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Kære Cecilia Lonning-Skovgaard og Karina Rohrberg Jessen
Tak for jeres henvendelse af 27. februar. I har stillet spørgsmål til
forvaltningens håndtering af integrationsindsatsen som opfølgning på
artiklen ”Integration sejler” i Politiken den 26. februar 2015. Jeres
spørgsmål udspringer af, at Rigsrevisionen i en beretning for nylig har
påvist, at 65 pct. af de aftaler, som kommunerne indgår med
flygtninge og familiesammenførte for at få dem integreret i det danske
samfund, ikke lever op til lovens krav.
Spørgsmål 1
Hvad gør Københavns Kommune i dag for at sikre, at kommunen
overholder lovens krav vedrørende integration af flygtninge og
familiesammenførte?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
For at sikre kvalitet og rettidighed på området har forvaltningen:
• Udarbejdet arbejdsgange, der sikrer korrekt sagsbehandling.
• Indført en halvårlig kvalitetsopfølgning, hvor der bliver
udtrukket og gennemgået 20 sager.
• Etableret en systematisk læring af kvalitetsopfølgningen.
Denne indebærer bl.a., at der på baggrund af
kvalitetsopfølgningen, udarbejdes en plan for at øge kvaliteten
på de områder, der endnu ikke lever op til de fastsatte mål.
I 2014 modtog kommunen 15 flygtninge direkte overgivet fra
Udlændingestyrelsen(US) 1. De seneste opgørelser for
familiesammenføringer viser, at kommunen modtog 535 borgere i
2013 (seneste tal) i forbindelse med familiesammenføringer.
Der er i gennemsnit 2 klager om året, der vedrører flygtninge og
familiesammenførte i den 3-årige integrationsperiode, og kommunen
har fået medhold fra Ankestyrelsen i de klager, der har været på
området.

1

København er som bekendt nul-kvote-kommune, men US kan efter konkret
individuel vurdering beslutte, at enkelte flygtninge alligevel skal placeres i en nulkvote-kommune, hvis helt særlige forhold gør sig gældende. Dette er typisk på
grund af pårørende, der allerede bor i kommunen (nær familie) eller hvis der er
særlige behandlingsbehov.
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Spørgsmål 2
Er der områder, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i
dag ved, at Københavns Kommune ikke overholder kravene i
lovgivningen?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Som nævnt er det på landsplan 65 pct. af integrationskontrakterne,
som ikke lever op til lovens krav om, at aftalen skal indeholde et mål
for beskæftigelse eller uddannelse. I Københavns Kommune er der
fejl i 26 pct. af integrationskontrakterne.
I Rigsrevisionens undersøgelse er der i afsnittet om ”Kommunernes
indsats for at integrere nyankomne flygtninge og familiesammenførte”
anført fem fokusområder. Nedenfor følger en kort redegørelse for
Københavns Kommunes status på hvert af områderne med afsæt i den
seneste kvalitetsopfølgning fra august 2014:
1. Har kommunen udarbejdet integrationskontrakt indenfor 1
måned: Der bliver udarbejdet en integrationskontrakt for
minimum 90 pct. af målgruppen inden for den første måned.
Det betyder, at kommunen lever op til lovens krav i minimum
90 pct. af sagerne på området.
2. Har kommunen fulgt op på integrationskontrakten indenfor 3
måneder: Der følges op på minimum 85 pct. af
integrationskontrakterne indenfor tre måneder. Det betyder, at
kommunen lever op til lovens krav i minimum 85 pct. af
sagerne på området.
3. Indeholder kontrakten beskæftigelses og/eller uddannelsesmål:
Ud af 221 tilfældigt udvalgte sager på området var der 57
sager, hvor kontrakten ikke indeholdt et beskæftigelsesog/eller uddannelsesmål. Det betyder, at kommunen lever op
til lovens krav i minimum 74 pct. af sagerne på området.
4. Er der afgivet rettidigt tilbud om integrationsplan? (indenfor 3
måneder): Minimum 90 pct. af målgruppen modtager rettidigt
tilbud om integrationsplan indenfor de 3 måneder, som er
lovens krav. Det betyder, at kommunen lever op til lovens krav
i minimum 90 pct. af sagerne på området.
5. Er der afgivet tilbud om helbredsmæssig afklaring? (indenfor 3
måneder): Minimum 90 pct. af målgruppen modtager tilbud
om helbredsmæssig afklaring indenfor de 3 måneder. Det
betyder, at kommunen lever op til lovens krav i minimum 90
pct. af sagerne på området.
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Spørgsmål 3
Hvilke tiltag vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sætte i
værk for at rette op på eventuel manglende overholdelse af
lovgivningskrav på området?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Forvaltningen har stor fokus på kvalitetsopfølgning på området, og vil
fortsætte denne praksis fremover med afsæt i en systematisk
kvalitetsopfølgning.
Derudover er der iværksat en særlig kvalitetsopfølgning i forhold til at
sikre fokus på beskæftigelses- og uddannelsesmål. Det er også
indskærpet overfor medarbejderne, at fejlprocenten skal ned. Desuden
gennemføres der særlig undervisning om emnet.
Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i de halvårlige
kvalitetsopfølgninger. Målet er, at 90 pct. af sagerne skal være fejlfrie
i 2015.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen
Adm. direktør
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