
 

Analyse  
Kommunernes anvendelse af systematiske virksomheds-
modeller til flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge under integrationsprogrammet. 
 
LG Insight har som en del af forskningsprogrammet EARN foretaget en spørgeskema-
undersøgelse af hvilke virksomheds-modeller, som kommuner har anvendt til 
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i perioden 2007-2017. EARN (Economic 
Assimilation Research Network) er et forskningssamarbejde mellem LG Insight, VIVE 
og Københavns Universitet som søger forsknings-dokumenteret viden om effektfulde 
integrationsindsatser. Projektet er støttet af Innovationsfonden i perioden 2017-2021, 
og har til formål at dokumentere effekterne af de integrationsfaglige tilbud i 
kommunerne i perioden 1999-2017 

Om undersøgelsen 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har været at afdække, i hvilket omfang 
kommunerne har anvendt systematiske virksomhedsrettede modeller.  

Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt til 93 af landets 98 kommuner. Samsø-, Læsø-, 
Fanø-, Dragør- og Vallensbæk Kommune indgår ikke, af den årsag at de samarbejder 
med anden kommune om integrationsindsatsen. Ud af de 93 kommuner har 61 
kommuner deltaget i undersøgelsen.  

Undersøgelsen viser, at særligt Virksomhedscenter og Branchepakker er hyppigt 
anvendt i kommunen. 

▶ Et Virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en 
privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med f.eks 
ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer 
tættere på arbejdsmarkedet. Mere konkret indebærer samarbejdsaftalen 
mellem kommunen og en virksomhed, at virksomheden stiller et fast antal 
pladser til rådighed for jobcentret. 
 

▶ Branchepakker er forløb rettet mod delbrancher på det lokale 
arbejdsmarked, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder for nyankomne 
flygtninge – typisk ikke-faglærte delarbejdsmarkeder. Modellen omfatter en 
systematisk træning af faglige, sproglige og personlige kompetencer indenfor 
udvalgte delbrancher.  
 

Undersøgelsen viser, at både virksomhedscentre og branchepakkemodeller i dag er 
udbredt i mange af landets kommuner. Det aflæses ligeledes, at andelen af kommuner 
benytter Virksomhedscenter stiger markant efter 2014, mens samme tendens 
observeres for Branchepakker efter 2015.   

Undersøgelsens resultater er i præsenteret i figurerne på næste side: 

  



 

 

Figur1: Andelen af kommuner der i perioden 2012-2017 har anvendt/anvender Virksomhedscenter eller 
Branchepakker  

 

Note: Andelen af kommuner der til spørgsmålet: ”Hvilke virksomhedstilbud har kommunen anvendt for flygtninge i 
perioden 2007-2017” har angivet ”Branchepakker” eller ”Virksomhedscenter” 

 

Undersøgelsens samlede resultater forventes offentliggjort i april 2018, hvor resultater 
præsenteres i et nyhedsbrev samt i et opsamlingsnotat. Nyhedsbrev og opsamlingsnotat 
offentliggøres på Københavns Universitets hjemmeside: 

www.econ.ku.dk/earn  
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Om EARN 
Formålet med projekt EARN er at undersøge de lokale integrationsindsatser og skabe et overblik over de 
mange initiativer på området. Endvidere afsøge hvilke indsatser der har vist sig mest effektive vha. 
statistiske analyser samt en tæt dialog med relevante aktører, for med dette udgangspunkt, at kunne 
dokumentere ”best practice” til gavn for både nyankommne flygtninge og kommuner.  
 
Konkret afdækkes kommunernes brug af systematiske dansk- og virksomhedsmodeller, samarbejdet 
med civilsamfundet og modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge herunder praksis 
for boligplacering. Herudover vil EARN beskrive den lovgivningsmæssige ramme for perioden 1999-2007.  

Kontakt LG Insight for yderligere viden om 
denne undersøgelse: 
 
Lars Larsen 
ll@lginsight.dk 
Tlf. 20 43 00 42 

Kontakt Københavns Universitet for yderligere 
viden om EARN: 
 
Mette Foged 
mette.foged@econ.ku.dk 
Tlf. 35 32 35 82 


