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Hvor mange modtager Greve Kommune
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antal visiterede personer
1
3
16
4
18
46
89

Udmeldt kvote

8
14
34
102
111 – nu 50
51

Dertil kommer familiesammenføringer

• 2015: 15 ægtefæller og 33 børn i alderen 0-17 år
• 2016: Forventes 21 ægtefæller og 23 børn
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Danmarks statistik, februar 2016

Danmarks statistik, februar 2016

Fordeling på statsborgerskab i Greve Kommune (2015)
•
•
•
•
•
•
•

48 fra Syrien
25 fra Eritrea
3 statsløse palæstinenser fra Syrien
7 fra Iran
2 fra Irak
1 fra Egypten
3 fra Afghanistan

Køn og alder:
• 28 kvinder
• 61 mænd
- heraf 21 børn
• Mellem 0 og 70 år

Civil status:
• Enlige ugifte mænd og kvinder
• Familier med børn
• Mænd og kvinder som har ægtefælle/forlovet og børn i hjemlandet
eller andet land

• Tre uledsagede børn
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Boligplacering
Kommunen er forpligtet til at anvise flygtninge en permanent bolig Midlertidig
boligplacering
• Pavilloner ved Tune Hallerne (10) og Greve Borgerhus (20) og Greve Main
(10)
• To nedlagte daginstitutioner er ombygget – ”Blågården” og ”Egedal” (ca.
12 i hver)
• Højskole – primære formål er sprogundervisning

Side 9

Hvad siger lovgivningen?
•

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal have tilbudt et
integrationsprogram. Formålet med integrationsprogrammet er at sikre, at
flygtningen hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse

•

Integrationsprogrammet omfatter:
– Danskuddannelse
– Beskæftigelsesrettede/uddannelsesrettede tilbud (vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik og/eller løntilskud)

•

Omfanget og indholdet af integrationsprogrammet fastlægges i en
integrationskontrakt mellem flygtningen og Greve Kommune, som der følges
op på minimum hver 3. måned

•

Flygtningen underskriver erklæring om integration og aktivt medborgerskab
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Hvad siger lovgivningen? (II)
Indvandrere skal tilbydes et introduktionsforløb, som omfatter:
•

Arbejdsmarkedsrettet dansk (1½ år/250 timer). Hvis gennemført inden for
tidsperioden kan der fortsættes med en danskuddannelse.

•

Beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik og/eller løntilskud), som pågældende selv skal anmode
om. Kommunen vurderer, om tilbuddet vil fremme
beskæftigelsesmulighederne.

•

Indvandrere – der ikke er EU-borgere – får udarbejdet en
integrationskontrakt
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Case

Abdel 35 år
- Har levet det meste af sit liv i Damaskus i Syrien.
- Har haft en butik i Damaskus
- Besluttede for 2½ år siden at flygte med sin familie til Libanon for at bringe
sin kone og tre børn i sikkerhed for borgerkrigen.
- Efter to år i flygtningelejr i Libanon flygter Abdel mod Europa og søger om
asyl i Danmark.
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Abdels modtagelse i Danmark og Greve Kommune (I)

1. januar
Ansøger om
asyl og
placeres i
modtagecenter

1. maj
Greve Kommune får
besked om ankomst:
- Indhentning af alle
akter
- Borgerservice
planlægger bolig, cprnummer, bankkonto mv.
- Job & Socialservice
giver besked til
relevante parter i andre
centre som fx Dagtilbud
& Skoler
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1. juni
Abdel ankommer til
Greve Kommune

- Møde med Abdel,
ydelsesrådgiver og evt.
mentor (fungerer ofte
også som tolk)
- Indkvartering ved
mentor

Abdels modtagelse i Danmark og Greve Kommune (II)
5. juni
Møde med
beskæftigelsesrådgiver:
- Afklaring af
beskæftigelses- og
uddannelsesmål
- Henvisning til
sprogskole
- Udarbejdelse af
integrationskontrakt
- Underskriver erklæring
om integration og aktivt
medborgerskab
- Social og
helbredsmæssige
udredning

10. juni
Begynder i
sprogskole 3
dage om
ugen

1. juli
Begynder i
virksomheds
praktik 2
dage om
ugen

(Eller
intensivt
danskkursus
i 3. måneder)
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(Eller
begynder
efter det
intensive
danskkursus)

1. dec.
Abdels
familie lander
i Kastrup
Lufthavn
Processen
begynder
forfra for
ægtefælle
Børnene
begynder i
modtagerklasse/daginstitution

Til familier med børn:
1-2 besøg – rådgivning (*1)

Sundhedsplejen

Familieorienteret tilbud til
familier med behov
Altid familieorienteret forløb til
flygtninge/familiesammenførte
familier

Greve
Familiecenter
Virksomhedskonsulenter

Finde praktik/løntilskud

Sprogskolen
UC+

Visitationssamtale – henvisning til
danskuddannelse 1,2 eller 3

Skoler &
Dagtilbud
Børn & Familier

Vurderer om uledsagede børn og børn ledsaget af andre
end forældrene skal anbringes eller i familiepleje
Førstegangs
samtale (*3)
Advisering fra US  besked
til relevante parter (*6)

Praktiske
ting (*7)

Løbende
samtaler (*4)

Beregner ydelsen og
opretter bankkonto

Modtagelsessamtale

Tildeler cpr-nr., registrerer
som indrejst, tildeler læge,
bestiller sundhedskort

Når sundhedskort
kommer – mail til
Modtageenhed

Integrationsplaner:
 B.rådgiver
 B&F
 S&D
 Andre
relevante

Familiesammenføring (*8)
Processen begynder forfra
Løbende afrapportering til
beskæftigelsesrådgiver
Når permanent bolig vurderes
behov for etableringsydelse
(*10)

Sender profil til Dansk
Flygtningehjælp/Røde Kors hvis
flygtningen ønsker en frivillig ven

Familiesammenføring: Hele familien skal
møde op for at få cpr-nr., registreres som
indrejst, få sundhedskort og få læge
Ved tilbud om permanent bolig:
Lejekontrakt, boligstøtte og lån til
boligtilskud (*11)

Skriver på akutlisten til permanent
bolig og finder midlertidig bolig
Matcher til netværksvenner
hvis ønsket

Frivilligområdet

Løbende aktivitet i de 3
lokale grupper + samlet

Visitator vurderer, hvilken indsats flygtninge
med nedsat funktionsevne skal have

Sundhed &
Pleje
Rådgiverteam

Opfølgning på mentor, registrering af
indsatser og indhentning af
resultattilskud (*5)

4 ugers mentor fra modtagelse
almindeling aftale/aftale med bolig (*9)

Folkeregister

Boliganvisning

Socialfaglig vurdering af og evt. indsats for
børn der mistrives (evt. med PPR)

Kontrol af indberetninger ift.
indhentning af tilskud og refusioner

Mentor
Ydelsesteam

Løbende besked til beskæftigelsesrådgiver om
beståede moduler/danskuddannelse

Indskrivning i skole, SFO og daginstitution
Ansøgning om økonomisk friplads og evt. kørsel (*2)

Beskæftigelsesrådgiver
Modtageenhed
(J&S)

Løbende opfølgning på virksomhed
mhp. at få flygtningen i ordinært arbejde

US adviserer
ankomst

Ankomst

Socialfaglig vurdering af personer med store
fysiske/psykiske begrænsninger – fx visitation til botilbud
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32

65
47

Gennemført: 3
Højskole: 2
Tilbud for traumatiserede: 3
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Øjebliksbillede over flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfattet af
det treårige integrationsprogram i Greve Kommune
I alt maj 2016

164 personer

Praktik/løntilskud

Praktik: 49, løntilskud: 4

Selvforsørgende

Arbejde: 5, uddannelse: 2

Engelskkundskaber

Taler ikke: 90, Lidt/begrænset hverdagsengelsk: 50, Middel/hverdagsengelsk: 9,
Flydende/god: 10

Lang/mellemlang
uddannelse

15 (14 har en gymnasial uddannelse eller har været i gang med en længere udd.)

Jobparathed

Jobparat: 62, uddannelsesparat: 69, aktivitetsparat: 21 (heraf én under 25 år)

Ingen erhvervserfaring

31

Jobmotivation

Stor: 85, Almindelig: 29, Lille: 24

Ønsker uddannelse

66

(Delvist) sygemeldt/
særligt tilbud for
traumatiserede

20
Side 17

Nyankomne flygtninges højeste fuldførte uddannelse
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Andelen under uddannelse eller i beskæftigelse –
indvandrere og efterkommere
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Nye ydelser fra 1.9.15
Målgruppe

Kontanthjælp
Integrationsydelse
5.945

Fyldt 30 år, ingen børn

10.849

Fyldt 30 år, forsørger børn

14.416

8.319

Fyldt 30 år, enlig forsørger

14.416

11.888

Under 30 år, forsørger

9.640 (14.416 inkl. aktivitetstillæg)

8.319

13.779 (14.416 inkl. aktivitetstillæg)

11.888

25-29 år, udeboende

6.992 (10.849 inkl. aktivitetstillæg)

5.945

25-29 år, hjemmeboende

3.374 (10.849 inkl. aktivitetstillæg)

2.562

Under 25 år, udeboende

6.992

5.945

Under 25 år, hjemmeboende

3.374

2.562

Under 30 år, enlig forsørger

Frivillige - FrivilligCenter Greve
•

Flygtningeven/netværksfamilie
– Dansk Flygtningehjælps repræsentant i Greve, Miriam Ripley miriam.ripley@gmail.com
– Dansk Røde Kors (Tune) Marianne Svane masva@faxekommune.dk

•

Venligboerne Greve (facebook) – 150 deltagere ved første møde med fælles spisning
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Integrationspolitik 2015-2019
Indsatsområder vedtaget af Byrådet i juni 2015:
• Beboersammensætning
• Arbejde og uddannelse
• Danskundervisning
• Dagtilbud og skolegang
• Fritidsliv

Mentorordninger

Viceværter med mentorfunktion
• Vedligeholdelse, driftsopgaver, og lettere istandsættelse
og opsyn med midlertidige boliger
• Praktiske opgaver bl.a. i forbindelse med indretning, ind- og
udflytning, indkøb af startpakker og rengøringsmidler m.v.
• Kontakt til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
• Være synlige i hverdagsbilledet så beboerne kan henvende
sig til med hverdagsspørgsmål
• Er opmærksomme på, hvis der evt. er særlige udfordringer
fx blandt beboerne
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28.09.2016

Formålet med en mentor
Mentorordningen bruges, når en person har behov for
støtte til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær
uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær
ansættelse
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Hvad kan mentorstøtten bestå af
Mentorstøtte er en personlig støtte fra fx:
-

en intern medarbejder på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution
en kommunalt ansat mentor
en ekstern konsulent
en frivillig

Støtten kan bestå af:

Faglig, social såvel som sproglig støtte til at fastholde eller introducere
personen til job eller uddannelse. Det kan fx være:
-

Jobsøgning
Støtte til at fastholde behandlingsforløb
Hjælp til at komme op om morgenen
Coaching mhp. at opnå selvtillid, motivation til forandring mv.
Hjælp til at få overblik over økonomi og budget
Støttes til at omgås kollegaer
….
Side 27

Mentorstøtten kan ligge
ud over, hvad
arbejdsgiveren eller
uddannelsesinstitutionen
sædvanligvis forventes
at varetage

Hvem kan få mentorstøtte
• Aktivitetsparate som, i perioder på grund af personlige forhold, ikke
aktuelt kan deltage i et aktivt tilbud har ret og pligt til tilbud om
mentorstøtte, indtil personen igen kan deltage i tilbud
• Alle andre – offentligt forsørgede, ordinært ansatte, ansatte i fleksjob,
delvist raskmeldte, ledige selvforsørgende, unge der skal begynde på
en uddannelse – kan få tilknyttet en mentor

• Mentor som
Udskrivningskoordinator – borgere, der er omfattet af den aktive
beskæftigelsesindsats, har ret til mentor ved udskrivning fra et psykiatrisk hospital
Udslusningskoordinator – Kriminalforsorgen giver personer, der skal løslades, en
mentor. Jobcentret kan evt. forlænge mentorstøtten
Studiestartskoordinator – enlige forsørgere på uddannelseshjælp, som starter
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uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg,
har ret til mentorstøtte (forsøg)

Frivilligt mentorkorps i Greve Kommune
Unge mellem 15 og 29 år i Greve Kommune, der har
behov for støtte og inspiration til uddannelse,

beskæftigelse, fritid, økonomi mv.
Kontakt: Mia Rosenørn, 2484 3917
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Andre ordninger
Personlige hjælpeordninger i lov om social service:
• Omsorg og personlig pleje i hjemmet (§ 83)
• Socialpædagogisk støtte (§ 85)
• Personlig assistance (§ 96)
• Støtte til personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig
(§ 99)
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