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Høringssvar til høring om lov om ændring af integrationsloven og lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 

(Helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge 
m.v.) 

 

Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed høringssvar på lovforslaget om en helheds- og 
familieorienteret integrationsplan samt helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtning mv. Rådet 
har følgende overordnede bemærkninger:  

Rådet finder det positivt, at der indføres et tilbud om en integrationsplan. En integrationsplan vil 
gøre integrationsindsatsen mere helhedsorienteret og sammenhængende og sikre en bedre 
koordination mellem de sektorer, som den enkelte udlænding er i kontakt med. Rådet anser 
lovforslaget som en anerkendelse af, at individuelle problemer kræver individuelle løsninger. 
Flygtninge og deres familier samt familiesammenførte udlændige er en meget heterogen gruppe, 
og hvis der skal ske en hurtig og effektiv integration, er det nødvendigt, at der både sættes fokus 
på de ressourcer samt udfordringer og problemstillinger den enkelte har, og i tilknytning hertil 
iværksættes målrettede indsatser, som håndterer eventuelle problemer. Denne tilgang finder Rådet 
adresseres i integrationsplanens udredningsdel og indsatsdel og det vil Rådet gerne kvittere for.  

Rådet finder det også positivt, at der indføres et obligatorisk tilbud om helbredsvurdering til alle 
nyankomne flygtninge og deres familiemedlemmer, da en tidlig identificering og diagnosticering af 
eventuelle fysiske og psykiske helbredsproblemer og efterfølgende behandling er en vigtig 
forudsætning for et succesfuldt integrationsforløb. Samtidigt er det afgørende, at den 
sundhedsfaglige behandling for fysiske og psykiske helbredsproblemer koordineres med den øvrige 
integrationsindsats.  

Rådet har dog en række indholdsmæssige bemærkninger til lovforslaget: 



 

For at integrationsplanen skal have den fornødne virkning, er det helt afgørende, at der sker den 
nødvendige rådgivning og vejledning af den enkelte på et meget tidligt tidspunkt i forløbet. 
Vejledningen skal bl.a. indeholde en indføring i det danske velfærdssamfunds opbygning, herunder 
principperne om ret og pligt. Denne rådgivning og vejledning skal sikre, at den enkelte flygtning 
eller familiesammenførte udlænding får den nødvendige forståelse og indsigt i integrationsplanens 
og helbredsvurderingens formål og indhold. Rådgivningen og vejledningen skal medvirke til, at den 
enkelte tager et aktivt medansvar for integrationsplanens indhold. Et aktivt medansvar er et vigtigt 
element, hvis målsætningerne i integrationsplanen skal opfyldes.  

I forbindelse med helbredsvurderingerne er det vigtigt, at den nødvendige lægefaglige ekspertise er 
til stede. Mange flygtninge er f.eks. traumatiserede, så det er vigtigt, at der kan trækkes på den 
nødvendige psykiatriske viden. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at der i asylprocessen, 
både i FN-flygtningelejre og i forbindelse med asylprocessen i Danmark, sker forskellige former for 
helbredsvurderinger. Disse oplysninger bør indgå i den helbredsvurdering, som følger af 
lovforslaget.  

Rådet vil gerne gøre opmærksom på, at der er psykiske traumer, som udvikler sig over tid. Det 
bør derfor overvejes, om der skal være et obligatorisk tilbud om opfølgning af helbredsvurderingen 
f.eks. efter fem år.  

Det bør sikres, at der er den nødvendige sammenhæng mellem helbredsvurderingen og den 
indsats, der sker i traumecentrene.  
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