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Oversigt over høringssvar til udkast til 
integrationspolitik 

 
 

Høringspart Høringssvar  
Senior & 
Sundhedsudvalget 

Udvalgets høringssvar: 
Det skal fremgå af Integrationspolitikken, at medarbejdere indenfor ældre- og 
sundhedsområdet generelt skal kunne tale, skrive og forstå dansk. 

Socialudvalget Socialudvalget ønsker at få tilføjet et ekstra pejlemærke: Der skal være lige adgang 
for alle borgere til alle kommunale tilbud.  
Socialudvalget ønsker, at der i indledningen i forbindelse med overholdelse af 
samfundets grundlæggende værdier bliver tilføjet, at det gælder demokrati, 
ytringsfrihed og ligestilling.  

Børn & 
læringsudvalget 

Høringssvar fra Børn og læringsudvalget til ”Udkast 
Integrationspolitik” 
Indholdsmæssige forhold: 

 Politikken er overordnet i sin beskrivelse af tilgange til integration – og 
det stiller et center som vores, CBU, med en stor opgave ift. at 
konkretisere opgaver og mål som flugter med integrationspolitikken, idet 
forventninger, intentioner og mål fra politisk side er meget lidt konkrete. 
Den tidligere integrationspolitik var mere konkret, idet den var bygget op 
om 4 emnesøjler, der er beskrevet med mål. 

 Politikken er ikke konkret i sin beskrivelse af tilgange til integranter – eks. 
står der, at ”vi ser hele mennesket” + ”vi udviser tillid” – dette bør 
konkretiseres. 

 Målgruppen er uklar – der står både at integrationspolitikken sætter fokus 
på x værdier ud fra en overordnet vision om, at ”borgere med anden etnisk 
baggrund” (en definition af målgruppen) + ”nyankommne borgere” – så 
hvem er målgruppen mere præcist? I den forrige integrationspolitik var 
der en helt klar definition af målgruppen. 

 Børn og uddannelse/dagtilbud/skole er ikke nævnt i 
Integrationspolitikken – men de udgør en stor gruppe af såvel ”borgere 
med anden etnisk baggrund” og en mindre del ” nyankommne borgere” og 
er en stor opgave for dagtilbud og skoler – hvorfor er børn og 
uddannelse/dagtilbud/skole ikke nævnt? Tidligere integrationspolitik 
nævnte konkret uddannelse som en emnesøjle og fastlage 4 mål herfor – 
af samme grund var denne politik mere realiserbar og et konkret 
pejlemærke for arbejdet. Disse 4 eller lignende mål for uddannelse ønskes 
fortsat at indgå i en integrationspolitik. 

 Sproget som element i integrationen er ikke nævnt – men det er meget 
relevant ift. at sikre integration. Konklusionen og anbefalingerne fra VIVE 
har april 2021 (”Kortlægning af integration i kommunerne”) er, at 
sprogkundskaber har positiv betydning for beskæftigelse på længere sigt – 
og derfor bør en virksomhedsrettet indsats, som udkastet vægter, ikke gå 
ud over det enkelte menneskes sprogindlæring. Vi ser børn og unge – som 
indgår i skolesystemet og samarbejdet med deres forældre – som en del af 
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denne indsats omkring tilegnelse af sproglige færdigheder. Nogle af 
konklusionerne fra ”Evalueringen af Faxe Kommunes Integrationspolitik” 
fra 2019 vedr. sprog og uddannelse er: 
1. ”Vi skal sikre, at flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 

oprindelse opnår 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig 
dansk og matematisk problemløsning,   

2. Vi har fortsat udfordringer med, at for få 20-24-årige indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse gennemfører en 
ungdomsuddannelse,  

3. Der skal være fokus på, at indvandrere og efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse består skriftlig dansk og matematisk 
problemløsning”.  
Derfor er det essentielt at både sprogkundskaber og uddannelse 
generelt er nævnt og målsatte, om end overordnet, men selve 
målgruppen for politikken afgør jo også dette. Hvis målgruppen er 
ændret fra den nuværende politik, vil det jo forholde sig anderledes.  

 
 En stor del af indsatsen skal realiseres via frivillighed – men hvilke 

frivillige er det, og hvad kan de konkret løfte i Faxe Kommune? Har vi 
kapacitet på frivillighedsområdet til at løfte de intentioner, politikken 
indeholder? Hvem skal stå som koordinator for den frivillige indsats og 
vurdere, om de kan løfte tilstrækkeligt? Status på flere frivillige foreninger 
er, at de er på stand by grundet/i kølvandet på covid-19, og de udgøres af 
mange ældre (eks. Dansk Flygtningehjælps Frivillighedsgruppe i Haslev 
v/Jette Schmidt. Denne forening er stadig ikke startet op efter Covid19 
nedlukningerne – og da hovedparten er over 80 år, vil de faktisk gerne 
nedlægge den.) Hvad med bæredygtigheden ift. at frivillighed skal udgøre 
så stor en andel af arbejdsindsatsen?  

 at det skal fremgå af Integrationspolitikken, at medarbejdere indenfor 
børne- og ungeområdet skal kunne tale, skrive og forstå dansk. 

 at ordet "borger" i selve politikken og i høringssvaret udskiftes med "det 
enkelte menneske". 

 
Formelle forhold 

 Der er indsat citat øverst s. 1 uden reference angivet – det bør der være. 
 Nederst s. 2 står der, at ”På de næste sider kan du læse” – men der følger 

kun 1 side derefter… 
 Der nævnes s. 3 nederst nogle politikker, som Integrationspolitikken skal 

spille sammen med – her bør også nævnes Børn & Ungepolitikken (den 
skal ikke ”bare” indgå under ”m.v.”) 
 

Høringsbrevet er rettet efter bemærkningerne i Børn og 
læringsudvalgets beslutning på mødet den 10.11.2021, hvor 
ovenstående høringssvar blev godkendt. 
 

Folkeoplysnings-
udvalget 

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedr.: ”Ny Integrationspolitik.” 
 
Folkeoplysningsudvalget takker for muligheden for at afgive et høringssvar 
vedrørende udkastet til den nye integrationspolitik. 
Med nøgleord som samskabelse, innovation og fællesskab ser vi gode intentioner i 
den nye politik. 
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Vi bemærker også, at man fra kommunens side fremadrettet vil have stor fokus på 
at styrke samarbejdet med de frivillige foreninger ( såvel sociale, kulturelle som 
folkeoplysende) bl.a. ved at stille fritids- og kulturtilbud til rådighed. 
 
For at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet vil vi opfordre til en 
uddybende og især konkretiserende dialog om, hvordan man ser, at de frivillige 
organisationer kan bidrage. 
Folkeoplysningsudvalget savner klare rammer for samspillet mellem Faxe 
kommune og det lokale fritids- og kulturliv på integrationsområdet. 
 
Udvalget har svært ved at se, hvorledes idrætsforeninger, aftenskoler, 
spejderforeninger og 4H foreninger m.m. reelt kan bidrage, når man fra 
kommunens side samtidig arbejder aktivt med repatriering. 
 
Mange frivillige foreninger vil nemt komme til at opleve, at man har brugt tid, 
kræfter og måske økonomi på at få gjort integranterne til blivende medlemmer, 
samtidig med at kommunen opfordrer til hjemrejse. 
 
Med venlig hilsen 
Folkeoplysningsudvalget. 

Frivilligt Samråd Frivilligt Samråd takker for muligheden til at afgive høringssvar vedrørende den 
nye integrationspolitik. 
Samrådet er glade for at politikken lægger vægt på de vigtige fællesskaber som 
foreningslivet tilbyder og betydningen af det sociale møde med nye medborgere. 
Dette fællesskab og de nye bekendtskaber som foreningslivet kan give, mener 
samrådet er en god indgang til bedre integration med lokalsamfundet. Samrådet 
ser frem til en handleplan for hvordan politikken tænkes at skulle føres ud i livet.  
 
Dog mener samrådet at det er vigtigt med en mere klar og tydelig rammesætning 
når det gælder samspillet mellem kommunen og det frivillige foreningsliv på 
integrationsområdet. Samrådet mener ikke at det er en kerneopgave for frivillige 
kræfter eller at de frivillige har kompetencer til at bidrage med vejledning i forhold 
til repatriering.  
Den korte svarfrist har desværre betydet at Frivilligt Samråd ikke har haft 
mulighed for at diskuterer politikken ved et møde. Høringssvaret er et resultat af 
koordinering via mail.  

Røde Kors Faxe 
Integrationsgruppe 

Vi har på vores frivilligmøde i Røde Kors Integration drøftet jeres udkast til en ny 
Integrationspolitik, og vi har følgende kommentarer, som vi gerne uddyber 
yderligere på et møde, hvis der er ønske om det.  

Vi mener det er vigtigt at synliggøre, at der er væsensforskel på at være migrant og 
flygtning. Udkastet til integrationspolitikken skelner ikke mellem disse to grupper. 
Der er brug for forskellige fokus, vægtninger og tilgange, når man arbejder med 
flygtninge - og familiesammenførte til flygtninge - i forhold til når der er tale om 
migranter. Der er brug for integrationsfaglige kompetencer til området generelt. 
Og specialiserede integrationssociale kompetencer specifikt, når der er tale om nye 
borgere med flygtningebaggrund, for at integrationsprocessen skal lykkes bedre i 
løbet af de op til 5 år, integrationsloven gælder for mennesker i målgruppen.  

Dette er jo en politik og ikke en faglig retningslinje eller lignende, men det vi ser, 
at der særligt er brug for, er faglige kompetencer der tager højde for flygtninge, der 
ikke kommer nok på vej i integrationslovsperioden til at de - og derfor også deres 
børn - realistisk vil kunne klare sig godt i overgangen til almindelig beskæftigelses- 
og sociallovgivning. Og så ryger de først helt ned og igennem maskerne i 
sikkerhedsnettet. 

Vi ser i vores regi, at der er brug for nedenstående kompetencer og tiltag. Vi er 
sikre på, at I formår at omskabe dem til politiske pejlemærker, der synliggør 
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hvordan værdierne og pejlemærkerne omsættes i praksis, når de nye borgere, der 
ikke klarer sig ift. skole, sprog og uddannelse, skal hjælpes videre. 

De erfaringer vi har fra vores frivillige arbejde er - og som vi gav som input på 
temamødet i august - at der er mange problemer, af tung og kompleks karakter, 
som vi ikke kan hjælpe flygtningene, der kontakter os, med. Vi sidder desværre 
med det indtryk, at det ofte også er opgaver der er svære for medarbejdere i 
kommunen at løse og løfte. Og så er der ligesom ikke flere der kan eller skal 
hjælpe. Og så falder de sårbareste af flygtningene igennem - både voksne og børn. 
Derfor anbefaler vi at: 

- Det skal være integrationsuddannede medarbejdere, der har integrationssager. 
De skal kende målgruppe-kategorier inden for integrationsområdet, og kende 
lovgivningens redskaber og støttemuligheder.  

- Der skal være socialfaglige medarbejdere i Faxe Kommune, der har kompetencer 
til hvordan man arbejder med mennesker med PTSD og eksilproblematikker. 

- Der skal være medarbejdere der ved hvordan man arbejder med funktionelle 
analfabeter (analfabeter på det nye sprog) i et så skrift-baseret system som det 
danske. Når uddannelsesniveauet fra hjemlandet er lavt, og der samtidig er 
kulturelle og psykologiske barrierer (f.eks. fra Koranskolegang eller fra erfaringer 
med Taliban-repressalier), så overføres det til flygtningenes adfærd og fører til 
handlingslammelser i det nye samfund. Derfor er oplysning og oversættelser i 
enhver samfundsrettet situation (eksempelvis i forbindelse med ydelser og 
afgørelser) et "must" af det officielle Danmark. En betingelse for at opnå respekt 
som individ i det danske samfund er, at man kan tænke og handle selvstændigt, og 
det forudsætter som minimum at man forstår. 

- Kompetencer i folkeskolen, der kan undervise i dansk som andetsprog. Vi møder 
for mange børn og unge, der har bekymrende store problemer med at klare sig så 
snart de kommer over 3. klasse. Det er dybt bekymrende både personligt og 
samfundsmæssigt.  

Derudover bemærker vi i udkastet, at den forpligtelse der lovgivningsmæssigt er til 
at oplyse om mulighed for repatriering, kobles til at lave kampagner og reklamere 
for det i samarbejde med frivillige. Vi anbefaler at kommunen gør brug af deres 
integrationsfaglige medarbejderes viden og indsigt i måder at udføre forpligtelsen 
på, for ikke at skabe utryghed for eksempel for sin opholdsret. Vi oplyser gerne om 
muligheder for repatriering hvis det er det folk søger rådgivning om, men vi 
forventer ikke deltage i kampagner eller reklamere, da det ikke stemmer overens 
med Røde Kors apolitiske linje. 

Venlig hilsen  

Faxe Røde Kors Integrationsgruppe 
Teknik & 
Miljøudvalget 

 
Teknik & Miljøudvalget har på sit møde den 11. november 2021 drøftet udkast til 
Faxe Kommunes Integrationspolitik.  
 
Udvalget har med stor interesse læst udkast til Faxe Kommunes 
Integrationspolitik og er glade for det gennemarbejdede udkast. Udvalget har 
umiddelbart ingen bemærkninger hertil, men vil meget gerne bakke op om 
Beskæftigelses & Integrationsudvalget arbejde med Faxe Kommunes nye 
Integrationspolitik. Udvalget opfordrer derfor til at tage kontakt, hvis der skulle 
opstå et behov herfor.  
 
Venlig hilsen  
Teknik & Miljøudvalget  
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Plan & 
Kulturudvalget 
 

Godkendt, med den bemærkning, at pejlemærket omkring frivillighed bør 
udspecificeres og konkretiseres mere. 

Udsatterådet Udsatterådet synes, at udkastet til integrationspolitikken ser fornuftig ud. Der bør 
være fokus på, at borgerne kommer i ordinært arbejde efterfølgende.  

Haslev frivillig-
gruppe, dansk 
flygtningehjælp 

Høringssvar til Faxe kommunes Integrationspolitik fra Haslev Frivilliggruppe 
 
Kommentarer er skrevet med rødt.  
Udkastet til integrationspolitikken finder vi ikke fyldestgørende og henviser til 
"Evaluering af Faxe Kommunes Integrationspolitik. Januar 2019”. Der bør 
tages udgangspunkt i denne brugbare evaluering i udarbejdelse af en 
kommende integrationspolitik. 
Især er det kritisabelt, at der ikke er sat fokus på børne- og ungeområdet / 
uddannelse, som er et meget væsentligt område i integrationsprocessen. 
Ligeledes mener vi ikke, at de frivillige kan/skal tage så stort et ansvar, som 
der henvises til i udkastet til en kommende integrationspolitik. 
 
Indledning 
Formålet med integrationspolitikken er, at understøtte at integrationsopgaven 
tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen. 
Integrationspolitikken udspringer af et fælles værdisæt. Alle skal acceptere og 
overholde samfundets grundlæggende værdier, ligesom forskellighed skal 
accepteres som en del af det danske samfund. Integranter har samme 
muligheder, rettigheder og pligter som andre borgere. 
Alle borgere i Faxe Kommune skal - uanset etnisk oprindelse - have lige 
muligheder for at tage en uddannelse eller et job og være aktive medborgere. 
De fleste mennesker ønsker at klare sig selv, have en tryg hverdag og indgå i 
sociale fællesskaber. Det øger selvstændigheden og livskvaliteten og giver en 
fornemmelse af at høre til. 
I Faxe Kommune vil vi skabe rammerne for, at flere borgere med 
minoritetsbaggrund klarer sig godt i grundskolen og gennemfører en 
uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse, og at graden af selvforsørgelse 
ikke afhænger af ens etniske baggrund. Vi vil også skabe mulighederne for, at 
flere deltager i fællesskaber og bidrager aktivt til det lokale samfund. Vi vil 
fremme medborgerskabet og sikre, at integrationsindsatsen også bygger på 
kommunens mange frivillige kræfter og som et supplement til kommunens 
opgaver/ ansvar. 
Borgerne i Faxe Kommune har forskellige ressourcer og forudsætninger. Vi vil 
understøtte, at alle selv tager medansvar for deres eget liv, ligesom vi vil sikre 
at de, som har allermest brug for det, får den rette støtte og hjælp. Vi skal 
fortsætte den gode dialog og koordination mellem aktørerne på 
integrationsområdet for at sikre, at borgerne oplever, at der er sammenhæng i 
indsatserne, så vi opnår de mål, vi har sat med politikken. 
 
Samskabelse, innovation og fællesskab er nøgleord i mødet med alle borgere. 
Integrationsopgaven forudsætter i høj grad samskabelse og frivillighed, og er 
en opgave vi som kommune ikke kan løse alene. 
Kommunen kan ikke invitere borgere - hverken etnisk danske eller borgere 
med anden etnisk baggrund end dansk - med hjem i stuen eller med til 
fodbold. Her gør de frivillige foreninger et fantastisk arbejde, og har derfor 
afgørende betydning for en vellykket integration. Med den nye 
Integrationspolitik vil vi fortsat have et stort fokus på at styrke samarbejdet 
med frivillige kræfter. 
 
Vision og værdier 
Integrationspolitikken sætter fokus på værdierne "fællesskab”, "samarbejde”, 
"ressourcer” og "lige muligheder” ud fra en overordnet vision om, at 
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”borgere med anden etnisk baggrund skal gives mulighed for at blive i stand til 
at deltage i lokalsamfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale 
og kulturelle liv på lige fod med andre borgere i Faxe Kommune”. 
 
Visionen følger Byrådets overordnede vision om, at "endnu flere borgere skal 
opleve at have et aktivt liv, være en del af et fællesskab og engagere sig i 
noget meningsfuldt. Det skaber hele mennesker - man bliver et gladere og 
stærkere menneske af at høre til, have velfungerende netværk og være aktiv i 
sin hverdag. Her spiller frivillige og foreninger en afgørende rolle, og 
kommunens rolle er at understøtte dette arbejde ved at stille fritids- og 
kulturtilbud til rådighed "l. 
 
Det gælder også for integrationsområdet - visionen favner alle borgere i 
kommunen, også dem, der af forskellige årsager kan have vanskeligt ved at 
finde vej ind i fællesskabet. Borgerne i Faxe Kommune har forskellige 
ressourcer og forudsætninger. Integrationspolitikken skal være med til at 
understøtte, at alle tager ansvar for deres eget liv, ligesom den skal være med 
til at sikre at de, som har brug for det, får den rette støtte. 
Integrationspolitikken skal understøtte aktørerne på integrationsområdet så 
borgerne oplever, at der er sammenhæng og mening med indsatserne. 
 
Integrationspolitikken lægger vægt på, at integration ikke kun er en kommunal 
opgave. Borgeren har også selv et ansvar, og det er samtidig en opgave for 
hele lokalsamfundet i Faxe Kommune. Vellykket integration handler om 
åbenhed, imødekommenhed og støtte i lokalsamfund, foreningsliv 
og på arbejdspladser. 
 
Integration i Faxe Kommune 
Formålet med integration er, ifølge integrationsloven, at give nyankommne 
borgere mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at 
blive selvforsørgende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på 
lige fod med øvrige borgere2 . På de næste sider kan du læse om 
pejlemærkerne for integrationsindsatsen i Faxe Kommune. Pejlemærkerne 
skal sætte en fælles retning for den måde vi arbejder med integration her i 
kommunen. Integrationspolitikken sætter retningen for medarbejderne i 
kommunen i det daglige møde med borgerne. 
 
Pejlemærker for integrationsindsatsen i Faxe Kommune 
Vi vil arbejde heihedsorienteret! 
Det betyder, at vi ser hele mennesket og arbejder sammen på tværs af 
organisationen og inddrager frivillige og civilsamfund, når det giver mening for 
borgeren. 
 
Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med 
borgerne. 
Det betyder, at vi vil arbejde med hvordan vi møder integranter med 
værdighed - det betyder også, at vi udviser tillid, at vi tror på borgeren og tror 
på at borgerne er eksperter i eget liv. 
 
Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet! 
Det betyder, at vi vil arbejde tættere sammen med civilsamfundet, foreninger 
og frivillige hvor det er muligt for, at sikre meningsfulde indsatser for borgerne. 
Vi vil være opmærksomme på koblingen mellem frivillighed og kommunen, og 
hvordan vi styrker den. 
 
Vi vil arbejde for, at understøtte integranter i at opbygge en arbejdsidentitet 
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- herunder en forståelse af hvordan man indgår i en dansk arbejdskultur - 
hvilke normer og regler, der gælder og hvordan man begår sig i det danske 
samfund. Det vil ske i tæt samarbejde med virksomhederne. 
 
Vi vil samarbejde med erhvervslivet 
det skal være naturligt og fleksibelt at skabe muligheder, der matcher 
virksomhedernes og 
integranternes behov. 
 
Vi vil vejlede om repatriering 
- vi vil arbejde aktivt med repatriering og informere borgerne i målgruppen 
løbende via oplysningskampagner, informationsmøder og lignende. Det vil vi 
gøre i samarbejde med frivillige. 
Repatriering sker når flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte tilbage 
til deres tidligere hjemland eller opholdsland. 
 
• Børn og uddannelse/dagtilbud/skole er ikke nævnt i Integrationspolitikken - men 
de udgør en stor gruppe af såvel "borgere med anden etnisk baggrund" og en 
mindre del " nyankomne borgere" og er en stor opgave for dagtilbud og skoler - 
hvorfor er børn og uddannelse/dagtilbud/skole ikke nævnt? Tidligere 
integrationspolitik nævnte konkret uddannelse som en emnesøjle og fastlagde 4 
mål herfor - af samme grund var denne politik mere realiserbar og et konkret 
pejlemærke for arbejdet. Disse 4 eller lignende mål for uddannelse ønskes fortsat 
at indgå i en integrationspolitik. 
Vi tilslutter os høringssvaret fra Børne- og læringsudvalget, da vi i den grad 
mangler visioner/pejlemærker for netop dette område. 
 
Integration: en opgave på tværs af Faxe Kommune 
Ligesom integrationsopgaven ikke kan løftes af kommunen alene, kan 
integrationspolitikken heller ikke stå alene. Når vi siger, at vi vil arbejde 
helhedsorienteret betyder det også, at vi med pejlemærkerne i 
integrationspolitikken ønsker at sætte en retning, som kan afspejles i 
kommunens øvrige politikker og tilhørende handleplaner set i relationen til 
integrationsområdet. Det gælder eksempelvis Beskæftigelsesplanen, 
Sundhedspolitikken, Værdighedspolitikken, Handicappolitikken mv. 
 

 
 

 
 
 
 


