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1 (Åben) Flytninges perspektiver på modtagelse og integration
 
Sags ID: EMN-2015-18662

Resumé
Ifølge kommissoriet har opgaveudvalget til formål at udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der 
virker for at få en god integration af flygtninge. På mødet vil flygtningenes perspektiver på 
modtagelsen i kommunen blive belyst. 

Baggrund
På de første møder i opgaveudvalget har der været fokus på barrierer og muligheder for at få 
flygtninge i arbejde eller uddannelse og på hvilke initiativer og indsatser, der virker positivt på 
integrationsindsatsen. Der har også været præsenteret et overblik over de væsentligste aktører, 
som er involveret i integrationsindsatsen i kommunen. Endelig har udvalget fået en samlet 
præsentation med en beskrivelse af organisationerne i udvalget. 

På det fjerde møde i opgaveudvalget Integration af flygtninge vil der indledningsvist være en kort 
opfølgning på udvalgte initiativer på beskæftigelsesområdet, som udvalget blev præsenteret for på 
mødet i december. Dernæst vil mødet handle om flygtningenes egne oplevelser. Ved interviews 
med to flygtninge på mødet og efterfølgende gruppedrøftelser får medlemmerne nye perspektiver 
på og beskrivelser af at blive modtaget som flygtning i kommunen – særligt i forhold til 
beskæftigelse, uddannelse og foreningsliv. Under dagsordenens pkt. 2 forelægges de reviderede 
mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration til godkendelse.

På mødet i december blev det desuden aftalt, at vurdere behovet for at se særskilt på modtagelsen 
af flygtninge.

På sidste møde blev der nedsæt to arbejdsgrupper om henholdsvis modeller for 

 Sammenhæng mellem sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge
 Idræt, fritid og kultur – flygtninges deltagelse i foreningslivet. 

Opgaveudvalget vil blive præsenteret for opgavebeskrivelser for de to arbejdsgrupper samt 
mødetidspunkter mv. 

Dagsordenen for mødet vil således bestå af følgende elementer:

 Velkomst ved formanden
 Kort status på igangværende indsatser
 To beretninger fra flygtninge om at komme til kommunen
 Gruppedrøftelse
 Godkendelse af mål for den gode modtagelse og succesfulde integration
 Præsentation af opgavebeskrivelser for arbejdsgrupperne
 Opsamling

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:
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1. At opgaveudvalgets drøfter de forskellige perspektiver og beskrivelser, der er fremkommet ved 
interviews af flygtninge på mødet.

2. At opgaveudvalget vurderer behovet for at se særskilt på modtagelsen af flygtninge.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden orienterede i sin velkomst om, at kommunens opgave med at finde job til de nye 
flygtninge ikke er blevet mindre. Den 11. december 2015 blev der meldt en ny kvote ud til 
kommunerne, som betyder, at Gentofte Kommune i kvoteåret fra 1. marts og et år frem skal byde 
velkommen til 294 nye flygtninge i stedet for 117, som den tidligere udmelding lød på. Det er 
næsten en tredobling i forhold til perioden før, hvor vi skulle modtage 104 flygtninge og har til og 
med januar 2016 modtaget 89 flygtninge.

Formanden orienterede desuden om det nye forløb der er etableret i samarbejde med IKEA og 
Sprogcenter Hellerup og netop er begyndt med de første 13 flygtninge.

Opgaveudvalget overværede interviews med to inviterede flygtninge fra hhv. Syrien og Eritrea. De 
inviterede gæster fortalte om deres baggrund, modtagelse i kommunen, om danskundervisning, 
kontakt til kommunen, praktik og udfordringer med at få et job. Udvalget drøftede i grupper 
gæsternes beretninger og noterede i plenum følgende pointer:

 Der er behov for at kunne noget mere dansk, for at begå sig på arbejdsmarkedet og for at 
kunne søge job. Derfor er der behov for, som supplement, at søge at finde veje uden om de 
traditionelle systemer med Dansk 1, 2 og 3.

 Behov for at flygtningen har én sagsbehandler, som hjælper igennem ”systemet” og gerne 
med en tolk.

 Hurtigere visitering til sprogskole. Efterfølgende har forvaltningen undersøgt ventetiden, og 
det viser sig, at langt de fleste flygtninge visiteres inden den første måned efter ankomst til 
kommunen, som lovgivningen foreskriver. 

 Styrkelse af modtagelsen af de familiesammenførte. 

 Behov for at flygtninge får kendskab til kultur og arbejdsforhold på det danske 
arbejdsmarked.

 Styrkelse af flygtningens kendskab til idræts-, kultur- og foreningslivet i kommunen.

 Behov for at tænke i længere sammenhængende praktikperioder, frem for korte 
praktikforløb, som kan virke stressende og fragmenterede. 

 Mere fokus på, at praktikker er relevante i forhold til de erfaringer flygtningen har med fra sit 
hjemland, og de ønsker vedkommende har for sit fremtidige arbejdsliv.  

Herefter blev der orienteret om opgavebeskrivelse og deltagersammensætning i de to 
arbejdsgrupper, som opgaveudvalget nedsatte på mødet i december. 



Side 5

Arbejdsgruppen om Modeller for sammenhæng mellem sprog, uddannelse og arbejde for 
flygtninge får deltagelse af følgende:

 Isak Isaksen, Netværkshuset
 Gitte Haslebo, Venligboerne
 Lisbeth Parm, Sprogcenter Hellerup
 Lars Nyholm, Job & Ydelser
 Rikke Skov, K Nord
 Judith Passer, IKEA Gentofte
 Karl Gaub, Frivilligcenter Gentofte
 Vibeke Uhrenholt Wiingård, Københavns Tekniske Skole

Arbejdsgruppen om Idræt, fritid og kultur – flygtninges deltagelse i foreningslivet får deltagelse af 
følgende: 

 Malene Brandt, Frivilligcenter Gentofte
 Ayesha Khawajazada, Integrationsrådet
 August Holck Olrik, DFUNK
 Mathias Olander, Kultur, Unge og Fritid
 Mia Schlichtkrull, Kultur, Unge og Fritid
 Mette Keinicke, Gentofte Bibliotek
 Arne Madsen, Netværkshuset
 Peter Glahn, SISU
 Jens Richter Iversen, Jokokan
 Bernadette Follmann, FOF Gentofte 

Bilag

2 (Åben) Mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration
 
Sags ID: EMN-2015-18663

Resumé
Ifølge kommissoriet har opgaveudvalget blandt andet til opgave at formulere et fælles mål for 
succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte, der kan bidrage positivt til 
integrationsindsatsen af de nye borgere i kommunen.

Baggrund
Opgaveudvalget drøftede på sit tredje møde, med udgangspunkt i et inspirationsoplæg, 
formulering af fælles mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration med henblik på 
endelig beslutning på mødet i januar. Administrationen har på baggrund af gruppernes drøftelser 
og plancher fra mødet, udarbejdet et revideret forslag til mål om den gode modtagelse og 
succesfulde integration. Forslaget er vedlagt og forelægges til godkendelse.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:
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1. At opgaveudvalget godkender overordnet målsætning og konkrete mål for den gode modtagelse 
og succesfulde integration.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
De fremsendte mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration blev drøftet, og der 
var nogle enkelte justeringer. Det blev derfor besluttet, at opgaveudvalget får udsendt 
målsætninger med de på mødet foreslåede justeringer til godkendelse, så følgende ændringer 
indarbejdes: 

 I den overordnede målsætning justeres sidste sætning til følgende: Gentofte Kommune 
medvirker til, at erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og aktører i civilsamfundet, herunder 
fritids- og kulturlivet, kan spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen.  

 Under de konkrete mål justeres 3. mål til: Støtte flygtninge i uddannelse og arbejde indenfor 
den treårige integrationsperiode. 

 Sjette mål justeres til: Lave konkrete og realistiske planer sammen med den enkelte 
flygtning om dennes tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 Syvende mål justeres til: Sammen med den enkelte flygtning skal der ske en hurtig og 
præcis afklaring af flygtningens kompetencer i et bredere perspektiv.

Der var i opgaveudvalget tilslutning til, at generalsekretær Andreas Kamm fra Dansk 
Flygtningehjælp, inviteres til at deltage som observatør på et kommende møde i opgaveudvalget. 

Opgaveudvalget besluttede, at det på mødet den 2. marts drøftes, om der er behov for en særlig 
workshop om modtagelse af flygtninge med en bred deltagelse fra blandt andet civilsamfundet, 
erhvervsliv, kommunen m.fl.

Bilag
1. Opgaveudvalgets oplæg til mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration 
(957455 - EMN-2015-18663)
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