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Høringssvar til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet.
Røde Kors har nogle specifikke kommentarer til bekendtgørelsen.
Aktivitets parat og helbredsundersøgelse
Det fremgår af § 8 stk. 3. at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om udlændingen er jobparat
og tilmeldes som jobsøgende i jobcenteret. Det fremgår endvidere af § 12, stk. 2 at kommunen inden
for 3 måneder skal visitere udlændingen for jobparat eller aktivitetsparat. Der bør her være en reference til bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssigvurdering til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og samtidig bør det i denne bekendtgørelse fremhæves, at alle udlændinge, som ikke erklæres jobparate, bør tilbydes en helbredsmæssig vurdering snarest muligt jf. integrationsloven § 15d.
Med den nye integrationslov bliver en udlænding kun erklæret aktivitetsparat, såfremt udlændingen
har ”væsentlige sociale og sundhedsmæssige problemer”, jf. bekendtgørelsens § 12. En helbredsmæssig vurdering er første skridt til at afdække de nærmere konsekvenser og eventuelle behandlingsbehov og er således nødvendig for, at der kan udarbejdes et meningsfuld integrationsprogram.
Når helbredsundersøgelsen kun skal tilbydes, såfremt kommunen efter en konkret vurdering skønner,
at der behov for nærmere afdækning, lægger det et stort ansvar på sagsbehandlerens skulder. Endvidere er Røde Kors bekymret for, at der kan være betydelig uens praksis i kommunerne. Det er derfor Røde Kors’ anbefaling, at der udvikles en vejledning med konkrete vurderingskriterier.
Obligatorisk information om civilsamfundet
Det fremgår af § 8 stk. 2., at sagsbehandleren i forbindelse med indgåelse af integrationskontrakten
med en udlænding kun én gang i vurderingen af udlændingen skal forholde sig til "udlændingens familiemæssige, sundhedsmæssige og sociale baggrund". Herefter skal sagsbehandleren ikke yderligere
forholde sig til den enkelte udlændings sociale forhold.
Den sociale integration, som civilsamfundet er garant for, går hånd i hånd med den kommunale beskæftigelsesrettede og sproglige integrationsindsats. Dette er et samspil, der med det stærke be-
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skæftigelsesfokus, er behov for at styrke. Røde Kors har gode erfaringer med, at sagsbehandleren
med ansvaret for integrationsprogrammet er den indledende formidler af frivillige sociale tilbud til nyankomne flygtninge i lokalsamfundet. Dette var tidligere et vigtigt element i integrationsplanen, som
udlændinge omfattet af integrationsloven, skulle tilbydes.
Vi frygter desuden, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund påvirkes negativt af, at den
enkelte sagsbehandler ikke skal forholde sig til udlændinges sociale interesser eller ønske om at
komme i kontakt med lokale frivillige.
Derfor bør civilsamfundets tilbud også være inkluderet i lovgivningen som en et tilbud, kommunerne
skal orientere sig imod og informere om i integrationsprogrammet. Dette kan med fordel indskrives i
Kapitel 5, Tilbud under integrationsprogrammet.

Venlig hilsen

Anders Ladekarl,
Generalsekretær
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