
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Høringssvar: Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, 

integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.  

FOA har fået ovennævnte lovudkast til høring. FOA finder at en tilknytning til 

arbejdsmarkedet er af vital betydning for en vellykket integration i det danske 

samfund og arbejdsmarked.   

Med de lovændringer der foreslås gøres der op med den hidtidige danske 

integrationspolitik. Det betyder at udgangspunktet flyttes fra integration 

gennem arbejde til midlertidigt ophold med hjemsendelse som sigte. Konkret 

betyder det at der ikke længere lægges vægt på integration herunder arbejde, 

familie, aktivt medborgerskab, tilknytning m.m. som hidtil har været bærende 

elementer for en god integration 

Det får efter FOA’s opfattelse en række konsekvenser 

• Der stilles spørgsmål ved formålet og ideen med trepartsaftalen om 

arbejdsmarkedsintegration 2016 herunder IGU’en  

• En del de 9.972 af FOA’s medlemmer som har opholdstilladelse kan 

miste deres opholdsgrundlag og skal hjemsendes. 

• Rekrutteringsbehovet på Social- og sundhedsområdet øges, fordi 

medarbejdere hjemsendes 

 

Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration 2016 herunder IGU’en  

Med trepartsaftalen i 2016 var regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om 

at sætte rammerne for den fremtidige beskæftigelsesrettede 

integrationsindsats. Trepartaftalen om arbejdsmarkedsintegration byggede på, 

at arbejdsmarkedsintegration er en helt central del af integrationen af flygtninge 

og familiesammenførte i det danske samfund.   

Med de forslag til lovændringer, der ligger i forslaget, gøres der op med denne 

tilgang. Det erstattes af en indsats, der retter sig mod selvforsørgelse og hurtigst 
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mulig repatriering. Det sætter spørgsmål ved Trepartsaftalen om 

arbejdsmarkedsintegration herunder IGU’en. 

IGU’en blev aftalt med det formål, at flest mulige flygtninge og 

familiesammenførte opnår ordinær beskæftigelse, og at IGU’en skulle være et 

helt centralt redskab enten til direkte ordinær beskæftigelse eller en 

erhvervsrettet uddannelse.  

Konsekvenser for FOA’s medlemmer 

FOA har gennem de sidste 10 år hvert andet år fået lavet en medlemsstatistik (af 

Danmarks Statistik) med en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er 

indvandrere og efterkommere. 

FOA havde (juni 2018) 19.833 medlemmer med anden etnisk baggrund end 

dansk, hovedparten er indvandrere i aldersgruppen 30-49 år og 78% kommer fra 

ikke vestlige lande. Af de 19.833 er 9.972 her i landet på en opholdstilladelse. 

Vi kender ikke hvilken opholdstilladelse (midlertidig eller permanent) som vores 

medlemmer har, men da antallet af medlemmer med indvandrere baggrund de 

sidste 8 år er steget med 32 % må vi antage, at en ikke ubetydelig del har 

midlertidig opholdstilladelse. 

Vi må derfor antage, at de foreslåede lovændringer vil betyde, at en ikke 

ubetydelig del af vores medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk 

mister deres opholdstilladelse. Medlemmer der på bedste måde har levet op til 

kravene om arbejde, selvforsørgelse, uddannelse og aktivt medborgerskab og 

gennem deres arbejde har bidraget til den dansk velfærd. 

Konsekvenser for Social- og sundhedsområdet 

Social- og sundhedsområdet har gennem de sidste 10 år bidraget væsentligt til 

den stigende beskæftigelse af flygtninge og familiesammenførte og her er tale 

om personer, der har taget en erhvervsfaglig uddannelse. 

Antallet af ansatte med ikke vestlig baggrund på social- og sundhedsområdet har 

været støt stigende de seneste år. Således blev der i 2017 nyansat 1.050 flere 

med ikke-vestlig baggrund og kun 925 med etnisk dansk oprindelse på 

ældreområdet. 

Da knap 2/3 af de 9.972 FOA-medlemmer på opholdstilladelse arbejder på 

Social- og Sundhedsområdet hvor der i forvejen er mangel på arbejdskraft vil det 

kunne få betydelige negative konsekvenser på hele ældreområdet hvor 

hovedparten arbejder. Det har også konsekvenser for de af vores medlemmer 

der kommer til at mangle kollegaer til at få enderne til at nå sammen på et 

område hvor der i dag er store rekrutteringsudfordringer - og i særdeleshed når 
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vi ved at mange af de berørte medlemmer med anden etnisk baggrund end 

dansk har en social- og sundhedsuddannelse. 

FOA kan på denne baggrund ikke anbefale lovændringerne. Vi skal samtidigt 

opfordre hvis et flertal i folketinget ønsker at gå videre med de foreslåede 

lovændringer at der tages højde for de ikke ubetydelige konsekvenser 

gennemførelsen har for FOA’s medlemmer og den danske velfærd. 

 

Med Venlig hilsen 
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                          Forbundssekretær                                                Jens Folkersen 
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