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Høringssvar vedr. ny flygtninge- og integrationspolitik i Favrskov
Kommune
Favrskov Idrætssamvirke har den 1. juni 2016 modtaget udkast til ovennævnte politik.
På baggrund af udkastet har Favrskov Idrætssamvirke (FI) følgende høringssvar:
Først og fremmest kan det konkluderes, at udkastet til den nye politik er relativt kort og beskriver
der forskellige tiltag meget overordnet. Samtidig fremgår det, at konkrete handlingsplaner vil blive
præsenteret i et handlingskatalog, der vil blive fremlagt senere. Favrskov Idrætssamvirke stiller sig
gerne til rådighed som samarbejdspartner til udarbejdelse af et sådant. Vi finder det hensigtsmæssigt
at involvere relevante aktører hele vejen fra idegrundlag til udmøntning i praksis, samt
efterfølgende evaluering.
I forhold til det udkast, er de følgende to punkter mest relevante for FI:
3. Inddragelse af børn og unge i fællesskaberne
Foreninger ‒ i vores tilfælde ‒ idrætsforeninger, skaber nogle særlige rammer for fællesskab på
kryds og tværs af alder, social baggrund og uddannelse. At færdes i, samt blive en del af det
fællesskab, samtidig med muligheden for at dyrke en fysisk aktivitet, har stor betydning for børn og
unges trivsel og udvikling. Der eksisterer nogle meget fleksible rammer for deltagelse, der også
giver foreningerne en særlig rummelighed, der godt kan håndtere udsatte børn, samt børn og unge
med særlige behov. Denne fleksibilitet har dog også sine begrænsninger. Foreningerne skal have
nogle træner/ledere, der både ønsker og er klædt på til opgaven og rollen og har noget professionelt
og fagligt sparring at trække på ‒ enten hos kommunen eller i en hjælpeorganisation, der har
erfaring på området. Er der en sproglig barriere, skal den naturligvis også tages hensyn til. En
mislykket inklusion af et nyt medlem med særlige behov, kan i værste fald føre til en forstærket
følelse af eksklusion og fiasko. Det skal vi undgå. Man kunne måske med fordel lave nogle
indslusningsforløb, som var tilrettelagt af de implicerede parter, så der forinden var lavet en
ordentlig forventningsafstemning. Man kunne også udvikle nogle 'modtager-foreninger', på samme
måde som man har skoleklasser.
Idrætsforeningerne vil naturligvis gerne have flere medlemmer, og at flere får kendskab til deres
forening. Derfor bakker vi op om, at alle nyankomne familier i kommunen får kendskab til de
eksisterende foreningstilbud. Kommunen har jo fx allerede en fritidspas-ordning og man kunne
forestille sig flere lignende ordninger om særlige tilbud. I det omfang, at flygtningene ikke kan
deltage på samme vilkår som alle andre, forventer vi at kommunen stiller noget praktisk støtte til
rådighed, som er målrettet denne gruppe.
Side 1 af 2

4. Aktivt medborgerskab
I forhold til at være nye borgeres primære kontaktpunkt, må det være kommunens sagsbehandleres
ansvar, at flygtninge og indvandrere får relevant information angående tilbud om fritidsliv og det
frivillige foreningsliv ‒ naturligvis i samarbejde med foreningerne. Tiden er måske også moden til
at der kan laves nogle lokale samarbejder med aktører fra forskellige 'frivillig-områder' der er i
kontakt med kommunens nytilkomne indbyggere, så man kan understøtte hinanden ‒ gerne med
kommunen som tredje part. Med den rigtige forberedelse og det rigtige 'set-up' ‒ både i kommunen
og i foreningerne, kan de nye borgere blive en ressource ude i klubberne.
Det er som sådan ikke en ny situation, at man inddrager foreningslivet i integrationsarbejdet, men
der synes at være kommet større fokus på det, samt det er blevet mere tydeligt i form af at være en
del af en politik. Afslutningsvis er det derfor glædeligt, at der vil blive prioriteret midler til dette
arbejde. Disse midler kunne enten understøtte tiltag der i forvejen fungerer godt, eller til at kopiere
disse tiltag over i andre foreninger, der udtrykker ønske derom. Samarbejdet om integrering af
flygtninge og indvandrere må ikke blive pålagt foreningerne som en ekstra byrde som noget de skal
‒ det har ingen parter glæde af. Det skal også slås fast, at foreningernes frivillige kræfter ikke 'bare'
kan håndtere et ubegrænset antal integrationsforløb baseret på nuværende ressourcer og
mandetimer. Det vil kræve en ekstra indsats i form af kommunal understøttelse og/eller en eller
anden form for konsulentbistand.

Venlig hilsen
Bestyrelsen,
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