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Behandles i Udvalget for Velfærd i Norden 
 

Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over 

Ministerrådsforslag om integration 

Forslag 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Mini-

sterråd, 

 

- at gennemføre samarbejdsprogrammet om integration 2022 - 2024, som det 

beskrives i udkast til ministerrådsforslag, samt med hensyntagen til udval-

gets synspunkter. 

Baggrund 

I 2016 besluttede samarbejdsministrene i Nordisk Ministerråd at etablere et 3-årigt 

(2016- 2018) nordisk samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvan-

drere som følge af det store antal flygtninge, som ankom til Norden i 2015. MR-SAM 

vedtog i 2018, at programmet skulle videreføres med en ny 3-årig periode til og med 

2021. I 2020 blev det vedtaget at forlænge programmet med yderligere tre år, da der 

fortsat er brug for udvikling af viden og metoder, som bidrager til, at nye borgere i 

Norden bliver integreret. Indeværende udkast til program gælder således for perio-

den 2022 – 2024. 

 

Integrationsområdet spænder bredt og berører flere sektorer: Social og sundhed, li-

gestilling, børn og unge, uddannelse og arbejdsmarked med flere. Ligeledes er der 

potentiale i at nå bredt ud, da integration interesserer et bredt spektrum af målgrup-

per, herunder ministerier, myndigheder, forskningsinstitutioner, kommuner og civil-

samfund. Som følge heraf eksisterer der et stort videns- og praksisfelt som har rele-

vans på tværs af Norden.  

 

En evaluering af de foregående års indsats udarbejdet i 2020/2021 peger på, at der er 

behov for en yderligere fokusering af programmets målsætninger samt målgrupper. 

Dels for bedst muligt at kunne håndtere det omfattende arbejde, der foreligger på in-

tegrationsområdet i Norden, dels for at sikre programmets relevans blandt udvalgte 

målgrupper. I programperioden for 2022 til 2024 vil der primært blive fokuseret på 

problemstillinger og løsninger relateret til uddannelse og arbejdsmarked. 

 

Samarbejdsprogrammet har været i høring i Udvalget for Velfærd i Norden, Udvalget 

for Kundskab og Kultur samt Udvalget for Vækst og Udvikling. 
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Udvalgets synspunkter 

Et flertal i Udvalget for Velfærd i Norden stiller sig positivt til samarbejdsprogrammet 

om integration. Udvalget løfter blandt andet sprogforståelse som en vigtig del af in-

tegrationen og betoner, at et mere holistisk menneskesyn og praktisk indlæring af 

sprog og terminologi på arbejdspladser er af stor vigtighed for en vellykket integra-

tion.  

 

Udvalgets repræsentanter fra Nordisk Frihed stiller sig tvivlende overfor en fælles in-

tegrationsstrategi, eftersom dette forudsætter en fælles migrationspolitik. Politikken 

og håndteringen af området er forskellige i de nordiske lande. Derudover udtrykker 

Nordisk Frihed, at programmet mangler perspektiv på kriminalitet, udenforskab 

(marginalisering), sprogforståelse og spørgsmålet om fortsat indvandring. 

 

Et flertal i Udvalget for Kundskab og Kultur stiller sig bagom analysen i samarbejd-

sprogrammet om integration og anser uddannelse, sprogkundskaber og mulighe-

derne for at komme ind på arbejdsmarkedet som afgørende for, at integrationsarbej-

det lykkes.  

 

Udvalgets repræsentanter fra Nordisk Frihed pointerer, at de i denne henseende me-

ner, at individet har et egetansvar i dette. 

 

Et flertal i Udvalget for Vækst og Udvikling har ingen synspunkter til samarbejd-

sprogrammet. 

 

Udvalgets repræsentanter fra Nordisk Frihed reserverer sig beslutningen om at gen-

nemføre samarbejdsprogrammet med henvisning til, at integration af flygtninge ikke 

er en opgave, som tilfalder Nordisk Råd, da det ikke udgør kernen i det nordiske sam-

arbejde. Nordisk Frihed deler Nordisk Ministerrådsvurdering af, at uddannelse og ar-

bejde er to af de centrale forudsætninger for en vellykket integrationsproces. At 

sikre, at indvandrere har digitale kompetencer og sprogforståelse er vitalt, ligesom at 

arbejde for ikke-diskriminering og ligestilling og mod ”æreskultur”. Nordisk Frihed 

savner imidlertid en tydelighed i eget ansvar hos den indvandrede person. Integra-

tion kan ikke udelukkende ske gennem social- og uddannelsespolitik, men forudsæt-

ter et individuelt ansvar for at tilpasse sig og blive en del af det nye land som noget 

helt centralt. Med rettigheder følger således også pligter. Dette anser Nordisk Frihed 

som noget, der bør tydeliggøres mere i Nordisk Ministerråds program. Det gælder 

også i forhold til ansvaret for at lære sig sproget og varetage ansvar for egen forsør-

gelse mv. 

 

Et flertal i alle hørte udvalg, henholdsvis Udvalget for Velfærd i Norden, Udvalget for 

Kundskab og Kultur samt Udvalget for Vækst og Udvikling stiller sig bag om Nordisk 

Ministerråds udkast til samarbejdsprogram om integration 2022 – 2024 og rekom-

manderer, at programmet gennemføres. 
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Norden den 7. februar 2022 

Eva Lindh (S) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Maria Strömkvist (S) 

Truls Vasvik (A) 

Abbas Razvi (RV) 

Jenni Pitko (gröna) 

Kjerstin Wøyen Funderud (Sp) 

 

Guðmundur Ingi Kristinsson (Flf) 

Tone Wilhelmsen Trøen (H) 

Atte Kaleva (saml) 

Wille Valve (MSÅ) 

Tobias Drevland Lund (Rødt) 

Kathy Lie (SV) 

 

Reservation 

Nordisk Frihed reserverer sig beslutningen.  

 

Nordisk Frihed ønsker således, at Nordisk Ministerråd ikke gennemfører samarbejd-

sprogrammet 2022 – 2024 om integration. 

 

Norden 7. februar 2022 

Angelika Bengtsson (SD) 

 

Cassandra Sundin (SD) 

 

 

 

 

 


