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Indledning
Glostrup Kommune modtager årligt et antal asylansøgere, som af Udlændingestyrelsen er tildelt
asyl i Danmark. Glostrup kommune respekterer denne tildeling fuldt ud og har som målsætning at
tage godt imod disse flygtninge. Som hovedregel må de kommunefordelte flygtninge forventes at
skulle opholde sig i Danmark i en længere årrække, og det er Glostrup Kommunes opgave i videst
muligt omfang at integrere flygtningene i det lokale samfund og sikre, at flygtningene kan leve et
rimeligt og anstændigt liv, herunder at eventuelle børn får den bedst mulige opvækst. For
flygtninge, der har opnået familiesammenføring efter gældende regler gælder politikken også de
familiesammenførte.
Det overordnede træk ved Glostrup Kommunes politik for flygtninge er, at kommunen som
udgangspunkt skal anskue alle problemstillinger med udgangspunkt i flygtningenes situation og i
øvrigt løse problemstillinger helhedsorienteret.
Modtagelse
Flygtninge skal modtages venligt og professionelt, herunder med fokus på rettidighed og grundig
forberedelse i det omfang, det er muligt. Velkomsten inkluderer et velkomstbrev fra Borgmesteren
inden for 14 dage efter ankomst udfærdiget på et sprog, som flygtningen formodes at kunne forstå.
Introduktion til mulige netværk, f.eks. frivillige er en naturlig del af modtagelsen, ligesom der skal
arrangeres en guidet rundtur i kommunen med besøg på relevante steder, herunder f.eks.
idrætsfaciliteter, rådhus, skadestue og Glostrup station. Der tilbydes desuden et grundigt lægetjek.
Bolig
Boligplaceringen skal så vidt muligt være løst inden ankomst til kommunen. Akutlisten i den almene
boligsektor anvendes i henhold til national lovgivning. Placering kan principielt finde sted i alle
tilgængelige boligsektorer, herunder almene og private lejligheder og huse, privat
værelsesudlejning, hoteller, vandrehjem og specielt indrettede kommunale bygninger, f.eks.
ombyggede plejehjem, bofællesskaber og lignende. Størrelsen af boligerne skal så vidt muligt være
sammenlignelige med boliger, som danskere med samme indkomstniveau selv bor i. Der skal tages
behørigt hensyn til børnefamilier, og der skal tages hensyn såfremt flere enlige bor under samme
tag for at sikre størst mulig fredelig sameksistens.
Arbejde
Den bedste vej til integration er via at færdes på en arbejdsplads. Alle voksne arbejdsduelige
flygtninge mellem 18 og 60 år skal tilbydes beskæftigelse på overenskomstmæssige vilkår efter 14
dages ophold i kommunen. Uddannelsespålæg kan også komme på tale jf. de regler, der gælder for
andre borgere. Det er kommunens opgave at tilvejebringe det nødvendige antal arbejdspladser.
Det har højest prioritet at skaffe et arbejde i den private sektor, men i det omfang det ikke lykkes,
skal kommunen oprette passende arbejdspladser. Disse arbejdspladser skal være af en karakter,
der giver en reel indkomst i de timer, flygtningen er på arbejde. Det må der ud over forventes, at
flygtninge deltager i intensiv sprogundervisning et vist antal timer om dagen.
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Fritid
Fritidsaktiviteter er en vigtig del af danskeres liv og en god mulighed for flygtninge til at blive en
integreret del af det danske samfund. Det er derfor vigtigt tidligt at afklare muligheder og ønsker.
Frivillige spiller en vigtig rolle i introduktion og opfølgning vedr. fritidsaktiviteter, herunder i
forbindelse med ”følg en familie/ven ordning”. De offentlige og offentligt støttede aktiviteter er
væsentlige, herunder biograf, musikskole, idrætscenter og svømmehal. Mulighed for at tilbyde
nyttehaver skal også undersøges.
Børn og unge
For flygtninge med medbragte børn skal der indtænkes en helt særlig familierettet indsats, således
at skole, daginstitution, PPR, familieafsnittet, jobcenter mv. arbejder som én enhed i forhold til den
enkelte familie. Børn i skolealderen skal så vidt muligt deltage i den almene undervisning i
folkeskolen.
Det tilstræbes, at frivillige også i forhold til børn og unge spiller en aktiv rolle. Eksempelvis i forhold
til forståelse af dansk kultur og danske traditioner. Dette gælder også i forhold til dagliglivet i en
daginstitution såfremt børn har den alder.
Sprog
Dansk sprog er meget vigtigt for at kunne begå sig i samfundet og blive integreret. Kommunen skal
sikre optimal danskundervisning for den enkelte. Der vil givetvis være meget store individuelle
forskelle på forudsætninger og muligheder. Derfor skal der også vælges optimalt. Økonomi må ikke
være hindrende for optimal sprogundervisning.
Kommunens særlige forpligtelser
Tilvejebringelse af en pulje til styrkelse af integrationsforløb. Puljen kan f.eks. søges til afholdelse af
en sommerfest, særlige aktiviteter ifm. Kulturnatten og tolkebistand.
Uddannelse af frivillige, medarbejdere og evt. politikere til at håndtere kulturforskelle mv.
Etablering af mentorordning/ kontaktperson for den enkelte flygtning
Etablering af godt samarbejde mellem kommune og frivillige, f.eks. Røde Kors
Udvælgelse af de bedst egnede kommunale sagsbehandlere (sprog, kultur etc.)
Etablering af relevante tværkommunale samarbejdsmønstre for at sikre optimal helhedsorienteret
udefra og ind løsninger. Dette kan være på flere niveauer fra et § 17. stk. 4 udvalg til koordination
på sagsbehandlerniveau.
Flygtningenes særlige forpligtelser
Som udgangspunkt tage imod de tilbud, der bydes, herunder introduktioner til kommune,
sprogundervisning, arbejde, daginstitutionspladser, skolegang for børnene etc.
Melde tilbage til sagsbehandlere/mentorer hvis der er forhold, der ikke fungerer.
Kommunen og frivillige skal gøre flygtningen bekendte med dansk kultur og danske normer – og
flygtningene skal respektere disse.
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