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Referat Integrationsfaggruppens Generalforsamling 14. oktober 2021 
Mere viden om faggruppen her: https://socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-integration/ 

Sted: Toldbodgade 19B 

Dagsorden: Godkendt 

Ordstyrer: Trine Lysholm Engelhardt 

Referat: Karina Skov Terkelsen 

Punkt 1 - Formandsberetning ved Chiara Petreni 

Siden vores sidste temadag har vi holdt de fleste af vores møder på teams.  

Vi er startet igen med at møde fysisk på Toldbodgade efter genåbningen. 

Den 17. marts har vi holdt et SKYPE møde med Matthias Tesfaye hvor vi har drøftet emner som gentagen 
vejledningspligt i forhold til repatriering, den kommende 37 timers aktiveringsforslag m. v. Dette blev afholdt 
sammen med beskæftigelsesfaggruppen og DS, hvor Mads, vores formand ligeledes deltog. 

Corona tiden har gjort at det har været muligt at mødes oftere og hurtigere hvis nødvendigt. Vi har derfor holdt flere 
møder end de andre år og det har været muligt at intensiveret vores samarbejdet med Toldbodgade. Sammen med 
Henrik Egelund Nielsen har vi skrevet et notat om 37-timers aktivering og bidraget med praksis viden på spørgsmål 
bla. om indvandrerkvinder og arbejdsmarked. Dette har DS skrevet et indlæg til Altinget på baggrund af vores notat.  

Vi har bidraget med information om de udfordringer, der har været for vores borgere under integration i den 
nedlukning som følge af COVID 19. 

Generalforsamling og temadag blev holdt i København den 09-03-2020.  

Vi havde besøg af Hans Lassen, med analyse om beskæftigelsesindsatsen. 

Vi havde besøg til en paneldebat af Dansk Arbejdsgiverforening, KL og med DS.  

Vi havde en god temadag med generalforsamling, men er udfordret af at vores medlemmer ikke har tid til at komme, 
og har oplevet de seneste to år, at vi ikke er mange fremmødte. 

 

Et fast punkt ved møderne er planlægning af den næste temadag. Vi har denne gang år gjort det til et 
Fyraftensmøde, og ændret det til både fremmøde og på teams for at tilgodese hele landet, så der var en bedre 
mulighed for at deltage.  

Derudover drøfter vi hvad der rører sig inden for området, især i de kommuner vi kommer fra, status på 
implementering af lovgivningen, hvad der sker på arbejdsmarked, tilbud til flygtninge osv. 

 

Forberedelse til mødet med Mattias Tesfaye som blev holdt den 17. marts. 

https://socialraadgiverne.dk/faggruppe/faggruppen-integration/
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Bearbejdning af notatet om 37 timers aktivering som blev færdig i slutningen af juni. 

Vi hjælper desuden løbende DS med input til notater og høringssvar når der bliver fremsat lovforslag inden for vores 
område. 

 

Punkt 2 – Valg til Bestyrelsen 

Der er i henhold til vedtægterne plads til 6 medlemmer i bestyrelsen, samt 2 suppleanter. 

Vedtægterne:  

https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/09/Vedtaegter-FG-Integration-2004.pdf 

Følgende 7 ønsker at være på valg og er valgt ind i bestyrelsen d.d. 

1. Chiara Petreni/Gentofte – valgt som formand i 2020 – er på valg igen i 2022 
2. Connie Seneca Jensen/Nyborg – valgt som næstformand i 2020 – er på valg igen 2022 
3. Bente Albrechtslund/Nyborg – valgt som kasserer i 2020 – er på valg igen 2022 
4. Trine Lysholm Engelhard/Greve – valgt som medlem 2020 – er på valg igen 2022 
5. Karina Skov Terkelsen/Odsherred – valgt som suppleant 2020 – nu fast medlem i 2021 
6. Anja Lund/Roskilde – valgt som fast medlem i 2021  
7. Niels Jørgen Mathiasen/Gentofte – valgt som suppleant 2021 

 

Punkt 3 - Økonomi og Budget ved kasserer Bente Albrechtslund 

 

Regnskab 2020 Indtægt Udgift 
Fra beskæftigelsespuljen i DS (350 medlemmer) 60.000,00  
   
Samlet forplejning / møder  3.069,00 
Aflyst lokalebooking Temadag 9/3-2020  17.187,50 
Transportgodtgørelse  1.942,00 
Honorar oplægsholder  9.209,69 
Gaver  595,00 
I alt 60.000,00 32.003,19 

 

Kr. 27.996,81 var tilbage i 2020 – Beløbet går tilbage til DS 

Budgettet i 2021 har været meget lille - Pga. Corona er aktiviteten foregået online. 

De primære udgifter vedrører afholdelse af dagens temadag og generalforsamling. 

Der burde komme penge til 2022 som kan søges i DS – ansøgningsfrist er typisk 1. oktober 

Regnskab vedtaget.  

 

Vi har ikke søgt aktivitetspuljen i 2020, men der er mulighed for dette hvert år for medlemmer af faggruppen.  

Midlerne som ikke er brugt i faggrupperne, kommer i denne pulje, når de returneres til DS.   

 

https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/09/Vedtaegter-FG-Integration-2004.pdf
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Punkt 4 – Tematisering og politisk arbejde for DS 

Efter en drøftelse af emnet er det besluttet at faggruppen sætter fokus på de 4 følgende områder i 2021/22 

 

Tema 1 – Hvordan kan vi åbne arbejdsmarkedet op for flere? 

Ønsket tema om IGU – så der kommer bedre adgang for kvinder og efterfølgende jobmuligheder. 

SOSU-området mangler hænder, man ønsker at få 12.000 flere studerende ind på uddannelsen—kan vi lave noget 
samarbejde i forhold det dette? 

Det kunne være en god idé med en jobfunktion/et lønniveau der ligger lige under ”SOSU-hjælper” som kunne 
medvirke til at udfylde nogle af de jobfunktioner som måske ikke kræver et ”hjælper” niveau. 

Der er også brug for en kulturændring på arbejdsmarkedet. 

 

Tema 2 – 37 timers aktivering og indholdet deri 

Vi afventer det færdige udspil men det er vigtigt at vi arbejde videre med at understrege, at danskuddannelsen skal 
være med i indholdet af de 37 timers aktivering. Vi kan også drøfte problemer med de formelle kvalifikationer som 
gør det meget svært for nogle grupper at komme ind på erhvervsuddannelser eller videreuddannelser. 

I dag er der en lang vej fra DU2 til erhvervsuddannelser og det er stort set umuligt når man er placeret på DU1 at 
komme videre i systemet.  Der skal arbejde med et mere fleksibelt system med fx kortere SU-berettigede forløb som 
forbereder målrettet til de erhvervsuddannelser hvor der er mangel på arbejdskræft. Problemet med 
opholdstilladelse (7.3) og mangel på adgang til uddannelser er stadigvæk aktuelt. 

 

Tema 3 – paradigmeskiftet kontra integrationsønske 

Inspireret af oplægget ved Rasmus Brygger. 

Risiko for, at et tæppe der skaber sammenhængskraft, i samfundet skrider under integrationspolitikken over tid.    
Det fremgår at beskæftigelseskurven knækker/stagnerer i 2019 – hvilket er en negativ udvikling 

Der skal være mindre fokus på integrationsudfordringer og mere på de ressourcer og det potentiale det dansk 
samfund går glip af. 

Den negative debat om F/I der har hersket i sidste mange år påvirker også veluddannede arbejdskræft og 
forretningsfolk som man rekrutterer fra udlandet til det dansk arbejdsmarked. Ny lovgivning og udtalelser fra 
politikere bliver ofte debatteret negativ på SOME af ”expats” med risiko for, at nogle af dem vælger at fraflytte 
landet igen. Der er mange sideeffekter som vi måske burde synliggøre mere. 

 

Tema 4 – Repatriering / Midlertidighed – frygten for at blive sendt hjem 

Konsekvensen af midlertidigheden.  

Vi har drøftet emnet før men med tiden er konsekvenserne mere synlige. Vi kan hjælpe med at belyse dem. 

Den systematiske vejledning om repatriering i Jobcenterets regi skal også problematiseres: 

– det er problematisk/ en dobbeltrolle og et dilemma, at det er jobcenteret der er formidler af både integrations- og 
beskæftigelsesindsats og repatrieringsvejledning og dertil myndigheden. 
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Temaet gøres ofte større og ”repatriering” forveksles med ”hjemsendelse” efter inddragelse og for personer som har 
fået afslag på asyl. Er det overhovedet muligt at udsende og i hvilket omfang?  

(Symbol-politik som skræmmer mere end det faktum kan gennemføres) 

 Samtidigt vil man importere arbejdskraft fra Østeuropa. 

Der er et ønske om at danne et samarbejde med faggruppen for traumer og tortur, som både har interesse i og viden 
om, hvad man bør være opmærksom på i forhold til de traumatiserede. 

 

Punkt 5 – Temadag 14/10-2021 kl. 15.00 – ca. 16:00 

Forud for generalforsamlingen afholdt Integrationsfaggruppen sin årlige temadag. 

Tilmeldte: 11 med fremmøde i Toldbodgade / KBH + 11 online på Teams 

Sonny og Louise fra DS har været behjælpelig med teknik og forplejning 

 

Oplæg 1 - Mads Bilstrup, formand for DS – holder oplæg om det politiske arbejde i DS på Integrationsområdet 

Mads fortæller, at selvom der ikke kommer mange flygtninge nu, så sker der meget på området 

Mads roser samarbejdet med faggruppen og understreger hvor vigtigt det er for DS’s politiske arbejde, at vi har en 
faggruppe og dermed et netværk af praktikere ude i landet som man kan kontakte når man har brug for at svare 
politikerne eller belyse en problemstilling. 

Mads siger tak for det arbejde der bliver gjort for at holde fast i dette og i fagligheden på integrationsområdet. 

Aktuelle lovpakker: 

37 timers aktivering – målgruppe F/I på S/H ydelse – med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet 

Persongruppen er opgjort til 20.000 – men det er fortsat svært at definere hvem de er. Blandt de 20.000 regner man 
de aktivitetsparate med?  Mattias Tesfaye mener der er tale om de ”syriske” kvinder. 

DS mener at Nyttejob IKKE er vejen til fast beskæftigelse. 

DS har brugt Nyborg Kommune som et eksempel på Best Practice, hvor mange har fået job i hotelbranchen. 

Mads og DS opfordrer politikere at udnytte efterspørgslen på arbejdskraft, nu hvor der er højkonjunktur, og 
opkvalificere de jobparate flygtninge. 

Regeringen er desværre ikke specielt lydhør. 

Den kommende aftale kan betragtes som signalpolitik rettet mod de hjemmegående kvinder med tørklæder som er 
offentligt forsørget – DS ønsker at udbrede forståelsen for at der i stedet, bør sættes ind for at bryde med den 
sociale arv og arbejdes med kulturforståelse. 

Forhandlingerne om 37 timers aktivering er flyttet til Finansministeriet og ikke i Beskæftigelsesministeriet 
sandsynligvis pga. Peter Hummelgaards barsel.  Derfor forhandles pt. Mattias Tesfaye og Nicolai Wammen. 

Karsten Hønge fra SF – udtaler, at vi må acceptere at der er noget der hedder Nyttejob – men efter nyttejob skal 
målet være ordinært job eller uddannelse. 

Regeringen har ikke nogen sanktionsmuligheder over for kommunerne, aftalen vil blive finansieret med at tage 
penge fra andre indsatser i Jobcentrene. Vismænd har også regnet ud, at jobeffekten på 250 personer vil resultere i 
et minus jobeffekt fordi man tager penge fra indsatsen for andre målgrupper. 
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Mangel på sanktionsmuligheder over for kommunerne vil resultere i, at landets kommuner vil implementere aftalen 
forskelligt. 

Der har været en møderække på beskæftigelsesområdet med beskæftigelsesordfører med deltagelse af DS, KL og 
regeringen. DS pointerer at kvaliteten i tilbuddene er afgørende for at opnå varig beskæftigelse og at investering i 
indsatsen er afgørende for effekten. 

Forhandlingerne skal afsluttes før finanslovsforhandlingerne starter. 

Repatriering: 

Den systematiske vejledning er delvist afskaffet 01.08.2021 

Der er dog fortsat en stor målgruppe hvor den fortsætter og hvor der nu skal ske en dedikeret vejledning. 

Finansiering af ”Arnes pension”: I støbeskeen ligger at der skal ske besparelser for 1 mia.—svarende til 13-17% af det 
samlede budget på beskæftigelsesområdet - De største besparelser bliver for de unge (18-30 årige) er allerede i gang 
med at blive implementeret, men flere målgrupper vil blive ramt på sigt. 

 

Oplæg 2 – Rasmus Brygger holder oplæg om den nyeste viden om Integration 

Forklarer og fremviser de nyeste tal og pointerer at integrationsbarometeret viser stagnation/fald i 2019, hvilket er 
bekymrende, da der fortsat er behov for vækst frem mod en ligestilling i forhold til den øvrige arbejdsstyrke. 
Sammenligner ligeledes beskæftigelsestal fra danske opgørelser med tal fra Norge og Sverige og redegør for at 
indsatsen særligt i Norge har haft mere fokus på uddannelse og at langt flere særligt indvandrerkvinder er kommet i 
beskæftigelse i Norge. 

https://videnscenterforintegration.dk/ 

Power Point er fremsendt fra Rasmus og vil blive fremsendt på mail til deltagere/tilmeldte 

_______________________________________________________________________________________ 

Anbefalet fra Louise Carlsberg Christensen/ konsulent i DS 

www.dr.dk/drtv/program/fremmede-i-karl-oves-paradis_276741 

Et eksempel på faggruppens arbejde  

https://socialraadgiverne.dk/socialraadgivere-skal-ikke-laengere-vejlede-om-repatriering-ved-hver-samtale/ 

 

 

https://videnscenterforintegration.dk/
http://www.dr.dk/drtv/program/fremmede-i-karl-oves-paradis_276741
https://socialraadgiverne.dk/socialraadgivere-skal-ikke-laengere-vejlede-om-repatriering-ved-hver-samtale/

