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Integrationspolitik 
Indsatsområder og målsætninger 
 
 
 
Baggrund 
 
 
Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overord-
nede vision om at  
 

 Jammerbugt Kommune vil skabe grundlag for at udvikle et godt serviceniveau for 
borgere og erhvervsliv 

 Kommunen vil sikre overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer 

 Kommunen vil understøtte en struktur, hvor der tage hensyn til helheden 

 Kommunen vil aktivt arbejde for dialog med og involvering af borgere, brugere og 
foreninger i de lokale beslutninger 

 
Udover sin vision har Jammerbugt Kommune formuleret en mængde politikker, der dels 
synliggør visionerne og målsætningerne på en række områder, og dels kommer til at 
fungere som styringsredskaber. Visionerne og politikkerne omfatter alle kommunens 
borgere og dermed også etniske minoriteter. Ønsket om en særskilt integrationspolitik er 
opstået ud fra et ønske om at styrke integrationsindsatsen, som er kompleks og involve-
rer mange forskellige aktører, og at sikre en koordineret og sammenhængende indsats 
mellem de forskellige aktører på området. 
 

 
 
Udarbejdelse og sammenhæng til andre politikområder 
Integrationspolitikken er blevet udformet på baggrund af arbejdet i en bredt sammensat 
projektgruppe og i samarbejde med kommunens Integrationsråd. Det har desuden været 
vigtigt, at integrationspolitikken formuleres så samtlige forvaltninger bliver aktive medspille-
re i udmøntningen af politikken. Denne tværfaglighed er af stor betydning på integrations-
området, da integrationspolitikken bør tænkes og formuleres ud fra en helhedsorienteret 
tilgang om kommunens rolle dels som myndighed og dels som servicevirksomhed i forhold 
til borgeren: 
 

 Kommunen er udøvende myndighed i forhold til lovgivningen – ikke kun på de en-
kelte forvaltningsområder (integration, beskæftigelse, familie, skole, fritid, mv.), men 
også på tværs af forvaltningsområder 

 Kommunen er en servicevirksomhed med kvalitetsstandarder i forhold til service-
ydelser og kommunikation til borgeren 

 Kommunen har derudover også en tredje rolle i forhold til borgere, nemlig som ar-
bejdsgiver med en bred personalesammensætning 
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Integrationspolitikken for Jammerbugt Kommune fokuserer på særlige indsatsområder og 
overordnede målsætninger for disse indsatsområder på integrationsområdet. 
 
De opstillede indsatsområder og mål tager alle udgangspunkt i de politisk vedtagne visio-
ner og mål, som er gældende i Jammerbugt Kommune, som beskrevet i Helhedsplan 13. 
De vedtagne visioner og mål i Helhedsplan 13 gælder for alle borgere i Jammerbugt 
Kommune og dermed også for flygtninge, indvandrere og familiesammenførte i kommu-
nen. 
 
Ud over at være borgere som alle andre borgere i kommunen med de rettigheder og plig-
ter som følger heraf er der dog et behov for at fremhæve nogle indsatsområder og mål-
sætninger, som påkræver en særlig opmærksomhed, når talen drejer sig om vejen mod en 
vellykket integrationsproces. 
 
Integrationspolitikken tilstræber at sikre flygtninge, indvandrere og familiesammenførte 
denne opmærksomhed. 
 
Integrationspolitikken beskriver dermed de overordnede indsatsområder for Jammerbugt 
Kommunes arbejde med integration. Udgangspunktet for arbejdet med politikken er, at 
integrationen går begge veje. Både danskere og etniske minoriteter har et ansvar for, at 
integrationen lykkes. Det er væsentligt, at den enkelte føler et medejerskab og ansvar for 
det samfund, som vi alle er en del af. Medejerskab kræver, at man føler sig set, hørt og 
værdsat. 
Integrationspolitikken i Jammerbugt Kommune bygger på en overordnet vision og over-
ordnede målsætninger for området samt målsætninger for de ni overordnede indsatsom-
råder. 
 
De handlingsbaserede indsatser som skal sikre en målopfyldelse funderes i de relevante 
fagudvalg. Det er fagudvalgenes opgave at fastlægge indsatser og handlinger, som udval-
gene finder vigtige at prioritere og igangsætte i forhold til de målsætninger, der er trukket 
frem som centrale i integrationsprocessen og som ligger inden for de pågældende fagud-
valgs område. Fagudvalgene har hver især mulighed for at indgå i nye samarbejder og 
indsatser. 
 
Integrationspolitikken revideres det andet år i kommunalbestyrelsens valgperiode. 
 
 
Den vellykkede integration er kendetegnet ved: 

 at flygtninge/indvandrere lærer at tale og forstå det danske sprog, får kendskab til 
og respekterer de værdier, det danske samfund bygger på.  

 at flygtninge/indvandrere bliver i stand til at tage en uddannelse eller et arbejde for 
på sigt at forsørge sig selv og sin familie. 

 at børn, unge, voksne og ældre med anden etnisk baggrund får mulighed for at ud-
vikle sig til medbestemmende borgere i det danske samfund ud fra netop deres 
personlige og kulturelle forudsætninger 
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Visionen 
 
 
Jammerbugt Kommune vil tilstræbe at skabe de helhedsorienterede rammer, der er 
nødvendige for en vellykket integration i forhold til alle aspekter af livet som borger. Visi-
onen for integrationspolitikken er, at alle oplever et tilhørsforhold i kommunen som gør, 
at de aktivt kan deltage og udfolde sig på lige fod med andre i samfundet. 
 

 
 
 

Overordnede målsætning 
 
 
Borgere med anden etnisk herkomst end dansk skal kunne leve og fungere som aktive 
samfundsborgere på lige fod med borgere med dansk herkomst med de rettigheder og 
pligter, der hører hertil. 
 
Ansvaret for en vellykket helhedsorienteret integration hviler ikke alene på de, der skal 
integreres og udvalgte medarbejdere i kommunen – alle i Jammerbugt Kommune har et 
medansvar. 
 

 
 
 

Målsætninger for de enkelte områder 
 
Modtagelse 
Modtagelsen er grundlaget for det fremtidige integrationssamarbejde mellem flygtninge, 
indvandrere og familiesammenførte og kommunen. 
 
Målsætningen er, 
 

 at de oplever, at de mødes med tryghed, tillid, information og kommunikation 

 at de oplever, at der tages hensyn til den enkeltes situation 

 at de tilbydes muligheden for at tilegne sig det danske sprog 

 at de tilbydes muligheden for at tilegne sig viden om danske normer og dansk kultur 
 
 
Børn og familie 
Integration har fokus på læring og tidlig indsats - på hele familien og de nære professionel-
le, der omgiver det. 
 
Dagpleje 
Målsætningen er, 
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 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, oplever at deres barn mødes 
med respekt og anerkendes for det, det er 

 at deres barn har mulighed for at udvikle sig til et helt menneske med selvværd 

 at deres barn får mulighed for at knytte venskaber og lære at være en del at fælles-
skabet med fællesskabets normer og værdier 

 at forældrene oplever at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud bygger på lige-
værdighed og respekt - gensidige krav og forventninger. 

 
Uddannelse 
Målsætningen er, 
 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, understøttes i behovet for at lære 
samt udvikles i samspil med andre børn og voksne, således at de kan indgå i for-
pligtende fællesskaber og medvirke til samfundets udvikling 

 at alle børn skal have mulighed for at lære og udfordres i de sociale og kulturelle 
sammenhænge, der danner ramme om børnenes udvikling og dannelse i lokalmil-
jøet 

 at børnene mødes med en anerkendende tilgang i skolen og i samspil med forældre 
gives mulighed for at opleve sig som værdsat med de ressourcer det enkelte barn 
er i besiddelse af 

 at der er fokus på traumer, der kan hæmme indlæringen 
 
Sundhedsfremme 
Målsætningen er, 
 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, oplever at respekt og ligeværd, 
åbenhed og tydelighed, troværdighed, engagement og nærvær samt ressourceori-
enteret menneskesyn er de bærende og understøttende værdier for principperne i 
arbejdet med børn og familier i Jammerbugt Kommune 
 

 at Jammerbugt Kommunen yder en generel forebyggende indsats, en tidlig indsats 
og en indsats, som tager sigte på at støtte børn og unge med særlige behov og 
hensyntagen 

 
Familieafdeling 
 
Målsætningen er, 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, oplever at kommunens opgave-
varetagelse overfor deres situation tager udgangspunkt i de udfordringer og mulig-
heder, som den samlede familie står overfor, således at løsninger søges i børn og 
familiers nærmiljø 

 at de gennem en understøttende rådgivningsindsats med afsæt i en anerkendende 
og ressourceorienteret tilgang sikres en aktiv inddragelse i at finde den "gode løs-
ning” for familien 

 at de mødes med en høj grad af faglighed i de påkrævede vejlednings- og rådgiv-
ningsopgaver, der knytter sig til den enkelte familie 
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Socialområdet 
Det er vigtigt, at alle borgere i størst muligt omfang kan klare deres eget liv. 
 
Målsætningen er, 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, oplever at der er én indgang til 
Jammerbugt Kommunes tilbud, og at rådgivningen omkring behov og løsningsmu-
ligheder sker på et højt fagligt og professionelt niveau 

 at de med den hjælp, som ydes, bringes i en situation, hvor de i størst mulig grad 
kan klare sig selv 

 at de får en hurtig afklaring, bliver udredt og modtager de lovbestemte ydelser til ti-
den, som de har krav på i forhold til deres livssituation 

 
Frivillige 
Udover kommunens rolle er det vigtigt at inddrage de frivilliges indsats i integrationsarbej-
det. Den frivillige indsats er et uundværligt supplement til kommunens tilbud. 
 
Målsætningen er, 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte bibringes kendskab til de frivillige 
sociale foreninger, grupper, organisationer og enkeltpersoner, der alle udfører frivil-
ligt socialt arbejde, der kan lette hverdagen for dem 

 at de i Frivillighuset har én indgang til det frivillige sociale arbejde i kommunen 
 

 
Sundhed 
Der er et fælles ansvar, hvor alle forpligter sig – både individet, familien, netværket og 
kommunen – til at fremme og udvikle sundheden hos det enkelte menneske og i fælles-
skabet. 
Målsætningen er, 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, oplever at Jammerbugt Kommu-
nes sundhedspolitik bygger på gensidig forpligtelse og respekt og gennemføres i et 
positivt samspil mellem borgerne og kommunen 

 at de oplever, at der arbejdes for at socialt betinget ulighed i sundhed mindskes 

 at de oplever, at der gives sundhedstilbud målrettet de af dem, som har særlige be-
hov 

 
 
Beskæftigelse 
En central del i integrationsprocessen er beskæftigelse.  
 
Målsætningen er, 

 at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte, integreres i det danske samfund, 
således at de kan indgå i og bidrage til samfundet som selvforsørgende aktive bor-
gere 

 at de ses som en ressource i lokalsamfundet og at integrationsprocessen iværksæt-
tes hurtigst muligt, under respekt for individuelle hensyn 
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Kultur og fritid 
En inddragelse af flygtninge, indvandrere og familiesammenførte i fritids- og kulturlivet er 
vigtigt i et integrationsperspektiv. 
 
Målsætningen er, 
 

 at de oplever kommunen som en medspiller, der anerkender, udvikler og skaber 
forbindelse mellem dem og lokalbefolkningen 

 at de gennem inddragelse i foreningslivet styrkes i socialt fællesskab og almen 
dannelse 

 at de oplever vigtigheden af livslang læring og ser muligheder for at deltage i demo-
kratiet, så de dermed får fodfæste i det danske samfund og mulighed for at skabe 
tværkulturelle netværk 

 at de oplever identitetsskabende kulturelle aktiviteter eller tilbud i alle egne af kom-
munen 

 at de gives en forståelse for, at de også har et ansvar for at sikre at deres lokalsam-
fund fungerer socialt og kulturelt, så der skabes et attraktivt bosætningsmiljø  

  
 
Naturområdet 
En inddragelse af flygtninge, indvandrere og familiesammenførte i naturbeskyttelse kan 
bidrage til at fremme de naturværdier, der findes i Jammerbugt Kommune, og der igennem 
gøre kommunen til et mere attraktivt sted at leve og være. 
 
Målsætningen er, 
 

 at de oplever nødvendigheden af bevarelse og aktiv pleje af miljø- og naturværdier-
ne i kommunen 

 at de gennem tilgængelighed til naturoplevelser oplever mulighed for rekreativ ud-
foldelse samt bibringes motion og friluftsoplevelser 

 
 
Kommunen som arbejdsplads 
En central del i integrationsprocessen er beskæftigelse. Dette gælder også kommunen 
som arbejdsplads. 
 
Målsætningen er, 
 

 at personer med anden etnisk baggrund end dansk bibringes en forståelse af, at 
Jammerbugt Kommune tilstræber at kommunens medarbejdersammensætning af-
spejler det omkringliggende samfund. 

 
 
Borgerservice 
Et element i en vellykket integration er, at der skabes så lille afstand mellem flygtninge, 
indvandrere og familiesammenførte og kommunen som myndighed som muligt. 
 
Målsætningen er, 
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 at de oplever borgerservicecentrene som den naturlige dør til det offentlige 

 at de modtager den nødvendige hjælp med de ydelser, der forefindes i Borgerser-
vice herunder også hjælp til at benytte selvbetjeningsmulighederne 

 at de oplever, at Borgerservice kan være et bindeled til kommunens øvrige afdelin-
ger 

 
 
 
 
 
 


