
Referat fra faggruppe Integrations temadag:  

Integrationsplanens implementering i praksis.  

Den 13.marts 2014 på Frederiksberg 

Vi startede med en kort præsentationsrunde af alle deltagerne på generalforsamlingen. Ved 
begge oplæg blev der undervejs stillet mange spørgsmål og en erfaringsudveksling 
omhandlende erfaringer med integrationsplanen og helbredsafklaringerne.   

Første oplægsholder var Bente Kirstine Tran fra Socialstyrelsen  
Oplægget omhandlede Integrationsplanens implementering i praksis. Et lignede oplæg havde 
allerede fundet sted i Ålborg i december og derfor blev det fundet relevant at få samlet op på 
kommunernes praksis på området siden sidst, da der erfaringsmæssigt er meget stor forskel 
på hvordan planen benyttes i praksis.  

Ændringerne af Integrationsloven 
Bente har tidligere været ude og fortælle om implementering af Integrationsplanen gennem 
deres praktikernetværk. Hun har i dag valgt at tage en kort gennemgang af ændringerne i 
Integrationsloven, vedr. Integrationsplanen hvis formål har været at styrke indsats for 
nyankomne og sikre en helhedsorienteret indsats.  

Der er en udredningsdel og indsatsdel. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal 
have tilbud om både udredningsdelen og indsatsdelen, mens familiesammenførte til danskere 
kun skal have tilbud om indsatsdelen.  

Integrationsplanen skal give overblik over alle aktiviteter som hele familien deltager i og 
derved kan det bruges som et koordineringsværktøj for de involverede partere (redskab til 
overblik over tværfagligt samarbejde).  

Helbredsdelen – man skal hurtigst muligt afdække de potentielle problemstillinger som kan 
være aktuelle, således at helbred ikke bliver en barriere for deltagelse i aktiviteter og 
integration generelt.  

Målgruppe: Se plancher  

Kommunerne skal tilbyde alle nyankomne flygtninge over 18 år og børn (over 15 år) samt 
familiesammenførte til flygtninge og danskere en Integrationsplan. (Dette er foruden 
Integrationskontrakten som tilbydes de voksne nyankomne flygtninge over 18 år, 
familiesammenførte til flygtninge og dansker samt uledsagede unge under 18, såfremt det 
vurderes at de skal tilbydes et Integrationsprogram. Kravet er at de er omfattet af 
Integrationsloven. 

Flygtninge som er ankommet før 1.7.2013 kan også tilbydes integrationsplan, såfremt 
kommunen beslutter at borgerne kan tilbydes. Der er ikke lovgivningsmæssige forhindringer 
for dette.  

Integrationsplanens udformning. 
Det er op til den enkelte kommune at udarbejde deres egen skabelon for Integrationsplan, 
men den enkelte kommune kan selv afstemme hvad de ønsker at de skal have fokus på. Der 



er således mange forskellige måder at udarbejde planerne på, men i kan se et eksempel på 
nedenstående hjemmeside og hente inspiration til hvorledes i kan tilrettelægge arbejdet med 
Integrationsplanen på 
http://www.integrationsviden.dk/nyankomne/integrationsindsats#.Uy8FtU1OXrc  

 

Koordinerende ansvarlig  
Der udpeges en koordinerende forvaltning fra start, men såfremt den primære del af sags-
ansvaret viser sig at ligge i en anden forvaltning, så kan sags-ansvaret flyttes. Det er den 
enkelte kommune som internt beslutter hvor handlekompetencen ligger. Det er derfor en 
fordel at få afklaret snitflader mellem forvaltningerne.   

Internt i kommunerne har man mange steder udarbejdet nye snitfladebeskrivelser for at 
koordinere indsatsen og det har krævet meget arbejde, at få afklaret disse snitflader løbende. 
Nogle arbejdede i forvejen tværfagligt og her har det vist sig nemmere at få udarbejdet 
snitfladebeskrivelser.  

Der er positive tilbagemeldinger på at rådgivere oplever at de med lovgivningen i hånden 
nemmere kan få etableret samarbejde på tværs af forvaltninger.  

De fleste kommuner placerer sags-ansvaret i jobcentret som udgangspunkt, da 
integrationskontrakten allerede er funderet her, nogle har også placeret det i Jobcentret 
permanent. Andre placerer ansvaret ud fra en vurdering ved ankomst, af hvor man forventer 
at ansvaret skal ligge, f.eks. i Børne og Familie afdelingen.  

Retssikkerhed 
Hvad gør man for at undgå at alle kan se ikke relevante oplysninger? Nogle kommuner har 
valgt at give skrive og se adgang til den koordineringsansvarlige, som også indhenter alle 
relevante oplysninger til planen fra samarbejdsparter. Andre giver skrive og se adgang til de 
involverede samarbejdsparter.  

Det blev spurgt om det er nok at integrationsplanen ligger på den ene forældres plan eller skal 
børnenes oplysninger ligges på begge forældres? Der er igen forskellig praksis her og det er op 
til den enkelte kommune afklare hvorledes de vælger at organisere det praktiske. Nogle 
kommuner skriver børnenes oplysninger ind i moderens sag men ikke faderens sag. Man kan 
også opleve at en forældre siger til en Integrationsplan, men ikke den anden forældre.   

Der blev spurgt ind til hvad der sker hvis forældrenes oplysninger er modsatrettet og der står 
forskellige oplysninger i hver plan. Det er her vigtigt at skelne mellem at Integrationsplanen er 
et redskab til at få overblik over indsatser i de forskellige afdelinger og ikke er Journalsystem.  

Der kan f.eks. opstå tvivl om man har notat pligt i Integrationsplanen (Det har man ikke!) men 
samtidig har tavshedspligt og derfor ikke skal skrive alt i planen, som andre forvaltninger 
måske ikke skal have indsigt i.  

Derfor anbefales at se planen som et redskab til koordinering af indsatser og få lavet 
retningslinjer for hvad man ønsker der skal stå i planen.  

Der var delte meninger om hvorvidt Integrationsplanen skulle sendes med som til tilflytter 
kommunen i forbindelse med at borgeren flytter i den 3 årige Introduktionsperiode. Uanset om 



det anses som internt arbejdsredskab eller en plan som borgeren har medejerskab over, så er 
det fortsat relevante oplysninger for tilflytter kommunen at få i forhold til de aktiviteter som er 
sat i gang for borgeren.  

Der skal gives samtykke til hvilke personer som har adgang til Integrationsplanen. Dette kan 
fint underskrives ved første samtale hvor planen tilbydes.  

Skal Integrationsplanen skrives under? Nej ikke nødvendigvis.  
Der er ikke krav om at den skal skrives under, men mange gør det da det kan have en god 
signaleffekt ved at borgeren og alle samarbejdsparterne forpligter sig til samarbejdet. Der er 
ikke sanktionsmuligheder i forbindelse med Integrationsplanen, da den er frivillig. Det er et 
tilbud til borgerne. Derfor kan de ikke tvinges til at tage imod tilbuddet.   

Planen er gældende i de 3 år. Siger borgeren nej til planen eller helbredsdelen så kan de altid 
sige ja senere i integrationsperioden hvis det bliver relevant.  

Der er ikke krav om at planen skal tilbydes løbende såfremt de takker nej, men det anbefales, 
at man løbende tager muligheden for at få en Integrationsplan op med borgeren. Der kan 
opstå situationer løbende hvor behovet for Integrationsplanen pludselig opstår. Derudover kan 
det være overvældende med alle de informationer som borgerne får ved ankomst, at de på 
dette tidspunkt ikke kan overskue ”endnu en plan” og derfor siger nej. Erfaringerne fra flere 
kommuner viser, at hvis borgeren gentilbydes efter et stykke tid så er der nogle som takker ja 
til Integrationsplanen, da de bedre kan overskue hvad de kan bruge Integrationsplanen til.  

Det er Bentes indtryk at der er forskel på hvor mange der takker ja og nej til tilbuddet fra 
kommune til kommune og der er forskel på hvor langt de forskellige kommuner er i 
implementeringsprocessen.  

Sammenlægning af Integrationsplan og Integrationskontrakt 
Der er intention om at Integrationsplanen og Integrationskontrakten integreres på sigt. Dette 
er stadig under udarbejdelse.  

Ægtefælle forsørgede 
Nogle borgere mener at det kan være spild af tid med en integrationsplan, da de også har en 
integrationskontrakt, men det er et stående tilbud i hele integrationsperioden og såfremt der 
opstår situationer hvor det bliver relevant at inddrage andre samarbejdsparter så kan 
Integrationsplanen opstartes, f.eks. ved en borger som kommer på krisecenter eller hvor 
andre instanser inddrages i forhold til ægtefælle eller børn. Det kan også være i forbindelse 
med langvarig sygdom hvor det er relevant at samarbejde med egen læge, sygehuse mm 
vedr. afklaring af sygdom.    

Erfaringer med Helbredsdelen 
Der er meget forskel på kvaliteten af de helbredserklæringer som kommer retur fra lægerne. 
Dette skyldes mange forskellige faktorer. Det er lægernes ansvar at læse retningslinjer og 
udføre det som bliver bedt om i forhold til helbredsafdelingen. Kommunen kan dog med fordel 
forsøge at øge kendskabet til erklæringens indhold og krav for at optimere samarbejdet med 
lægerne.  

Det behøver ikke at være egen praktiserende læge som udfærdiger helbredserklæringerne. 
Der kan benyttes eksterne læger, dog ikke lægekonsulenter ansat i kommunen.  



Det har også indflydelse hvorvidt der er tolke til rådighed og hvorvidt tolkene i så fald er 
kompetente til at løfte opgaven.  

Prisen for erklæringen er ca. 2000 kr. + tolkeprisen.  

Vejledning 
Man er i departementet ved at afgøre hvem der skal skrive vejledningen.  

Hvilke erfaringer er der med børnenes Integrationsplaner 
De skal indskrives i forældrenes integrationsplan, men har ikke så stort kendskab til hvordan 
det praktiseres.   

Hvem tager imod tilbuddet om integrationsplanen? Det er som regel familierne som takker ja 
til tilbuddet. De har flere indsatser i forhold til børnene så der ofte behov for større samarbejde 
i disse situationer.  

Andet oplæg var ved Pia Maria Nielsen som er udviklings konsulent for integration og 

sundhed i Varde Kommune. 

Helbredsafklaringerne 
Oplægget omhandlede Varde kommunes viden om håndtering af læge samarbejdet, især med 
fokus på den nye helbredsafklaring gennem egen læge, samt Varde kommunes samarbejde 
med Indvandremedicinsk klinik i Odense i forhold til afklaring af borgere med anden etnisk 
baggrund. 

Der modtages fortsat mange traumatiserede flygtninge som er svære af få helbredsafklaret 
(både somatiske og psykiske problematikker) på trods af mange konsultationer hos egen læge 
og undersøgelser hos sygehuse, speciallæger mm.  Man blev i Varde Kommune enige om at 
gøre noget ved problemet med flygtninge med massive sygdomsproblematikker og opstillede 
et mål om at blive den sundeste kommune.  

Det kræver samarbejde i praksis at få udarbejdet den ønskede screening af borgeren. Varde 
Kommune præsenterede problemet for lægerne på et tema møde for det kommunale lægelige 
udvalg (PLO) og lægerne tilkendegav, at de gerne ville samarbejde om afklaringen af 
borgerne.  

Varde Kommune har fokus på integrationsområdet og de godkendte projektet vedr. 
samarbejde om afklaring af borgerne og der blev afsat 100.000 kr. til screening af flygtninge 
og familie sammenførte til flygtninge.  

Dette udmundede i flere temamøder / fyraftensmøder samt 2 kursus dage hvor ca. 8 ud af 20 
læger kom til møderne. Der blev lavet pjecer til lægerne vedr. hvad Varde kommune 
forventede af de screeninger som de anmodede om.  

I Varde er der altid en Sundhedsplejerske med familierne til Screeningen hvilket har givet gode 
resultater i forhold til afklaringen af familierne. Det anbefales derfor at der sendes en 
sundhedsplejerske, familie konsulent eller anden støtteperson med til Screeningen. De kan 
støtte borgeren i at få fortalt det vigtige til samtalen og borgeren (og lægen) med at forstå 
vigtigheden af at få afklaret evt. sygdom hurtigt.  



Pia havde kopier med af de pjecer med som de sender til lægerne på forhånd. Pjecen beskriver 
det som er karakteristisk for screeningen og de borgere som skal afklares.  

De har oplyst om hvad det er for målgrupper af flygtninge som er i Varde Kommune samt at 
lægerne har pligt til at screene for psyko-sociale symptomer, samt hvilke 
behandlingsmuligheder der er for disse borgere.  

Det har vist sig vigtigt at få talt med borgerne om, at de ikke skal vente i 2 år med at komme 
til lægen med de psyko-sociale problemstillinger, da dette kan forlænge behandlingstiden.  

Hvis lægerne kort orienteres på forhånd når der kommer ny lovgivning så kan dette evt. løse 
problemerne med mangelfulde helbredsafklaringer. Det bedrer samarbejdet mellem kommuner 
og lægerne.  

Tilbagemeldingerne om de nye helbredsafklaringer er meget forskellige. Nogle har fået 
helbredsafklaringer retur som er meget tynde og langt fra fyldestgørende, men der bliver 
opkrævet 2000 kr + tolkeregningen. Det blev foreslået at ufuldstændige helbredsafklaringer 
ikke bliver betalt men sendt tilbage til fornyet gennemgang. Det er vigtigt at medsende alle 
relevante dokumenter til lægen, men det opleves ofte af socialrådgiverne, at selvom alle 
relevante papirer medsendes, så bliver det ikke altid taget med i betragtning.  

Der er forskellige procedurer for hvorledes borgeren og lægen forberedes på samtalen. Det 
anbefales at borgeren forberedes på hvad lægen vil spørge om, at det er vigtigt at de er ærlige 
om de problemer de oplever, selvom det kan være svært at tage hul på, samt at det virker 
trygt for borgeren at der er en kendt person med dem ved samtalen.  

I forhold til lægesamarbejdet oplevede en kommune at de første ca.10 helbredsafklaringer 
ikke var fyldestgørende og på den baggrund afholdt Jobcenter chef holdt møde med lægerne. 
Det kom frem at en del af lægerne ikke var så interesseret i at udføre denne opgave. Derfor 
blev det aftalt at det var én læge som viste interesse, som de fremadrettet sender alle til nu 
og nu får de helbredsafklaringer retur som reelt kan bruges i forhold til afklaring af borgerne.  

I Varde spurgte de direkte lægerne om de selv ville holde samtalerne om helbredsafklaring 
med borgerne eller om de skulle finde en udefra. Lægerne tilkendegav at de gerne ville gøre 
det selv idet de så bedre ville lære borgeren at kende og de oplever at helbredsafklaringerne 
fungerer efter hensigten.  

Det behøver ikke nødvendigvis at være en privatpraktiserende læge som laver 
helbredsafklaringen. Det er muligt at ansætte en læge udefra som kan udføre opgaven, det må 
blot ikke være en lægekonsulent ansat i kommunen. Man kan evt. tage kontakt til  

Regionslægen (som også samarbejder med rehabiliteringsteamet) for at høre om de kan 
påtage denne opgave.  

Indvandremedicinsk klinik 
Den screening som Varde Kommune lavede i 2012 bevirkede at Pia fik integrationsprisen 
2012. Grunden til deres succes i forhold til afklaring af borgerne ser de på grund af de løbende 
møder som omhandlede kontakten mellem institutioner og kommunen.  

I 2012-2014 har de lavet et pilot projekt med Indvandremedicinsk klinik i Odense. De 
flygtninge som havde psykiske, fysiske og sociale symptomer, men hvor helbredsafklaring, var 



”opgivet” kunne blive en del af målgruppen for projektet. Lægerne og rådgiverne kunne ikke 
se hvordan de skulle komme videre med de her borgere som ”stod stille i systemet”.  

Der blev etableret videokonferencer mellem Indvandremedicinsk klinik og de borgere som var 
omfattet af projektet i Varde kommune. 1½ times samtale skulle afdække hvori 
problematikkerne reelt består i (bolig, ægteskabelige problemer, fysiske symptomer, 
somatiske symptomer mm) Der blev afholdt en henvisningskonference og en 
afslutningskonference.  

Pia Maria fortalte at folk troede ikke at det kunne lade sig gøre at få et resultat ud af 
videokonference, men nogle borgere fortalte psykiateren ting som de aldrig havde oplyst andre 
om og de profiterede af samtalerne.  

Varde Kommune ville gerne bevise at Indvandremedicinsk klinik kan behandle borgere som 
befinder sig langt væk og det mener de at have bevist. I alt var15 borgere i afklaring og nu er 
3 på FP mens resten er på vej på arbejdsmarkedet.  

NUSSA 
De har fået 3½ mio. kr. til et projekt omhandlende forhindring af sekundær traumatisering 
(Nussa) af børn af flygtninge og veteraner. Projektet omfatter blandt andet legeterapi som 
hjælper børnene med at komme i kontakt med deres følelser.  

Der laves screening inden og efter seancerne og resultaterne viser at børnene er mere 
koncentrerede i skolen og bedre kontakt med forældrene.  

Efteruddannelse 
Pia Maria mener at den måde man bedst bliver klog på at arbejde med flygtninge er gennem 
efteruddannelse. I socialpsykiatrien vil de gerne vide mere om hvordan de skal håndtere 
målgruppen og Pia er pt. i gang med en diplom uddannelse for disse medarbejdere. 7 dage 
med undervisning og 6 studiedage.  

Æresrelaterede problematikker 
Pt. er der nogle gratis kurser omkring æresrelaterede problematikker.  

Kommunerne har pligt til at lave handleplan for de borgere som er risiko for æresrelaterede 
problematikker jf. Servicelovens § 12 a. Loven trådte i kraft 1.1.2014   

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158358  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160977  
http://www.sm.dk/temaer/demokratiogintegration/aeresrelateredekonflikter/Sider/default.asp
x  
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Kursus%20om%20aeresrelaterede%20k
onflikter.pdf 

 

Referat fra Generalforsamling 13.3.2014  

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 – Kontanthjælpe-, 
Sygedagpenge - og Førtidspensionsreformen, 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 

Møde 
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 startet 
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 Ii har noget at tilføje. Det er jer som ved hvad der virker i praksis.  

3. Kassernes beretning 

  
Regnskab for perioden 1.1.2013-31.12.2013 
     

INDTÆGTER    

 

Bevilling 2013   57.980,90 

Overført til Aktivitetspuljen 2014 -14.770,55 

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

INDTÆGTER i alt   44.510,35 

      

UDGIFTER      



     

Opholdsudgifter / Fortæring  15.887,65 

Diæter / Kørselsgodtgørelse  3.475,64 

Transportudgifter(Billetter, Klippekort mv) 11.329,00 

Diverse udgifter   17,62 

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

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 f.eks. 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 beskaffenheden, 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 startet 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 

 


