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1. Godkendelse af referat af møde 23. marts 2017.
Referatet blev godkendt.
2. Kommunens integrationsindsats. Repræsentanter fra Center
for Beskæftigelse orienterer.
Anne Jacobi og Ove Jensen orienterede om følgende.
Udlændingestyrelsen giver besked til kommunen, når en flygtning,
der har fået opholdstilladelse, er visiteret til Hvidovre Kommune.
Der indhentes oplysninger fra det asylcenter pågældende bor på, og
de praktiske forhold omkring rejsen til Hvidovre arrangeres. I nogle
tilfælde aflægges besøg på centret.
De tildelte flygtningen afhentes på stationen eller i flygtningecentret.
De får hjælp til det praktiske i forbindelse med indflytningen, ligesom
de vises tilrette mht. indkøbsmuligheder, transport m.v.
En række ting skal afklares umiddelbart ved ankomsten såsom:
• Integrationsydelse skal iværksættes
• Hvis der er børn med særlige behov, skal Center for Børn og
Familier kontaktes
• Helbredsafklaring; ved særlige helbredsproblemer skal
relevant hjælp ydes
• Hjemmehjælp, hvis der er tale om ældre med behov herfor
Efter flygtningene er ankommet, er der fortsat en række ting, som
de får hjælp til, såsom kontakt til andre myndigheder, aftale med
læge og tandlæge mv. Der afholdes netværksmøder med
fællesspisning for at afhjælpe ensomhed, og der formidles kontakt til
de frivillige i kommunen, som gør en indsats for flygtningene.
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For enlige ældre flygtninge kan daghjem være en god beskæftigelse
og en måde at bryde ensomheden. Det er dog et problem, at der
ikke er tilstrækkeligt antal daghjemspladser til at opfylde behovet.
Flygtninge anvises midlertidig bolig på Bytoften eller på
Belægningen. Permanente boliger er et problem, da der ikke er
mange boliger flygtninge vil kunne betale, hvis de modtager
integrationsydelse på 6.000 kr. mdl., uden mulighed for tillæg.
Der iværksættes et integrationsforløb, som typisk varer 1 år, men
kan vare op til 5 år. Forløbet består af erhvervspraktik og
undervisning på sprogskole. Omfanget af arbejdet varierer, og
afhænger af de aftaler der indgås med arbejdsgiverne. Kommunen
har samarbejde med mange virksomheder i kommunen om
praktikpladser. Når en flygtning ansættes, tages der kontakt til den
lokale tillidsmand, hvilket er lovkrav.
I integrationsforløbet er man ikke i stand til at finde matchende
praktikker til højtuddannede flygtninge. Disse må selv søge at skaffe
praktikplads evt. via netværk eller frivilliges indsats.
Kommunen blev opfordret til at kontakte den lokale Røde Kors
afdeling omkring konkrete integrationsindsatser. Røde Kors’ indsats
er baseret på frivilliges indsats, og koster ikke noget.
Efter 3 års ophold i Danmark kan der gives tilladelse til
familiesammenføring. Ventetiden på familiesammenføring er en stor
belastning.
3. Planlægning af integrationsrådets aktiviteter for 2017.
Velkomstarrangement, Fritidsmesse, Integrationspris.
Marie-Louise er ankermand på velkomstarrangementet, som finder
sted 16. september fra 10-14. Borgmesteren deltager.
Susanne, Nina, Rauf repræsenterer Integrationsrådet på Kultur- og
Fritidsmessen, som finder sted 28. oktober fra 10-16. Fadi deltager
måske også, hvis arbejdet tillader det.
Marie-Louise og Nina repræsenterer Integrationsrådet i
bedømmelsesudvalget til uddeling af integrationspris.
4. Status vedr. etablering af bydelsmødre.
Der er afholdt møder med den ledende sundhedsplejerske og med
Buqetten. Der arbejdes på at have et forslag vedr. etablering af
bydelsmødre klar efter sommerferien.
5. Evt.
Det blev oplyst, at det af Integrationsrådet påtænkte forslag om
ændring af rådets sammensætning, således at der ikke skal være
kommunalbestyrelsesmedlemmer i rådet, ikke vil blive behandlet før
kommunalvalget. Det nye Integrationsråd, der nedsættes efter
valget, kan tage spørgsmålet op på ny, hvis der er baggrund herfor.
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Følgende mødedatoer blev aftalt for resten af året: 22. august, 24.
oktober og 12. december.
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