Referat fra Integrationsnetværksmøde
Mandag den 29. oktober 2018 hos Bistrupvennerne, Nordvanggård, Bistrup
Kl. 16.30-19
Deltagere:
1. Anne Mette Maimann, Venligbo (referent)
2. Hanne Bruun, Kontaktgruppen
3. Ulla Andersen, Bistrupvennerne
4. Nada Naanaah, Dansk-syrisk Kulturforening
5. Gabriele Salmuth, Kontaktgruppen i Nærum
6. Jette Boje Nielsen, Bistrupvennerne
7. Helle Nielsen, Nærum Kultur- og lektiecafé
8. Henrik Mottlau, Bedsteforældre for asyl
9. Thorkil Damsgaard Olsen, Dansk Flygtningehjælp
10. Eva Nanni, Venligbo og Egebækvenner
11. Anne Charlton, Bistrupvennerne
12. Lilian Holm, Nærum Kultur- og lektiecafé
13. Sten Sverdrup, Røde Kors
14.
15.
16.
17.
18.

Gry Vangskjær, Boligforeningen Birkebo
Jola, Beskæftigelse
Tove, Beskæftigelse
Kristian Geiker, Beskæftigelse
Lotte Hassing, Frivilligcentret

Afbud: Kim Hedemann/Jobcafeen, Kristina Dyrlund/Kultur, Karin Andreassen/Røde Kors og Erik
Kristiansen/Røde Kors

Emne
Velkommen ved værterne:
Bistrupvennerne

Nyt fra Rudersdal
Kommune

Uddybning
Danskcafé har eksisteret siden 2015: En gang om ugen, torsdag 1719. Lektier, snak, spil.
Bistrupladen – genbrugsbutik, lørdag formiddag. Donationerne
sælges for et meget lille beløb.
De fleste familier er bosat andre steder nu, så der er flest enlige
mænd. I dag bor der ca. 30 personer og ganske få børn på
Nordvangård
Note fra Eva: Udsigt til, at integrationsydelsen falder yderligere til
januar – så investering i fx bil skal genovervejes.
Nyt fra Beskæftigelse:
Repatriering v. Jola og Tove fra Beskæftigelse. Uddelte kopier
medsendes referatet.
Dansk Flygtningehjælp står for at vurdere situationen i hjemlandet,
før der sendes hjem. Jola er kontaktperson fra kommunen.
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Sommeren 2017 blev der tildelt midler til Beskæftigelse til at
udforme information om repatrieringsmulighederne.
Lovgivningsændringerne er gavnlige for dem, som ønsker at vende
hjem, da de nu kan få tildelt midler. Alle kommuner har
vejledningspligt om borgerens muligheder. Kommunen henviser til
yderligere vejledning hos Dansk Flygtningehjælp, når en borger er
interesseret i at vende hjem. Der er nye muligheder for, at tage
sine offentlige ydelser med i op til 8 uger, hvis man rejser til sit
sidste opholdsland for at undersøge mulighederne
(rekognoscerings-rejse) for at repatriere – men man skal selv
betale alle rejse- og opholdsudgifter i perioden.
Hvis flygtningen repatrierer, kan der fortrydes indenfor en periode
på 1 eller 2 år, men de udbetalte ydelser skal betales tilbage. Ved
udrejse betales 40%, og efter 1 eller 2 år udbetales resten. Det er
ikke muligt for familiesammenførte at fortryde. Hvis man er over
55 (eller 50 og syg) kan der ud over de andre beløb udbetales en
pension livsvarigt, eller som et engangsbeløb. Der bliver også betalt
for flybilletter til alle, og de bliver individuelt vurderet til øvrige
tilskud. Der findes mange forskellige regler, som kan undersøges
nærmere. Der bliver bedt om, at der bliver lagt oversigt over
satserne på Birkerød Flygtningekontakts hjemmeside.
Der har været tiltag fra kommunen til at hjælpe somaliere, som er i
fare for at miste sin opholdstilladelse, til at rejse før, så de kan få
flere midler med fra staten.
Kommunen prøver ikke at presse flygtninge til at rejse hjem, men
giver flygtninge informationer om deres muligheder. Mange
flygtninge mistrives, og vil hellere rejse hjem. Lige nu er der ikke
mulighed for at rejse tilbage til Syrien, uanset om ønsket om det.
Flygtninge med opholdstilladelse efter §7,3 (1 årig) kan risikere at
opholdstilladelsen bliver inddraget, hvis der kommer fred i Syrien. I
det tilfælde kan de også søge om repatriering.

Gæst: Gry Vangskjær,
Boligforeningen Birkebo

Hvis nogen ønsker at rejse hjem, kan de rette henvendelse til
kommunen eller Dansk Flygtningehjælp.
Flyer udelt. Medsendes referatet.
Boligsocial vicevært, arbejder med tryghed og trivsel i alle
afdelinger i Bistrup/Birkerød. Skal forebygge boligsociale
problemer hos beboerne og i afdelingen. Arbejder på
lokalsamfundsniveau, med en bred målgruppe – herunder
flygtninge. Laver sociale arrangementer, netværksarrangementer
og andet. Vil gerne samarbejde med de frivillige, og ’udveksle’
arrangementer.
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Eva: Oplevelse af, at mange har udfordringer ved at flytte i egen
bolig, både de praktiske og sociale elementer. Udfordring for
frivillige at finde dem – og derfor mangler de støtte. God idé til
fællesarrangementer for beboerne.
Gry efterlyser frivillige, som kan hjælpe med at støtte ved konkrete
eller generelle problemer med de enkelte flygtninge. Der er gode
erfaringer med, at frivillige er med, når flygtninge flytter ind, da det
giver en bedre indgang for naboerne.
Eva efterlyser erfaringer fra indflytninger – hvad der gik
godt/dårligt, hvad der er brug for yderligere hjælp til. Sender
spørgsmålet ud til integrationsnetværket.
Steen: Der er behov for information og støtte til flygtninge, som
gerne vil købe ejerbolig.
Evaluering af
samarbejdsmodellen

I forhold til samarbejdsmodellen:
1. Overordnet: Er I som frivillige og foreninger
kommet tættere på kommunen, er der lettere at få
kontakt/afklaring på spørgsmål?
Ja, fordi der er sat ansigter, navne og titler på flere,
da de har besøgt os i netværket. Vi får flere
informationer og forklaringer, selvom det stadig er
de samme udfordringer med sagsbehandling, som
før. Vi har ikke så meget berøringsangst som før –
det er blevet mere venskabeligt mellem frivillige og
kommunen. Og også imellem de forskellige
frivillige. Kommunen har også fået et bedre
overblik over det frivillige landskab i kommunen,
og flere afdelinger af kommunen er blevet
medspillere. Frivillige oplever i højere grad at blive
taget vel imod.
2. Har I mærket forskel i forhold til tiden med LBB?
Der er i dag mere samarbejde mellem flere
foreninger – ikke kun Dansk Flygtningehjælp og
Røde Kors. De nye foreninger bliver taget alvorligt,
og der er opstået godt samarbejde imellem de
frivillige, samt med kommunen.
3. Positive oplevelser det sidste år i forhold til
samarbejde med de øvrige foreninger og
kommunen:
Oplæg til bidrag fra flere grupperinger og frivillige
til konkrete emner.
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De frivillige bliver taget alvorligt i det de laver – fx
aftale med højskoler, Jobspartner og klager over
A2B.
Flydende grænser mellem frivilliggrupper,
inspiration og hjælp til hinanden. Hjælp og støtte
til nye foreninger.
4. Hvor er der ”plads til forbedring”?
Mangler samarbejde med kommunen, når der
kommer nye flygtninge – vi får ikke informationer
om, hvornår der kommer nye til, og vi kan ikke
byde dem velkommen. Vi vil gerne inddrages i
beslutningerne, når der bliver lavet om på den
måde kommunen håndterer et emne, hvor vi er
inddraget – fx modtagelsesprocessens
frivilligkontakt.
Forslag om at konceptet om modtagelse
genoptages til december-mødet.
5. Der har været afholdt flere møder i
Integrationsnetværket, hvordan oplever I det?
Ej behandlet
6. Fremadrettet faciliterer Frivilligcentret 2 møder i
Integrationsnetværket. Hvad skal dagsordenen
være?
Ej behandlet
Eventuelt
•
•

•
•
•

Dfunk (Dansk Flygtningehjælps Ungdom) inviterer unge
med til Bowling 10.11. i Hillerød. Tilmelding via Facebook.
Invitation omdelt.
Workshop 26.11. kl. 16-18.30. Tema: Uddannelse og
beskæftigelse. Oplæg fra kommunen, beskæftigelse og
frivillige. Workshop i grupper til at generere idéer.
Arrangør Beskæftigelse og frivillige
Dansk-somalisk forening på vej.
6. november: reception kl 17-19 i Nærum kontaktgruppe i
anledningen af gruppens 30 års jubilæum.
16. november: afskedsreception for Lotte. Sender
invitation ud

4

Datoer for møder i
Integrationsnetværket i
2019 (2 stk.) og
decembermøde

Torsdag den 13. december kl 16.30-18.30 hos Dansk-Syrisk
Kulturforening, Kulturcenter Mariehøj, Storm P.
2019:
Torsdag 9. maj kl. 16.30-19
Torsdag 7. november kl. 16.30-19
Frivilligcentrets mødelokale 202.
Frivilligcenteret afholder.
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