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Værdier i arbejdet
Værdierne, menneskesynet og det metodiske
grundlag for arbejdet i Integration bygger på Randers
Kommunes værdier:
Ordentlighed, Ligeværdighed, Forskellighed, Frihed,
Udvikling og Åbenhed.

Værdier og menneskesyn – i praksis
I praksis betyder det, at vi møder borgeren med:
- At alle har ressourcer, der kan aktiveres.
- At vi møder det hele menneske og derfor selvfølgelig
tager individuelle skånehensyn.
- At der stilles rimelige krav og forventninger, under
hensyntagen til den enkelte borger.
- At vi møder borgeren med en empowerment-tankegang –
vi hjælper den enkelte, til at hjælpe sig selv.

Formål
Formålet for arbejdet i Integration er:
At borgeren integreres i det danske samfund og
hurtigst muligt opnår selvforsørgelse.

Opgavebeskrivelse
Kerneopgaverne i Integration:
-

Modtagelse og boligplacering
Opstarte flygtninge og familiesammenførte i danskuddannelsestilbud
samt uddannelses- eller arbejdsmarkedsrettet tilbud.
Løbende opfølgning jf. lovgivningen (3-årig Integrationsperiode)
Løbende indsats efter behov – f.eks. indhente lægeligt, samarbejde med
familieafdelingen, lave boligsocial indsats mv.

Opgavebeskrivelse
Andre opgaver:
-

Henvise EU borgere mv. til danskuddannelse.
Behandle ansøgninger fra EU borgere mv. ift. hjælp til jobsøgning/ønske
om virksomhedspraktik el. løntilskud.
Behandle ansøgninger om overtagelse af integrationsansvaret.
Behandle ansøgninger om repatriering.
Behandle ansøgninger om forlængelse af danskuddannelsesret.
Behandle sikkerhedsstillelser ifm. familiesammenføringer.

Ressourcer i Integration
- medarbejdere og tilbud
Integrationsteamet:
•
•
•
•
•

6 sagsbehandlere
7 jobkonsulenter
3 administrative medarbejdere
4 boligsociale medarbejdere
1 ”boligfinder”

Tilbud
•
•
•
•

Sprogcenter Randers – Danskuddannelse og
Ungeværket/Uddannelsesværkstedet
”Velkommen til Randers” ved AOF (samt jobsøgningsforløb som tilkøb)
Virksomhedspraktik (egne jobkonsulenter)
Randers FC (kun familiesammenførte uden ydelse)

Ressourcer – sagstal –
Udvikling og aktuelt
Målgruppe

Uge 6

Uge 47

Integrationsprogramssager på ydelse i alt

198

312

Flygtninge og familiesammenførte uden
ydelse

110

115

Integrationsprogramssager i alt

308

427

Arbejdstagere, EU borgere mv.

270

376

57
0
0

113
0
116

0

0

635

1032

Danskuddannelsessager
Repatriering
Sikkerhedsstillelser
Overtagelse af integrationsansvaret

Samlet antal sager

Ressourcer – Forventet
udvikling i sagstal
Kvote 2015: 246 flygtninge
Modtaget/meddelt ankomst pr. 22.11.15: 168
Kvote 2016: 262 flygtninge
Hertil kommer familiesammenføringer –
tommelfingerregel er 80% af kvotetallet

Lovrammer
Primære love:
- Integrationsloven
- Danskuddannelsesloven
- Aktivloven
- Beskæftigelsesindsatsloven

Lovrammer
Perioder, hvor hjemhørende i Integration:
- 3-årig integrationsperiode
- 5-årig danskuddannelsesret

Arbejdsgang – før
kommunen

Flygtningen opnår asyl –
enten fra flygtningelejr
eller fra asylcenter

Flygtning modtager
besked om
opholdstilladelse – 1
eller 5 år som
udgangspunkt

Flygtningen kvotetildeles
til en kommune, som
modtager besked om
overtagelse af
integrationsansvaret

Arbejdsgang - modtagelse

Boligplacering – permanent
eller midlertidig, herunder
tildeling af nødvendigt indbo.

Modtage flygtningen ved toget
eller i lufthavnen –
introduktion til lejlighed og
område herunder vask,
affaldssortering, offentlig
transport mv. Ved tolk.

Flygtningen omfattes af det 3årige integrationsprogram –
skal blive i kommunen i denne
periode.

Arbejdsgang - opstart

1. gangssamtale (med tolk), indlede
integrationskontrakt, henvisning til
”Velkommen til Randers” samt
danskuddannelse (37 timers tilbud)
Også 1. gangssamtale på Ydelseskontoret

”Velkommen til Randers” varer i 3 måneder.
Derefter:
Unge under 30 år på DU 2 eller DU3 –
Dansk, Ungeværket/Uddannelsesværkstedet
samt virksomhedspraktik.
Over 30 år eller under 30 år på DU 1 –
Dansk og virksomhedspraktik.

Særlige tilfælde:
- Nedsat timetal pga. helbredsforhold,
herunder danskundervisning på små hold eller
eneundervisning.
- Rådighedsvurdering/åbent tilbud hos
Nytteaktiveringsprojektet.

Andet i forløbet
Hvis midlertidig boligplacering – Finde
permanent boligplacering. Vi opfordrer
borgerne til selv at søge også.

Flygtninge søger om familiesammenføring
– ægtefæller/børn.
De skal selv ansøge, men kan få hjælp
ved frivillige på Sprogcentret. Aktuelt ca.
10 måneders behandlingstid.
OBS: Ved midlertidig beskyttelsesstatus
(1 års opholdstilladelse) kan man ikke
opnå familiesammenføring.

Borgerne har en 3-årig
integrationsperiode men en 5-årig
danskuddannelsesret – denne kører
sideløbende med evt. selvforsørgelse
eller en evt. anden indsats i Jobcentret.

Efter den 3-årige integrationsperiode kan
borgerne vælge at flytte til en anden
kommune.
Indenfor perioden skal de ansøge andre
kommuner om at overtage
integrationsansvaret – Kommunen er kun
forpligtet til at sige ja, hvis borgeren er
selvforsørgende eller særlige forhold gør
sig gældende.

Arbejdsopgaver i
integrationsperioden
-

Opdatering af integrationskontrakten.
Samtaler min. hver 3. måned.
Håndtere evt. ændringer i tilbud.
Indhente lægelige oplysninger.
Boligsocial- eller mentorindsats.
Samarbejde med tilbudssteder, andre
myndigheder mv.

Aktuelle udfordringer
Største udfordring:
BOLIGPLACERING!!
Udfordres bla. af ny integrationsydelse (for nye
modtagne flygtninge/familiesammenførte pr.
01.09.15). Endvidere betyder ny lov, at nye
flygtninge ikke kan få lov at holde ferie.

Boligplacering
Vi er forpligtigede til at boligplacerer kvoteflygtninge i ”en rimelig bolig”.
Rimelig er defineret ved tilstrækkeligt med kvadratmeter til
personen/familien, at der er taget hensyn til evt. handicap og at pgl. har
råd til at sidde i boligen.
Vi kigger desuden på transportmulighed ift. deltagelse i
integrationsprogrammet samt indkøbsmuligheder.
Vi skal finde en permanent bolig – kan vi ikke det, kan vi midertidigt
boligplacerer borgeren, indtil der kan findes en permanent bolig.
Ny lovgivning giver mulighed for bofællesskaber med andre end
familie/venner, forskellige muligheder for lokationer, indretning mv.

Boligplacering
Bemærk, at vi ikke skal tage hensyn til evt. familiesammenførte
familiemedlemmer ift. boligens størrelse.
Vi kan dog gøre det, hvis vi ikke har fundet en permanet
bolig, inden borgeren får sin familie hertil.
Vi skal kun give ét tilbud om en rimelig bolig. Ønsker borgeren
ikke denne, er vedkommende på egen hånd og kan ikke
fortsætte med at bo i sin midlertidige bolig.
Borger kan klage over sin boligplacering.

Hvilket indbo giver vi
Vi etablerer enten kvoteflygtningen eller den midlertidige bolig
En køkken/rengøringspakke:
4 knive, 4 gafler, 4 skeer, 4 teskeer, 4 krus, 4 glas, 4 dessert tallerkner, 4 flade
tallerkner, 4 dybe tallerkner, 3 køkkenredskaber, 1 oplukker og proptrækker, 1
dåseåbner, 1 skærebræt, 1 piskeris, 1 si, 1 kniv sæt, 1 ovnfast fad, 3 gryder, 1
pande, 2 skåle, 1 sæt med opbevarings bokse, 1 kande og 1 elkedel, 1 karklud, 1
gulvklud, 1 gulvspand, 1 opvaskebalje, 1 opvaskebørste, 1 opvaske bakke, 1
toiletbørste, 1 kost, 1 skurekost, 1 støvsuger.

Mere indbo
•
•
•
•
•

Seng + sengetøj (hvis man kommer fra et asylcenter har
man allerede sengetøj)
Kommode/skab, hvis ikke indbygget
Persienner
Lamper
Bruseforhæng

Alt efter plads: Sofa/lænestol, sofabord, spisemøblement,
skrivebord.

Hvis borger selv finder en
bolig
Vi giver stadig indbo (hvis de ikke allerede har
det) – Men det kræver, at vi ved, at de har
fundet en bolig!
Bemærk: Vi skal kun etablere/boligplacere
kvoteflygtninge – ikke familiesammenførte.

En smule om ydelser
Engangshjælp der gives på dagen for modtagelse: Ca. 3000kr
Vi betaler desuden første måneds husleje.
Månedlige ydelser til flygtninge og familiesammenførte, der er kommet før 01.09.15
(kontanthjælp):
Fyldt 30 år, forsørger børn 14.416 kr
Fyldt 30 år, andre 10.849 kr
Enlige forsørgere – under 30 år 13.779 kr
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 9.640 kr
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge10.849 kr
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 14.416 kr
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 10.849 kr
25-29 år, udeboende 6.992 kr
25-29 år, hjemmeboende 3.374 kr
Under 25 år, udeboende 6.992 kr
Under 25 år, hjemmeboende 3.374 kr

En smule om ydelser
Hvis borger vurderes aktivitetsparat (og er under 30 år) kommer følgende
tillæg til:
Forsørger enlig – under 30 år 637 kr
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 4.776 kr
Fyldt 25 år, udeboende 3.857 kr
Fyldt 25 år, hjemmeboende 7.475 kr

En smule om ydelser
Ydelser til flygtninge og familiesammenførte der er kommet efter d. 01.09.15
(Integrationsydelse):
Enlige forsørgere kr. 11.888
Forsøgere gift/samlevende kr. 8.319
Enlige, uden børn kr. 5.945
Hjemmeboende under 30 kr. 2.562
Dansktillæg på op til 1.500 kr. om måneden ved bestået prøve i Dansk niveau 2 eller højere – eller hvis
lægeligt vurderet ude af stand til at bestå.
Hvis en borger er kommet før 01.09.15 og derfor får kontanthjælp, men bliver familiesammenført til en
ægtefælle, som så får integrationsydelse, vil den allerede herboende blive nedsat i ydelsen sådan, at de
to ydelser sammenlagt svarer til én kontanthjælp. Dog mindst så det der svarer til to gange
Integrationsydelse.

Midlertidig bolig - husleje
Dette gives pr. måned for at bo i en midlertidig
bolig:
• Enlige med og uden børn kr. 2.122,00
• Par uden børn kr. 3.885,00
• Par med et, to eller 3 børn kr. 4.239,00
• Par med 4 eller flere børn kr. 4.592,00

Fremtiden
• Vi vil blive ved med at mangle tilstrækkeligt med
billige boliger.
• Alt andet lige må vi forvente yderligere stramninger
på området – bla. lavere ydelse til dem, der nu
modtager kontanthjælp.
• Vi informere alt hvad vi kan om civilsamfundet –
men vi kan ikke for alvor integrere ud i det – her er
vi afhængige af gode virksomheder – og Jer!

Spørgsmål???
Ellers kan I altid kontakte mig:
Laila Jerming Jespersen
2119 0691
ljj@randers.dk

