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Hvem er vores målgruppe? 

Vi fokuserer på integrationen af ledige nytilkomne 
flygtninge 
 
•  Vi fokuserer på nytilkomne flygtninge eller 

familiesammenførte i integrationsprogrammet, der er 
ledige og derfor modtager integrationsydelse 

•  I den målgruppe er der 19.000 personer 

•  Nytilkomne flygtninge deltager i et 
integrationsprogram, der som udgangspunkt varer 1 
år, men kan forlænges op til i alt 5 år 

Hvad er integrationsprogrammet? 

•  Integrationsprogrammet tilrettelægges 
med henblik på, at udlændingen kan 
opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 
år efter ankomst til kommunen  

•  Integrationsprogrammet skal 
påbegyndes snarest muligt og senest 
efter 1 måned efter, at 
kommunalbestyrelsen har overtaget 
ansvaret for udlændingen  

•  Udlændingen skal tilbydes et første 
virksomhedsrettet tilbud i form af 
virksomhedspraktik eller ansættelse 
med løntilskud så vidt muligt inden for 
de 2 første uger i kommunen og senest 
efter 1 måned og dernæst en 
kontinuerlig virksomhedsrettet indsats  

•  Opnår udlændingen ikke beskæftigelse 
inden for 1 år, skal programmet 
forlænges. Programmet kan forlænges 
op til 5 år 
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Målgruppen koster 3,7 mia. kr. 
om året 
 
Der er i dag ca. 19.000 integrationsydelsesmodtagere i 
integrationsprogrammet.  
 

Udgifterne til integrationsydelse var i 2016 på knap 2,6 
mia. kr. Dertil kom udgifter til integrationsprogrammer, 
herunder beskæftigelsesrettede tiltag, på 1,15 mia. kr. 
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Rigtig mange penge går til ikke-
virksomhedsrettede tiltag 
 
De fleste penge under integrationsprogrammet går til danskundervisning 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Danskundervisning Vejledning og 
opkvalificering 

Løntilskud Praktik Mentorudgifter 

Millioner kr. 2016-tal 

Kilde: Danmarks Statistik 

 Der er altså rum til at bruge  
 flere ressourcer på løntilskud,  
virksomhedspraktik og IGU inden for 
de eksisterende budgetter ved at 
omprioritere midler, der går til mindre 
effektfulde tiltag. 

 De fleste penge under integrations-
programmet går til danskundervisning 
– knap 800 mio. kr. Dernæst kommer  
vejledning og opkvalificering med 
knap 400 mio. kr. i 2016.  

 Udgifter til løntilskud og virksomheds-
praktik udgør hhv. kun 6 og 1% af 
udgifterne – lige godt 100 mio. kr. 
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Målet er at få op mod halvdelen af de 
19.000 i job 

•  Vejen til flere flygtninge i arbejde er via de 
virksomhedsrettede tilbud: IGU, løntilskud og praktik 

•  Kun virksomhedsrettede tiltag i private virksomheder har 
dokumenterede effekter i beskæftigelsesindsatsen 

•  Redskabet er flere forløb med større effekt 
•  Vi opstiller mål for brugen af det, der virker 
•  Det vil sige konkrete mål for omfanget af kommunernes 

brug af IGU, løntilskud og praktik 
•  Når vi målene, øger det arbejdsudbuddet med 9.500 

personer  
•  Det vil øge velstanden målt ved BNP med skønsmæssigt 

op til 4 mia. kr. 

•  Vi evaluerer ikke beskæftigelsestilbuddenes effekter 
•  Vi har ikke særskilt fokus på IGU – den er ny, men udbredelsen er 

stigende 
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Stor forskel på kommunernes brug af 
de virksomhedsrettede tilbud 

•  På landsplan var knap 30% af 
integrationsydelsesmodtagerne i 
integrationsprogrammet i et 
virksomhedsrettet tilbud som 
gennemsnit i januar til marts 2017 

•  En del kommuner bruger hyppigt 
privat praktik, løntilskud eller IGU. 
Men alle kommuner kan øge 
indsatsen på området 

•  Der skal være øget fokus på 
brugen af praktik eller løntilskud, 
især i de kommuner, der ligger i 
bunden af skalaen 

•  Øget brug af praktik kan være en 
del af screeningsprocessen, der 
kan finde de egnede til IGU eller 
løntilskud. Så de tre ordninger kan 
med fordel tænkes sammen 

•  Et ambitiøst mål er, at 60% skal 
være i et virksomhedsrettet tilbud 
på landsplan 

Kilde: Jobindsats.dk og De Regionale Arbejdsmarkedsråd 
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Ishøj, Jammerbugt, Læsø, Odsherred, Rødovre, Samsø, Vallensbæk, Ærø. 

Mål: 60 
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Kommuners brug af virksomhedsrettede tilbud 
afhænger ikke af geografisk placering i landet 

§  Der er ingen tegn på 
systematisk variation i 
kommunernes brug af de 
virksomhedsrettede tilbud på 
tværs af landet 

§  Der er således ikke tydelige 
tegn på, at brugen f.eks. 
afhænger af forskellig 
beskæftigelsesvækst på tværs 
af landet  
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Mange kommuner kan bruge virksomhedsrettede 
tilbud mere og andre tilbud mindre 

•  Mange kommuner vælger andre 
tilbud frem for de virksomheds-
rettede tilbud 

•  Det på trods af, at der ikke er 
evidens for, at andre tilbud end 
de virksomhedsrettede har effekt 
på beskæftigelsen 

•  Kommunerne skal fokusere mere 
på de virksomhedsrettede tilbud, 
da det er det, der virker 

•  Kommuner, der ikke bruger de 
virksomhedsrettede tilbud i 
særligt stort omfang, bør 
begrunde deres valg 

Kilde: Jobindsats.dk og De Regionale Arbejdsmarkedsråd 
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Der er lidt færre kvindelige end mandlige flygtninge i Danmark, 
men de kommer langt sjældnere i virksomhedsrettede tilbud 
 

•  Der var i marts 2017 10.900 
mandlige og 8.200 kvindelige 
integrations-ydelsesmodtager i 
integrations-programmet 

•  Mens 13% af de kvindelige 
integrationsydelsesmodtagere kom 
i privat virksomhedspraktik i 1. 
kvartal 2017, galdt det for 27% af 
mændene 

•  For privat løntilskud var det 1,5% 
kvinder og 8% mænd 

•  Omvendt kom 63% af kvinder i 
andre tilbud mod 56% af mændene 

•  Kvinder kommer i markant 
mindre grad i virksomheds-
rettede tilbud 

•  Der er altså et stort potentiale for 
i højere grad at bruge de rigtige 
tilbud over for kvinderne 

Kilde: jobindsats.dk 
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Ikke én kommune bruger de virksomhedsrettede 
tilbud mere over for kvinder end for mænd 
 

•  I alle landets kommuner er der en 
højere andel mænd end kvinder, 
der er i et virksomhedsrettet tilbud 
– her målt ved privat løntilskud  
eller privat praktik 

•  Det er nødvendigt for 
kommunerne at rette særligt 
fokus mod kvinderne 

•  Den løbende opfølgning på 
kommunernes indsats skal 
indeholde et særskilt fokus på 
kvinder 

Kilde: jobindsats.dk 
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Business cases understøtter balancen i 
anbefalingerne 
 Business case-tilgang er central i vores arbejde 

 Ved at opstille en business case for de tre centrale aktører – flygtningen, 
virksomheden og kommunen – kortlægger vi barriererne i det nuværende 
system.  

 Business casene er samtidig et værktøj til at se, hvordan vi får mere ud af de 
virksomhedsrettede tilbud som praktik, løntilskud og IGU og i sidste ende flere i 
job.  

 Denne nye tilgang kaster nyt lys over problemstillingerne. Kan vi lave tiltag, der 
forbedrer nogles business case uden at forværre andres, så er det et forslag 
med potentiale til at ændre på tingene. 

 Formålet med de opstillede business cases er at understøtte den økonomiske 
balance i vores anbefalinger. 

 De illustrerede business cases tager udgangspunkt i praktikforløb, da der her er 
størst usikkerhed for en positiv business case for både virksomhed og flygtning. 

 Vi foretager ikke deciderede kvantitative konsekvensberegninger af de enkelte 
forslag. 



Illustration af 
business case for 
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Forskellige typer af praktikanter skaber 
forskellige værdi for virksomhederne 
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 Type 4: Effektiv (+10.250 kr.) 

 Type 1: Bidrager ikke (-15.700 kr.)  Type 3: Ineffektiv (går i nul)  Type 2: Stopper hurtigt (-12.550 kr.) 

 Type 5: Meget effektiv (+12.650 kr.) 
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•  Det er forskelligt fra praktik til praktik, 
hvor meget en flygtning bidrager i 
forløbet  

•  Nogle er meget lidt effektive, og 
forløbet stoppes 

•  Andre stopper selv, inden de 
begynder at bidrage 

•  Nogle gennemfører forløbet, men 
kommer aldrig til at bidrage med 
mere end virksomhedernes 
omkostninger 

•  Endelig er der nogle, der er effektive 
og skaber værdi for virksomheden og 
ansættes evt. efterfølgende 

•  Udfordringen for virksomhederne er, 
at det ikke vides på forhånd, hvilken 
type praktikant de får 

•  Udgifter til praktikforløb, 
administrativt bøvl og usikkerhed om 
praktikantens effektivitet trækker ned 
i virksomhedernes business case 

 Kilde: Copenhagen Economics 
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Bedre match og mere motiverede flygtninge kan 
forbedre virksomhedernes business case 
•  Figurerne illustrerer, hvordan 

virksomhedens business case ændrer sig, 
hvis kommunen, bl.a. på baggrund af bedre 
kompetenceafklaring, laver et bedre match 
mellem flygtning og virksomhed 

•  I basisscenariet er der 10%, der ikke 
bidrager, og 20%, der stopper hurtigt. 40% 
er ineffektive, mens 20% og 10% er hhv. 
effektive og meget effektive 

•  I et optimistisk scenarie flyttes de, der ikke 
bidrager eller stopper hurtigt, til enten 
ineffektive eller (meget) effektive, og 
dermed er der langt mindre usikkerhed for 
virksomhederne ved at tage praktikanter 

•  Selvom ikke alle flyttes væk fra de to 
dårlige business cases, vil en mere optimal 
fordeling betyde færre gennemsnitlige 
omkostninger for virksomhederne 

•  Det vil skabe værdi for virksomhederne og 
forbedre business casen for at tage 
praktikanter markant 

 

… og giver virksomhederne en bedre business case for at tage praktikanter 
 

Bedre match/motivation flytter praktikanter fra "dårlige" til "vellykkede" forløb 
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 Note: Beregningerne i figuren er illustrative, og niveauerne skal derfor ikke fortolkes eksakt, men som eksempler..  
 Kilde: Copenhagen Economics 
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Ikke alle flygtninge ser virksomhedspraktik 
som en god business case 

•  Når en flygtning har mulighed for at komme i 
praktik, vil det i første omgang hverken føre til 
højere indkomst eller flere omkostninger. Det 
skyldes, at praktikken er ulønnet, og at udgifter til 
eksempelvis transport og tøj typisk afholdes af 
kommunen af virksomheden 

•  Det vil sige, at den umiddelbare økonomiske 
gevinst for flygtninge over de 13 ugers praktik er  
0 kr. 

•  Hvis flygtningen derimod har en forventning om at 
kunne gå direkte ud i ordinær beskæftigelse, vil 
han eller hun opleve praktikperioden som et 
økonomisk tab. Tabet er omkring 10.000-18.000 
kr. for ikke-forsørgere og 1.000-5.000 kr. for 
forsørgere efter skat over 13 uger 

Samlet oplevet tab ved praktik i stedet for ordinær beskæftigelse over 13 
uger 
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 Kilde: Copenhagen Economics 

•  Flygtninge, der ser sig selv som arbejdsduelige, 
kan anse praktik som en dårlig business case. 
Det kan reducere deres motivation for praktik  

•  Tiltag, der påviser værdien for den enkelte 
flygtning, og tydeliggør, at vejen til 
arbejdsmarkedet går gennem praktik, kan øge 
motivationen 

•  Det samme gælder en egentlig økonomisk 
gevinst ved praktik eller f.eks. mindre 
modregning i ydelsen ved løntilskud  

•  Øget fokus på sanktionering har også effekt 
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Få lønnede timer giver kontant gevinst – men 
mindre modregning kan øge motivationen 

Få lønnede timer giver en kontant gevinst for flygtninge. Mindre 
modregning vil øge incitamentet til at opnå lønnede timer 

•  Job med få ordinært lønnede timer, f.eks. i 
forbindelse med en praktikplads, vil være en 
økonomisk gevinst set fra flygtninges synspunkt, da 
deres praktikforløb bliver belønnet 

•  Hvis der eksempelvis udbetales løn for 5 timer pr. 
uge i 13 uger, medfører det en samlet 
indkomstfremgang på godt 1.000 kr. over de 13 uger 
efter modregning. Det svarer til en indkomststigning 
på 4% for enlige forsørgere og 7% for forsørgere 

•  Mindre modregning vil naturligt øge gevinsten og 
forbedre business casen for flygtningen. Hvis der i 
modregningen ses bort fra 52,50 kr. pr. time i stedet 
for de nuværende 26,25 kr. pr. time, giver det en 
gevinst på over 2.000 kr. 

 Mere lempelige modregningsregler i 1. år af 
integrationsprogrammet kan være et 
effektivt instrument til at sikre et økonomisk 
incitament på det korte sigt ved få lønnede 
timer i en praktik eller korte ansættelser. 
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 Kilde: Egne beregninger 
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Potentiale for gevinster i kommunerne 

•  Der er et stort besparelses-
potentiale for kommunerne ved 
at udnytte potentialet ved praktik 
bedre. Hvis bedre praktik 
forkorter flygtninges 
ledighedsperiode med bare 5 
uger, giver det plads til øgede 
udgifter for kommunen til praktik 
på op til 10.000 kr. pr. flygtning 
efter refusion fra staten 

•  Det svarer til en stigning på 
næsten 40% af den nuværende 
udgift til integrationsprogrammer 
pr. flygtning over den gennem-
snitlige ledighedsperiode 
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Figuren viser besparelsen ved, at ledighedsperioden forkortes med 
mellem 0 og 24 uger 

Kilde: http://star.dk/da/Reformer/Refusionsreformen-2015.aspx, skatteministeriet, Danmarks Statistik og egne beregninger 
Note: Statens bonus til kommunen ved overgang til beskæftigelse er ikke medtaget, da det er en midlertidig ordning. 

Den gennemsnitlige 
ledighedsperiode for 

flygtninge har historisk været 
107 uger  

(kilde: KORA).  
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Hvad afholder kommuner fra at bruge 
virksomhedsrettede tilbud? 

Kilde: Jobindsats.dk 
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Opsummering af forslag og effekter 

 Her er 17 forslag, der kan styrke flygtninges tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 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 

Effekterne af vores forslag 

Hvordan påvirkes aktørerne af vores forslag 

Kommunen 1.  Brug de redskaber, vi ved virker, mere effektivt 
2.  Brug sanktioner, hvis flygtninge ikke står til 

rådighed 
3.  Særlig indsats for kvinder 

Virksomheden 1.  Hjælp fra kommunen med administration 
2.  Bedre matchede flygtninge 
3.  Bedre mulighed for at belønne flygtningen for den 

gode indsats 

Individet 1.  Præmiér den gode indsats 
2.  Fokus på sanktioner, hvis de ikke står til rådighed 



Gruppe 1: Det optimale forløb frem mod job 
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 4) Giv virksomhe-
derne bedre mulighed 
for frivilligt at betale 
løn for få timer eller 
kontant belønning ved 
vellykkede praktik-
forløb  
 

 1) Kommunen skal 
rådgive virksomheder 
bedre med 
administration og 
dokumentation og har 
rådgiveransvar 

 5) Tilbyd større 
økonomisk gevinst 
gennem mindre 
modregning i 
integrations-
programmets første år 

 2) Klare og fælles  mål 
for den virksomheds-
rettede indsats 

 6) Mere erhvervsrettet 
sprogundervisning 

I gruppe 1 øges beskæftigelseseffekten af de virksomhedsrettede tilbud og 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. 

 3) Kommuner skal 
håndhæve sanktions-
reglerne 
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1) Kommunen skal rådgive virksomheder 
bedre med administration og 
dokumentation og har rådgiveransvar 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen ÷ +/÷ 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Kommunen skal i videst muligt omfang påtage sig koordineringsopgaven i 
forbindelse med at udfylde blanketter og indsamle nødvendig dokumentation 
til det virksomhedsrettede forløb, herunder vejlede virksomheder om den 
krævede dokumentation.  

 Det skal gøres klart, at kommunerne har rådgiveransvar over for 
virksomhederne i forbindelse med det administrative arbejde. 

 Forslaget har til formål at mindske de administrative byrder ved at tage 
flygtninge i virksomhedsrettede tilbud, der særligt kan være udfordrende for 
mindre virksomheder. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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2) Klare og fælles mål for den 
virksomhedsrettede indsats 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet + 

 Hvert praktikforløb skal have et klart mål for, hvad praktikanten skal opnå, og målet 
skal være fælles for praktikanten og virksomheden. Det kan eksempelvis være et 
mål om sprog- og arbejdsmarkedskendskab, brancheafklaring eller om støttet eller 
ordinær ansættelse i forlængelse af praktikforløbet. Dette skal tjene til at undgå, at 
en praktikant har en forventning om fastansættelse efter praktikforløbet, der ikke er 
gengældt af virksomheden. 

 Det er vigtigt at forventningsafstemme med flygtningen. Ikke alle er fra starten tæt 
på et ordinært job, men praktik og efterfølgende løntilskud eller IGU-aftale er ofte 
vejen derhen. Det skal gøres klart for flygtningen, at ikke alle praktikforløb er rettet 
mod efterfølgende jobansættelse. Praktikforløb kan reelt have tre særskilte formål:  

•  Sprogpraktik – skal give basal forståelse for det danske sprog og 
arbejdsmarked og skal afklare flygtningens reelle arbejdsevne 

•  Branchepraktik – skal afklare, hvilken branche der er den rette for flygtningen   
•  Jobpraktik – giver udsigt til en mulig ansættelse efterfølgende, evt. i form af en 

løntilskudsstilling eller en IGU-aftale  

 Det skal være klart for flygtningen, at der kan være flere trin på vejen til et ordinært 
job, men at alle trin bringer jobbet tættere på. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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3) Kommuner skal håndhæve 
sanktionsregler 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet +/÷ +/÷ 

 Det er et krav for at modtage integrationsydelse, at ledige flygtninge og 
familiesammenførte står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis de er erklæret 
jobparate.  

 Dvs. at de skal tage imod beskæftigelsesrettede tilbud eller jobtilbud. Hvis de 
ikke vil det, skal kommunerne sanktionere personen. 

 Det sker ikke i fornødent omfang i alle kommuner i dag.  

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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4) Giv virksomhederne bedre mulighed for frivilligt 
at betale løn for få timer eller kontant belønning ved 
vellykkede praktikforløb   
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen +/÷ +/÷ 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Succes i beskæftigelsesindsatsen er afhængig af virksomhedernes deltagelse, 
hvilket kræver, at omkostningerne holdes nede. For virksomheder er det ofte en 
omkostning at tage en flygtning i praktik, da mange i første omgang bidrager med 
mindre, end hvad det koster virksomheden i oplæring, administration mv. Derfor er 
virksomhedspraktik som udgangspunkt ulønnet. 

 For flygtninge kan selv få ordinært lønnede timer være med til at øge motivationen, 
da det øger deres indkomst og viser, at de er en del af en arbejdsplads. 

 Der skal derfor være bedre muligheder for, at virksomheder frivilligt kan aflønne 
deres praktikanter for en del af de timer, praktikanten er hos virksomheden. Det 
kan være i form af ordinære timer eller alternativt timer med løntilskud.  

 Lønnede timer vil øge motivationen for flygtningen, mens muligheden for løntilskud 
vil minimere omkostningerne for virksomheden. Reglerne for løntilskud skal derfor 
gøres mere fleksible, så virksomheder kan få løntilskud til få timer om ugen. 

 Virksomhederne skal desuden have mulighed for frivilligt at udbetale bonus i 
forbindelse med vellykket gennemført praktik.  

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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5) Tilbyd større økonomisk gevinst gennem mindre 
modregning i integrationsprogrammets første år 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen +/÷ +/÷ 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Hvis en integrationsydelsesmodtager får indkomst ved arbejde eller indtægter som 
led i et virksomhedsrettet tilbud, modregnes dele af denne indkomst i  
integrationsydelsen. 

 Der ses ved modregningen i integrationsydelsen bort fra 26,25 kr. pr. udført 
arbejdstime, hvilket er parallelt til modregningsreglerne ved kontanthjælp. 
   
 For at øge flygtningens motivation for at opnå korte ansættelser eller praktikforløb 
med få betalte timer, skal beløbet i integrationsprogrammets første år fordobles, så 
taktsten er 52,50 kr. Efter det første år i integrationsprogrammet skal beløbet igen 
være det samme som normal kontanthjælp 
   

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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6) Mere erhvervsrettet sprogundervisning 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Kommunen skal sørge for, at sprogundervisningen til flygtninge bliver mere 
målrettet erhvervslivets behov, bl.a. ved, at den ligger uden for arbejdstiden og har 
fokus på det ordforråd, der er relevant for flygtningen i det pågældende 
praktikforløb, dvs. virksomheds- eller branchespecifikt fokus i 
sprogundervisningen.  

 For at sikre, at sprogundervisningen har det rette fokus, skal virksomheder have 
plads i bestyrelserne i de kommunale/lokale sprogcentre. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 



Gruppe 2: Optimeret kommunal indsats 
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 9) Etabler en frivillig 
mentorordning 

 

 7) Virksomheds-
konsulenter skal sikre 
det bedste match 
mellem flygtninge og 
virksomheder 

 10) Synliggør 
kommunernes indsats, 
hvad angår redskaber 
og jobsucces 

 8) Sæt mere fokus på 
kvinder i den 
kommunale indsats 

 11) Brug følg eller 
forklar-princippet for 
kommuner, der bruger 
de rette tilbud i 
begrænset omfang 

Forslagene i gruppe 2 er med til at sikre, at kommunerne bruger de rette redskaber, nemlig virksomhedsrettede tilbud, så 
ledighedsperioden for den enkelte flygtning eller familiesammenførte bliver så kort som muligt. 
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7) Virksomhedskonsulenter skal sikre det bedste 
match mellem flygtninge og virksomheder 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen ÷ + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Opgaven med sagsbehandling for flygtninge på den ene side og kontaktskabelse, 
”salg” af praktikpladser og anden kontakt til virksomheder på den anden side er to 
forskellige typer af opgaver. De to opgaver kræver meget forskellige kompetencer, 
der langtfra altid vil kunne findes hos samme person.   

 Det er derfor vigtigt, at kommunerne har dedikerede virksomhedskonsulenter med 
bredt kendskab til virksomheder i kommunen og gerne også i nabokommuner. Det 
er virksomhedskonsulentens opgave at skabe det gode match mellem flygtning og 
virksomhed, så forløbet i virksomheden har størst mulig sandsynlighed for succes. 

 Flygtninge skal matches med den branche, hvor deres særlige kompetencer 
kommer i spil. Det rigtige match mellem flygtning og virksomhed skal sikre størst 
mulig sandsynlighed for, at praktikken virker opkvalificerende og rykker flygtningen 
tættere på ordinær beskæftigelse. Med et bedre match skal det eksempelvis 
undgås, at en flygtning med rygproblemer kommer i et praktikforløb, der kræver 
tunge løft. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 



35 

8) Sæt mere fokus på kvinder i den 
kommunale indsats 
 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen ÷ + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Der er i mange tilfælde behov for en særlig indsats for at få kvinder i 
virksomhedsrettede tilbud. Ofte har kvindelige flygtninge færre formelle 
kompetencer end mænd, ligesom kulturelle forhold kan betyde, at indsatsen skal 
være anderledes end for mænd.  

 Det skal derfor være et selvstændigt mål for virksomhedskonsulenterne og 
kommunerne at sætte fokus på kvinder og deres kompetencer.  

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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9) Etabler en frivillig mentorordning 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen +/÷ + 

Virksomheden 

Individet + + 

 Der skal gøres en fokuseret indsats for at skabe flere frivillige mentorkorps i 
kommunerne. De frivillige mentorer kan med fordel arbejde sammen med 
mentorerne i virksomhederne.  

 Mentorerne kan f.eks. hjælpe med forståelsen for det danske samfund mere 
generelt, hvilket ikke er virksomhedsmentorens opgave. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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10) Synliggør kommunernes indsats, hvad 
angår redskaber og jobsucces 
 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen ÷ + 

Virksomheden 

Individet + + 

 Der skal mere fokus på kommunernes evne til at få flygtninge i praktik, løntilskud, 
IGU og i beskæftigelse med særskilt fokus på kvinder. Dette skal ske i form af 
STAR's månedlige, kommunale nøgletal for beskæftigelsesindsatsen, som skal 
opdeles på køn, og som også skal indeholde en opgørelse over IGU-deltagelse.  

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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11) Brug følg eller forklar-princippet for kommuner, 
der bruger de rette tilbud i begrænset omfang 
 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen ÷ + 

Virksomheden 

Individet + + 

 Kommuner, der kun får få flygtninge i virksomhedsrettede tilbud, skal offentligt 
forklare, hvorfor de anvender andre indsatser over for flygtninge.  

 Også her skal der være særligt fokus på indsatsen over for kvinder. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 



Gruppe 3: Forbedret viden i kommunerne 
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 13) Skab bedre evidens 
for effekt af 
virksomhedsrettede 
tilbud og sprog-
undervisning 

 

 12) Kortlæg branchers 
særlige karakteristi-
ka, så de let kan 
matches med 
flygtninges kompe-
tenceprofiler 

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

 14) Undersøg, om 
kommunerne har de 
rette økonomiske 
incitamenter 
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12) Kortlæg branchers særlige karakteristika, så de 
let kan matches med flygtninges kompetenceprofiler 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Der er forhold i de forskellige brancher, der gør, at den enkelte flygtning kan være 
mere eller mindre egnet til at arbejde i en branche.  

 Kortlægning af branchers særlige karakteristika skal være et redskab, der gør det 
lettere for virksomhedskonsulenter at sikre gode matches mellem flygtninge og 
virksomheder. 

 Kortlægningen kan tage udgangspunkt i det materiale, der benyttes i AMU-
branchepakkerne.  

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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13) Skab bedre evidens for effekt af 
virksomhedsrettede tilbud og sprogundervisning 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Der er behov for mere forskning til at skabe evidens for, i hvor høj grad 
virksomhedspraktik, løntilskud og IGU forkorter ledighedsperioden for nytilkomne 
flygtninge, og under hvilke forudsætninger.  

 Ligeledes er der behov for bedre evidens for, hvilken form for sprogundervisning 
der har den bedste effekt. 

 Bedre evidens skal skabe grundlag for, at kommuner kan blive mere sikre på, at 
deres indsats og omkostninger til virksomhedsrettede tilbud fører til beskæftigelse 
og kommunale besparelser. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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14) Undersøg, om kommunerne har de rette 
økonomiske incitamenter 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen +/÷ +/÷ 

Virksomheden 

Individet 

 Der er loft over de dele af det kommunale forbrug, der ligger under 
servicerammen. Det betyder, at kommunernes besparelser ved øget beskæftigelse 
for flygtninge ikke umiddelbart kan bruges på at øge udgifterne til visse af 
forslagene, som f.eks. øgede udgifter til virksomhedskonsulenter.  

 Nye refusionsregler har betydet, at kommunerne nu har større incitament til at få 
flygtninge hurtigt i arbejde. Men det skal undersøges, om kommunerne har de 
rette økonomiske incitamenter til at bruge de rigtige redskaber i beskæftigelses-
indsatsen. 

 I den forbindelse kan det undersøges, om statens besparelser på overførsler ved 
øget beskæftigelse kan samles i en pulje, som kommuner kan søge og kontere 
andre steder end under servicerammen. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 



Gruppe 4: Tidlig indsats i fremtiden med 
flygtninge og virksomheder i fokus 
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 16) Hurtig og effektiv 
kompetenceafklaring 
af flygtninge skal 
begynde allerede i 
asylfasen 

 

 15) Erhvervsforhold 
skal i højere grad 
spille ind på geografisk 
placering 

 17) Praktikplads klar 
ved ankomst til 
kommunen 

Gruppe 4 består af forslag, der hovedsageligt forbedrer beskæftigelsesindsatsen for fremtidige nytilkomne flygtninge i 
perioden, før de boligplaceres, samt tilbageværende personer i asylfasen. Forslagene henvender sig derfor ikke direkte til 
de ca. 19.000 flygtninge og familiesammenførte, der allerede er i integrationsprogrammet. 
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15) Erhvervsforhold skal i højere grad spille 
ind på geografisk placering 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Alt efter hvilke kompetencer en flygtning kommer med, kan vedkommendes 
beskæftigelseschancer være bedre i nogle områder af landet. Det kan f.eks. være 
områder, hvor der er stor aktivitet i byggeriet, hvilket giver særligt gode muligheder 
for flygtninge, der kan klare fysisk arbejde, kan tåle det støjende arbejdsmiljø og 
har erfaring fra lignende arbejde.  

 Muligheden for at sikre et godt lokalt match kan således understøttes ved at 
placere flygtninge i områder med gunstig udvikling i erhvervslivet og/eller godt 
match på kompetencer. Boligplaceringen af flygtninge skal derfor i højere grad 
tage højde for dette inden for rammerne af den nuværende kvotefordeling. STAR's 
lokale jobbarometre kan være et redskab hertil. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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16) Hurtig og effektiv kompetenceafklaring af 
flygtninge skal begynde allerede i asylfasen 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden + + 

Individet + + 

 Flygtninge, der kommer til Danmark, skal kompetenceafklares allerede i asylfasen 
med henblik på en så kort passiv periode som muligt. Kompetenceafklaringen skal 
afdække formelle og uformelle erhvervskompetencer såvel som forhold, der kan 
modvirke en vellykket integration i bestemte brancher (fysiske eller psykiske 
forhold kan f.eks. være vigtige for arbejdet på en byggeplads) for at sikre det 
bedste match mellem flygtning og virksomhed senere i forløbet.  

 Afklaringen kan tage form af og evt. bygge videre på det kompetenceafdæknings-
værktøj, som er ved at blive udviklet af en arbejdsgruppe med bl.a. SIRI.  

 Det er vigtigt at inddrage virksomheder i processen, da branchekendskab og viden 
om erhvervsforhold er nødvendig for at foretage den bedste kompetenceafklaring. 

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 
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17) Praktikplads klar ved ankomst til kommunen 
 

Kort sigt Langt sigt 

Kommunen + + 

Virksomheden 

Individet + + 

 Det er altafgørende, at den virksomhedsrettede indsats starter så hurtigt som 
muligt. 

 Første møde mellem den enkelte flygtning, kommunens virksomhedskonsulent og 
en virksomhed skal derfor sættes op i de 4-8 uger, der går, fra flygtningen får asyl, 
til han eller hun er boligplaceret i kommunen.  

 Det skal sikre, at den første praktikplads er klar ved ankomst til kommunen.  

Effekt på business case på 
kort og langt sigt 



Appendiks: 
Vi forklarer opstillingen 
af business cases og går i 

dybden med 
virksomhederne 

Baggrund og data 
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Virksomheder har to roller 

Arbejdssted 

Koordinator og mentor 

Virksomheden fungerer som arbejdssted for personer i IGU, 
virksomhedspraktik eller løntilskud, og den vigtigste rolle er således at oplære 
deltageren til den konkrete arbejdsopgave 

Virksomheden påtager sig koordinationen af forløb og rollen som mentor for 
deltagerne 

1 

2 
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Gevinster for virksomhederne 

Arbejdskraft 

Honorarer 

Rekruttering 

CSR 
”Få medarbejdere udtrykker, at de ikke synes, at 
flygtningene skal være i Danmark, men de fleste 
synes, at det er godt, at virksomheden tager 
flygtninge i praktik, og at det styrker 
motivationen blandt de eksisterende 
medarbejdere og virksomhedens image i resten 
af samfundet.”  

”Der er stor forskel i professionalismen hos 
kommunerne. Nogle steder behandles 
virksomheder som ‘nogle, der har snablen nede 
i kassen’. Nogle kommuner har f.eks. et fastsat 
honorar, der ikke modsvarer virksomhedernes 
omkostninger.”  

”Normalt vil kommunen finansiere en mentor, 
som er en kollega på arbejdspladsen. Vores 
virksomhed samler disse midler i én person, der 
i øvrigt er mere uddannelses- og indsigts-
mæssigt kompetent end en klassisk mentor-
kollega, som måske selv er ufaglært.” 

”Når vi ansætter en person, som har været hos 
os i virksomhedspraktik, sparer vi en række 
omkostninger, der normalt er forbundet med 
rekruttering og oplæring af en ny medarbejder.”  

”En person i virksomhedspraktik leverer effektiv 
arbejdskraft svarende til 7-10 timer pr. uge.” 

”Flygtningepraktikanter kan være gode til at 
gøre gavn i butikken til at stille varer på plads 
mv. Men når de ikke taler dansk, så mistes 
kundekontakten, og dermed bliver værdi-
skabelsen mindre.”  

”Effektivt arbejde ud af 37 timer? 20 timer. 
Måske mere, fordi der er så meget rigtigt 
ufaglært arbejde.” 
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Omkostninger for virksomhederne 

Myndighedskontakt 

Intern koordination 

Mentorfunktion 

Oplæring 

Træk på organisationen 

”Oplæring af praktikanten til konkrete 
opgaver kommer oven i mentortimerne.” 

“Personer, der ikke fungerer som 
normalt, giver mere uro, som kræver 

ekstra ressourcer fra ledelsen.” 

”Ansatte med anden etnisk baggrund 
hjælper med tolkebistand, så ekstern 

tolk ikke er nødvendig.” 

”Der er stor forskel på tværs af 
kommuner i forhold til betaling for 
mentortimer, og betalingen svarer 
langtfra altid til omkostningerne.” 

”Processer er lettere i store 
virksomheder som vores end i små 

virksomheder. Og flygtninge i praktik 
kræver gode processer, hvis 

omkostningerne skal holdes nede.”  

”Vi åbner dørene og bruger tid. Det 
burde være administrativt nemmere, og 

det burde være jobcentrene, der var 
ansvarlige for forholdstal, forsikringer 

osv.” 
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Business casen for virksomheden 

Vi har opstillet en business case for en 
virksomhed, der fungerer som 
arbejdssted for virksomheds-
praktikanter og påtager sig 
mentorrollen mod et honorar fra 
kommunen. Dette kunne f.eks. være 
en større virksomhed inden for 
detailhandlen. 
 
Tabellen til højre viser en række af de 
parametre, der indgår i vores model for 
virksomhedens business case. Vi har 
fastsat værdier for parametrene på 
baggrund af interviews med de 
involverede virksomheder og vores 
egne vurderinger. 
 

Input i business case for virksomheden 
Post Beskrivelse Værdi Enhed 

Gevinster       

Værdi af arbejdskraft Værdien af den arbejdskraft, praktikanten leverer ? Kr./time 

Mentorrefusion Det beløb, kommunen udbetaler til virksomheder, der påtager sig 
rollen som mentor for praktikanten ? Kr./time 

Omkostninger     

Engangsudgifter Myndighedskontakt og intern koordination  ? Kr. 

Oplæring Oplæring af praktikanten til konkrete opgaver ? Kr./time 

Anden støtte Hjælp og vejledning fra kolleger, herunder også tolkebistand fra 
kolleger, samt mentortimer ? Kr./time 

Andre parametre       

Antal effektive timer Antallet af timer, en gennemsnitlig praktikant leverer, når han/hun er 
hos virksomheden ? Timer/uge 

Anden støtte Timer til anden støtte ? Timer/uge 

Mentortimer Antal mentortimer, som kommunen refunderer ? Timer/uge 

Andel rekrutterede Andelen af virksomhedspraktikanter, der ansættes i 
praktikvirksomheden ? Pct. 

Værdi af rekruttering Sparede omkostninger ved rekruttering af virksomhedspraktikant 
frem for almindelig rekruttering ? Kr. 
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Beregninger af virksomhedens 
business case 
 På baggrund af interviews med de fem deltagende 
virksomheder har vi identificeret fem arketyper af 
praktikforløb. 

 Figuren til højre viser virksomhedens nettoresultat 
af at have én praktikant af en given type. F.eks. 
koster det virksomheden 15.700 kr. at have en 
praktikant, der ikke bidrager, hvorimod en meget 
effektiv praktikant giver et overskud på 12.650 kr. 
Figuren viser også fordelingen af praktikanterne på 
de fem typer, hvor det f.eks. gælder, at 20% 
stopper hurtigt, 40% er ineffektive, osv. 

 Hvert praktikforløb er i sagens natur unikt, og de 
fem typer er derfor en betydelig simplificering af 
virkeligheden. Det samme gælder fordelingen på 
de fem typer. Dette gør, at business casen er 
mindre velegnet til at vise, om der er overskud eller 
underskud for virksomhederne. 

 Business casen er mere velegnet til at se på 
ændringer, hvorfor vores beregninger fokuserer på 
dette. Vi kan således få et indtryk af, i hvilken 
retning og med hvilken styrke f.eks. bedre 
kompetenceafklaring og matching vil påvirke 
virksomhedens business case, men ikke, om der 
efterfølgende er et samlet over- eller underskud for 
den enkelte virksomhed. 

Symmetrisk fordeling på fem typer praktikanter 
 

10% 
-15.700 kr. 

20% 
-12.550 kr. 

40% 
0 kr. 

20% 
+10.250 kr. 

10% 
+12.650 kr. 

-40.000     

-30.000     

-20.000     

-10.000     

0     

10.000     

20.000     

30.000     

40.000     

Bidrager ikke Stopper hurtigt Ineffektiv Effektiv Meget effektiv 

Værdi for virksomheden Gennemsnit 

Note: Beregningerne i figuren er illustrative, og niveauerne skal derfor ikke fortolkes eksakt, men som eksempler. 
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Business casen for en virksomhedspraktik 
kan være god 

I figuren til højre er de økonomiske gevinster 
og omkostninger opstillet for en virksomheds-
praktik, der varer 13 uger. I denne case 
leverer virksomhedspraktikanten en god 
arbejdsindsats, der mere end modsvarer de 
omkostninger, der går til oplæring, 
engangsudgifter osv. Derfor giver denne 
virksomhedspraktikant samlet set et positivt 
bidrag til virksomheden på 10.250 kr. hen over 
de 13 uger. Break-even opnås i uge 10. 
 
Ud over den økonomiske bundlinje kommer 
der gevinster i form af positiv omtale af 
virksomheden, stolthed hos medarbejderne og 
andre gevinster, der omtales under 
samlebetegnelsen CSR. 
 

"Cash-flow" for effektiv virksomhedspraktikant 
 

Succesrige praktikker kan give overskud for 
virksomheden 

I alt over 13 uger: 
+10.250 kr. 

-20.000 

-15.000 

-10.000 

-5.000 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

-8.000 

-6.000 

-4.000 

-2.000 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

kr. kr. 

Uge nr. i virksomhedspraktikken 

Værdi af arbejdskraft Mentorrefussion Engangsudgifter 

Oplæring Anden støtte Akkumuleret (højre akse) 
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Nogle praktikanter er meget dyre for 
virksomhederne 
 I nogle tilfælde fungerer virksomhedspraktikken 
ikke optimalt. Dette kan skyldes en række forhold 
som f.eks. store personlige udfordringer hos 
praktikanten, dårligt match mellem arbejds-
opgaverne og praktikantens kompetencer og/eller 
ønsker, kulturelle udfordringer, manglende 
sprogkundskaber osv. 

 I den øverste figur fremgår et "cash-flow" for en 
flygtning, der stopper efter 2 uger i en virksom-
hedspraktik. Dette medfører, at virksomheden 
afholder en stor del af omkostningerne til opstart af 
virksomhedspraktikken og oplæring af 
praktikanten, men kun når af få meget begrænset 
gavn af praktikantens arbejdskraft. Den 
økonomiske business case for virksomheden viser 
i dette tilfælde et tab på 12.550 kr. 

 Den nederste figur viser "cash-flow" for en 
virksomhedspraktikant, der fortsætter i 6 uger, men 
aldrig for alvor bidrager til opgaveløsningen i 
virksomheden. Virksomheden afholder de fulde 
omkostninger til engangsudgifter og oplæring samt 
anden støtte gennem 6 uger, men får næsten 
ingen værdi af praktikantens arbejde. Samlet set 
giver dette et tab for virksomheden på 15.700 kr., 
hvilket er værre, end hvis praktikanten var stoppet 
hurtigt.  

 Stopper hurtigt 

 Bidrager ikke 

-10.000 

-5.000 

0 

5.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Værdi af arbejdskraft Mentorrefusion Engangsudgifter Oplæring Anden støtte 

-10.000 

-5.000 

0 

5.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Værdi af arbejdskraft Mentorrefusion Engangsudgifter Oplæring Anden støtte 

Samlet værdi: -15.700 kr. 

Samlet værdi: -12.550 kr. 
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Små virksomheder, der tager få praktikanter, har større 
risiko pga. usikkerheden om flygtningens bidrag 

 Beregningen af den gennemsnitlige gevinst ved at 
tage imod en virksomhedspraktikant tager ikke 
højde for, at en virksomhed kan være heldig kun at 
modtage stærkt motiverede praktikanter uden 
store personlige udfordringer, men kan omvendt 
være uheldig kun at modtage praktikanter, der ikke 
bidrager til arbejdet eller stopper hurtigt. 

 I den øverste figur har vi simuleret det årlige 
økonomiske resultat pr. praktikant for 100 
virksomheder, der modtager 4 praktikanter pr. år. 
Worst-case er et tab på 13.338 kr. pr. praktikant. 

 Den midterste figur viser, at for 100 mellemstore 
virksomheder, der tager 20 praktikanter om året, er 
den simulerede worst-case et tab på 7.645 kr. pr. 
praktikant. Den nederste figur viser, at for 100 
store virksomheder, der hver tager 100 
praktikanter om året, er den simulerede worst-case 
et tab på 2.820 kr. pr. praktikant. Virksomheder, 
der har mange praktikanter, opnår således en 
forde,l fordi tabet på den ene praktikant udlignes af 
gevinsterne på andre praktikanter.  

Få praktikanter giver stor usikkerhed (4  pr. år) 

 Flere praktikanter reducerer usikkerheden (20 pr. år) 

 Store virksomheder har den mindste risiko (100 pr. år) 
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Mangelfuld kompetenceafklaring gav 
problemer for NCC 

Entreprenørvirksomheden NCC har i samarbejde med Integrationsnet (en del af Dansk Flygtningehjælp) etableret NCC’s 
jobskole, som er et opkvalificeringsforløb målrettet flygtninge. Ideen er, at flygtninge deltager i hold à 16-20 deltagere, 
som alle er ufaglærte, men som har erfaring fra byggebranchen.  
 
Ambitionen med Jjobskolen er at kvalificere flygtninge med en håndværksmæssig baggrund til job i den danske 
byggebranche. Det vil dels introducere flygtningene til kulturen på det danske arbejdsmarked og dels rekruttere 
arbejdskraft til branchen.  
 
Deltagerne får ikke garanti for voksenlæreplads, IGU-forløb eller ordinær ansættelse efter jobskolen. Forløbet består af 
tre dages praktik med fokus på læring om værktøj, materialer og arbejdsprocesser samt to dages undervisning i bl.a. 
sprog og sikkerhed. Indholdet evalueres løbende og justeres efter behov. Efter de 26 uger bør praktikanterne være i 
stand til at påtage sig ufaglært arbejde i en byggevirksomhed. 

 Ved opstart af første hold mødte alle 17 deltagere op, men seks faldt fra undervejs. Dette skyldtes f.eks. dårlig fysik 
(f.eks. ondt i ryggen), posttraumatisk stress (kunne ikke tåle høje lyde,) eller at de var overkvalificerede (f.eks. 
ingeniørbaggrund). NCC havde sammen med kommunen og Integrationsnet opsat kriterierne, som deltagerne skulle leve 
op til for at være med på jobskolen. Selvom kriterierne var simple (ufaglært med erfaring fra byggebranchen), oplevede 
NCC, at kommunen og Integrationsnet ikke havde screenet de potentielle deltagere godt nok. 

 Da hold 1 var ved at afslutte sit forløb, ønskede NCC at tilbyde syv af deltagerne en form for ansættelse. Fem af de syv 
tog imod tilbuddet, men to personer udeblev, fordi de havde fået at vide på jobcenteret, at det ikke kunne betale sig for 
dem at tage imod et tilbud om ansættelse. NCC har dog alligevel besluttet at gennemføre hold 2, dog med justeringer for 
at imødekomme problemstillingerne fra hold 1.  
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Business casen for individet 

 Business casen for individet bygger på 
faktiske data om indtægter og udgifter 
fra den enkelte flygtnings optik. De 
forhold, der er taget højde for i 
udregningen af business casen, 
fremgår af figuren til højre. 

Forhold, der tages højde for i individets business case 

Individuelt, men meget 
betydningsfuldt for business 

casen og motivationen 

Om flytningen er forsørger eller ikke-forsørger 

Grundydelser og lofter for integrationsydelse, kontanthjælp, lønindkomst og 
modregning i ydelsen ved indkomst 

Skatteforhold såsom AM-bidrag, beskæftigelsesfradrag, personfradrag, 
bundskat, kommuneskat og sundhedsbidrag 

Udgifter i forbindelse med ordinær beskæftigelse til transport, tøj samt 
modregning i boligstøtte, faglige kontingenter og friplads i daginstitution for 

forsørgere 

 Kilde: Copenhagen Economics 
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Grundlag for permanent ophold 

 Ordinær fuldtidsbeskæftigelse er en 
forudsætning for, at flygtninge kan 
opnå permanent opholdstilladelse i 

Danmark. 

 Dette giver et ekstra incitament ud 
over det økonomiske for at komme i 

beskæftigelse. 

 I tillæg til de økonomiske gevinster, som ordinær beskæftigelse giver anledning til, hjælper det 
også en flygtning til at opfylde lovgivningen om permanent opholdstilladelse.  

 Lovgivningen bidrager på den måde yderligere til, at det påvirker en flygtnings business case i 
positiv retning at komme i praktik, da det øger sandsynligheden for efterfølgende ordinær 
beskæftigelse og derigennem for at opfylde betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. 

 For at få permanent opholdstilladelse skal man opfylde en række grundlæggende betingelser, 
deriblandt: 

•  Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrations-
loven inden for de sidste 3 år. 

•  Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervs-
virksomhed i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år. 

•  Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i 
sagen. 

 Derudover er der supplerende betingelser, hvor mindst to (ud af fire) skal opfyldes, deriblandt: 

•  Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhverv-
svirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder. 

•  Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 275.400 kr. (2017-niveau) 
eller derover de sidste 2 år. 

 Kilde: nyidanmark.dk 
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Business casen for kommunen 

 Business casen for kommunen bygger 
på faktiske data om kommuners 
udgifter til integrationsydelse før og 
efter refusion fra staten, beregninger af 
indkomstskatteindtægter samt udgifter 
til integrationsprogrammer. De forhold, 
der er taget højde for i udregningen af 
business casen, fremgår af figuren til 
højre. 

Forhold, der tages højde for i kommunens business case 

Gennemsnitlig udgift til integrationsydelse før og efter refusion fra staten efter 
refusionstrappen 

Kommunale indkomstskatter af integrationsydelse og lønindkomst 

Gennemsnitlige kommunale udgifter til integrationsprogrammer, herunder 
danskundervisning 

 Kilde: Copenhagen Economics 
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Business case for kommuner og stat 

Kommunen Staten Offentlige kasser i alt 

A 

+ Skat af lønindkomst C + Skat af lønindkomst A+C 

+ Sparet administration ved 
selvforsørgelse 

Skal være større end Skal være større end Skal være større end 

B 

-  Integrationsydelse 

D

- Refusion til kommunen B+D 

+ Refusion fra staten + Skat af ydelser 

+ Skat af integrationsydelse Bonusordninger til 
virksomheder 

-  Løntilskud 

+ Refusion fra staten 

+ Skat af lønindkomst 

- Administration af praktik- og 
løntilskudsordninger 

I kommunens business case skal 
skatteindtægten af lønindkomst samt 
de sparede omkostninger ved fortsat 
offentlig forsørgelse være større end 
udgifterne til offentlig forsørgelse og de 
administrations-omkostninger, der er 
ved dette 
 
Administrationsomkostningerne ved 
programmerne kan være høje, da 
besparelser og ekstra skatte-indtægter 
trækker regnestykket i plus 
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Kommunernes budgetregler giver ikke 
de rette incitamenter 

Pga. forskellige regler for forskellige 
dele af det kommunale budget er det 
ikke umiddelbart muligt at finansiere 
tiltag som f.eks. øgede udgifter til 
virksomhedskonsulenter med 
gevinster fra kortere ledigheds-
perioder eller ved at spare på f.eks. 
kurser. 
 
Udgifter til oprettelse af praktik-
pladser kan dog godt finansieres af 
f.eks. færre kurser. 

 Systemet mindsker incitamentet til at 
øge indsatsen, hvor det virker, da det 
kan kræve besparelser på andre 
områder. 

 
 

Servicerammen – loft over 
udgifter bestemt af 

Finansministeriet og KL 
 
 

F.eks. jobcentre, 
herunder: 

 
 

 – virksomheds-
konsulenter 

 
 

Driftloft – 50% refusion 
op til et loft. Herefter 

100% kommunalt 
finansieret 

 
F.eks. 

beskæftigelses-
indsatsen, herunder: 

 
 – kurser 

 – udgifter til oprettelse 
af praktik/løntilskud 
 – bonusbetaling fra 

staten 

 
 

Refusionstrappen 
 
 
 
 

Overførsler 
 
 

 – integrations-
ydelse 

 – løntilskud 

Besparelser kan ikke bruges på udgifter under servicerammen 

Besparelser på f.eks. kurser kan ikke 
bruges på virksomhedskonsulenter mv. 




