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Referat 
 

 

Emne/udvalg Integrationsforum 

Mødested Adm. centeret i Birkerød.  

Mødedato 22.11.2018 

Mødetidspunkt Kl. 15.00 – 17.00 

Bemærkninger  

Deltagere Anne Mette Meimann, Venligboerne i Rudersdal 

Thorkild Damsgaard Olsen, Birkerød Flygtningekontakt 

Nada Naanaah, Dansk-Syrisk Kulturforening 

Eva Nanni, Venligboerne i Rudersdal 

Martha Ahlmann, Beskæftigelse 

Kristian Rohrberg, Beskæftigelse 

Birger Mac, Beskæftigelse 

 

Afbud 

 

 

 

 

Referent 

 

 

Møderække 

 

Lotte Hassing, Frivilligcenter Rudersdal 

Erik Kristansen, Røde Kors (suppleant) 

Birgit Hoé Knudsen, Kultur 

Sten Sverdrup-Jensen, Røde Kors (Suppleant) 

 

Birger Mac 

 

 

Møder i 2019 er endnu ikke aftalt, da det afhænger af aftale om organise-

ring. 
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1. Nyt fra kommunen  

Martha bød velkommen og orienterede om, at den planlagte workshop om uddannelse og job til 

flygtninge den 26. november efter aftale med fmd. for Erhvervsudvalget, Birgit Hoé og Niels 

Helmø desværre måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Det må samtidig konstateres, at der ikke 

er interesse for et sådan møde.  

2. Nyt fra Koordineringsgruppen 

Eva og Thorkild kommenterede begge den bevilling, som kommunen har fået fra Friluftsrådet til 

projekt NATURligvis. Begge udtrykte skuffelse over ikke at være blevet involveret i udviklings-

fasen af projektet, og særligt når de frivillige er tiltænkt en så stor rolle i projektet.  

 

Martha klargjorde, at hun godt kunne forstå frustrationen over ikke at være inddraget fra start og 

beklagede dette. Martha understrede også, at der er rigtig meget omkring projektet, der ikke er 

besluttet endnu, og der er et stort rum til at præge projektet, som først starter op med borgere 

hen over foråret 2019.  

 

Samtidig nævnte Martha, at kommunen søger en del puljer til projekter, hvoraf mange ikke imø-

dekommes og at det ofte – som det er tilfældet her – sker med meget kort varsel. Derfor er 

praksis også, at politikerne først inddrages, hvis et projekt får en bevilling. Martha nævnte sam-

tidig, at kritikken gør indtryk og har givet anledning til læring om, at kommunen skal inddrage 

frivillige tidligere. Martha tager således kritikken hvad angår inddragelse af frivillige på flygtnin-

geområdet til sig, da hun er enig i, det havde været oplagt at rundsende til Integrationsforum. 

Martha nævnte også, at hun vil tage en drøftelse med de kolleger, der har været involveret i 

projektplanlægningen ift. opstart. Men hun hørte også, at de frivillige synes, at projektidéen er 

god nok og således ser positivt ind i realiseringen. 

 

Thorkild bad Martha rose planlæggerne for trods alt at have medtænkt flygtningene i Friluftsrå-

dets målgruppe. Han afleverede desuden en skriftlig beskrivelse af de frivilliges kritik af den 

manglende inddragelse. 

 

Martha beder efterfølgende om, at det noteres, at der vil blive inviteret bredt ind til et opstartmø-

de og at hun opfordrer alle interesserede til at melde sig, da hun har fået bekræftet, at der er 

gode muligheder for at få indflydelse på realiseringen af projektet. 

 

Herudover oplyste Eva, at det på det seneste møde i Koordineringsgruppen var blevet foreslået 

at nedlægge Koordineringsgruppen og at flytte gruppens opgaver til Integrationsnetværket.  

 

Nada oplyste, at der er ved at blive arrangeret en stor spilledag med brætspil mm. som et fami-

liearrangement. Der er lavet program til Nærum Kulturcafe, Frivilligcenteret og til Dansk-Syrisk 

Kulturforening, ligesom Bo Eriksen fra Kultur er involveret. 
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3. Evaluering af samarbejdet samt Integrationsforums formål 

Martha foreslog, at man tog en runde under dette punkt, og medtænkte det faldende flygtninge-

tal i kommunen. 

 

• Nada fandt det positivt, at parterne nu kender hinanden langt bedre, og mente at det fremad-

rettede arbejde skal rettes mod de flygtninge, der allerede er kommet til kommunen. Hun til-

føjede, at antallet af møder nok er for højt. Nada så gerne to større ordinære møder, supple-

ret med konkret problemløsende møder. Nada supplerede: Fx en indsatsgruppe, der kunne 

bidrage til ansøgningen om projekt NATURligvis.  

 

• Thorkild var enig med Nada og mente generelt, at samarbejdet lever op til forventningerne.  

 

• Anne Mette var også glad for at have lært folk i kommunen bedre at kende, og i øvrigt få en 

større viden om, hvad de andre frivillige laver. Hun rejste spørgsmålet om, hvorvidt Integrati-

onsforum kun gavner os selv eller også andre, herunder flygtningene.  

 

• Martha var enig i, at det har været positivt at lære hinanden bedre at kende - det giver en 

bedre dialog. Strukturens tredeling er nok for meget, det bliver uklart, hvad der drøftes hvor, 

og at der primært er tale om en masse orienteringer i Integrationsforum, hvilket ikke var hen-

sigten og konstaterede, at der nok ikke længere er behov for den type organisering og be-

slutningsorgan. Hun mente, at der også set i lyset af det faldende antal nye flygtninge og fa-

miliesammenførte er brug for en mere enkel struktur med færre møder, som måske har en 

anden karakter – fx i form af større tematiske fællesmøder med flere deltagere og mindre ar-

bejdsgrupper omkring konkrete problemstillinger. Martha fremførte desuden et ønske et frivil-

ligkorps som kan bistå flygtninge ift. sparring om konkrete problemer. 

 

• Eva nævnte, at der stadig er behov for at drøfte problematikker om de flygtninge, der fx har 

vanskeligheder ved brug af e-boks og pc, køb af togbilletter mm. Der er også uhensigts-

mæssige arbejdsgange, hvor flygtninge får en lang række sanktioner, uden at nogen reage-

rer.  

 

Eva mente, at vi på trods af mangel på konkrete beslutninger har fået mange svar i IF, som 

er givet videre til de frivillige. Hun ærgrede sig over, at nogle af de mange spørgsmål ikke er 

blevet opgraderet til egentlige opgaver, der kunne løses. 

 

Det blev aftalt, at videre beslutning omkring organisering fremadrettet vil afhænge af Integrati-

onsnetværkets aftaler på det kommende møde den 13. december.  

 

Martha samlede opsummerede de fremførte tilkendegivelser: 

 

• der kommer fortsat meget få flygtninge - vi skal have fokus på dem, der er her 

• vi skal i højere grad løse problemer, i stedet for at tale om dem – fx ift. flygtninge der har 

svært ved det digitale 



INTEGRATIONSFORUM 

Møde 22.11.2018 

 4 

• den nuværende organisering er ikke hensigtsmæssig, der er for mange møder og for meget 

orientering 

• det vil være godt med færre møder, men det er vigtigt at mødes 

• måske kunne man nedlægge IF og i stedet udvide Integrationsnetværket – og kunne man 

supplere med fx to møder om året, hvor der så deltager flere fra kommunen, fx fra Ydelse 

m.fl.? 

• etablering af en eller flere indsatsgrupper til konkrete problemer og løsninger. 

• det vil være ønskeligt med et godt frivilligkorps til god og hurtig sparring om konkrete proble-

mer. 

 

Det aftales, at der indkaldes til Integrationsforum til møde i 2019 efter møde i Integrationsnet-

værket. 

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

Se tidligere punkter. 

5. Eventuelt 

Se tidligere punkter. 

 


