagsbehandlingen i Modtagelsen, hvor der varetages følgende:
Boligplacering
 Vurderes ud fra følgende kriterier: billig bolig, transport til sprogtilbud, nationalitet, lokalsamfund og
økonomi.
Første møde med borger/familie
 Gennemgang af administrative informationer.
 Tilmelding til Borgerservice (cpr.nr., lægevalg).
 Underskrift på ansøgning om integrationsydelse, samtykkeerklæring, evt. fritagelse for digitalpost, nemkonto, boligmodul.
 Gennemgang af praktisk informationer- så som lokalsamfundet, indkøbsmuligheder m.v.
 Boligens funktion: brug af hvidevarer, renovation, rengøring, udluftning m.v.
 Guidning til aktivt medborgerskab: holde aftaler, passe sin skole/praktik mm.
Økonomi
 Oprettelse af budgetkonto.
 Afholdelse af budgetmøde.
 Boligstøtte, indskudslån, tilmelding til PBS, evt. § 34 (særlig støtte), loftberegning m.v.
 Ansvarlighed til egen økonomi.
Efterfølgende opfølgninger i den 5 årige integrationsperioden
 Praktisk rådgivning og vejledning i hjemmet.
 Økonomisk rådgivning.
 Løbende opfølgninger i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Beskæftigelsesindsats
Beskrivelse af målgruppen:
 Flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge der er boligplaceret i Vesthimmerland og omfattet af
integrationsprogram.
 Familiesammenførte til herboende som er omfattet af integrationsprogram.
Sagsgang:
 Udarbejdelse af Integrationskontrakt hos beskæftigelsesmedarbejder (Skal ske inden for den 1. måned
fra borger er visiteret til kommunen).
Kontrakten indeholder mål for sprogkundskaber og fremtidig beskæftigelse.
 Borger tilbydes også et integrationsprogram, der som udgangspunkt er af 1 års varighed, men kan forlænges i op til 5 år.
 Introduktion/guidning i valg af offentlige transportmidler.
 Visitation til sprogtilbud (Skal ske inden for den 1. måned fra borger er visiteret til kommunen). Borgere
tilbydes danskundervisning efter Danskuddannelsesloven.
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Der foretages 4 årlige opfølgninger for borgere, der modtager ydelse.
Ved hver samtale rådgives der om muligheden for repatriering (lovkrav).
1 årlig opfølgning for selvforsørgende borgere.
Ved behov tilbydes helbredsundersøgelse. Dette er dog et lovkrav for kvoteflygtninge.
Borgere henvises til beskæftigelsesrettet tilbud ved CKA- Integration, som forestår tilbudsplaceringen.
Orientering om ”Erklæring om aktivt medborgerskab” som efterfølgende underskrives.

Sprogskole
Flygtninge / Familiesammenførte
 Kommunen henviser borgere til sprogskoletilbud.
Vedr. andre (EU og EØS borger)
 Udtræk i DPR hver måned (Decentralt Person Register).




Der tjekkes:
 Har borger fået tilbudt danskuddannelse af en anden kommune?
 Er borger her i Danmark på lovlig vis? Udtræk i UIP (Udlændinge Informations Portalen).
Borgeren skal betale kr. 1.250,00 i depositum til Sprogskolen. Dette beløb får kursisten tilbage i forbindelse med bestået eksamen eller stop i sprogskoletilbud.
Derudover skal borger betale kr. 2.000,00 for hver modul. Disse penge får borgerne ikke tilbage, men
bliver afregnet til kommunen, idet kommunen afholder udgiften.

Familiekonsulenter
Familiekonsulentens primære rolle er hos familier med børn op til 18 år og består af følgende:




Et tilbud med mulighed for at guide og støtte familien i de første 3 år af integrationsperioden.
Besøg hos familien – få dage efter ankomst.
Hjælpen kan bestå af:
 Guidning om det danske samfund.
 Hjælp til ansøgning til: Ansøgning om daginstitutionsplads, indmeldelse i skole, SFO, søge om
friplads, hjælp til tandlægevalg m.v.
 Kontakt til institutioner (skole, SFO, daginstitutioner) omkring besøg inden opstart.
 Sammen med forældrene følge barnet til læge, tandlæge eller lign. første gang eller efter behov.
 Støtte og guidning til fritidsaktiviteter.
 Opfølgning på børnene efter behov i de respektive institutioner.
 Hjemmebesøg efter behov eller min hver 3 mdr.

Pr. 18. december 2018 har vi:
 36 familier.
 76 børn.

Repatriering



Notat

I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp hjælper Integrationsafdelingen flygtninge, som ønsker at vende
tilbage til deres hjemland.
Kommunen står for den praktiske del af arbejdet, som omfatter rådgivning samt bevilling af repatriering
(Lov om repatriering § 7).
Kommunen skal:
 Bestille flybilletter og bustransport til lufthavn.
 Udbetale godtgørelse til hjælp til etablering i hjemlandet:
 rate inden udrejse.
 rate udbetales 1 år efter udrejsen, og når fortrydelsesretten er udløbet. Fortrydelsesretten er på op til
1 år fra afrejsetidspunktet.
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Hvis borgeren vender tilbage til Danmark, inden fristen er udløbet, kræves beløbene tilbagebetalt.
Vesthimmerlands Kommune modtager kr. 25.000 for hver borger, der vender hjem fra staten. Beløbet
udbetales ved borgeren afrejse.

Garantistillelse for familiesammenførte
Den herboende ægtefælle, der har ansøgt om familiesammenføring, skal stille en økonomisk sikkerhedsstillelse.
Sikkerheden stilles til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, der udbetales til den
udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Sikkerheden dækker ikke offentlig
hjælp, der udbetales efter andre love.
Vesthimmerlands Kommune administrerer økonomisk sikkerhedsstillelse for familiesammenførte jævnfør udlændingeloven.
Kommunen modtager ansøgning fra herboende
 Garantierklæring afleveres (gælder i 10 år).
 Ved ansøgning kan garantien nedsættes ved bestået danskprøver på A1-niveau, A2-niveau og efter
afsluttende eksamen på den ordinære danskuddannelse.
Pr. 18. december 2018 har Vesthimmerlands kommune 47 garantistillelser.

Nøgletal – jobparat omfattet af integrationsprogram

Kilde: Nøgletal fra Jobindsats.dk
Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den
valgte ydelse inden for den viste periode.

Jævnfør figur 1 stiger antallet af jobparate omfattet af integrationsprogram fra 49 til 87 i perioden fra og med
november 2016 til og med oktober 2018. Dette er en stigning på 38 fuldtidspersoner svarende til 78%. Til sammenligning kan det konstateres, at Region Nordjylland har haft en stigning på 39% og Hele landet et fald på 5% i
samme periode. Vesthimmerlands Kommune har i perioden november 2016 til og med oktober 2017 haft en tilgang på 94%, og har i den efterfølgende periode fortsat en stigning, hvor både Region Nordjylland og Hele landet
har et fald. Det skyldes, at der pr. 1. oktober 2016 kom en lovændring, som betød, at alle flygtningen som udgangspunkt skulle være jobparate. Dette har betydet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden har lavet målgruppeskift på en del flygtninge. Vesthimmerlands Kommune var i perioden en af de kommuner i Region Nordjylland, der modtog flest nye flygtninge.

Notat
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Kilde: Nøgletal er fra Jobindsats.dk
Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til arbejdsmarkedet

Jævnfør figur 2 kan det konstateres, at Vesthimmerlands Kommunes procent er uændret fra 0,5% i november
2016 til 0,5% i oktober 2018 dog med udsving undervejs. Region Nordjylland har 0,3% i oktober 2016 og 0,4% i
oktober 2018, og Hele landet har også en uændret procent, idet procenten var 0,3 i november 2016 og 03% i oktober 2018. Vesthimmerlands Kommune har i perioden oplevet, at en del af de jobparate er kommet i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Grunden til, at procenten er den samme i 2016 og 2018, er, at der i samme periode er sket en målgruppeskrift fra at være aktivitetsparat til at være jobparat.

Kilde: Nøgletal er fra Jobindsats.dk
Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode

Jævnfør figur 3 kan det konstateres, at Vesthimmerlands Kommune har udsving lig både Region Nordjylland og
Hele landet.

Nøgletal – aktivitetsparat omfattet af integrationsprogram

Kilde: Nøgletal fra Jobindsats.dk
Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige
varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode.

Notat
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Jævnfør figur 1 falder antallet af aktivitetsparate omfattet af integrationsprogram fra 144 til 35 i perioden fra og
med november 2016 til og med oktober 2018. Dette er et fald 109 fuldtidspersoner svarende til 76%. Til sammenligning kan det konstateres, at Region Nordjylland har et fald på 81% og Hele landet et fald på 76% i samme
periode. Det skyldes, at der har været øget fokus på, at borger som udgangspunkt skal være i målgruppen
jobparat.

Kilde: Nøgletal fra Jobindsats.dk
Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til arbejdsmarkedet

Jævnfør figur 2 kan det konstateres, at Vesthimmerlands Kommune har et fald fra 0,8% i november 2016 til 0,1%
i oktober 2018. I samme perioden har Region Nordjylland et fald fra 0,7% til 0,1% og Hele landet et fald fra 0,4%
til 0,2%. Faldet i Vesthimmerlands kommune skyldes, at der har været øget fokus på, at borger som udgangspunkt skal være i målgruppen jobparat.

Kilde: Nøgletal fra Jobindsats.dk
Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode

Jævnfør figur 3 kan det konstateres, at Vesthimmerlands Kommune har udsving lig både Region Nordjylland og
Hele landet.

Notat
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