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Forord
v/ Kim Johansen
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
Det går fremad på integrationsområdet i Nordfyns Kommune. Det
skal fortsætte. Målet er, at flest mulige flygtninge kommer hurtigst
muligt videre i job og uddannelse, og bliver selvforsørgende samtidig med, at deres børn klarer sig godt i folkeskolen og gennemfører ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Vores
lokale integrationspolitik og -indsats indgår i den nationale politiske linje på udlændingeområdet, der har fokus på midlertidigt ophold, selvforsørgelse og hjemrejse.
I oktober 2019 var 169 flygtninge i alderen 18-64 omfattet af målgruppen for program under integrationsindsatsen, fremgår det af
Det Nationale Integrationsbarometer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunen har kun i meget begrænset omfang
modtaget nye flygtninge siden 2017, og forventes også kun at
modtage få i 2020. Samtidig har den positive udvikling på arbejdsmarkedet øget flygtninges
jobmuligheder og deres evne til at kunne forsøge sig selv og familien. Vi er opmærksomme
på, at integrationsindsatsen fortsat kan fylde, når den formelle integrationsperiode er afsluttet, hvilket kræver en fortsat tværgående indsats fra flere fagområder i kommunen.
Nordfyns Kommune er en kommune i udvikling og med en vision om både at styrke bosætning, erhvervsliv og uddannelsesniveau. Med den synsvinkel er også flygtninge velkomne.
Vi lægger stor vægt på at møde vores nye indbyggere åbent og positivt. Og med store forventninger. Vi tror på, at godt begyndt er halvt fuldendt: Jo bedre begyndelse, flygtningene
får på Nordfyn, desto hurtigere når de målet om at blive integrerede og selvforsørgende borgere, der er aktive i lokalsamfundet og bidrager til den fælles velfærd i kommunen. Vi tror
også på, at flygtningene kommer med menneskelige og kulturelle værdier, der kan berige og
udvikle Nordfyn positivt.
Den gode modtagelse foregår ikke kun som et møde med repræsentanter fra kommunen
den dag, flygtningene ankommer. Det er en længere proces, som finder sted i samarbejde
mellem flere aktører, herunder de relevante kommunale afdelinger, andre faglige aktører, lokalsamfundet, frivillige organisationer, daginstitutionerne, skolerne, de lokale virksomheder
og ikke mindst flygtningene selv. Hver især bidrager positivt til den bedst mulige og hurtigste
integrationsproces. Men ingen kan gøre det alene, og ingen kan undværes! Processen vil
variere fra person til person i indhold og varighed. Fælles er i alle tilfælde, at den individuelle
tilgang og de personlige relationer er bærende for en vellykket integrationsproces.
I nærværende politik beskrives de overordnede målsætninger for de forskellige dele i en
sammenhængende integrationsindsats, dvs. inden for områderne: Modtagelsen, herunder
repatriering, arbejdsmarkedet, sundhed, fritid samt børn og unge. Personkredsen for politikken er integrationsflygtninge med opholdstilladelse og familiesammenførte udlændinge.
Denne udgave af integrationspolitikken er hovedsageligt en gennemskrivning af kommunens
Politik for Integration 2016 – 2019, der blev til i en proces, hvor politikere, medarbejdere, frivillige og andre borgere, der interesserer sig for integrationsarbejdet, medvirkede.
Integrationspolitikken er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2020 og gælder til og
med 2023.
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Baggrund
I Danmark er det kommunernes ansvar – dvs. ud over indvandrere og flygtninges eget selvstændige hovedansvar – at støtte integrationen på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Det sker med udgangspunkt i gældende lovgivning på området, det vil sige udlændingeloven, integrationsloven og repatrieringsloven. I Nordfyns Kommune iværksættes integrationsindsatsen desuden under en paraply af kommunens egne gældende politikker, og især
Vision 2021 – Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen.
Rammerne for den lokale integrationspolitik er integrationsloven og de politiske holdninger
og intentionerne bag denne i Folketinget. Nordfyns Kommune understøtter Integrationslovens formål om at sikre, at nyankomne udlændinge forventes og får mulighed for at udnytte
deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende
medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Det vil sige, at integrationsindsatsen:
1. Tager udgangspunkt i den enkelte flygtning og familiesammenførtes ansvar for egen integration
2. Skal bidrage til, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte sikres mulighed for at
deltage på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv
3. Skal bidrage til, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver
selvforsørgende gennem beskæftigelse
4. Skal bibringe den enkelte flygtning og familiesammenførte en forståelse for det danske
samfunds grundlæggende værdier og normer.
Politikken henvender sig til flygtninge og familiesammenførte i Nordfyns Kommune og til alle
andre borgere i kommunen såvel som medarbejdere, politikere, virksomheder og andre aktører og interessenter på integrationsområdet.
Integrationspolitikken har først og fremmest til opgave at synliggøre, styrke og koordinere
den overordnede integrationsindsats internt og på tværs i kommunen og i samarbejdet med
andre aktører i integrationsindsatsen, herunder de frivillige organisationer. Den fælles indsats skal udgøre fundamentet for den enkelte nytilkomne borgers vellykkede integration i det
danske samfund. Vellykket integration skal give den enkelte borger de bedste forudsætninger for en fremtid i Danmark som aktiv på arbejdsmarkedet, selvforsørgende, demokratisk
deltagende, ansvarlig medborger m.m.
Den overordnede langsigtede målsætning med integrationsindsatsen er, at nye borgere integreres i samfundet på alle områder og niveauer, så modtagelsesindsatsen og den efterfølgende specialiserede integrationsfaglige indsats sammen med den enkelte borger erstattes
af størst mulig egenindsats og ”normalindsatserne” i kommunen. Det vil sige, at den integrationsfaglige indsats understøtter eller skaber selvhjulpne borgere, der er en del af og tager
del i samfundet på lige fod med kommunens øvrige borgere. Vejen mod denne målsætning
går netop via en god modtagelse og specialiserede lovbundne integrationsfaglige indsatser
af høj kvalitet. Samarbejde på tværs og helhedsorienteret er nødvendig. De enkelte medvirkende i indsatsen, som blandt andre er kommunens forvaltninger, lokalsamfundet, de frivillige organisationer, virksomhederne, sportsklubberne, daginstitutionerne, skolerne samt
flygtninge, der allerede er veletablerede i det danske samfund, er med til at understøtte ved
at bidrage med deres særlige viden og indsats. Vejen vil ikke være lige lang for alle borgere,
men individuel, ligesom de konkrete indsatser, herunder både de specialiserede integrationsindsatser og de generelle normalindsatser, vil variere fra person til person.
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Mål og strategi
Modtagelsen

Mål

Strategi

 I Nordfyns Kommune modtager vi nye
borgere, der er omfattet af integrationsloven, på en respektfuld og værdig
måde, så de bliver godt integreret i lokalsamfundet og bidrager til en fælles
fremtid på Nordfyn

 Vi informerer vores nye borgere åbent
og bruger tolkebistand i det omfang det
er nødvendigt, når vi oplyser om rettigheder og pligter og om muligheder
samt om vores forventninger til dem

 Vi ønsker at finde bolig til de nye borgere, så der er adgang til transport, der
tilgodeser deltagelse i danskundervisning, aktiveringstilbud, børneinstitutioner/ skole med videre, i det omfang det
er muligt
 Før borgerne ankommer, har vi forberedt deres ankomst og modtagelse i tæt
samarbejde mellem de relevante kommunale medarbejdere og lokalsamfundet, så de nye borgere hurtigt kan finde
sig til rette i deres nye lokalsamfund
 Hjælp til repatriering gennem styrket information og rådgivning til flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge, hvis
behov for beskyttelse er ophørt eller
som af andre årsager ønsker permanent
at vende tilbage til deres hjemland. De
skal mødes med den vejledning og
eventuelle økonomiske støtte, der gør
repatriering til en reel mulighed

 Alle, der er aktive omkring borgeren, arbejder tæt sammen og bakker op om
fælles målsætninger med respekt for
hinandens fagområder. Vi understøtter
et højt fagligt niveau blandt kommunens
medarbejdere på området
 Vi udarbejder materiale om praktiske forhold, der skal gøre den første tid mere
overskuelig for borgeren
 Det er vigtigt, at civilsamfundet i form af
de frivillige organisationer, lokalsamfundene og flygtninge, der har boet i Danmark i længere tid, inddrages i integrationsprocessen, og at nyankomne flygtninge får tilbud om en frivillig kontaktperson, i det omfang det er muligt
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Arbejdsmarked

Mål

Strategi

 Vi understøtter, at nyankomne flygtninge
hurtigst muligt bliver selvforsørgende via
job eller uddannelse, fordi deltagelse på
arbejdsmarkedet, og det at kunne forsørge sig selv og sin familie, er et fundamentalt element i en normaltilværelse og
i det at føle sig som en aktiv og integreret del af samfundet

 Som led i investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet 2019 - 2021 er det
også ambitionen at reducere antallet af
flygtninge, der modtager offentlig forsørgelse, så de i stedet er i job, uddannelse
og selvforsørgende
 Den primære beskæftigelsesindsats er
job- og virksomhedsrettet, både i kontakten og jobsamtalerne med jobrådgivere i jobcentret og i de job- og virksomhedsrettede tilbud, som især tilstræbes
etableret i private virksomheder
 Flygtninge i Nordfyns Kommune deltager i danskundervisning og job- og uddannelsestiltag, der øger deres jobmuligheder

 De lokale virksomheder, herunder kommunen selv, har i denne forbindelse et
stort medansvar for at åbne dørene og
give denne gruppe af borgere mulighed
for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Hovedvægten
er på job i den private sektor

 Forældre skal forstå vigtigheden af deres børns og unges skolegang og sprogtilegnelse, så de kan få en uddannelse
og dermed de bedste forudsætninger for
et god og tryg fremtid
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Sundhed

Mål

Strategi

 Bedre sundhed til alle: Flygtninge skal, i
lighed med kommunens øvrige borgere,
have viden og værktøjer omkring sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til gavn for sig selv og deres børn

 Nordfyns Kommune og de lokale fælleskaber og frivillige organisationer i kommunen skal gennem dialog med de nye
borgere hjælpe med at skabe sunde
rammer for inkluderende fællesskaber
lokalt og kommunalt


Fritid

Mål

Strategi

 Børn, unge og voksne med flygtningebaggrund, skal i lighed med kommunens
øvrige borgere, have mulighed for at
deltage i kultur-, fritids- og foreningslivet

 Via forskellige ordninger ydes støtte til
flygtninge og deres børns aktive deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter
 Også på kultur- og fritidsområdet kan lokalsamfundene og de frivillige organisationer gøre en stor indsats for integrationsflygtningenes kendskab til og deltagelse i kultur-, fritids- og foreningslivet
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Børn og unge
Mål

Strategi

 Børn og unge skal udvikle sig til selvstændige individer i trygge og stimulerende omgivelser. De skal tilegne sig
færdigheder og kundskaber ved aktiv involvering, indflydelse og medansvar

 Familien ses som en samlet enhed, der
skal modtage en helhedsorienteret integrationsindsats: I Nordfyns Kommune
understøttes dette bl.a. af en særlig familieguide

 Sprogtilegnelse er et fundament for børnenes vellykkede integration og skal
derfor aktivt understøttes af alle omkring
barnet i det omfang som det beskrives i
loven

 Nordfyns Kommune understøtter familiernes ansvar for at skabe det gode og
aktive liv for deres børn
 Et tæt samarbejde mellem forældrene
og de professionelle omsorgspersoner
er vigtigt for at barnet trives og kan udvikle og udfolde sig i alle henseender
 Lokalsamfundene og de frivillige organisationer spiller ved tiltag og aktiviteter,
målrettet hele familien, en væsentlig
rolle i flygtningebørnenes integration i lokalsamfundene.
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Nordfyns Kommune
www.nordfynskommune.dk
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