
En flygtnings vej gennem systemet 

Katrine Kanneworff, Chefkonsulent 



Program: 

•  Hvad er Integrationsnet? 

•  Generelle regler og lovgivning på integrationsområdet 

•  Tal og fakta om flygtninge og indvandrere 

•  Asylfasen – ydelser og rettigheder 

•  Fordeling af flygtninge og indsatsen i kommunerne 



Integra(onsnet	  er	  …	  	  
•  Et	  praksisorienteret	  kompetencecenter	  

inden	  for	  integra3on	  af	  flygtninge	  og	  
indvandrere	  i	  Danmark	  	  

•  Placeret	  med	  hovedsæde	  i	  Aarhus	  og	  har	  
afdelinger	  over	  hele	  landet	  

•  Anden	  aktør	  og	  en	  del	  af	  Dansk	  
Flygtningehjælp	  

•  Landsdækkende	  med	  kontakt	  3l	  mere	  end	  
80	  %	  af	  landets	  kommuner	  



Integra(onsnet	  (lbyder	  …	  	  
•  God	  Start,	  (IL),	  Bedre	  trivsel	  (SL)	  bedst	  videre	  (LAB)	  med	  stort	  fokus	  på	  

tværfaglighed	  

•  Socialøkonomiske	  virksomheder,	  bosteder	  og	  særlige	  indsatser	  som	  fx	  for	  
ægtefælleforsørgede	  og	  asylansøgere	  

•  Netværk	  og	  temadage	  



Typer	  af	  udlændinge	  

•  Flygtninge	  under	  Integra(onsloven	  
•  Flygtninge	  fra	  før	  Integra(onsloven	  	  
•  Familiesammenførte/ægtefælleforsørgede	  
•  Uledsagede	  mindreårige	  
•  Personer	  med	  humanitært	  ophold	  
•  Flygtninge	  med	  ophold	  e@er	  §7,	  stk.	  3	  
•  Indvandrere	  fra	  før	  (lbud	  om	  dansk	  
•  Den	  ”nye”	  indvandringsarbejdskra@	  
•  Studerende	  mv.	  
•  EU-‐borgere	  



Fra	  asylansøger	  (l	  flygtning	  

•  FN-‐	  kvoteflygtninge	  	  

•  Spontan	  asylansøgere	  



Hvad	  er	  en	  flygtning?	  

–	  En	  person,	  som	  er	  i	  fare	  i	  sit	  eget	  land,	  og	  som	  ikke	  kan	  få	  beskyRelse	  fra	  sit	  
eget	  lands	  myndigheder.	  

-‐	  Personligt	  forfulgt	  pga.	  race,	  etnicitet	  eller	  lignende	  



Flygtninge	  i	  tal	  

•  I	  2009:	  1.376	  
•  I	  2013:	  3.889	  
•  I	  2014:	  14.700	  
•  I	  2015:	  10.856	  (estm.	  21.000)	  

Forventet	  antal	  I	  2016:	  7.500	  (est.	  17.000)	  



Flygtningetal	  i	  vores	  nabolande	  i	  2015	  

•  Tyskland:	  1,1	  mio.	  

•  Sverige:	  162.877	  (migra3onsverket.se)	  

•  Norge:	  31.145	  (udi.no)	  

•  Finland:	  ca.	  31.000	  (pr.	  30.11.15	  –	  migri.fi)	  





Startpakke	  

•  	  Indhold	  startpakke:	  	  
•  -‐	  2	  sæt	  linnede	  	  

•  -‐	  2	  håndklæder	  	  
•  -‐	  2	  froRe	  lagner	  	  
•  -‐	  1	  dyne/pude	  sæt	  	  

•  -‐	  1	  dyb	  tallerken	  	  
•  -‐	  1	  flad	  tallerken	  	  
•  -‐	  1	  krus	  	  
•  -‐	  1	  sæt	  bes3k	  (teske,	  spiseske,	  kniv,	  gaffel)	  	  

•  -‐	  Hygiejneposer	  	  



En	  sammenhængende	  og	  effek(v	  modtagelse	  	  

•  Plan	  for	  modtagelsen	  	  

•  En	  god	  overdragelse	  	  

•  Inddragelse	  af	  frivillige	  

•  Effek(v	  anvendelse	  af	  tolke	  

•  Hur(gt	  kompetencea]laring	  

•  Tværfagligt	  samarbejde	  

•  Tidlig	  screening	  

•  Forebyggende	  familieindsats	  



Kultur(lpasningskurven	  



Ankomst	  (l	  kommunen	  

•  Boligplacering	  (Som	  regel	  midler3dig	  i	  første	  
omgang)	  

•  Integra3onsprogram	  iværksæRes	  	  

•  Alle	  flygtninge	  matches	  jobparate	  3l	  at	  starte	  med	  

•  Jobparat	  og	  ak3vitetsparat	  



Nyeste	  regler	  per	  1.	  juli	  2016	  

•  Integra3onsprogram	  1-‐5	  år	  

•  VirksomhedsreRet	  3lbud	  skal	  være	  iværksat	  så	  vidt	  
muligt	  inden	  for	  2	  uger	  ecer	  ankomst	  3l	  kommunen	  
og	  senest	  en	  måned	  ecer	  og	  derecer	  kon3nuerlig	  
virksomhedsreRet	  indsats	  i	  1	  år	  (højst	  pause	  i	  6	  uger)	  

•  Danskundervisning	  3lbydes	  i	  op	  3l	  5	  år	  
•  Vejledning	  og	  opkvalificering	  3lbydes	  ecer	  behov	  
•  Alle	  der	  modtager	  integra3onsydelse	  har	  pligt	  3l	  at	  

deltage	  i	  integra3onsprogrammet	  



Integra(onsydelse	  

•  Integra3onsydelse	  for	  alle	  med	  ophold	  og	  folkeregistrering	  ecer	  
01.09.2015,	  som	  har	  opholdt	  sig	  i	  mindre	  end	  7	  af	  8	  år	  i	  DK	  

•  Ydelsesniveau:	  11.888	  kr.	  (enlige	  forsørgere)	  8319	  kr.	  (forsørgere)	  5945	  
kr.	  (enlige	  udeboende)	  	  

•  Dansk3llæg:	  1500	  kr.	  om	  måneden	  ved	  bestået	  Prøve	  i	  Dansk	  2	  eller	  
dispensa3on	  herfor	  

•  Ophævelse	  af	  feriereRen	  	  

Sam3dig	  vedtages	  særligt	  loc	  over	  §	  34-‐støRe,	  optjeningskrav	  3l	  børne-‐	  og	  
familieydelse,	  samt	  ”harmonisering”	  af	  flygtninges	  ret	  3l	  folkepension	  



Optjeningskrav	  ved	  børne-‐familieydelse	  

Samlet	  periode	  du	  
inden	  for	  de	  seneste	  10	  
år	  har	  boet/arbejdet	  i	  
Danmark	  

Pct.	  af	  ydelsen,	  du	  er	  
berebget	  (l:�	  

6	  måneder�	   �25	  pct.	  

1	  år�	   �50	  pct.	  

�1,5	  år	   �75	  pct.	  

�2	  år	   �100	  pct.	  



225	  (mers	  regel	  og	  kontanthjælpslo@	  

Formål:	  Øge	  det	  økonomiske	  incitament	  3l	  at	  arbejde	  

Indhold:	  	  

(Gen-‐)indførelse	  af	  kontanthjælpslocet	  –	  OBS:	  Denne	  gang	  med	  individuelle	  
locer	  3l	  de	  forskellige	  ydelsesniveauer.	  Locet	  omfaRer	  integra3onsydelse,	  
uddannelses-‐/eller	  kontanthjælp,	  særlig	  støRe	  og	  boligstøRe	  

(Gen-‐)indførelse	  af	  225-‐3mers	  regel,	  et	  skærpet	  rådighedskrav	  –	  OBS:	  Denne	  
gang	  gælder	  det	  også	  for	  enlige.	  Rådighedskravet	  gælder	  krav	  om	  ca.	  6	  ugers	  
arbejde	  indenfor	  de	  seneste	  12	  mdr.	  som	  forudsætning	  for	  at	  modtage	  (fuld)	  
kontanthjælp	  



Permanent	  opholds(lladelse	  

Særreglerne	  for	  flygtninge	  ophæves	  

Skærpede	  grundlæggende	  krav:	  Opholdskrav	  (6	  år),	  beskæcigelse	  (2½	  ud	  af	  de	  
sidste	  3	  år;	  kun	  fuld	  3d	  og	  uddannelse	  tæller	  ikke	  med)	  danskkundskaber	  (PD2)	  
kriminalitet	  (øget	  karens	  og	  hur3gere	  udelukkelse)	  

Supplerende	  ”integra3onsrelevante”	  krav:	  Opfylde	  mindst	  2	  ud	  af	  4	  krav	  1)	  
medborgerskab,	  2)	  beskæcigelse	  i	  mindst	  fire	  år,	  3)	  PD	  3	  og	  4)	  indkomst	  på	  
270.000	  kr.)	  Folke-‐	  og	  før3dspensionister	  skal	  kun	  opfylde	  1	  krav.	  	  



Dansk	  Indfødsret	  

Skærpelse	  af	  krav	  om	  danskkundskaber	  (fra	  krav	  om	  PD2	  3l	  PD3)	  

(Gen)indførelse	  af	  indfødsretsprøven	  

Skærpelse	  af	  krav	  om	  selvforsørgelse:	  

4	  ½	  indenfor	  de	  seneste	  5	  år	  

Herunder	  mulighed	  for	  dispensa3on	  fra	  krav	  om	  PD3	  ved	  arbejde	  indenfor	  
de	  seneste	  8½	  af	  9	  år	  

Skærpelse	  af	  karensperioder	  ved	  kriminalitet	  

Gælder	  alle	  ansøgninger	  modtaget	  ecer	  14.	  august	  2014	  




