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Historisk tilbageblik på integrationsindsatsen 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ønsket et historisk tilbageblik 
på integrationsindsatsen. Baggrunden for ønsket er blandt andet en DA-
analysei, der beskriver et stort økonomisk potentiale for kommunerne, 
hvis de hjælper flere indvandrere fra offentlig forsørgelse til 
beskæftigelse. Analysen tager udgangspunkt i, hvor stor en andel af 
indvandrere fra ikke-vestlige lande, der var på offentlig forsørgelse i 2018 
og holder kommunerne op mod landsgennemsnittet. 
 
I 2018 havde Svendborg Kommune 2.045 indvandrere fra ikke-vestlige 
lande i alderen 16-64 år. Det kan være borgere Svendborg Kommune har 
modtaget som flygtninge- eller familiesammenførte, men det kan også 
være borgere, der efterfølgende er tilflyttet kommunen. Tallet dækker 
over alle indvandrere uanset hvornår de er tilflyttet kommunen. 
 
Af de 2.045 personer var der 859 personer der i 2018 modtog offentlig 
forsørgelseii, hvilket svarer til en andel på 42 procent. Ifølge analysen var 
det tilsvarende landsgennemsnit 32 procent. Ud fra denne forskel opgør 
DA-analysen, at der i Svendborg ville være et besparelsespotentiale på 
knap 28 mio. kr. hvis andelen af forsørgede var på niveau med 
landsgennemsnittet.iii 
 
Tabel 1 viser hvordan forskellen i andelen af offentlige forsørgede er 
fordelt på målgrupper. De største forskelle er på førtidspension, 
integrationsydelse og kontanthjælp, hvor Svendborg har en større andel 
end landsgennemsnittet, mens Svendborg f.eks. har færre på 
ressourceforløb. 
 
Integrationsydelse og kontanthjælp er midlertidige ydelser, mens 
førtidspension er en varig forsørgelse. Det er derfor ikke muligt at 
nedbringe antallet af førtidspensionister ved at få de borgere, der allerede 
er tilkendt pension i job, opmærksomheden skal i stedet være på at 
forebygge at antallet stiger. 
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Tabel 1: Andel af ikke-ikke vestlige indvandrer på off. Forsørgelse 2018 

  Andel forsørgede af målgruppen Forskel til 
gnms. 

  Hele landet Svendborg 2018 (DA) 
Ydelsesgrupper i alt 31,80 42,00 10,20 
A-dagpenge 2,69 2,69 0,00 
Kontanthjælp 6,50 7,63 1,13 
Uddannelseshjælp 0,55 0,54 -0,01 
Revalidering 0,06 0,00 -0,06 
Forrevalidering 0,01 0,00 -0,01 
Integrationsydelse 5,74 10,42 4,68 
Sygedagpenge 1,35 1,32 -0,03 
Jobafklaringsforløb 0,86 1,32 0,46 
Ressourceforløb 1,41 0,73 -0,67 
Ledighedsydelse 0,44 0,54 0,10 
Fleksjob 1,28 1,66 0,39 
Førtidspension 10,64 14,77 4,13 
Efterløn 0,28 0,34 0,06 

Kilde: Jobindsats, Statistikbanken, egne beregninger. 
 
 
Hvis man følger DA-analysens opgørelsesmetode og ser på de seneste 
års udvikling viser tabel 2, at andelen af ikke-vestlige indvandrere på 
offentlig forsørgelse har været faldende siden 2016. Forskellen mellem 
landsgennemsnittet og Svendborg var i 2019 faldet til 38 procent. 
 
Tabel 2: Andel ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Ikke-vestlige 
indvandrere (16-64 år) 

1.783 1.903 1.992 2.045 2.031 

Fuldtidspersoner på 
off. forsørgelse 

881 1.020 992 859 781 

Andel på off. 
Forsørgelse 

0,49 0,54 0,50 0,42 0,38 

Kilde: Danmarks statistik, jobindsats og egne beregninger 
 
I figur 1 er der set nærmere på hvordan forskellene mellem 
landsgennemsnittet og Svendborgs tal fordeler sig i henholdsvis 2018 og 
2019. 
 
På de midlertidige ydelser kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering 
og integrationsydelse har Svendborg fortsat en højere andel, men 
forskellen og dermed besparelsespotentialet er blevet mindre. Hvad 
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angår a-dagpenge var Svendborg i 2019 under landsgennemsnittet. Der 
har været en lille stigning i andelen af førtidspensionister, da antallet er 
steget med 10 personer. 
 
Figur 1; Forskel mellem Svendborg og landsgennemsnittet i andel af ikke-
ikke vestlige indvandrer på off. Forsørgelse i 2018 og 2019
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Kilde: Danmarks statistik, jobindsats og egne beregninger 
 
 
Figur 2 viser fordelingen af ikke-vestlige indvandrere på offentlig 
forsørgelse i Svendborg Kommune i 2019. 40 procent af de ikke-vestlige 
indvandrere, der i 2019 modtog offentlig forsørgelse er på en permanent 
offentlig forsørgelse, og det vil ofte være borgere, der har været her i en 
længere periode.  
 
Det besparelsespotentiale, der er bundet op på førtidspension vurderes 
ikke at være realiserbart, da ydelsen er varig.  
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Figur 2: Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, Svendborg 
Kommune, 2019 
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Kilde: Jobindsats.dk 
 
 
Ovenstående tal og DA-analysen bygger på oplysninger om alle 
indvandrere i Svendborg med en ikke-vestlig herkomst der bor i 
Svendborg. Det opgjorte besparelsespotentiale er således udtryk for den 
indsats, der historisk har været. Det er vigtigt, at der er fokus på en 
fremadrettet indsats, således at andelen af offentligt forsørgede fortsat 
falder. 
 
Lovændringer i 2016 medførte et øget fokus på, at integrationsborgere 
som udgangspunkt skulle anses som jobparate og 
beskæftigelsesindsatsen skulle sætte fokus på virksomhedsrettet 
aktivering. Svendborg Kommune har i de efterfølgende år arbejdet 
målrettet med at implementere lovgivningen og sætte fokus på et mål om 
selvforsørgelse, hvilket ses i det faldende antal borgere på 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og i den stigende 
beskæftigelsesgradiv. 
 
I tabel 2 ses selvforsørgelsesgraden for de borgere Svendborg Kommune 
har modtaget som flygtninge eller familiesammenførte i perioden fra 
2015-2019. 
 
 
 
 



Side 5 af 5

 
 
Tabel 2: Forsørgelsesstatus på flygtninge og familiesammenførte modtaget 
i 2015-2019 

Modtagelsesår 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Antal Flygtninge og 
familiesammenførte, der i 2020 er 
18+ år 131 86 40 9 3 
Antal der modtager ydelse 26 29 19 5 3 
Antal der ikke modtager ydelse 105 57 20 4   
Selvforsørgelsesgrad (%) 80,2 66,3 50,0 44,4 0,0 

Kilde: egne opgørelser. 
 
Tabel 2 viser, at for borgere, der har været her i mere end 5 år, er 80 
procent selvforsørgendev. Selvforsørgelsesgraden er opgjort ved at 
samkøre cpr.nr. på de borgere, kommunen modtog de enkelte år, med 
status i jobcentrets fagsystem februar 2020.  
 
Det er ikke muligt at opgøre om borgerne, der ikke modtager ydelse fra 
jobcentret er fraflyttet i kommunen, modtager SU eller har en lønindkomst 
uden der foretages en ressourcekrævende manuel sagsgennemgang. 
 

 
i Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse.” 
DA Analyse, 10. november 2019 
ii Offentlig forsørgelse er i DA-analysen opgjort som: a-dagpenge, kontanthjælp, 
uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, 
ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn 
iii Beløbet på 28 mio. kr. er dog de samlede udgifter i såvel stat og kommune, da 
området er omfattet af statsrefusion. Det kommunale besparelsespotentiale vil 
således være væsentligt mindre.  
iv Notat: Beskæftigelsesindsatsen – integrationsoverblik 2020 fra BIU-møde 3. 
februar 2020 
v Selvforsørgelse er defineret som at borgeren ikke har en sag om offentlig 
forsørgelse i Jobcenter Svendborg. 
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