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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af 44 mio. kr. til tillægsbevillinger mål-

rettet indslusning af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked. Af de 44 mio. 

kr. er 24 mio. kr. restmidler fra Socialfonden og 20 mio. kr. DEM-midler.  

 

Baggrund 

Ruslands invasion af Ukraine har ført til, at 28.000 ukrainere foreløbig er flygtet til 

Danmark, og der er forventning om, at invasionen kan medføre helt op mod 100.000 

flygtninge, selvom risikoen for dette synes at være mindre end først antaget.  

 

Der er på tværs af myndigheder igangsat en bred indsats for at integrere de ukrainske 

flygtninge på det danske arbejdsmarked. Fx har Styrelsen for arbejdsmarked og re-

kruttering lanceret en ny hjemmeside, som skal gøre det nemmere for ukrainere og 

arbejdsgivere at finde hinanden (jobguideUkraine.dk). På samme vis er der igangsat 

en række private initiativer. Her kan fx nævnes det iværksætterinitiativ, som Dansk 

iværksætterforening har iværksat (StartUp Ukraine), og som bl.a. Erhvervsstyrelsen 

bidrager til, og som findes på Virksomhedsguiden.  

 

Sekretariatet har undersøgt, hvilke muligheder bestyrelsen har for at bidrage til inte-

grationen af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked.  

 

Set i lyset af den aktuelle flygtningesituation har EU vedtaget en række ændringer til 

strukturfondsreglerne (det såkaldte CARE-forslag), så eventuelle restmidler i med-

lemsstaternes regionalfonds- eller socialfondsprogrammer for programperioden 

2014-2020 kan målrettes afhjælpning af flygtningesituationen. Restmidlerne kan an-

vendes frem til udgangen af marts 2023.  

 

På nuværende tidspunkt er der samlet i omegnen af 24 mio. kr. i socialfondsprogram-

met (hvoraf ca. 6,2 mio. kr. er reserveret til Sjælland). Midlerne vil kunne bruges til 

at hjælpe ukrainske flygtninge i forbindelse med indsatser, der skal integrere dem på 

det danske arbejdsmarked. Beløbet forventes at stige, efterhånden som projekter luk-

kes uden at have brugt deres fulde tilsagn, og midlerne derfor går tilbage til bestyrel-

sen.  

 

Tabel 2 

Socialfond – restmidler pr. 8/6 
Mere udviklede regio-

ner Sjælland 

1 Iværksætteri og jobskabelse     11.434.570 kr.            117.973 kr.  

2 Mobilitet på tværs af landegrænser       1.004.938 kr.              83.350 kr.  

3 Social inklusion           526.857 kr.        3.399.817 kr.  

4 Uddannelse       5.144.564 kr.        2.562.844 kr.  

I alt     18.110.928 kr.        6.163.984 kr.  

 

For regionalfondsprogrammet gælder, at der er væsentlig færre restmidler på nuvæ-

rende tidspunkt. Anvendelse af restmidlerne på regionalfondsprogrammet til at 

https://jobguideukraine.dk/
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hjælpe integrationen af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked vil kræve 

en programændring (inkl. godkendelse fra bl.a. EU-Kommissionen), hvilket vil være 

tidskrævende og indebære en betydelig risiko for, at midlerne ikke kan udmøntes ret-

tidigt. Samtidig vurderes indsatser i regionalfondsprogrammet på nuværende tids-

punkt i mindre grad relevante i forhold til en indsats målrettet ukrainske flygtninge. 

 

Løsning 

Det foreslås, at restmidlerne i socialfondsprogrammet (24 mio. kr. og evt. yderligere 

tilbageløbsmidler) prioriteres til tillægsbevillinger målrettet indslusning af ukrainske 

flygtninge på det danske arbejdsmarked. Endvidere foreslås det, at der afsættes 20 

mio. kr. i DEM-midler til medfinansiering af tillægsbevillingerne, så der i alt vil være 

mindst 44 mio. kr. til rådighed til indsatsen. 

 

Midlerne foreslås tildelt ved direkte tildeling af tillægsbevillinger til eksisterende so-

cialfondsprojekter. Det skal være projekter, der i forvejen har fokus på at hjælpe bor-

gere ind på arbejdsmarkedet – fx via såkaldt social inklusion eller virksomhedsrettede 

kompetenceløft af de ukrainske flygtninge. Disse projekter skal med en tillægsbevil-

ling inddrage ukrainske flygtninge i deres målgruppe og dermed knytte tilkommende 

ukrainske flygtninge til det danske arbejdsmarked.  Udmøntningen af restmidlerne til 

tillægsbevillinger skal respektere regionskategorierne, men ikke nødvendigvis prio-

ritetsakserne i socialfondsprogrammet.  

 

Løsningen indebærer, at indsatsen tilrettelægges inden for de eksisterende rammer af 

socialfondsprogrammet og derfor kan eksekveres hurtigt. Projekter, som er relevante 

at tildele tillægsbevillinger, vil blive identificeret i forbindelse med sagsbehandlingen 

af afrapporteringer fra de eksisterende projekter.  

 

Konkret bliver hvert projekt vurderet på følgende fem kriterier: (1) Behov og efter-

spørgsel, (2) effektkæde, (3) lokal og regional forankring, (4) forenkling og (5) sam-

arbejde på tværs. Det vil som udgangspunkt være hensigtsmæssigt at koncentrere til-

lægsbevillinger på få projekter, der kan sikre afløb for midlerne. Bestyrelsen vil blive 

forelagt indstillinger til tillægsbevillinger på mødet i september. 

 

Sekretariatet vil derudover monitorere, om der er behov hos ukrainske flygtninge, 

som kan afhjælpes gennem målrettet brug af øvrige erhvervsfremmeindsatser fx in-

den for iværksætteri og forretningsudvikling mv. Bestyrelsen vil blive forelagt oplæg 

herom til beslutning, såfremt det viser sig relevant.  

 

Såfremt det ikke lykkes at udmønte alle midler til tillægsbevillinger til indsatser mål-

rettet flygtningesituationen, vil sekretariatet i sin løbende sagsbehandling vurdere, 

om andre projekter er egnede til generelle tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevil-

linger vil blive indstillet til bestyrelsen.  

 

Kommunikation 

Eventuel kommunikationsindsats vil ske efter bestyrelsens godkendelse af projekter, 

som indstilles til tillægsbevilling. Projekterne indstilles i en skriftlig proces med 
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mulighed for spørgsmål på bestyrelsens virtuelle møde den 20. september. Der vil 

også være mulighed for at stille spørgsmål skriftligt til tillægsbevillingerne, hvis man 

som medlem eventuelt er forhindret i at deltage i det virtuelle møde. Bestyrelsen får 

besked på Admincontrol, når indstillingerne er klar til behandling i skriftlig proces.   

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender sekretariatets indstilling om anvendelse af restmidler under Soci-

alfonden til tillægsbevillinger målrettet integration af ukrainske flygtninge på 

det danske arbejdsmarked, og 

• afsætter op til 20 mio. kr. DEM-midler til medfinansiering af tillægsbevillin-

ger til indsatsen. 

• er indforstået med, at restmidler, der ikke udmøntes til en Ukraine-indsats, 

søges anvendt til andre projekter, der kan anvende restmidler i form af en 

tillægsbevilling.   
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