
Referat af integrationsfaggruppen temadag 
afholdt i Købehavn den 17.marts 2016  

 

Velkommen ved bestyrelsen for integrationsfaggruppen. 

 Præsentation af alle kursusdeltagere. Der var i år bred tilslutning fra Sjælland og Fyn. 

09.35 –10.30: Oplæg ved Lektor Marie Louise Nørredam 
 Marie Louise Nørredam er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab/ KU. Hun har lavet 
en række forskningsprojekter inden for ulighed i sundhed og migration, etnicitet og sundhed 
og vil med udgangspunkt i sin viden og forskning komme ind på hvilke 
opmærksomhedspunkter, der kan være i forbindelse med helbredsudredning af ny ankomne 
flygtninge. 
Relevante sites: www.mesu.ku.dk og www.indvandrersundhed.dk 

 10.45-12.15:  Formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbritt Berlau 
Der kommer flere flygtninge end nogensinde før og der er stor politisk fokus. 
Majbritt gav Majbritt gav et øjebliksbillede e og en opsummering af området samt hvorledes 
DS forholder sig til integrationspolitikken og hvordan de hele tide er i dialog med politikere, 
presse mv. Mens vi afholdt generalforsamling var det nyeste forslag om blandt andet 
integrationsydelse, 225 timers regel, kontanthjælpsloft mm til afstemning i folketingssalen og 
DS havde i forbindelse med dette været i tæt dialog med politikerne for at synliggøre de 
konsekvenser som vedtagelse af forslaget vil få fremadrettet. 

Der er bekymring for at Lovforslaget vil være med til at skabe fattidom på sigt, idet mange har 
brug for de billige boliger, da mange ydelser sættes ned, og samtidig kommer mange 
flygtninge til som har behov for de billige boliger. Det forventes at der vil ske flere 
udsættelser, idet mange borgere ikke vil kunne afholde boligudgifterne på de nye ydelser. 
Tidligere erfaringer viste at boligudsættelserne i 00´erne steg, men efter man afskaffede 
fattigdoms ydelserne faldt disse. 

Så spørgsmålet er hvad vi stiller op med dem der ikke har penge? Der forventes et øget pres 
på enkelt ydelser både efter beskæftigelseslovgivningen og integrationsloven og loven ligger 
større pres på at få folk væk fra disse ydelser ved at få den i ordinært arbejde og uddannelse. 

DS forsøger at samarbejde med KL, f.eks. i fht. tilføring af ressourcer og afbureaukratisering 
og Ressourcegruppen og bestyrelsen har bidraget med praktiske erfaringer i fht. mødet med 
integrationsminister. 

Flygtninge vil generelt gerne have et job men det kan være svært at finde fodfæste på det 
danske arbejdsmarked eller i uddannelsessystemet. Dette er blandt andet også emnerne for 2 
og 3 parts forhandlinger som der pt afventes resultater af. I pressen har der dog både været 
talt om flygtningelandsbyer, elevstillinger for flygtninge, mangel på billige boliger, 
helbredsafklaring som der forhandles om.  
Relevante hjemmesider: 
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Integration/To--og-trepartsforhandlinger/ 
http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Damm-2--og-3-part-er-afgorende-for-at-
lykkes-med-integrationen-id199513/ 
http://www.kl.dk/Tema/Topmode-2016/ 
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10821 

 

http://www.mesu.ku.dk/
http://www.kl.dk/Tema/Topmode-2016/
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10821


Arbejdsmiljø 

Der er fokus på ressourcer rundt om i kommunerne og nogle steder er der sket opnormeringer 
og arbejdsmiljømæssige forbedringer. Det store politiske pres har skabt opmærksomhed og 
det bevirker at der også flyder ressourcer til nogle afdelinger. 

Det anbefales at bruge de dokumenter som er sendt rundt til TR og AMIR og som alle kan 
hente på socialrådgivernes hjemmeside. 
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10823 
http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10803 

14.00 – 15.30: Oplæg ved Lektor Morten Ejrnæs 
Morten Ejrnæs er lektor ved Ålborg Universitet. Han vil ud fra sin forskning omkring fattigdom 
berøre emner som afsavn og hvordan det opleves det at måtte undvære goder og aktiviteter, 
der er almindelige i det omgivende samfund. Overlevelse: hvordan håndterer mennesker 
fattigdommen og afsavnene og hvad betyder det for deres muligheder for at deltage i 
samfundslivet og undgå isolation og eksklusion. Hvordan påvirker det mulighederne for at lave 
socialt arbejde i forhold til denne gruppe. 

16.00: Afrunding og tak for i dag 

Der efterspørges mere tid til fagdiskussioner/ erfaringsudveksling. 

Vi har i bestyrelsen valgt 3 oplægsholder fordi vi er så bred en faggruppe og forsøger at nå ud 
til så mange forskellige som muligt på en temadag. De gode og relevante oplægsholdere gør 
desuden at medlemmerne får fri til at komme til temadagen. 

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10823
http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=10803

