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Indledning

I 2015 udarbejdede Faxe Kommune en integrationspolitik med det formål 
at sikre, at hensynet til integration blev tænkt ind i alle kommunens 
aktiviteter. Politikken indeholder en række målsætninger, som tilsammen 
udstikker retningen for kommunens integrationspolitik. 

Politikken blev til på et tidspunkt hvor kommunen modtog flere flygtninge 
end hidtil og derfor var der behov for en politik på området, og 
målsætninger for indsatsen. Disse målsætninger gennemgås og evalueres i 
denne evaluering.

Evalueringen omhandler administrationens arbejde med de målsætninger, 
der er fremsat i Integrationspolitikken. Afslutningsvis gives der anbefalinger 
til fokusområder for en ny integrationspolitik set i lyset af evalueringens fund. 

Evaluering af målsætninger
Integrationspolitikken tager afsæt i fire søljer: 

Søljerne udgør byggestenene i politikken, men områderne er 
overlappende og på sin vis hinandens forudsætninger idet de forstærker 
hinanden. 

I de følgende afsnit gennemgås og evalueres de målsætninger, der knytter 
sig til hver af politikkens søjler. 

Medborgerskab og frivillighed
Et aktivt og ligeværdigt medborgerskab er en forudsætning for at få solidt 
fodfæste i det danske samfund. Manglende kendskab til hvordan 
samfundet og demokratiet fungerer, kan hæmme integrationen. Alle 
borgere har behov for at føle sig respekteret og anerkendt og for at have 
indflydelse på egne livsvilkår og på det lokalsamfund, de er en del af. Heri 
ligger et ansvar både hos den enkelte borger og i samfundets institutioner, 
lokale fællesskaber og naboskaber.
Derfor skal arbejde og danskundervisning suppleres med en indsats for at 
blive en aktiv medborger. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk 
i Faxe Kommune skal føle sig velkomne i lokalsamfundet og anderkendt 
som ligeværdige borgere.

Mål for medborgerskab & frivillighed
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1. Samarbejdet med frivilligområdet skal optimeres, eksempelvis 
gennem facilitering af frivilliggrupper for børn og unge med anden 
etnisk baggrund end dansk, netværksfamilier og lign.
Resultat: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CKFB) er 
jævnligt i dialog med de frivillige fra de større lokale 
hjælpeorganisationer som Dansk Røde Kors, Dansk Flygtninge Hjælp 
osv. Organisationerne er repræsenteret ved den årlige 
Frivillighedskonference.

2. Faxe Kommune skal i forbindelse med sprogundervisning give 
borgere med anden etnisk baggrund end dansk information om 
frivillige foreninger og vigtigheden af, at unge med anden etnisk 
herkomst end dansk får mulighed for at deltage i 
foreningsaktiviteter som eksempelvis sportsklubber.
Resultat: Børn og unge op til 18 år har mulighed for at søge puljen: 
tilskud til betaling af kontingent og nødvendigt personligt udstyr i 
foreningerne. Siden 1. januar 2020 gives der 100 % dækning af 
udgifter. Der er særlige regler for betaling til meget dyre aktiviteter. 
Der arbejdes på en oversættelse af retningslinjerne til arabisk.

3. Det skal tilskyndes, at borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk benytter sig af kulturelle tilbud eksempelvis aftenskole, som 
det er tilfældet med kommunens øvrige borgere.
Resultat: Der er etableret en fælles indgang for alle der ønsker 
information om foreningslivet i Faxe Kommune – Foreningsportalen. 
Information om dette formidles via nyhedsbreve og dialogmøder 
året rundt til alle foreninger og øvrige samarbejdspartnere på det 
frivillige område.

Uddannelse
Det er et mål, at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk 
sikres samme muligheder for uddannelse som etnisk danske unge. 

Mål for uddannelse
1. Der skal arbejdes for at højne det tværfaglige samarbejde med 

udgangspunkt i den enkelte elevs behov 
Resultat: Der er etableret samarbejde mellem skolerne og Frøgården og 
i særliggrad lektiecafeen i Frøgården. Der samarbejdes også med 
frivillighedsgruppen om enkelte elever og familier. 
Udfordringer i forhold til flersprogethed håndteres med særlig 
opmærksomhed i brobygningsarbejdet med daginstitutionerne. 
Der er afsat særlige ressourcer på skoleområdet til undervisning som 
særligt tilrettelagte forløb i dansk som andet sprog på de skoler, der har 
modtagerklasser. Indsatsen varetages af en flersprogsvejleder i 
samarbejde med UU.  

2. Kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud skal være forståelig 
for alle parter og det tilstræbes, at der skal være informationsmateriale 
tilgængeligt på de relevante sprog
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Resultat: God kommunikation er et løbende fokusområde. Der er ved 
evalueringens udarbejdelse ikke fundet oplysninger om 
informationsmateriale udarbejdet af skoleområdet på arabisk eller 
lignende. 

3. Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal have samme 
gennemførselsprocent på ungdomsuddannelser som etnisk danske 
unge
Resultat: Der arbejdes løbende med denne målsætning, se tabel 
nedenfor for tal for gennemført ungdomsuddannelse for målgruppen. 

4. Voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal sikres et 
kompetenceniveau i dansk og matematik, så de har mulighed for at 
begå sig på arbejdsmarkedet eller læse videre på lige fod med etnisk 
danske borgere
Resultat: I overensstemmelse med Integrationspolitikkens målsætninger 
har fokus i aftalen med leverandører af sprogundervisningen været på 
at kursisterne har opnået kompetencer inden for arbejdsmarkedsrettet 
dansk, fremfor fokus på karakterniveau. Sigtet med strategien er, at 
medvirke til at borgere under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
(herefter S/H program) kommer hurtigere i beskæftigelse – det er på 
arbejdspladsen at sproget læres. En konsekvens heraf er at 
karakterniveauet ses at være lavere, end hvad det kunne forventes at 
være hvis hele den treårige periode anvendes til danskundervisning. I 
de senere år fra 2019 og frem ses den samlede gruppe af borgere 
under S/H program at være mindre homogen. Den gruppe af borgere, 
som endnu ikke er kommet i beskæftigelse, har for en stor del mere 
komplekse udfordringer og har behov for en målrettet individuel indsats 
hvor der tages hensyn til og stilles krav ud fra individuelle udfordringer. 
Det har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af 
sprogundervisningen for den samlede målgruppe. Her kunne øget 
digitalisering give muligheder for mere differentieret sprogundervisning i 
fremtiden. 

Uddannelse i tal: 

Udviklingen i andelen af indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, 
som gennemfører en ungdomsuddannelse 
og en videregående uddannelse:

2019 Udvikling 
siden 2012

Andelen af indvandrere (ankommet som 0-
12 årig) og efterkommere med ikke-vestlig 
oprindelse, der opnår karakteren 2 eller 
derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig 
dansk og matematisk problemløsning 

78 pct. -1 pct.  
point

Andelen af 20-24 årige indvandrere 
(ankommet som 0-12 årige) og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, 
der mindst har gennemført en dansk 
ungdomsuddannelse

38 pct. -6 pct. 
point

Andelen af 25-39 årige indvandrere 
(ankommet som 0-12 årige) og 

23 pct. 11 pct. 
point
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efterkommere med ikke vestlig oprindelse, 
der har gennemført en dansk videregående 
uddannelse
Kilde: integrationsbarometer.dk

Beskæftigelse
Beskæftigelse er afgørende for en vellykket integration. Flere nationale og 
internationale studier viser, at tilknytning til arbejdsmarkedet er centralt for 
nye borgeres integration. Derfor skal vi i Faxe Kommune arbejde for, at 
borgere med anden etnisk herkomst end dansk har samme mulighed for at 
få og fastholde et job som andre borgere.
Forudsætningen for at fastholde og integrere borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk er, at de ledige opnår de kompetencer der 
efterspørges, samt at det lokale erhvervsliv har kapacitet og motivation til 
at ansætte og fastholde dem.

Mål for beskæftigelse

1. Nyankommne udlændinge bliver selvforsørgende senest 3 år efter 
tilflytning
Resultat: Andelen af 21-64 årige flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge med 3 års ophold i Danmark i arbejde var i 3. kvartal 2019 på 
45 pct. Til sammenligning var landsgennemsnittet 42 pct. 

2. Der etableres et korps af virksomhedsambassadører for at styrke 
samarbejdet med virksomhederne om at etablere nye praktik- og 
arbejdspladser
Resultat: Der har generelt været et meget tæt samarbejde omkring 
målgruppen med lokale virksomheder, der har bl.a. været bragt gode 
historier i lokale medier og der har været produceret film med og om 
flygtninge. Hele virksomhedsnetværket har været anvendt, nogle 
enkelte virksomheder har desuden været anvendt som rollemodeller for 
øvrige virksomheder.

3. Partnerskabsaftalen med det lokale erhvervsliv udvides til at inkludere 
praktikaftaler for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Resultat: Partnerskabsaftalerne er udvidet med punktet. Ved 
evalueringens udarbejdelse er der 126 partnerskabsaftaler, herudover 
arbejdes der med flere andre virksomheder, der ikke har en 
partnerskabsaftale. 

4. Som opfølgning på dette skal ledigheden blandt borgere med anden 
etnisk baggrund end dansk løbende belyses og derudover evalueres i 
forbindelse med løbende drøftelser af integrationspolitikken
Resultat: 
Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 
beskæftigelse er steget fra 9,5 pct. I januar 2015 til 37,2 pct. i januar 
2020 (klide: Jobindsats.dk Ministerens mål). Der har siden 2018 været 
øget fokus på andelen af beskæftigelse hos målgruppen fra 
beskæftigelsesministeriets side, hvilket er kommet til udtryk i de af 
beskæftigelsesministeriet udmeldte ministermål. 
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Erfaringer viser, at det kræver en særlig indsats at få flygtninge tilbage i 
job hvis de bliver afskediget. Udgangspunktet er, at der metodisk 
arbejdes ud fra JobFirst metoden.  Det betyder konkret at alle ledige – 
også de med komplekse sociale og/eller helbredsmæssige 
udfordringer tilbydes virksomhedsrettede indsatser parallelt med 
eventuelle helbredsmæssige og sociale indsatser.  Det giver tydelighed 
omkring Jobcentrets rolle og på samme tid mulighed for, at understøtte 
borgerenes egne handlemuligheder og ansvar – empowerment. 
Undervisning og guidning i jobsøgning(for jobparate borgere) gives i 
grupper med både etnisk danskere og borgere under S/H program. På 
samme vis stilles krav om aktiv jobsøgning til alle ledige, uanset etnicitet. 
Det anbefales at indsatsen fortsat ensrettes – og i endnu større grad 
sammentænkes for, at opnår endnu større synergieffekt. 

I tillæg til ovenstående resultater er der arbejdet for og opnået yderligere 
positive resultater. Indsatsen for flygtninge og øvrige borgere under S/H 
program har også været fremhævet i kommunens beskæftigelsesplan og i 
de udmeldte ministermål. Nedenfor gennemgås eksempler på det 
arbejde, der er gennemført på beskæftigelsesområdet. 

Integrations- & Beskæftigelsesambassadør
Jobcentret modtog i 2018 bevilling fra styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering (STAR) til at ansætte en integrations- og 
beskæftigelsesambassadør(IBA) til og med 2021. Integrations- og 
beskæftigelsesambassadør-projektet er en særlig beskæftigelsesrettet 
indsats rettet mod kvindelige flygtninge og kvindelige familiesammenførte 
til flygtninge i S/H program, samt deres børn i alderen 13-17 år. 

Projektets indsatser er tilpasset målgruppens udfordringer med at få succes 
med det danske arbejdsmarked eksempelvis frivillig barselscafe for kvinder 
med anden etnisk baggrund end dansk i samarbejde med Sprogskolen, 
Sundhedsplejen og Jobcentret, tilbud om fritidsjob til alle unge i 
aldersgruppen 13-17 år og kvindelige flygtninge og familiesammenførte 
bevidstgøres om nye familiestrukturer og forventninger til aktiv deltagelse 
på arbejdsmarkedet i Danmark osv. I samarbejde med Center for Sundhed 
& Pleje har ambassadøren i 2018 gennemført et prøveforløb for kvinder i 
målgruppen med interesse for et IGU forløb inden for SOSU området. 
Forløbet er gennemført i samarbejde med SOSU skolen i Næstved. 7 
kvinder blev selvforsørgende som resultat af forløbet. Ved tidspunktet for 
udarbejdelsen af evalueringen er der ikke borgere i målgruppen for SOSU 
projektet, men det anbefales at lignende samarbejder overvejes med 
fokus på kobling af et område med mangel på arbejdskraft og uddannelse 
i tæt samarbejde mellem Jobcentret og Center for Sundhed & Pleje samt 
fx rengøringsenheden og inden for det pædagogiske felt. 

Der arbejdes på fremover at tilbyde nye tiltag for målgruppen på barsel 
sammen med andre borgere, så gruppen kan bestå af både borgere 
under S/H program og etniske danske borgere. Fokus vil fortsat være job 
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eller uddannelse efter barsel samt professionel netværksdannelse. Fra 
opstart i 2018 og indtil april 2020 har 42 borgere været tilknyttet IBA 
indsatserne.

Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Jobcentret har løbende arbejdet med at etablere IGU forløb. I april 2020 
var der oprettet 52 IGU forløb i kommunen (siden 2017), hvoraf 10 pladser 
er oprettet internt i kommunen. Samlet set vurderes IGU som værende et 
beskæftigelsesfremmende tilbud. Tabellen neden for viser fordelingen af 
forløbene. 

Status på IGU forløb Antal
Ordinær ansættelse efter afsluttet 
IGU forløb

10

Afbrudt IGU forløb grundet ordinær 
ansættelse

3

Overgået til uddannelse 6
Gennemført 9
Afbrudte forløb* 13
Igangværende forløb (april 2020) 11
I alt antal etablerede forløb siden 
2017

52

*IGU forløb afbrydes af forskellige helbredsmæssige og/eller sociale årsager fra borgers, men 
der er også tilfælde hvor forløbet er afbrudt af arbejdsgiver. Det kan skyldes flere forhold.
Kilde: egne opgørelser, 

Der vurderes fortsat et behov for offentlige IGU pladser, det færre antal 
indenfor målgruppen gør dog, at de p.t. 10 IGU pladser, som kommunen 
har prioriteret, kan reduceres til 5 pladser. IGU pladserne bidrager til en 
væsentlig opkvalificering(sprog og faglighed) samt afklaring af fremtidige 
uddannelsesmuligheder for den enkelte. 
Der kan med fordel arbejdes på, at etablere flere IGU-pladser i privatregi, 
da de i større grad resulterer i umiddelbar ansættelse. 

Både i offentlig og privatregi, kan der med fordel ses på, at oprette pladser 
inden områder med behov for arbejdskraft. Som f.eks. pædagog-, 
rengøring og hele sundhedsområdet.
 
Behovet for pladser, kan falde i takt med at der ikke er så mange borgere 
indenfor målgruppen. Dette kan dog ændres i lyset af Covid-19, som kan 
medføre flere ledige i målgruppen, der vil kunne profitere af et IGU forløb.

Håndholdt indsats for hele familien
Mellem 2015 og 2018 oplevede kommunen en stigning i antallet af 
børnefamilier inden for målgruppen af borgere under S/H program, som 
krævede en særlig håndholdt indsats. Udover den normale 
myndighedsbehandling blev der ansat 2 familievejledere med 100 % 
statsrefusion til at understøtte familierne via intensivt samarbejde med bl.a. 
indskrivning og praktisk indkøring i institutioner, skoler, sundhedsplejen osv. 
Siden 2018 er antallet af børnefamilier med behov for ekstra støtte faldet. I 
starten af 2020 var der kun 10 familier (med tilsammen 21 børn) under den 
3. årige integrationsperiode, og dermed i målgruppen for at kunne 
modtage den ekstra familievejledning med statsrefusion. I april 2020 var der 
kun 3 familier (med tilsammen 7 børn) under den 3 årige 
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integrationsperiode, dog med forbehold for at der kan ankomme flere nye 
flygtninge og familiesammenførte senere på året. Den udmeldte 
kommunekvote er 8 personer i 2020. 

Familievejledningen eksisterer fortsat, men varetages nu igennem den 
sædvanlige myndighedsbehandling samt via en boligsocialmedarbejder, 
med koordinering imellem relevante afdelinger og institutioner. Det 
betyder, at der ikke længere er ansat deciderede familievejledere. Der er 
stadig brug for ekstra vejledning i forhold til bl.a. økonomi, forventninger til 
forældrene m.v. hvor der er støtte at hente i den åbne og brede vejledning 
i bl.a. de midlertidige boliger og det boligsociale arbejde i Frøgården. 

Det boligsociale arbejde i Frøgården sker ud fra et princip om 
helhedsorientret integration og er blevet et skoleeksempel på hvordan 
integrationsopgaven kan løftes gennem et strategisk samarbejde med 
boligorganisationen og aktiviteter som familiecafeer, lommepengejobs, 
fælles sommeraktiviteter, åben vejledning i lokalområdet m.m. 

Repatriering
Faxe Kommune er den kommune i landet med flest repatrieringssager i 
forhold til indbyggertal. Fremadrettet kan der arbejdes med at udvikle flere 
oplysningskampagner, møder eller lignende om mulighederne for frivillig 
repatriering. 

Tal for repatriering
Antal personer repatrieret i 2018 1
Antal personer repatrieret i 2019 11
Antal personer repatrieret i 2020 11 (opgjort i maj, 1 mere på vej)

Familie, sundhed og bolig
Med flere af flygtningene følger deres familier, og det har betydning for 
den indsats de har behov for. Det skal vi være opmærksomme på, og 
indrette kommunens tilbud efter sådan, at flygtninge og indvandrere 
ligestilles med øvrige borgere i kommunen.

Mål for familie, sundhed og bolig

1. Målgruppen skal sikres kendskab til sundhed, pleje, behandlingstilbud 
og netværk, med samme vilkår som andre borgere
Resultat: Alle borgere uanset etnicitet får kendskab til sundhed, pleje, 
behandlingstilbud og netværk på samme vilkår. Borgere med anden 
etnisk baggrund end dansk tilbydes, hvor det er muligt også materialer 
på modersmål, henvises til hjemmesider som fx sundhedsdansk samt 
mulighed for tolk.

2. Ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal have en 
tryg og værdig alderdom på lige fod med øvrige ældre borgere
Resultat: Alle ældre inkl. de meget få borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk, skal have en tryg og værdig alderdom og får 
derfor samme pleje og de samme vilkår.

3. Der skal etableres et koordineret samarbejde i boligområder og med 
boligselskaber
Resultat: Center for Sundhed og Pleje deltager på baggrund af de 
meget få borgere med anden etnisk baggrund end dansk ikke i et 
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koordineret samarbejde i boligområder eller med boligselskaber. De 
ældre borgere med anden etnisk baggrund har jf. ovenstående 
samme vilkår som øvrige borgere. 
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Anbefalinger til udarbejdelse af ny integrationspolitik 
set i lyset af evalueringen og udviklingen på 
integrationsområdet 

Integrationspolitikken blev udarbejdet i 2015 i en tid hvor Faxe Kommune 
modtog langt flere flygtninge end hidtil. Det resulterede i et behov for 
fælles målsætninger for arbejdet på integrationsområdet på tværs af 
kommunen. Integrationspolitikken er resultatet af dette behov. 

Siden 2015 er der sket meget både lovgivningsmæssigt og i forhold til 
antallet af modtagne flygtninge. I 2019 modtog Faxe Kommune 2 
visiterede flygtninge og den udmeldte kvote for 2020 er 8. Antallet af 
modtagne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er altså kraftigt 
faldende. Lovgivningen på integrationsområdet har også udviklet sig siden 
2015. Det gælder både integrationslovgivningen, men også eksempelvis 
beskæftigelseslovgivningen, som i dag indeholder krav til at kommunerne 
arbejder aktivt med at bidrage til at flere flygtninge bliver selvforsørgende 
jf. de beskæftigelsespolitiske målsætninger. Ligesom der også stilles krav 
om at kommunerne vejleder om repatriering. Det betyder at der er sket et 
skifte i de metoder, der arbejdes med borgere under integrationsydelse fra 
2015 og frem til 2020. Det kommer bl.a. til udtryk i der i højere grad arbejdes 
ud fra den enkelte borgers behov og udfordringer, eksempelvis gennem 
Jobfirst metoden, som det er beskrevet i beskæftigelsesindsatsen. Dette 
skyldes at den resterende del af målgruppen, der endnu ikke er blevet 
selvforsørgende, har komplekse udfordringer, der kræver 
helhedsorienterede indsatser. 

Derudover viser arbejdet med evalueringen af integrationspolitikken, at 
borgere af anden etnisk herkomst, flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge bliver mødt ud fra samme principper og samme værdisæt som 
kommunens øvrige borgere. Målgruppen bliver mødt på samme måde 
som etnisk danske borgere. Det betyder, at denne gruppe borgere nu kan 
modtage samme tilbud, som andre borgere, og det betyder derfor også, 
at der ikke er behov for så mange særlige tilbud for denne målgruppe, som 
der er lagt op til i Integrationspolitikken fra 2015.

Evalueringen viser, at der er potentiale i at nytænke og reorganisere 
samarbejdet med frivillige. De frivillige foreninger kunne komme til at spille 
en større rolle og dermed blive en tættere samarbejdspartner i arbejdet 
med og omkring kommunens flygtningefamilier og familiesammenførte til 
flygtninge og deres børn. De sociale foreninger på integrationsområdet 
vurderes dog fra administrationens side, at have behov for at blive løftet, 
for at kunne indgå i et mere aktivt og fornyet samarbejde med kommunen 
om målgruppen. Optimering af dette samarbejde vil kræve at der tilføres 
ressourcer til området således, at der kan arbejdes aktivt med at klæde de 
frivillige på til at varetage opgaven. Netværksdannelse til det danske 
samfund og lokale foreninger, samt hjælp til jobsøgning og spørgsmål 
omkring opholdstilladelse og repatriering kunne være en opgave for 
frivillige. Et alternativ kunne være, at lokale sportsklubber, kunne indgå i et 
samarbejde med kommunen om dele af integrationsindsatsen.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående at 
Integrationspolitikken revideres med udgangspunkt i evalueringens fund. 
Det indebærer bl.a. at administrationen anbefaler at en ny 
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Integrationspolitik har fokus på hvilke værdier og strategiske 
indsatsområder, der kendetegner arbejdet på integrationsområdet frem 
for konkrete målsætninger. 

Evalueringen peger på følgende fokusområder i udarbejdelsen af en ny 
integrationspolitik:

 øget fokus på helhedsorienterede indsatser og løbende pleje af det 
tværgående arbejde internt i organisationen og med civilsamfund

 Opkvalificering af frivillige foreninger og sportsklubber, som 
medvirken til en bedre integration

 Todelt og digital sprogundervisning, som imødeser en både hurtig 
tilgang til arbejdsmarkedet samt en øget mulighed for at opnå 
tilgang til de danske uddannelser.

 Strategiske samarbejder mellem Jobcentret og brancher med 
mangel på arbejdskraft med henblik på etablering af IGU forløb og 
øvrige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder for målgruppen 
såvel som etniske danskere

 Fortsat fokus på repatriering. Faxe Kommune er den kommune i 
landet med flest repatrieringssager i forhold til indbyggertal. 
Fremadrettet kan der arbejdes med at udvikle flere 
oplysningskampagner, møder eller lignende om mulighederne for 
frivillig repatriering. Frivillige kan med fordel klædes på til at 
orientere om muligheder for repatriering.


