
Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen  

13.marts 2014 på Frederiksberg C 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Karina Nørager 

 

2. Formandens beretning  

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og 
store udfordringer. 

Det er især Implementeringen af Integrationsplanen og de nye reformer – Knt. Hj., SD, FP 

der har taget tid og ressourcer, men også eks. lovændringen/udvidelse af 
danskuddannelsesretten. 

Det vi skal huske er at vi har en stemme – det er derfor vigtigt med engagerede medlemmer. 
Vi kan blive hørt ved at forholde os til de høringer der bliver sendt ud det er der vi kan påvirke 
og få praksis til at skinne igennem 

Møder 
Da vi igen blev en bestyrelse med nye medlemmer, har vi brugt noget tid på at få afdækket 
vores individuelle kompetencer, og har nu en bestyrelse der favner bredt ift. arbejdsområder. 

Der har været fokus på vidensdeling på vores møder – Der er med stor deltagelse opstartet 
netværk i Region Nord, hvor første møde er afholdt med fokus på Integrationsplanen – 
grundet stor interesse i oplægget efterfølgende og fra andre regioner besluttede bestyrelsen at 
dette skulle være inspiration til oplæggene i dag. 

Der arbejdes til stadighed på at få netværket op at køre i Kbh. igen. 

Og det kunne være ønskeligt at få etableret et i Syd/Midt/Fyn 

Bestyrelsen var repræsenteret på Socialrådgiver dage i november 

Det var også her den endelige beslutning blev truffet vedr. tema til i dag, da vi her fik 
etableret nogle gode kontakter der har vist sig at være afgørende for at få dagens program 
tilrettelagt. 

Fremtid 
Da flere bestyrelsesmedlemmer træder ud har vi ny behov for at nye interesserede melder sig. 

Som formand kan jeg kun opfordre til at opstille – det giver et fagpolitisk indblik, giver godt og 
bredt netværk. 

Opfordring fra bestyrelsen: Det er vigtigt at I forholder jer til høringssvar. Kig på dem og skriv 
et par linier hvis I har noget at tilføje. Det er jer som ved hvad der virker i praksis.  



3. Kassernes beretning  

    

Regnskab for   

      

Periode   01-01-2013 .. 31-12-2013 

      

     Regnskab 

INDTÆGTER     

       

113 Bevilling 2013   57.980,90 

 Overført til Aktivitetspuljen 2014 -14.770,55 

107 Deltagerbetaling v. møder, kurser o.lign. 1.300,00 

INDTÆGTER i alt   44.510,35 

       

UDGIFTER      

       

101 Opholdsudgifter / Fortæring  15.887,65 

102 Diæter / Kørselsgodtgørelse  3.475,64 

103 Transportudgifter(Billetter, Klippekort mv) 11.329,00 

105 Diverse udgifter   17,62 

106 Honorarer ifm. møder, kurser o.lign. 3.400,44 

108 Seminar / temadage / kurser  10.400,00 

UDGIFTER I ALT   44.510,35 

     

REST BEVILLING   0,00 

4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2014 

Inddragelse af frivillige i integrationsarbejdet.  



Mette Blauenfeldt forslog følgende som tema. Ministeren siger at integration er alles ansvar. 
Når der kommer nye familier så er det er ikke kun kommunens ansvar men alle borgeres 
ansvar. Det vil være godt at sætte mere fokus på hvordan vi som myndigheder samarbejder 
med civilsamfundet i f.eks. modtagelses arbejdet og integrationsansvaret. Masser af 
kommuner inddrager allerede lokale i dette arbejde og det vil være godt at få flere gode 
erfaringer frem i lyset.   

Dette kan være som modvægt til debatten lige nu hvor der er meget fokus på indvandring af 
både vestlig og ikke vestlig borger og hvor meget disse ”koster samfundet”.  Kunne være 
interessant at få andre argumenter på banen som modspil på debatten.  

I Solrød er de ved at matche netværksfamilier med borgere og dette har de gode erfaringer 
med. De vil gerne videregive deres gode erfaringer til andre på feks. netværksmøde, 
fyraftensmøde mm.  

 

Jobparat eller aktivitetsparat 

Borgere som er omfattet af Integrationsloven modtager kontanthjælp og vurderes enten 
aktivitetsparate eller Jobparate. Det blev foreslået, at der laves fyraftensmøde omhandlende 
erfaringsudveksling om hvordan forskellige kommuner vurderer om folk er aktivitets parate og 
Jobparate i integrationsperioden. Det blev oplyst at der kom en bekendtgørelse i februar som 
præciserer hvorledes man vurderer hvorledes man vurderer om en borger er aktivitetsparat 
eller jobparat.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=159074  

Boligsituationen:  

Hvad gør man med de unge under 25 som ikke kan få § 34 men hvor der ikke er billige boliger 
nok som de har råd til at bo i? I en kommune er problemet så stort at man næsten ikke kan nå 
at boligplacere inden for den 3 årige Introduktionsperiode.  

Der er problemer med at få bevilliget lån efter boligstøtte lovgivning såfremt de ikke opnår 
boligplacering inden for 3 årige periode. Der opstår frustrationer omkring boligsituation og 
borgeren kan kun klage over midlertidig bolig i forhold beskaffelsen, men ikke over perioden 
man er midlertidig boligplaceret.   

 

Match gruppernes forsvinding – man kan fortsat fritage personer fra aktivering. De borgere 
som er så traumatiseret at de ikke kan deltage i aktivering kan fritages fra aktivering eller der 
kan evt. bevilliges mentor som minimum.  

Mentor ordning.  Mange vil gerne give mentor, men har ikke et mentor korps som kan 
håndtere opgaven. Der ønskes vidensdeling om løsning af problemet. 

Det oplyses at der kan købes mentor hjælp hos Integrationsnet, som har kvalificeret 
arbejdskraft til at løse opgaven.  

http://integrationsnet.dk/produkter/bedst-videre/mentorordninger/  



 

Høringssvar 

Vi vil som bestyrelse fortsat gerne benytte os af hele faggruppens 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 faggruppen sender deres kommentarer til Karina Nørager, 
som så vil samle alle høringssvar i en mail til konsulenten i DS.  

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.  

5. Indkomne forslag  

Der er ikke kommet nogen.  

 

6. Valg af bestyrelse:  

Karina Nørager – genopstiller   

Anne Bjerregaard – genopstiller 

Begge er valgt ind igen 

Der er valgt 4 nye medlemmer af bestyrelsen:  

Line Marstrand, Gentofte Kommune 

Luisana Madsen, Gribskov Jobcenter 

Herit Helgadottir, Tårnby Jobcenter 

Katrine Svensson, Tårnby Jobcenter 

 

7. evt. 

Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge er medlem af hovedbestyrelsen i DS 
nu –  og de arbejder med at gøre opmærksom på hvad DS mål er for 2022 (Mette havde ret i 
at det var 2022 og ikke 2020 som referenten ellers påstod ).   

De går meget op i at orientere medlemmerne om deres visioner, men der er ingen tvivl om det 
er en udfordring at nå alle medlemmer og derfor opfordres til at alle orienteres sig om hvad 
bestyrelsen arbejder med på hjemmesiden og facebookgruppen "fremtidens DS”.   

Man behøver ikke længere arbejde inden for den faggruppe som man vil være medlem af.  

Andre kan altså melde sig ind selvom de ikke arbejder direkte med integration.  

Som udgangspunkt er alle faggrupper nu åbne.  



Der kan være nogle af de små faggrupper som kan ønske fortsat at være en lukket gruppe, så 
kan de vedtage en undtagelse i vedtægterne.  

 

Et medlem af DS har oplevet, at hun stod registreret med forkerte oplysninger i systemet 
internt i DS. Dette kan få betydning for hvilken TR man er tilknyttet og derfor er det vigtigt at 
man er korrekt registreret men det er svært at ændre selv. Så hvis man oplever dette bør man 
kontakte Søs Ammentorp i DS for at få ændret oplysninger.  

Evaluering af dagen:  

Bestyrelsen tager til efterretning at der var et meget dårligt indeklima, hvilket bevirkede at vi 
sluttede lidt tidligere.   

Ellers tilkendegav deltagerne at dagen havde været ok.  

Det var generelt en god oplevelse at erfaringsudveksle, at dele sine frustrationer, men også at 
høre at det kan fungere andre steder.  

Har været godt at høre om andres erfaringer, fordi ikke alle kommuner er opstartet helt med 
integrationsplaner og helbredsafklaring og det var rart at få gode råd til at udføre arbejdet i 
praksis.  

Har fået nogle faglige kontakter ud over arbejdspladsen.  

Bestyrelsen takker alle deltagere for en god dag med godt engagement og ser frem til at 
samarbejde om at gøre DS Integration mere synlig i 2014 og 2015.  

 


