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Suppleanter: 

Aktuelt ønskes et par suppleanter 

 

7. Eventuelt 

 

Referat fra Generalforsamling 7. marts 2013 

1. Valg af dirigent og referent  

 

Karina Nørager er referent  

Claudia  Marras dirigent  

 

2. Bestyrelsen beretning  

 

Ved sidste generalforsamling i marts 2012 blev en helt ny bestyelse sammensat, da næsten 

alle de tidligere bestyrelsesmedlemmer valgte at træde ud.  

 

Der var heldigvis masser af nye interesserede så nu er den nye bestyelse repræsenteret af 

socialrådgivere fra hele landet og med erfaring fra mange forskellige arbejdsområder.  

 

Vi har brugt meget tid på at lære hinanden at kende og på at forsøge at afstemme vores 

forventninger til hvad vi som bestyrelse ønsker at arbejde for fremover og det har været en 

vigtig proces at lære hinanden og kende, ikke mindst for at udnytte hver vores særlige 

kompetencer bedst muligt. Et enkelt bestyrelsesmedlem valgte at træde ud af bestyrelsen 

grundet manglende mulighed deltagelse. 

 

Vi mærker selv hvor travlt der er rundt omkring i landet for alle de rådgivere som arbejder 

med integration, ikke mindst fordi at det er et område som hel tiden er under udvikling. Vi vil 

derfor som bestyrelse forsøge, at forholde os fagligt til de forskellige høringssvar mm. for at 

kunne være med til at skabe forandring hvor det er muligt.  

 



Vi vil også gerne have fokus på netværk og arbejder derfor på at bibeholde eller opstarte nye 

netværksgrupper rundt om i landet således at vi alle vil kunne drage større udnytte at 

hinandens brede viden og erfaring. Vi har blandt andet i bestyrelsen arbejdet på oprettelse af 

netværksgrupper i Region Nord og det forventes at blive afholdt et møde inden sommerferien i 

samarbejde med DS Region Nord.  

 

Vi har mødtes flere gange i løbet af året for at diskutere ovenstående.  

 

Det første møde blev afholdt i maj 2012 i Odense.  

Her blev der gennemgået bestyrelsens vedtægter, vi lærte hinanden at kende samt taget de 

første skridt til generalforsamling 2013. vi diskuterede blandt andet  de nuværende regler for 

ansøgning om transport  efter INL § 23 f og rådighedsberegninger på integrationsområdet.  

 

Det andet bestyrelsesmøde blev afholdt 14. september 2012 i Pandrup.  

Midler til opstart af netværksgruppe i Region Nord er bevilget og der blev talt om hvorledes det 

rent praktisk skal etableres.  

Temaer der er drøftet: Dilemmaer i forhold til flygtninge med multidiagnoser – lang ventetid 

på behandling, de ældre uden pensionsret.  

 

Tredje bestyrelsesmøde blev afholdt  9. november i København 

 

Temaet var planlægning af temadagen/generalforsamling – Drøftelse af emner således at vi 

kunne få sammensat indbydelse mm.  

 

Det fjerde bestyrelsesmøde blev afholdt d. 21. januar i Odense. 

Bookning af oplægsholdere og ”Det endelige program” blev aftalt  samt planlagt hvorledes det 

koordineres i praksis. Da det er en ny bestyrelse er der mange ting som vi skal aftale hen af 

vejen. 

Vi har blandt andet været meget optaget af emner vedr. socialrådgiverens rolle i forhold til 

vores borgeres idet man bliver hurtig privat person når flygtninge er ensomme.  

 

3. Kassernes beretning  

 

2012 

Indtægter  

Vi havde en bevilling fra DS på 54.600 kr som er et grundbeløb samt beløb for antal 

medlemmer i faggruppen + aktiveringspulje 15.000 kr 

  

 

Udgifter  

Generalforsamling 2012 kostede 43.426 kr  

Udlæg til transport og forplejning 10.186 kr  

Honorarer til oplæg 3500 kr  

Gave til afgående formand + små gaver 1000 kr  

426 kr for indkaldelser til temadage  

 

i alt 58.538 kr  

 

Der blev sendt 11.062 kr  retur til DS som ikke var brugt ved årets udgang. Midlerne kan vi 

følge vedtægterne ikke overføres til næste regnskabsår.  

 

2013 

Indtægter  

Der er indtil nu bevilliget 25.000kr i grundbeløb   samt et medlemsbeløb ( pr01.09.2012)  som 

er 75 kr pr medlem  



Der er nye regler for midler til faggrupperne og dette betyder at der max bevilliges 60.000 kr. 

pr faggrupper uanset hvor mange medlemmer der er i faggruppen.  

 

 

4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2013  

 

Høringssvar 

Vi vil som bestyrelse gerne benytte os af hele faggruppen store faglige viden og derfor 

opfordres til at alle følger med i hvilke høringssvar som vi får tilsendt.  

 

Det er aftalt, at alle medlemmer af faggrupen sender deres kommentarer til Karina Nørager, 

som så vil samle alle høringssvar i en mail til Mette.  

Det er ikke meningen at vi skal skrive en stor afhandling til hvert høringssvar men 

kommentere på de punkter som vi finder relevante og evt. komme med eksempler.  

 

Vi talte om hvilke emner som faggruppens medlemmer herudover mente var 

væsentlige at beskæftige os med, evt. også i forhold til næste års generalforsamling.   

 

Udfordringer i fht. Ventetid på RCF – først ventetid på borgens erkendelse af at være syg, 

derefter skal de vente op til 8 mdr. på behandling . En hurtig helbredsafklaring er vigtig 

således, at man kan sætte ind med behandling og ikke traumatiseres yderligere af ventetid.   

Men der går et stykke tid før virkeligheden rammer vores borgere efter at de har fået 

opholdstilladelse, så man kan heller ikke forcere behandlingen.  

Taler om at det er vigtigt der er tid til hverdagssnak og til at tale om de problematikker der 

opstår således at man kan nå at forhindre at problemerne opstår.  

 

Ensomheden for de enlige kan være traumatiserende og de enlige rammes markant hårdt hvis 

de ikke kan etablere netværk.  

I en kommune tæller en sag med en enlig kun en halv sag på sagsstammen, men 

problematikkerne kan være mere omfattende for de enlige end for de borgere som feks. bor 

med familie som de kan støtte sig til i hverdagen.  

Taler om, at hvis der ikke er frivillige netværk i kommunen som borgerne kan henvises til, 

hvad gør man så for at etablere netværk… hvad findes der af tilbud? 

 

Flere kommuner har etableret et godt samarbejde med de frivillige en gennem dansk røde 

kors,  dansk flygtningehjælp eller andre lokalt funderede foreninger,  der er som anden aktør 

kan gå ind og etablere frivillig foreninger.  Det vurderes, at være en fordel at de frivillige 

netværk ikke er kommunalt forankret.  

 

Nogle nævnte at  der feks. kan opstå problemer med hjemløshed hvis der ikke er et  socialt 

netværk ved mænd der er blevet skilt fra ægtefælle. Som regel får kvinden boligen, hvis der 

også er børn i forholdet, og  manden skal så finde finde ny bolig.  Mændene er ofte mere 

rodløse og benytter sig ikke af tilbud som krisecentre mm så som kvinder gør.  

 

Hjemløshed kan også være et problem hvis  en borger flytter til KBH alene uden at have et 

netværk til at hjælpe med at finde job eller bolig mm.  Så kan forvaltningen få mange 

arbejdsopgaver i form af at hjælpe med bolig.  

 

 

5. Indkomne forslag  

Der er ikke kommet nogen.  

 

6. Valg af bestyrelse  

 

Bestyrelsen er ikke på valgt men suppleanter ønskes  



Chinar er gået på barsel så bestyrelsen vil gerne have flere med.  

 

Der blev valgt 2 suppleanter til integrationsfaggruppen:  

 

1.suppleant  

Connie Seneca Jensen , Nyborg jobcenter  

 

Og  

 

2. suppleant  

Mette Hingebjerg, Frederiksberg kommune, Familieafdeling 

 

Der var en studerende som spurgte om det var muligt at blive valgt til bestyelsen/ suppleant 

men Majbrit Berlau oplyste at dette ikke er muligt pt.  

 

Vedr. mødemuligheder for bestyrelsen så oplyste Majbritt også at  der er DS videokonference  i 

feks.  København,  Odense, Århus mm hvilket vi har mulighed for at benytte os af i forbindelse 

med afholdelse af møder.  

 

Der er desuden mulighed for at frikøbe en medarbejder såfremt det ikke er muligt at få 

bevilliget fri med løn af sin arbejdsgiver.   

 

7. evt. 

 

Adspurgt har dagens deltagere meldt ud at de var tilfredse med dagens program og at de 

synes det var godt  med  tid til erfaringsudveksling, især fordi Erfa grupperne har været 

nedlagt. Der er dog nu taget initiativ til nye regionale Erfagrupper som i disse dage afholder de 

første neværksmøder.  

 

Deltagerne og bestyrelsen var også glade for at have hørt og bidraget til 

Socialrådgiverforeningens nye formands tanker for integrationsområdet.  


