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AXCELFUTURES  
17 FORSLAG TIL 
STYRKELSE AF 
FLYGTNINGES  
TILKNYTNING TIL 
ARBEJDSMARKEDET

Her er 17 forslag, der kan styrke flygtninges tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Forslagene animerer de tre involverede parter, 
dvs. kommunen, virksomheden og flygtningen, til at opnå mere 
succes med integrationsindsatsen. 

Forslagene falder i fire dele: 

Gruppe 1 – Bedre forløb frem mod job

Gruppe 2 – Bedre kommunal indsats

Gruppe 3 – Forbedret viden i kommunerne

Gruppe 4 – Tidlig indsats rettet mod nye flygtninge



GRUPPE 1 
DET OPTIMALE FORLØB  
FREM MOD JOB

GRUPPE 2 
OPTIMERET KOMMUNAL INDSATS

I gruppe 1 øges beskæftigelseseffekten af de virksomhedsrettede tilbud, og gruppen er altså på den måde 
målrettet flygtninge og familiesammenførte, der har fået asyl, og som enten er på vej til eller allerede er 
bosat i kommunen.

1  Kommunen skal rådgive virksomheder bedre med administration og dokumentation og have  
rådgiveransvar

2 Der skal være klare og fælles mål for den virksomhedsrettede indsats

3 Kommuner skal håndhæve sanktionsreglerne

4  Virksomhederne skal gives bedre mulighed for frivilligt at betale løn for få timer eller tilbyde en  
kontant belønning ved vellykkede praktikforløb

5  Der skal tilbydes en større økonomisk gevinst gennem mindre modregning i integrationsprogrammets 
første år

6 Sprogundervisningen skal være mere erhvervsrettet

Forslagene i gruppe 2 er med til at sikre, at kommunerne bruger de rette redskaber, nemlig virksomheds-
rettede tilbud, så ledighedsperioden for den enkelte flygtning eller familiesammenførte bliver så kort som 
muligt.

7 Virksomhedskonsulenter skal sikre det bedste match mellem flygtninge og virksomheder

8 Der skal sættes mere fokus på kvinder i den kommunale indsats

9 Der bør etableres en frivillig mentorordning

10 Kommunernes indsats skal synliggøres, hvad angår redskaber og jobsucces

11  Følg eller forklar-princippet bør anvendes over for kommuner, der bruger de rette tilbud i begrænset 
omfang



GRUPPE 3 
FORBEDRET VIDEN I  
KOMMUNERNE

GRUPPE 4 
TIDLIG INDSATS I FREMTIDEN MED 
FLYGTNINGE OG VIRKSOMHEDER  
I FOKUS

Gruppe 3 sætter fokus på behovet for bedre viden inden for området.

12  Branchers særlige karakteristika bør kortlægges, så de let kan matches med flygtninges  
kompetenceprofiler

13 Der skal skabes bedre evidens for effekten af virksomhedsrettede tilbud og sprogundervisning

14 Det bør undersøges, om kommunerne har de rette økonomiske incitamenter

Gruppe 4 består af forslag, der hovedsageligt forbedrer beskæftigelsesindsatsen for fremtidige nytilkomne 
flygtninge i perioden, før de boligplaceres, samt tilbageværende personer i asylfasen. Forslagene henven-
der sig derfor ikke direkte til de ca. 19.000 flygtninge og familiesammenførte, der allerede er i integrati-
onsprogrammet.

15 Erhvervsforhold skal i højere grad spille ind på geografisk placering

16 Hurtig og effektiv kompetenceafklaring af flygtninge skal begynde allerede i asylfasen

17 Der skal stå en praktikplads klar ved flygtningens ankomst til kommunen



FORVENTEDE  
EFFEKTER AF DE  
17 FORSLAG

Kommunen 
- Brug de redskaber, vi ved virker, mere effektivt 
- Brug sanktioner, hvis flygtninge ikke står til rådighed
- Særlig indsats for kvinder

Virksomheden 
- Hjælp fra kommunen med bureaukrati
- Bedre matchede flygtninge
- Bedre mulighed for at belønne flygtningen for den gode indsats

Den enkelte flygtning 

- Præmiér den gode indsats
- Fokus på sanktioner, hvis de ikke står til rådighed




