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Forord
Kerteminde Byråd har besluttet at kommunens integrationspolitik skal ajourføres med ud-
gangspunkt i nedenstående:

• at borgerne bliver aktive medborgere
• at der er åbenhed overfor kulturelle forskelle og ligheder
• at arbejdskraftsudbuddet styrkes gennem målrettet integration
• at sikre afspejling af integrationspolitik i de øvrige politikområder i Kommunen
• at give sig tid til at forstå og sikre god integration i lokalområderne

Ønsket har været at involvere politikere, fagfolk og ikke mindst borgere med interesse for inte-
grationsområdet i udarbejdelsen af denne politik og dermed også i integrationen af flygtninge. 

Udgangspunktet er endvidere visionen for ”Fællesskabet i Kerteminde”, udvikling af velfærds-
ydelser i samskabelse med borgerne.

Til at forestå arbejdet nedsattes følgende arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ker-
teminde Byråd (Arbejdsmarkedsudvalget), administrationen, Kerteminde Frivil-ligcenter, LINK, 
Kerteminde Erhvervsforening og Kerteminde Landsbyråd.

Arbejdsgruppens første opgave var et formulere en vision for den nye integrationspoli-tik. Vi-
sionen kom til at lyde:

  Kerteminde Kommune 
  – hvor flygtninge er aktive medborgere i det danske samfund.

En aktiv medborger definerede arbejdsgruppen, som en person, der
• kan kommunikere med andre borgere
• har en basal viden om danske samfundsforhold, herunder kultur og historie
• har mulighed for at skabe sig en identitet gennem adgang til job, uddannelse og delta-

gelse i foreningsaktiviteter
• efter bedste evne involverer sig i integrationsprocessen
• føler sig set og velkommen

På baggrund af diskussioner i arbejdsgruppen samt et meget udbytterigt møde med en gruppe 
syriske flygtninge, besluttede arbejdsgruppen at integrationspolitikken skulle formuleres med 
udgangspunkt i følgende 5 temaer:

• Uddannelse
• Job og Erhvervsmuligheder
• Bosætning
• Mødet med andre medborgere
• Mødet med ”det officielle danske system”

Til hvert tema udarbejdede arbejdsgruppen en hensigtserklæring (eller overordnet politik til 
den pågældende tema). Disse hensigtserklæringer dannede efterfølgende grundlag for 4 fo-
kusgruppemøder med en række inviterede interessenter, som vurderedes at besidde særlig 
viden og erfaringer i relation til temaer. Kun lykkedes det ikke at afholde
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et fokusgruppemøde om tema vedr. job og erhvervsmuligheder. I stedet er et antal virksom-
hedsledere kontaktet og interviewet telefonisk.

Formålet med fokusgruppemøder var dels at høre deltagernes umiddelbare holdninger til de 
formulerede hensigtserklæringer – og at indhente mødedeltagernes forslag til konkrete initiati-
ver, som kunne medvirke til at implementere hensigterne (politikken).

Det er vigtigt at understrege, at det foreliggende forslag ikke er en fuldstændig ny integrations-
politik. Området er ”bundet” af en del gældende lovgivning – og forslaget skal derfor betragtes 
som arbejdsgruppens forslag til en række initiativer, som gruppen skønner kan være med til at 
kvalificere arbejdet med at integrere flygtninge i Kerteminde Kommune.

Arbejdsgruppen forventer, at kommunens administrativt ansvarlige for integrationsarbejdet ef-
terfølgende nærlæser hensigtserklæringerne og forslagene til initiativer med henblik på  at 
formulere endelige forslag til konkrete handlingsplaner for de 5 temaer, hvor der dels tages 
hensyn til lovgivning, allerede igangsatte initiativer – samt intentionerne i det foreliggende nye 
forslag.

Tak til alle der har brugt tid på at deltage i fokusgrupper og i øvrigt er kommet med input.

Vi tror og håber på, at Integrationspolitikken kan bidrage til en god integration af flygtninge i 
Kerteminde Kommunen.

På vegne af arbejdsgruppen og Arbejdsmarkedsudvalget
Michael Gammelgaard
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De 5 temaer

Tema: Uddannelse

Kerteminde kommune vil sikre, at alle flygtninge tilbydes målrettede uddannelsesforløb, som 
fremmer integration gennem selvforsørgelse.

På baggrund af særlige afklaringsforløb, skal der tages hensyn til den enkelte flygtnings fag-
lige, sociale og personlige uddannelsesmuligheder. Eventuelt manglende faglige, sociale og/
eller personlige kompetencer skal i videst muligt omfang forsøges afhjulpet inden valg af ud-
dannelsesretning med henblik på at matche den enkelte til danske uddannelser.

Flygtninge under 30 år skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Flygtninge over 30 år skal opkvalificeres.

Børn indsluses gennem daginstitutionerne og skolerne.

Kerteminde kommune vil sikre, at alle flygtninge gennemfører sprogundervisning i dansk og 
gennemfører den krævede eksamen så hurtigt som muligt.

Forslag til initiativer:

1. Kerteminde Kommune har en synlig integrationskoordinator, som er kontaktperson og 
koordinator med hensyn til uddannelse af flygtninge og som kan medvirke til vidensde-
ling vedr. uddannelse.

2. Kerteminde Kommune skal etablere relevante netværk med interessenter på uddan-
nelsesområdet for flygtninge. Agendaen på netværksmøderne skal som minimum om-
handle faglig sparing, erfaringsudveksling og koordinering af samarbejde og initiativer

3. Kerteminde Kommune skal sikre at relevante aktører kan mødes i netværk eller til rund-
bordssamtaler omkring den enkelte flygtning.

4. Kerteminde Kommune skal med henblik på at kortlægge den enkelte flygtnings fagli-
ge, sociale og/eller personlige kompetencer, tilbyde et realkompetenceforløb. Der tilret-
telægges specifikke kompetenceafklarings- og uddannelsesforløb i samarbejde med 
f.eks. Østfyns Produktionsskole, Sprogskolen, ungevejledningen samt VUC.

5. Kerteminde Kommune skal ud over sprogundervisning og uddannelse, tilbyde flygtnin-
ge kursus i at blive iværksættere og/eller selvstændig.
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Tema: Job/erhvervsmuligheder
Kerteminde Kommune vil sikre hver enkelt flygtning en tidlig faglig, sproglig og social kompe-
tenceafklaring og en efterfølgende matchmaking med lokale jobmuligheder.

Det er målet at alle i den erhvervsdygtige alder som minimum tilbydes et virksomheds-praktik-
forløb inden for de første tre måneder efter ankomsten til kommunen.

Kommunen skal om muligt tilstræbe, at praktikpladsen matcher flygtningens erhvervs- og ud-
dannelsesmæssige kompetencer, således at fagligheden understøttes og vedli-geholdes.

Virksomhedspraktikken har som sigte at styrke dansktilegnelsen og skabe tilknytning til det 
danske arbejdsmarked.

Virksomhedspraktikken skal under hensyntagen til lovmæssige krav kombineres med sprog-
undervisning og/eller andre foranstaltninger, som skønnes nødvendige.

Forslag til initiativer:

1. Kerteminde Kommune skal undersøge muligheden for at indgå aftaler med lo-kale ak-
tører, f.eks. Østfyns Produktionsskole og asylcentre, med henblik på at afklare de en-
kelte flygtninges faglige kompetencer i forhold til lokale beskæfti-gelsesmuligheder.

2. Kerteminde Kommune skal facilitere processer, som sikrer tæt dialog mellem lokale 
virksomheder, institutioner m.m. og kommunale medarbejdere, som be-skæftiger sig 
med flygtningeforhold.

3. Kerteminde Kommune skal igangsætte en kampagne målrettet kommunens virksom-
heder, institutioner, foreninger m.m. med henblik på  at informere om betydningen af og 
behovet for praktikpladser til flygtninge – med det mål at der i forlængelse heraf etable-
res min. XX nye praktikpladser.

4. Kerteminde Kommune skal tage initiativ til etablering af tilbagevendende speeddating 
arrangementer mellem flygtninge og lokale virksomheder.
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Tema: Bosætning
Kerteminde Kommune vil sikre, at flygtninge, som ankommer til Kerteminde Kommune får en 
passende bolig. 

Det skal tilstræbes, at 
• flygtninge bosættes over hele kommunen
• der tages lokale initiativer til at præsentere de nye medborgere for tilbud og aktiviteter, 

som kan medvirke til en god integration
• flygtninge ikke isoleres uden transportmuligheder til institutioner, arbejde, uddannelse, 

venner m.fl.

Forslag til initiativer:

1. Kerteminde Kommune skal sammen med boligforeninger, private boligudlejere og lands-
byråd/lokalråd forsøge at finde egnede boliger overalt i kommunen, der passer den pågæl-
dende flygtnings behov (enlig, lille eller stor familie).

2. Kerteminde Kommune skal udarbejde og implementere en proces, så flygtninge får mere 
vejledning om og støtte i danske boligforhold. 

3. Kerteminde Kommune skal i samarbejde med lokalbestyrelser i boligforeningerne og lands-
byernes lokalråd/beboerforeninger udvikle og implementere en udvidet velkomstordning, 
så flygtninge bydes velkomne. De første besøg skal ske sammen med tolk/repræsentant 
fra LINK.

4. Lokalbestyrelser i boligforeningerne og landsbyernes lokalråd/beboerforeninger skal arbej-
de på at etablere grupper af lokale beboere, der kan hjælpe flygtninge i deres lokalområder 
med praktiske daglige spørgsmål og fungere som kontakt-personer, mentorer m.fl.

5. Kerteminde Kommune udpeger en administrativ person som kontaktperson til boligfor-
eninger, private boligudlejere og landsbyerne kan kontakte, hvis der op-står spørgsmål i 
forbindelse med flygtninges bosætningsforhold.

6. Flygtninge skal i integrationsperioden have et gratis buskort, så de kan komme rundt i 
kommunen (sprogundervisning, aktiviteter, arbejde, praktik, besøg m.m.)
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Tema: Møde med andre medborgere
Kerteminde Kommune vil vi skabe gode kontaktflader mellem flygtninge og andre borgere i 
lokalsamfundet. 

Inden for integrationsperioden skal flygtninge introduceres til det frivillige sociale og idrætslige 
foreningsliv, og de skal involveres som medlemmer af foreninger i det omfang, de selv har lyst, 
mulighed og behov for det. 

Forslag til initiativer:

1. Kerteminde Kommune skal i samarbejde med Frivilligcenter Kerteminde og kommu-
nens foreninger lave en aftale, som giver flygtninge mulighed for at deltage i foreninger-
nes aktiviteterne kontingentfrit i indtil 6 måneder mod at deltage i frivilligt arbejde for den 
pågældende forening.

2. LINK afsøger flygtningens interesse for at være aktiv eller frivillig i en forening i deres 
første snak med flygtningen. Efterfølgende kontakter LINK Frivilligcenter Kerteminde 
som sørger for at skabe kontakt mellem flygtning og forening, såfremt der er tale om en 
voksen borger. Er borgeren under 18 år tages der kontakt til ”Plads til Alle”.

3. Frivilligcenter Kerteminde afholder 2 gange årligt arrangementer for flygtninge og for de 
danskere, der er kontaktpersoner for flygtninge med det formål at få flygtningene inte-
greret i foreningslivet og deres aktiviteter. Foreningerne deltager med repræsentanter 
og med informationsmaterialer

4. Frivilligcenter Kerteminde holder 1 gang pr måned cafe for flygtningene, hvor formålet 
er at være sammen og tale dansk. Repræsentanter fra foreningslivet inviteres til at 
deltage

5. Frivilligcenter Kerteminde indgår aftaler med frivillige, som får til opgave at ”tage flygt-
ninge i hånden” og hjælpe dem i gang i foreningslivet. 
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Tema: Mødet med 
det officielle danske system
Kerteminde Kommune vil sikre en åben adgang og læring om den danske kultur og samfun-
dets struktur, således at flygtninge opnår forståelse for samfundet og mulighed for at integrere 
sig.

Kerteminde Kommune sikrer gennem én indgang til den kommunale forvaltning, at flygtninge 
selv kan henvende sig til og være i dialog med alle offentlige instanser, samt være aktive med-
borgere.

Forslag til initiativer:

1. Kerteminde Kommune skal sikre at flygtninge har én fast sagsbehandler igennem hele 
integrationsprogrammet.

2. Kerteminde Kommunes hjemmeside udvides med informationer om integration, hvor 
flygtninge, borgere, samarbejdspartnere, andre offentlige instanser og lign. kan finde 
oplysninger om flygtningeforhold, kontaktpersoner m.m.

3. For at flygtninge kan blive selvhjulpne til at begå sig i forhold til det danske system, skal 
Kerteminde kommunen facilitere borgernes adgange til, at medvirke til, at flygtninge 
får forståelse for systemets aktører f.eks. politi og tandlæge. Facilite-ringen skal foregå 
sammen med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. LINK.
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