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Bilag til sagsfremstilling vedrørende ændring af Integrationsloven pr. 1. juli 2013

Integrationslovens § 15 b - Udpegning af Koordinerende Borger Integrations Forvaltning

Udpegning af Administrativ Styregruppe til tværgående koordinering af integrationen

Formål:

Formålet med den administrative styregruppe for tværgående koordinering af integrationen er at 
koordinere den tværgående integration på tværs af forvaltningsområder, og på et strategisk niveau at sikre 
en sammenhængende og bred integrationsindsats.

Mål:

Målet er et velfungerende tværgående samarbejde, som på et strategisk niveau understøtter 
integrationspolitikken og den kommende mangfoldighedspolitik og tilhørende integrationsstrategi og 
handleplaner i Varde Kommune.

Indhold:

Overordnet skal samarbejdet i den administrative styregruppe medvirke til, at målene i 
integrationspolitikken og den kommende integrationsstrategi nås samt, at de forskellige 
forvaltningsområder og kompetencer bringes i spil. 

Organisering:

Styregruppen for den tværgående koordinering af integrationen er en tværgående administrativ gruppe 
forankret i Borger og Arbejdsmarked. 

Styregruppen består af:

 Borger og Arbejdsmarked: Erik Schultz (formand)
 Sundhed og Rehabilitering: Pia Maria Nielsen, sekretær for styregruppen
 Sundhed og Rehabilitering: Kirsten Myrup
 Skoler: Skolechefen 
 Social og Voksen: Gitte Eskesen
 Børn og Unge: Lene P. Warwick
 Dagtilbud: Anette Brodde 

Integrationslovens § 15a – integrationsplan - økonomi

Opgaven med integrationsplan er en ny opgave.

Da lovændringen betyder at ikke kun flygtninge, men også familiesammenførte til danske og 
udenlandske ægtefæller skal have tilbudt en integrationsplan vurderer forvaltningen, at der årligt skal 
tilbydes 150 integrationsplaner. Social og Integrationsministeriet skønner at 75 % vil tage imod 
tilbuddet, dvs. 113 planer. 
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Hver integrationsplan vil tage 17 timer inkl. overhead (KLs vurdering) samlet 1.920 socialrådgivertimer, 
ca. 1 årsværk.

Der forventes imidlertid en ressourcebesparelse på ½ årsværk, idet samtaler tidligere afholdt i Psykiatri 
og Voksenservice og Jobcentret nu samles i én samtale med den koordinerende rådgiver.

Endvidere forventes en mindre ressourcebesparelse når Integrationskontrakten og Integrationsplanen 
på sigt samles i et dokument.

Det anslås derfor, at der vil være et øget personalebehov som følge af lovændringen omkring 
integrationsplan på ½ årsværk, 988 socialrådgivertimer.

Jf. Budgetønske 2014-17 søges tilførte DUT midler med kr. 50.000 overført til Koordinerende Borger 
Integrationsforvaltning. Dette vil kompensere med 140 socialrådgivertimer. 

Integrationslovens § 15 d - Helbredsmæssig vurdering – økonomi og organisering

Siden sommeren 2012 har Varde Kommune udført sundhedsscreening for familier med børn. 
Sundhedsscreeningen er udført af Børn, Unge og Familier, Sundhedsplejen. 

Helbredsmæssig vurdering for flygtninge uden børn er således en ny opgave. 

Organisering

Det forventes at Sundhedsplejen fortsat har ansvaret for den helbredsmæssige vurdering for familier med 
børn, hvorimod vurderingen for flygtninge uden børn forventes udført at Den Koordinerende Borger 
Integrationsforvaltning i Borger og Arbejdsmarked, Jobcentret.  

Økonomi

Social og Integrationsministeriet har vurderet, at udgiften til helbredsmæssig vurdering vil være kr. 2.000 
pr. person inkl. udgiften til tolk.

Det antages at der skal sundhedsvurderes 75 personer årligt, hvoraf enlige og familier uden børn anslås til 
25 personer. Forventet udgift kr. 50.000 for flygtninge uden børn og for familier med børn kr. 100.000.

I budget 2013 – 2017 er udmøntet til sundhedsscreening af familier med børn.

Der er i 2014-17 behov for en tilførsel på kr. 49.000 til helbredsmæssig vurdering af flygtninge uden børn. 
Jf. budgetønsker 2014-17 søges kr. 49.000 årligt i perioden 2014 – 2017.

Det forventes derfor at helbredsmæssig vurdering kan afholdes for evt. tilførte DUT midler samt de allerede 
udmøntede midler til sundhedsscreening.


