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Referat 
 

 

Emne/udvalg Integrationsforum 

Mødested Odeum, Adm. centeret i Birkerød 

Mødedato 17.5.2018 

Mødetidspunkt Kl. 15.00 – 17.00 

Bemærkninger  

Deltagere Anne Mette Meimann, Venligboerne i Rudersdal 

Thorkild Damsgaard Olsen, Birkerød Flygtningekontakt 

Nada Naanaah, Dansk-Syrisk Kulturforening 

Lotte Hassing, Frivilligcenter Rudersdal 

Eva Nanni, Venligboerne i Rudersdal 

Birgit Hoé Knudsen, Kultur 

Martha Ahlmann, Beskæftigelse 

Kristian Geiker, Beskæftigelse  

Malene Toscani, Beskæftigelse (under pkt.1 og 4.) 

 

 

 

Afbud 

 

 

Referent 

 

 

Møderække 

Lars-Christian Borg, Teknik og Miljø (under pkt.1 og 4.) 

 

 

Sten Sverdrup-Jensen, Røde Kors (Suppleant) 

Erik Kristansen, Røde Kors (suppleant) 

 

Birger Mac, Beskæftigelse 

 

 

30. august 2018   

22. november 2018 
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1. Referater fremadrettet 

Martha orienterede om, at det fremover vil være Birger Mac, der skriver referat fra møderne og 

at der vil være tale om relativt kortfattede beslutningsreferater. 

2. Sidste nyt fra koordineringsgruppen 

Eva orienterede fra mødet i koordinationsgruppen dagen før og havde følgende kommentarer 

og spørgsmål:  

 

• Har de nye ventetidsregler for almene boliger betydning for flygtninge? Nej, kommunen får 
fortsat 33 pct. af de almene boliger til rådighed, oplyste Martha.  
 

• Arbejder Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd (EVR) sammen med RUR om at finde arbejde til 
flygtningene? Martha oplyste, at EVR rådgiver og sparrer med kommunalbestyrelsen om 
erhvervsspørgsmål, men at det er Beskæftigelse og RUR, der har ansvaret for at hjælpe 
flygtninge i job.  
 

• Jørgen Cardel er pensioneret advokat og kan fx rådgive om spørgsmål ifm. skift af 
permanent bolig. 
 

• Kim Hedemann fra Jobcafeen var på besøg og orienterede om, at det er en god idé at bruge 
erfaringerne fra de flygtninge, der har været her i mange år og har fået job. 
 

• Niels Helmø er trådt ud af gruppen og i stedet er Nada og Gabriella indtrådt. Niels arbejder 
på fondsansøgninger ift. højskoleophold for flygtninge. 
 

• Spørgsmål om repatriering er tit komplicerede, så det er Beskæftigelse og Ydelse der 
varetager vejledningsforpligtigelsen ift. den enkelte sag, men det vil være godt, hvis nogle 
frivillige kender til de overordnede rammer, og derfor inviterer Beskæftigelse til oplæg mv. 

 

Birgit spurgte til om Koordinationsgruppen kunne godkende den tidligere drøftede bevilling til 

Frivilligcenteret på 50.000 kr., hvilket Eva bekræftede. Birgit vil så indgå en aftale med centeret 

om, hvordan bevillingen kan anvendes. 

3. Nyt fra kommunen 

v/ Martha Ahlmann og Birgit Hoé 

 

Martha nævnte, at der udmeldt en kvote for flygtninge på 12 for henholdsvis 2018 og 2019. 

Hertil kommer familiesammenføringer. Det betyder, at kommunen vil få behov for langsomt at 

reducere kapaciteten i de midlertidige indkvarteringer. Det vil primært være de mindre 

indkvarteringer, der vil blive lukket ned. Herudover vil nogle a punkthusene på Egebæk muligvis 

blive omdannet til mindre boenheder for enlige. Når vi har færre indkvarteringssteder, kan vi 

også være mere til stede. Martha klargjorde, at kommunen sørger for inddragelse og bred 

orientering, når/hvis vi skal lukke en større indkvartering. Dette er dog ikke foreløbig. 
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Eva støttede op om sektioneringen af Egebæk og foreslog, at kommunen orienterer 

flygtningene, når der er mulighed for at fremleje et af værelserne i en permanent bolig, af 

hensyn til økonomien. 

 

Martha nævnte også, at vi som følge af de få flygtninge revurderer vores procedurer for 

modtagelse af flygtninge og fortsat gerne vil have frivillige med. Desuden er der en invitation på 

vej fra Integrationsteamet til et sommerarrangement for flygtninge og frivillige. 

 

Birgit orienterede om et projekt med svømmeundervisning, kombineret med en mulighed for at 

uddanne sig til livredder. Alle relevante kan indstille personer til tilbuddet, men Kristian er 

kontaktperson og står for den endelige visitering. 

 

Når konceptet er helt færdigt formidles det til Integrationsnetværket, Koordinationsgruppen, 

Beskæftigelse m.fl. Der mangler beslutning om, hvorvidt tilbuddet er for både mænd og kvinder 

og hvordan det foregår (i lukket eller åben tid i svømmehallen) og hvordan omklædningen skal 

foregå. Endvidere skal vi også have et nærmere bud på, hvordan interesserede kommer videre 

fra denne undervisning/introduktion til en evt. uddannelse om livredder. 

 

Projektbeskrivelsen er vedlagt referatet og Kristian er kontaktperson.  

 

Et andet projekt er på vej efter sommerferien - en ny hjemmeside for foreninger og frivillige. Det 

skal være en slags lokal frivilligjob.dk. Der er sendt en ansøgning til folkeoplysningsudvalget, 

som behandler den i næste uge. 

4. Tema: Sundhed og trivsel på de midlertidige indkvarteringer 
 
Udfordringer omkring hygiejne, husorden, aktuelle tiltag for større beboerinddragelse fx ved 
beboermøder v/ sekretariatschef Malene Toscani.  
Under denne overskrift blev der bl.a. drøftet følgende: 
 

• Kommunen har løbende erfaret, at nogle af beboerne har svært ved at overholde krav til 
rengøring og hygiejne samt retningslinjer ift., hvornår der skal være nattero. Dette til trods 
for motiverende tiltag, opfordringer og breve. Det generer naboer og er ofte anledning til 
stridigheder. Det overvejes nu at iværksætte en praksis, hvor man ved manglende eller 
utilfredsstillende rengøring får 24 timer til at gøre ordentligt rent. Hvis ikke det sker, bliver 
det gjort ved et firma og den pågældende beboer får regningen. 
 

• Et andet problem er overnattende gæster over længere perioder, som kommunen nu vil 
sætte ind overfor, dels af hensyn til kapacitet, dels a hensyn til øvrige beboere. 
 

• Kommunen er begyndt at holde beboermøder hver 6.-8. uge på Egebæk. Og man vil 
udarbejde retningslinjer, så man fremover kan leje fælleslokalet, men ikke gymnastiksalen. 

 
Forslag: 
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Eva nævnte, at en af de frivillige er mediator og foreslog, at man prøver at holde et møde med 
de pågældende og mediatoren for at opnå fælles forståelse. Der er risiko for øget udbredelse af 
sort arbejde, hvis flygtningene presses økonomisk. 
 
Flygtningene skal føle at det er deres hjem. Prøv at lave en arbejdsdag og hjælp med at få 
hyggelige ting op at hænge. Brug gulerødder mere end pisk. 
 
Eva opfordrede til at drøfte retningslinjerne med de frivillige. 

 

Daglig praksis i Straksaktivering 2, motivation af borgere, daglig hygiejne, udfordringer og 

løsninger i RK i forhold til andre kommuner. v/ Aktiveringsleder Lars-Christian Borg 

Under denne overskrift blev der bl.a. drøftet følgende: 

 

Lars-Christian gav en kort status for Straksaktiveringen, der nu har to års jubilæum, og har 

udviklet sig positivt i perioden. Der henvises til den vedlagte beskrivelse i statusnotat fra mødet i 

Miljø- og Teknikudvalget den 11. april 2018. Erfa-møderne med andre kommuner er positive og 

her drøftes de udfordringer, vi er fælles om. 
 

Nye tiltag og tilstedeværelse på tværs af forvaltningsområder v/ Kristian Geiker.  

Under denne overskrift blev der bl.a. drøftet følgende: 

 

Onsdagsvagten udvides med en boligsocial medarbejder, der kan svare på spørgsmål ifm. 

flytning til en permanent bolig, og hjælpe med at forebygge problemer i den forbindelse.  

 

Der vil også i den nærmeste fremtid komme en psykolog fra Børn og familie ud og få en 

rundvisning, og møde beboerne og tale med dem, der måtte have behov for det. 

 

Forslag: 

Eva opfordrede til at tage en frivillig med, så vi ved hvad beboerne får oplyst om at flytte til en 

permanent bolig. Martha nævnte, at man som frivillig er velkommen til at være til stede ved 

rådgivningen, såfremt den enkelte flygtning ønsker det. 

 

5. Kommunikation 

Aftaler om, hvem der sørger for at viderebringe hvad til rette folk.  

v/ Martha Ahlmann 

 

Der var enighed om, at der ikke være nogen særlige orienteringspunkter fra dagens møde. 

6. Eventuelt 

Thorkild orienterede om, at der ifm. Birkerød Kulturnat den 7. september afholdes et 

arrangement i Store sal ved Dansk Flygtningehjælp. 
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Eva nævnte, at mange flygtninge har svært ved at forstå breve fra Udbetaling Danmark og 

efterlyste hjælp. Martha har efterfølgende fået bekræftet, at flygtningene kan kontakte 

Borgerservice og få hjælp med brevene. Hvis de pågældende hverken taler dansk eller engelsk 

og har brug for tolk og ikke selv stiller med en, så har Borgerservice brug for vide det på 

forhånd, så de selv kan rekvirere en. 


