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1. Godkendelse af ref. fra generalforsamling 

Er godkendt. 

 

2. Præsentation af den nye bestyrelse: 

Connie: Nyborg kommune / Jobcenter, har været 4-5 år i DS bestyrelsen. Er faglig koordinator 
i Nyborg Kommune hvor de er 4 sagsbehandlere i afd. Er med i DS faggruppe blandt andet for 
at få sparring fra faggruppen. Nyborg kommune skal modtage 115 flygtninge i 2016. 

Judy: Uddannet Interkulturelle socialrådgiver for 1 år siden, været 1 år i Tårnby Kommune og 
skal nu starte i Gentofte pr. 01.07.2016.  

Chiara: Har arbejdet fra 2002-2015 i Lyngby Tårbæk Kommune, men har netop fået job i 
Gentofte Kommune. Som skal modtage 296 i 2016 og 320 i 2017. 

Karina: Arbejder i Jammerbugt kommune, hvor hun har været i 7 år. Kom ind i DS bestyrelse 
for 5 år siden. 

Claudia: Arbejder i Frederikssund Kommune, har været i DS bestyrelsen 5 år 

Mette: Arbejder i Børnefamilieafd. Frederiksberg Kommune, medlem af DS bestyrelsen i 5 år. 

(Bente og Janni ikke til stede) 

 

3. Aktuelt fra DS ved Katrine Gudmandsen 

Orientering af de nye ændringer på det lovgivningsmæssige område.  

Ressourcegruppen mødes og diskutere de nye lovændringer. Katrine vil gerne at der evt. bliver 
lavet en DS undersøgelse vedr. effekterne af den nye lovgivning når det kan lade sig gøre.  

Det diskuteres vedr. KL’s forslag vedr. afskaffelse af helbredsudredningen. Faggruppen 
anbefaler ikke at den afskaffes. 

Virksomhedsrettet indsats kan være kompliceret hvis eksempelvis borgeren er i et 
behandlingsforløb. Hvad skal du have i stedet for så? Vigtigt at det bliver et valg og ikke et 
krav.  

Men hvor finder man en virksomhed som vil tage en meget traumatiseret flygtninge som ikke 
taler dansk? Oplevelsen blandt medlemmerne er, at det er svært at få virksomheder som vil 
tage denne målgruppe. 



Gode erfaringer med 5 dages praktikker i en måned og derefter vurdering. 

Virksomhederne kan nu stå for danskundervisningen med det nye lovforslag, det 
virksomhedsrettede forløb skal være toneangivende for hvordan danskundervisningen skal 
foregå. 

Godt hvis alle flygtninge kunne komme ind over en Indvandremedicinsk klinik (Københavner-
modellen). 

Forsalg om afskaffelse af Integrationsplanen. 

Unge og praktik, nye lovforslag: pligt til at de unge skal i virksomhedsrettet i praktik 15 timer 
om ugen. DS anbefaler ikke dette. Unge mellem 18 – 25 år skal kunne uddanne sig. 

Integrationsprogrammets nedsættes til 1 år, kontrakten indtil man får permanent ophold. 
Boligpligten er fortsat 5 år (?). Men dette gælder ikke hvis de kommer i job.  

Screening fra asylcentrene; her er der nedsat en arb.gruppe (men DS ikke med i denne). 

Kontinuerlig virksomhedsrettet indsats, der må kun være 6 ugers pause mellem disse 
praktikker. 

Virksomhederne skal åbne sig op, meget vigtig at virksomhederne kommer på banen. 

EGU-forløb i forslag. 

Alt der leder ind i det normale system værdsættes af DS. 

Nytteindsatsen kan blive brugt som et tilbud efter 1 år. Faggruppen mener ikke denne 
nytteindsats er givtig og den vil ikke blive brugt særligt meget. Faggruppen siger at i praksis 
bruges den ikke på flygtninge. 

Problematisk med de nye ydelser. 

225-timersregelen: I Nyborg lægges op til den stramme linje. Træder i kraft 1. april, dvs. 
ydelserne kan nedsættes fra 1. oktober 2016.   

Trangsvurdering ophæves med det nye lovforslag. 

Der er ikke ret til ferie med den nye lovgivning. 

 

4. KL’s Integrationstræf 2016 

Er d. 13. sept. Det er relevant at vi deltager. Hvert medlem går tilbage til respektive 
kommuner og tjekker om vi kan tilmeldes. 

 

5. Familiesammenførings-situationen 

Problematisk at når flygtningen får familiesammenføring, har de ikke økonomiske midler til at 
få familien transporteret herop.  

Det ser ud til at der er en tendens at familiesammenførte børn får selvstændig 
opholdstilladelse, hvilket gør at de kan tilbydes en integrationskontrakt. 

 

6. Høringssvar 



Høringssvar skal sendes til alle medlemmer i faggruppen og ikke kun til medlemmer af 
faggruppen. Besked givet til Katrine. 

  

7. Formandspost 

Mette er næstformand og tager over på formandsposten fra 1. juli 2016 og frem til Claudia er 
tilbage. 

 

8. Eventuelt 

Facebook gruppen bør gennemgås så det kun er medlemmer af Integrationsfaggruppen, der i 
dette forum. Karina og Claudia gennemgår medlemmerne og får opdateret medlemsliste fra 
DS. 

Generalforsamlingen 2017 i Middelfart skal der tales om til næste bestyrelsesmøde.  

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 22.09.2016. i DS lokaler i Toldbodgade. 

 

 

 

 


