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Integrationspolitikken
Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integra-
tion for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samar-
bejde med vores tilflyttere arbejde for, at de kan:

  •  komme i arbejde eller uddannelse
  •  lære dansk 
  •  blive en del af livet i Frederikshavn Kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der 
kan selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager 
aktivt til eget liv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at ska-
be et bedre liv. Derfor vil vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores bor-
gere med flygtninge- og indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.

Baggrund
Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrati-
onspolitik, efter et grundigt forarbejde af blandt andre Integrationsrådet. I ef-
teråret 2015 blev det tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af 
asylansøgere, udenlandske borgere med flygtningestatus samt antallet af mi-
grantarbejdere i Frederikshavn Kommune sammenholdt med kommunens 
øvrige demografiske udfordringer gjorde det nødvendigt at revidere integrati-
onspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre tværfaglige målsætninger 
og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.

Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden 
og samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revi-
deret for at opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.

Definitioner
Der anvendes i integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtnin-
ge- og indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygt-
ninge, arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.

Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationslo-
ven, Lov om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i 
den øvrige lovgivning samt øvrig lovgivning. 

Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, 
som arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.
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Formål med integrationspolitikken
  •   Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 
  •   Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisteren-

de politikområder samtidig med, at der ønskes en målretning af integrati-
onsindsatsen.

  •   Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsat-
sen og samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg, 
fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.

  •   Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et do-
kumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.

  •   Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er kom-
munens handlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.

Politiske visioner og udviklingsmål
Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tids-
svarende og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:

  •   at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så 
borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende 
gennem beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kul-
tur- og fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokal-
område.

  •   at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for 
deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomi-
ske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 

  •   at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig re-
spekt. 

  •   at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.
  •   at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men 

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer.
  •   at integrationsindsatsen understøtter den gensidige positive udvikling i lo-

kalsamfundet. 
  •   at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandre-

re bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens in-
tegrationsindsats.

  •   at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere ko-
ordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede 
enheder og frivillige foreninger.

  •   at den kommunale indsats rummer tiltag i forhold til kulturel dannelse og 
antiradikalisering

  •   at den kommunale indsats skal forebygge og håndtere æresrelaterede kon-
flikter.
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Service- og kvalitetsmål
Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstå-
ende områder:

  •   Bolig og Bosætning 
  •   Modtagelse af nye borgere
  •   Beskæftigelse
  •   Ansættelsespolitik
  •   Kendskab til dansk og danske samfundsforhold
  •   Børn og unge
  •   Førskolebørn (0 - 6 år)
  •   Skole og fritid
  •   Ungdomsuddannelse – UU
  •   SSP-samarbejdet
  •   Kultur og Fritid
  •   Sundhed, handicap og socialpsykiatri
  •   Ældre
  •   Samarbejdet med lokal- og civilsamfund
  •   Integrationsplan

Bolig og bosætning
En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket 
integration. Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejds-
markedet kan hænge sammen med mulighederne for at benytte offentlige 
transportmidler, og familiers almene integration kan understøttes af, at der er 
relevante pasningsmuligheder, skole og fritidstilbud i nærområdet – eller let-
tilgængelig transport dertil. Det er derfor elementer vi vægter højt og vurderer 
aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter integrationslovgivningen.

For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og lø-
bende en række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og 
udmøntning af bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det 
ikke alene er prisniveauet på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og 
borgere med indvandrerbaggrund. Det er væsentligt for Frederikshavn Kom-
mune, at der sikres sammenhæng mellem adgang til boliger, institutioner og 
arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre hovedbyer, men også i de 
mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at understøtte integrationen. 
Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat, at boligplacering og 
bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber samt via 
private udlejere.

Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle øko-
nomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen. 
Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et 
pres på behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale 
overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannel-
ser og arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslov-
givningen samt i udviklingen af den kommunale boligmasse.

Service- og kvalitetsmål:
  •   I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der 

være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, 
skole-, som fritidsliv.
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  •   Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages høj-
de for, at der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole 
med modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgæn-
gelig offentlig transport dertil.

  •   Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstra-
tegi, der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en 
øget integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere
Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere uanset bag-
grund. Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen byg-
ger på en overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende 
for en vellykket integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle 
familie og børn.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyt-

tes aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.

  •   Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for deres rettigheder og pligter i 
Danmark og i Frederikshavn Kommune.

  •   Nye borgere bliver boende i Frederikshavn Kommune.

  •   Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområ-
det, - herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- 
og fritidstilbud og foreninger.

  •   Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem 
forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse.

  •   Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats, 
med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.

  •   Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerens personlige ressourcer samt 
faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.

  •   Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed 
særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.

  •   Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog, 
danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for 
vellykket integration.
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Beskæftigelse
Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund har i dag en la-
vere beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at 
højne beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygt-
ninge- og indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god 
integration.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og ind-

vandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med dansk 
baggrund.

  •   Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres 
højt samtidig med, at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og 
indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.

  •   Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og kom-
petencer.

  •   Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på 
arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og 
uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle 
jobåbninger. 

  •   Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være kende-
tegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder og 
arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik 
Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største 
arbejdsplads, og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af et-
niske minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og 
rummelig organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke 
integrationen i positiv retning.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borge-

re med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle befolkningssam-
mensætningen i kommunen.

  •   Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige arbejds-
marked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere med 
problemer ud over ledighed. 



7

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold
Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab 
til dansk kultur og samfundsforhold. Dette er vigtige forudsætninger for at fun-
gere i lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne og på arbejdspladsen. 
Sprog, kultur og samfundsforhold læres bedst i arbejds- og hverdagssituatio-
ner. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder aktivt med beskæftigelse som grundlag 
for undervisning i dansk sprog og dansk kultur.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne 

sig dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.

  •   Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede 
beskæftigelsestilbud.

Børn og unge 
Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge over-
vejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robust-
hed i forhold til livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus 
på børnenes ressourcer og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling 
af styrke og robusthed til at klare udfordringer og modgang. Forældrenes til-
lid, opbakning og aktive engagement er af afgørende betydning for at skabe de 
ønskede resultater for børnene. 

Service- og kvalitetsmål:
  •   De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddra-

ges, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil 
sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 

  •   Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres foræl-
dre skal tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og socia-
le problemstillinger. 
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Førskolebørn (0 - 6 år) 
Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet del-
tagelse i dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske 
sprog, etablere sociale relationer med danske børn og få kendskab til socia-
le og kulturelle spilleregler for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig 
er involveringen af forældrene i dagtilbuddenes hverdag, på lige fod med et-
nisk danske familier, en væsentlig kilde til familiens samlede viden om og ind-
dragelse i dansk kultur.

Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, 
og inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvføl-
gelighed i børnegruppens dagligdag.
Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn 
udvikler tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige 
fod med børn med dansk baggrund.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret 

indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfor-
dres til og motiveres for denne løsning.

  •   Fra tre-årsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at ha-
ve behov for sprogstimulering med henblik på at afdække behovet for støtte 
til barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid
Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske ele-
ver for videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rumme-
lighed og inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde 
i Frederikshavn Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges in-
tegration at benytte pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning under-
støtter udviklingen af kulturelle og sociale kompetencer i en dansk kontekst.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkel-

te elevs personlige og sproglige udvikling, forståelse af samspillet mellem 
dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 

  •   Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsæt-
ninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

  •   De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige 
undervisning og får som supplement undervisning i dansk som andetsprog 
efter behov.

  •   Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for ind-
placering i den lokale distriktsskole.

  •   Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører 
folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.

  •   Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknyt-
ning til et fritidstilbud.
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Ungdomsuddannelse - UU
Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en ungdoms-
uddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede unge 
får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet, som befolkningen i øvrigt.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en erhvervsud-
dannelse.

  •   Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg 
af uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på 
behovet hos tosprogede unge. 

SSP-samarbejdet
Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og gene-
rel mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette 
er således også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbag-
grund.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt in-

denfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med dan-
ske kammerater.

  •   Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af to-
sprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer, 
som betinger en særligt målrettet indsats.

  •   Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge 
koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune. 
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Kultur og fritid
Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for 
det frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af 
mangfoldighed og kvalitet - og hvor der er plads til alle. Kultur- og fritidslivet 
har en særlig mulighed for at spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet 
deltagerne her mødes frivilligt – og på lige fod – om fælles interesser. Her kan 
der skabes grobund for etablering af sociale netværk og en aktiv deltagelse i 
kultur- og samfundslivet.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge 

og voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

  •   Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og ind-
vandrere om foreningslivets mange tilbud.

  •   Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og indvan-
drere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information og 
viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.

  •   Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi 
m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/el-
ler lave arrangementer.

  •   Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med 
øvrige kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører.

  •   Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og 
voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet. 

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri
Et af Frederikshavn Kommunes mål med sundhedspolitikken er at bekæmpe so-
cial ulighed i forhold til borgernes sundhed. Sociale forhold er den enkeltfaktor, 
der har størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, 
og derfor er sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale 
arbejde, også overfor udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Frederikshavn Kommunes tilbud i forbindelse med rygestop, kostvejledning, 

rehabilitering ved kronisk sygdom, forebyggende hjemmebesøg til borgere 
over 75 år etc. tilbydes alle borgere uanset etnicitet.

  •   Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med in-
tegrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og indvandrerbag-
grund.

  •   Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og 
kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med han-
dicap og deres familier. 

  •   Frederikshavn Kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal sikre, 
at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.
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Ældre
Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager ud-
gangspunkt i det enkelte menneske og dets mulighed for at opnå ”længst mu-
ligt i eget liv”. 

Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes 
værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp gives til borge-
re, der ikke længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i sam-
arbejde med den enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den 
enkelte. Denne opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også 
være gældende i indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrer-
baggrund.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og indvan-

drerbaggrund, og herunder også familien- får den nødvendige støtte og in-
formation om tilbud til ældre i kommunen.

  •   Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer 
som barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarke-
det og den almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet
Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive for-
eninger og organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kom-
munen lægger vægt på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, 
foreninger, organisationer og virksomheder og der skabes vilkår, der motiverer 
disse ikke-kommunale aktører til at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:
  •   Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og 

motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at 
bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan
Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrations-
planen – der skal fungere som kommunens plan for, hvordan integrationspoli-
tikkens visioner og kvalitetsmål indfries. Integrationsplanen præsenteres for de 
relevante politiske udvalg. 

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske 
målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:

  •   Tydeliggør sammenhængen mellem integrati-
onsindsatsen og de integrationspolitiske mål.

  •   Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og 
ansvaret for de mange integrationsopgaver.

  •   Sikrer etableringen af interne og eksterne sam-
arbejdsrelationer.

  •   Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål.
  •   Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering 

og udvikling af indsatsen.



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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