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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af 

beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

(Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte) 
 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet noterer med 
tilfredshed, at hensigten med lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens udspil ”Alle skal 
bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse” der blev lanceret d. 18. marts 2015. 
Det er efter Rådets mening et godt udspil, der med sit klare beskæftigelsesrettede sigte 
understreger vigtigheden af netop dette element i integrationen af etniske minoriteter i Danmark. 

Lovforslaget rummer en række forpligtelser for kommunerne og den enkelte indvandrer, og det ville 
efter Rådets opfattelse være et endnu stærkere tiltag, såfremt erhvervslivet også var indbefattet i 
gruppen, hvortil der stilles krav. Herved understreges, at integrationsindsatsen er for alle og ikke 
blot en opgave, der ensidigt ligger hos kommunerne og den enkelte indvandrer.  

Endvidere bemærker Rådet, at en række af tiltagene egentlig ikke er nye tiltag, men eksempelvis 
blot en præcisering af, at de eksisterende tilbud skal udnyttes i højere grad end hidtil har været 
tilfældet. I den forbindelse mener Rådet, at det vil være hensigtsmæssigt at bruge kræfterne på at 
evaluere de eksisterende redskaber, så man har et solidt grundlag for at beslutte, om det giver 
mening at forstærke indsatsen på bestemte områder, og også eventuelt at få afdækket, om der er 
særlige problemstillinger, der gør sig gældende i forhold til den specifikke målgruppe af nytilkomne 
flygtninge og indvandrere.  
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For så vidt angår ét af de tiltag, der dog er nye – nyttejobs - er det Rådets opfattelse, at 
kommunerne bør oprette egentlige stillinger, hvis der er opgaver, man ønsker udført i 
kommunerne. Det er efter Rådets opfattelse ikke den bedste start på en god integration, når man 
ved ankomsten signalerer, at den nytilkomne ikke er i stand til at varetage et ”rigtigt” job, men 
skal placeres i en form for ”skånejob” med opgaver, der ikke er andre, der ønsker at udføre. Når 
man trods dette gør brug af nyttejobs i integrationsindsatsen, er Rådets anbefaling, at 
kommunerne husker på, at det er væsentligt, at der er elementer af integration i selve 
stillingsindholdet. Dette vil eksempelvis være tilfældet i det eksempel, der nævnes i lovforslaget om 
at assistere plejehjemsbeboere på en ekstra tur. Her opnår den enkelte en højere grad af kontakt 
til kommunens øvrige beboere, end tilfældet er, ved et af de andre eksempler der nævnes - at 
arbejde som strandrenser. 

Rådet anbefaler brugen af mentorordninger, men understreger, at det er vigtigt, at de bruges 
målrettet på særligt sårbare grupper, såsom analfabeter, sygdomsramte, flygtninge fra 3. 
verdenslande, der har opholdt sig længe i Danmark uden at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Det er ofte denne gruppe, der opgives af sprogskolen, og som vil have gavn af en mentor, der 
kan udrede situationen og se muligheder, der endnu ikke har været afprøvet. 

Rådet bifalder desuden, at det er et af hovedpunkterne i lovforslaget, at ledige flygtninge og 
familiesammenførte udlændinge nu får den samme grundige visitation, som findes i den generelle 
beskæftigelsesindsats, og at de nu også får ret til en koordinerede sagsbehandler.  

Rådet ser endvidere frem til at følge udmøntningen af de elementer i regeringsudspillet, som ikke 
er indeholdt i det foreliggende lovforslag, og vil allerede i nærværende høringssvar bemærke, at 
den hurtige kompetencevurdering i kommunerne med fordel kan suppleres af en hurtig 
helbredsmæssig afklaring af de nyankomne flygtninge, så ventetiden på asylcentrene bruges bedre. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Yasar Cakmak 
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