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HELHEDSORIENTERET HUSNING OG INTEGRATION
AF FLYGTNINGE I FUNKTIONSTØMTE BYGNINGER

Publikationen ’Nye Byggesten i Byfornyelsen’ henvender sig 

primært til kommunale praktikere, der arbejder indenfor 

området af boligplacering og integration af flygtninge. Vi tager 

afsæt i det faktum, at grupper af mennesker placeres - i første 

omgang midlertidigt - i danske yderområder. Publikationen er 

udformet som en håndbog hvor vi præsenterer en række konkrete 

eksempler og scenarier, der kan understøtte en lokalt forankret, 

fremsynet og bredt involverende tilgang til boligplaceringen 

og modtagelsen af flygtninge. Bag håndbogen står et team af 

arkitekter, antropologer, eksperter i værdiskabelse i aflagte 

ejendomme samt civilsamfundsaktører på flygtningeområdet. 

Holdets tværfaglighed åbner for at se potentialer i bygninger og 

steder såvel som i mennesker. Udover tværfagligheden har særligt 

den positive dialog med aktører fra forskellige forvaltninger været 

central i den helhedsorienterede tilgang fremfor et adskilt fokus 

på temaer som bolig, omdannelse, integration og lokaludvikling.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
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HELHEDSORIENTERET HUSNING OG INTEGRATION
AF FLYGTNINGE I FUNKTIONSTØMTE BYGNINGER



FORORD

Projektet Nye Byggesten i Byfornyelsen blev til i kølvandet på den europæiske 
flygtningekrise i 2015, som medførte et massivt pres på modtagesystemer for flygtninge 
- også i Danmark. De officielle tal viser, at Danmark i 2015 og 2016 skulle boligplacere 
i alt 19.500 flygtninge, fordelt på de danske kommuner. Dette skabte en ekstraordinær 
udfordring for kommunerne, som skulle boligplacere og integrere de mange flygtninge 
med kort varsel. Grundet de relativt lave ydelser flygtninge får, var der især behov for 
billige boliger med rimelige transportforhold. Situationen illustrerede på en gang manglen 
på ressourcer og erfaring med hurtigt at kunne finde egnet beboelse til mange tusinde 
mennesker i nød, men satte samtidig nogle bredere udfordringer i de danske kommuner 
i relief: Der manglede billige, fleksible boliger. Det er vigtigt at vi ser tilbage på de 
udfordringer. Dels for se dem i et bredere perspektiv, men også for at ruste forvaltningerne 
landet over til lignende udfordringer, der kunne komme i fremtiden. 

God læselyst!

LÆSEVEJLEDNING

Sådan kan du læse den 

Publikationen består af en kort introduktion, der præsenterer 
håndbogens tematik, tilgang og grundidé. Derefter følger 
syv afsnit, der hver arbejder med specifikke udfordringer 
og redskaber til at understøtte en helhedsorienteret 
boligplacering. Selvom om vi selvfølgelig håber at I vil 
læse håndbogen fra a til z, er vi godt klar over at de fleste 
har svært ved at finde tid i en travl hverdag. De enkelte 
afsnit retter sig derfor mod specifikke arbejdsområder og 
funktioner i forvaltningerne og kan læses uafhængigt af de 
andre.

1. Bolig i Balance
Handler om at skabe bedre vilkår i boligerne, både ift. skabe 
en bedre fordeling af privat- og fællesrum og for at foregribe 
konflikter på bosteder 

2. Nye Rum til Fællesskaber 
Viser hvordan man kan puste liv i tomme bygninger og 
involvere både nye og gamle borgere i lokaludvikling med 
fordel for integrationen.

3. Plads til Iværksætteri 
Handler om iværksætteri og giver et bud på hvordan man 
kan afhjælpe nogle af de frustrationer, der kan opstå ved 
beskæftigelsesindsatser.

4. Den Gode Overgang 
Giver redskaber til hvordan man kan lette overgangen fra 
asylcenter til kommunen ved en ”fremrykket modtagelse”.

5. Samarbejde og Udvikling med Frivillige
Handler om at skabe gode rammer for kommunens frivillig 
indsats.  

6. Bosætningskompasset
Præsenterer et strategisk redskab til at tænke 
helhedsorienteret boligplacering på tværs af forvaltninger.

7. Eksempler og Case scenarier
Her kan du finde inspiration til hvordan funktionstømte 
bygninger og områder kan tages i brug på baggrund af 
håndbogens anbefalinger. Hvordan kan arkitekturen både 
sikre en mere hensigtsmæssig bolig og skabe en bedre 
økonomi? Hvordan kan man afprøve iværksætterdrømme 
i aflagte erhvervsejendomme? Kan man finde synergi 
mellem beskæftigelsesindsatser og kommunens strategiske 
udvikling med udgangspunkt i tomme ejendomme?
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INDLEDNING

En af kommunernes store udfordringer i forbindelse med 
modtagelsen af flygtninge er at finde egnede boliger til 
dem. Særligt de smalle økonomiske rammer skaber en 
større efterspørgsel på billige, permanente boliger. Mange 
af de ejendomme, kommunerne selv administrerede, blev 
ikke bygget som boliger. Derfor blev nogle flygtningene 
i første omgang midlertidigt og dyrt indkvarteret på 
hoteller, campingpladser, pavilloner etc. indtil de fik 
anvist en permanent bolig. Den politiske løsning på 
flygtningetilstrømningen har bl.a. været at ændre lovgivningen 
på boligområdet, når det gjaldt midlertidige boliger til 
flygtninge. Dette har åbnet døren for at indlogere flygtninge 
midlertidigt i næsten hvilket som helt type byggeri. Det er 
blevet muligt at ombygge funktionstømte bygninger, som 
tidligere har fungeret som skoler, børnehaver eller plejehjem. 
Samtidig blev der dannet nye puljer, som kommunerne kunne 
søge til at indrette flygtningeboliger i eksisterende byggeri.

I de danske landdistrikter og yderområder illustrerede 
ankomsten af de nye borgere nogle bredere udfordringer. 
Mange af kommunerne har i årevis kæmpet med affolkning, 
jobflugt, landsbydød og mange m2 bebyggede områder, der 
tømmes for ressourcer og funktion. 

Projektet ’Nye Byggesten i Byfornyelsen’ har undersøgt 
potentielle synergieffekter i krydsfeltet mellem disse 
udfordringer. Vi har set på, hvordan man kan facilitere en 
mere succesfuld bolig- og integrationsproces og bruge det 
momentum, at nye folk flytter til områder, som har brug for 
liv. For det er fra disse områder, at man ofte også hører 
om flygtningene som en ressource, der giver nyt liv til en 

landsby truet af affolkning. De nye borgere holder gang i 
lukningstruede skoler og den lokale købmand. Desværre 
ser man dog oftest også at flygtningene efter deres treårige 
integrationsprogram flytter tættere på de større byer af 
samme grund som danskerne: job, uddannelsesmuligheder 
osv.

Vi mener, at en helhedsorienteret sammentænkning af 
byfornyelse og integration kan vende udfordringer til 
ressourcer og skabe synergi til lokal udvikling. I denne 
proces er det vigtigt at tage højde for både flygtninges 
behov, kommunens udfordringer og centrale aktører i 
lokalsamfundet. Hvilke borger- og erhvervsgrupper øjner 
muligheder i at puste nyt liv i tomme bygninger og rum? 
Og hvilke lokale kapaciteter vil bane vejen for flygtninges 
fremtidige tilknytning og integration?

Der skal derfor ikke alene tages højde for, hvordan flygtninge 
bedst muligt kan finde sig til rette i de nye omgivelser. Der 
må også tænkes på, hvordan omgivelserne finder sig til rette 
med dem. Her er den konkrete boligløsning vigtig. Hvor 
lejligheden, huset eller selv den gamle skole er velkendt og 
trygt, så markerer teltlejre, opsatte pavilloner og lignende 
noget fremmed i det lokale landskab. Det kan hurtigt 
forstærke følelsen af at noget ikke passer ind.

Nye Byggesten arbejder med hvordan, man kan styrke 
mødet mellem gamle og ’nye’ borgere og skabe positiv lokal 
udvikling med fokus på øget bosætning. Hvordan man kan 
indrette hensigtsmæssige boliger i funktionstømte bygninger 
og bruge lokal udvikling som løftestang for integrationen?

Hvordan har vi arbejdet?

Bogens anbefalinger er udviklet på baggrund af en bred 
vidensopbygning og en række konkrete praksisforsøg. Her 
har workshops, seminarer og events givet indsigt i muligheder 
såvel som benspænd for en lokalt forankret boligindsats. 
Kommunale, civile og private aktører har spillet en vigtig rolle. 
Kombinationen af målgruppeanalyse og brugerundersøgelse 
har været en central metode i udviklingen af håndbogens 
anbefalinger. Hvor målgruppeanalysen særligt har fokuseret 
på flygtninges egne erfaringer med boligplacering, etablering 
og tilknytning har brugerundersøgelsen givet indblik i 
arbejdsprocesser og udfordringer blandt praktikere i 
forvaltninger.

I forhold til målgruppen tager håndbogen udgangspunkt i 
flygtninges konkrete erfaringer i Danmark i asylfasen og 
særligt i tiden efter boligplacering. Bogen tager derfor mindre 
højde for flygtningenes individuelle kulturelle baggrunde, 
men fokuserer på de behov, der udtrykkes mere bredt 
ift. oplevelsen af overgangen fra asylcenter til kommune, 
erfaringen fra bosteder, samlivet med andre flygtninge, den 
treårige integrationsperiode, naboskab, mødet med andre 
kulturelle normer og udfordringerne med at skabe en tryg 
hverdag et nyt sted.
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DET ER EN SVÆR KUNST AT KNÆKKE KODEN. I DERES 

INTEGRATIONSERKLÆRING LOVER FLYGTNINGENE AT 

VÆRNE OM YTRINGSFRIHED, LIGESTILLING OG DEMOKRATI. 

MEN NØGLEN IND TIL DE MINDRE LOKALSAMFUND ER OFTE 

EN HELT ANDEN. DET HANDLER OM, HVORDAN VI PASSER 

VORES HUS OG HAVE, HVAD VI PUTTER I VORES MADPAKKE, 

OG HVORDAN VI OPFØRER OS OVER FOR NABOEN. […] 

DET INTERESSANTE ER, AT NÅR FØRST DU HAR FORSTÅET 

RUTINERNE, SÅ BLIVER DU DE FLESTE STEDER MØDT MED 

EN LANGT STØRRE FORSTÅELSE OG RUMMELIGHED PÅ 

ANDRE OMRÅDER. UNDER MIT ARBEJDE MØDTE JEG F.EKS. EN 

KVINDE, DER SLOG GRÆS I HENDES HIJAB. DET VAR IKKE SÅ 

MEGET BEKLÆDNINGEN DER BLEV LAGT MÆRKE TIL BLANDT 

NABOERNE, MEN DÉT AT HUN SLOG GRÆS LIGESOM DE 

GJORDE. MEN DET ER ET MEGET VANSKELIGT LANDSKAB AT 

NAVIGERE I […] HVIS DU NU HAR TILBRAGT DE SIDSTE 30 ÅR 

I EN TELTLEJR OG INGEN HAR FORTALT DIG OM ALLE DE SMÅ 

USKREVNE REGLER OG RUTINER, SÅ KAN MAN NEMT TRÆDE 

FORKERT” 

Birgitte Romme Larsen, Antropolog



5 NYE BYGGESTEN I BYFORNYELSEN NYE BYGGESTEN I BYFORNYELSEN 6

BOLIG I BALANCE
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En bolig er ikke det samme som et hjem. Når flygtninge 
bliver boligplaceret i en kommune kræver det en del, før 
de føler sig hjemme. Samtidig har kommunerne brugt flere 
midlertidige boliger med flere flygtninge under samme 
tag i forskellige typer bofællesskaber. Det kan skabe 
konflikter mellem flygtninge, men også udfordre relationer til 
kommunen, lokalsamfundet og de frivillige. Hvilke problemer 
oplever flygtninge selv med deres boliger? Hvilken rolle kan 
kommunen, de frivillige og lokale kræfter spille? Og hvilke 
konkrete tiltag kan underbygge et bedre samarbejde – både 
i den konkrete fællesbolig og mellem de andre aktører?

For at lære mere om flygtningenes perspektiv på deres bolig, 
og for at afstemme deres forventninger med kommune, 
frivillige og hinanden, gennemførte vi en række interviews, 
sociale aktiviteter og en større workshop på et bosted.

Hvorfor er fokus på bolig i balance vigtigt?

• En god modtagelse skaber tryghed ved indflytning
• Bedre koordination mellem frivillige og kommune aflaster 

kommunens arbejde med bostedet
• Større tilknytning og kendskab til lokalområdet modvirker 

isolation og giver mulighed for at opbygge ressourcer, 
selv ved midlertidige boforhold

• Bedre balance på bostedet vil spare tid og ressourcer til 
drift og regulering af bosteder

Udfordring 

Ændringer i almenboligloven og nye regler for boligplacering 
giver kommunerne mulighed for en udvidet anvendelse 
af midlertidig husning. Man kan oprette bofællesskaber i 
mindre lejligheder og aflagte institutioner som fx børnehaver 
og plejehjem, mens man arbejder på mere permanente 
boligløsninger. Økonomien ved denne type boligplacering 
gør, at flere flygtninge kan placeres under samme tag, da 
flygtningene kun har mulighed for at betale en lav husleje. 
Der kan derfor være flere gode grunde til at kommunerne 
vælger denne mulighed. Men den skaber også problemer.  

Midlertidigheden i husningen i sig selv er et problem 
for flygtningene. For nogle er ankomsten til kommunen 
afslutningen på flere års venten på asylcentre. Desværre 
oplever mange flygtninge ved visitering til kommunerne, at 
livet som passiv asylansøger fortsætter. Særligt i forhold til 
oplevelsen af manglende indflydelse på egen livssituation og 
udsigten til mere midlertidighed ved boligplacering.

Trods den positive konnotation, der ligger i ordet 
’bofællesskab’, en boform som er udbredt accepteret i den 
danske befolkning, udfordrer mange af disse boligforhold 
både flygtningene, kommunerne og de frivillige. Vores 
research viser, at konflikter ofte opstod omkring beboernes 
brug af fællesarealer, ikke mindst fordi at de sjældent byggede 
på egentlige fællesskaber. Disse søgte flygtningene i højere 
grad udenfor hjemmet. Samtidig ønskede flygtningene en 
prioritering af de private rum - og særligt en opdeling mellem 
enlige og familier.

Fællesarealerne på bostederne var også en kilde til 
frustration hos både frivillige og kommunale aktører. 
Både de kommunale og frivillige aktører undrede sig over, 
hvorfor flygtninge i bofællesskaber ikke ”passede bedre 
på fællesarealerne”. Der var udfordringer flere steder med 
mangel på rengøring og misligholdelse. Der var også 
situationer, hvor brugsgenstande fandt vej fra fællesarealer 
til de private rum – eller omvendt at fællesarealer blev 
et opbevaringssted for eksempelvis tøj og møbler fra 
indsamlinger. 

BOLIG I BALANCE

For mig er hjem faktisk at 
kunne komme hjem fra noget. 
At kunne have noget at tage 
ud til og så hjem fra, og ikke 
bare at sidde og vente som 
på [asyl]centrene” 
Amer, beboer i midlertidig bolig

“

Basel Kazmouz ser til både nyheder og nyttehave,
hvor han bl.a. dyrker bønner, ærter, spinat, majs og squash.
Hørve 2016. Foto Majdiddin



9 NYE BYGGESTEN I BYFORNYELSEN NYE BYGGESTEN I BYFORNYELSEN 10

VORES SOCIALE VICEVÆRT HAR GJORT SÅ MEGET FOR 

FÆLLESAREALERNE TIL DEN BOLIG. […] DET LIGNER MERE 

ET HJEM END MIT HJEM GØR! DET HAR SIMPELTHEN GJORT 

AT DEM, DER BOR DER, HAR TAGET EJERSKAB OVER DET. 

DE OPHOLDER SIG PÅ FÆLLESAREALERNE. OG PASSER 

PÅ DET. DE HAR SELV VÆRET MED TIL HVORDAN DET SKAL 

INDRETTES. […] PÅ DET STED KAN VI SE HVORDAN ANTALLET 

AF KONFLIKTER PÅ BOSTEDET ER FALDET BETRAGTELIGT. 

DET ER JO NOGET AF DET VI BRUGER TID OG RESSOURCER 

PÅ, KONFLIKTMÆGLING - HVIS MAN NU SKAL SNAKKE 

ØKONOMI OVERFOR POLITIKERNE” 

Boligkoordinator i integrationsteam, Hillerød

Den gode bolig 

For at få viden om hvordan den gode boligløsning kan se 
ud for flygtninge, besøgte vi en række boliger. Her så vi 
på boligens fysiske struktur, interviewede beboerne og 
observerede sociale samlingsmøder mellem flygtninge og 
frivillige, organiseret af frivillige. Efterfølgende arrangerede 
vi en workshop på et midlertidigt bosted for både enlige og 
familier. Her deltog 18 enlige mænd mellem 15-60 år og tre 
familier med børn i alderen 5 og 12 år. Ved workshoppen 
talte vi bl.a. om boligens styrker og svagheder. Vi tegnede 
boligen op i plakatstørrelse for at få overblik. Vi spurgte til, 
hvordan de forskellige rum blev brugt i dagligdagen, af hvem 
og hvornår. Samtidig spurgte vi til hvor og hvordan der opstod 
problemer, og hvad man kunne gøre anderledes. Vi gik med 
rundt i boligens fælles- og private arealer. Og vi brugte også 
tid på mere uformelt samvær, hvor vi blev inviteret på snacks 
og mad. 

Workshoppen havde et dobbelt formål. Den var dels 
spørgende, forstået på den måde at vi søgte at inddrage 
et brugerperspektiv på boligplaceringen. Dette resulterede 
i en række indsigter, der kan perspektivere arbejdet med 
boligplacering i kommunerne. Men workshoppen var også 
samtalende, forstået på den måde at det skabte rum for 
en forventningsafstemning mellem flygtninge, frivillige, og 
kommune. Dette kunne forebygge og udrede en række af 
de løbende frustrationer, som flygtninge såvel som frivillige 
og kommune oplevede i deres dagligdag. Efter workshoppen 
interviewede vi flygtninge på andre bosteder samt frivillige og 
kommunale boligaktører fra fem forskellige kommuner. Målet 
var at få en bedre forståelse af de udfordringer kommunerne 
bør være opmærksom på, når de etablerer nye boliger. 

Hvad kom der ud af det? 

En central indsigt fra workshoppen handlede om 
fællesarealerne. Mange af de boligplacerede flygtninge 
fortalte os, at de sjældent opfattede fællearealerne som en 
del af den private bolig, og at de ikke brød sig særligt om 
at opholde sig i dem sammen. Fællesarealer blev altså ikke 
oplevet som noget egentligt fælles. Vi oplevede generelt stor 
forskel på brugen af de private værelser og fællesarealerne. 
De private rum var oftest velholdte og hyggelige, hvorimod 
fællesarealerne overvejende var dér, hvor der opstod 
konflikter mellem beboere. Konflikterne opstod særligt, 
når børnefamilier og enlige placeres på samme bosted og 
handlede om den daglige brug, vedligeholdelse og rengøring 
af delte faciliteter som køkken, TV og WC. 

Der var også positive erfaringer med fællesarealer. De 
opstod i forbindelse med frivilliges besøg i huset og under 
specifikke aktiviteter som fest, spil og sociale aktiviteter 
målrettet børn. Der er altså gode erfaringer med brug af 
fællesarealer, når der er hjælp til at styre dem og iværksætte 
konkrete aktiviteter. Derudover oplevede vi også, hvordan 
mulighederne for selv at kunne sætte sit præg på boligen var 
vigtige. Medindflydelse kan være med til at skabe en mere 
hensigtsmæssig brug og styrke følelsen af fællesskab på 
bostedet.

Det er vigtigt at finde en god balance mellem fælles og privat. 
De private rum er vigtige for at kunne føle sig tryg, trække 
sig tilbage og invitere gæster på besøg. Har bostedet flere 
større arealer eller tilstødende lokaler, der ikke er egnet til 
bolig, kan der træffes aftaler med frivillige grupper, foreninger 
eller andre, der kan agere som tovholdere på aktiviteter og 
kan være ansvarlig for vedligeholdelse. Dette kan bidrage 
til brobygning og opbygning af lokale netværk. Det er vigtigt 
at markere en klar overgang fra asylfasen. Det kan sættes 
fokus på nye rammer, nye forventninger og nye muligheder. 

En rumlig adskillelse mellem familier og enlige mænd 
hjælper begge grupper. Kvinderne får bedre mulighed for 
at færdes frit mellem hinanden og med børnene på mindre 
fællesarealer og opdelingen mindsker gener for de enlige 
beboere - såsom børns larm og rod.
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Vær opmærksom på 

For mange er følelsen af hjem tæt knyttet til aktiviteter, der 
enten finder sted udenfor hjemmet eller hænger sammen 
med den enkeltes livssituation. Dette udtrykkes via positiv 
kontakt med naboen og et godt kendskab til lokalområdet. 
Men også en hverdag med rutiner, hvor man er beskæftiget 
uden for hjemmet, er med til at styrke følelsen af at høre 
hjemme. Modsat modvirker manglende aktiviteter og savn 
af familie og ægtefælle følelsen af at høre hjemme. For flere 
af dem vi mødte, var sikkerhed omkring familiens eller egen 
boligsituation motiverende for at komme i gang og opbygge 
relationer lokalt.

Hvad kan man også gøre?

Der er flere måder at få indblik i forventninger til bolig og trivsel 
på bostederne. I både Århus og Skanderborg Kommune har 
man positive erfaringer med en dialogbaseret modtagelse. 
Samtalerne kan afstedkomme en følelse af medansvar 
og skabe basis for en bedre forståelse af flygtningenes 
virkelighed såvel som kommunens udfordringer i arbejdet 
med etablering af bosteder. 

ANBEFALINGER

STARTHJÆLP TIL REGULERING AF 
BOSTEDER REDUCERER KONFLIKTER

Flere steder har funktionen ’sociale 
viceværter’ været en hjælp og støtte på 
særligt de større bosteder. De sociale 
viceværter bliver bindeled mellem 
kommune og bosted og kan foregribe 
problemer på bostedet. Derudover kræver 
en god ankomst også en indføring i brug af 
husets faciliteter, der enten kan varetages 
af boligmedarbejder, boligsociale aktører 
eller frivillige.

PRIORITÉR PRIVATE RUM

Fællesrum bliver ofte genstand for 
konflikter om vedligeholdelse og andet, 
og muligheden for at have private rum 
spiller en vigtig rolle i oplevelsen af 
tryghed på bostedet. Det er ofte mere 
hensigtsmæssigAt at reducere antallet 
af brugere til fælles faciliteter frem for at 
prioritere store, samlende fællesarealer. 
Især bør det prioriteres at adskille enlige 
og familier for at mindske konflikter og 
skabe tryghed. 

BRUG FÆLLESRUM UDEN FOR 
BOLIGEN 

Fællesrum behøver på ingen måde at 
være på samme matrikel, hvor flygtningene 
bor. Der er fordele forbundet med at gøre 
brug af nærliggende fællesrum, hvor 
flygtninge kan møde hinanden og hvor 
lokalsamfundet også samles.

1

2

3
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5

6

FÆRRE USPECIFICEREDE 
FÆLLESAREALER 
Store ikke-specificerede fællesarealer bør 
reduceres og kan evt. omdannes til private 
boliger. Alternativt bør man overveje 
at mindske antallet af brugere til delte 
faciliteter. Dette kan afhjælpe konflikter 
omkring rengøring, larm etc. samtidig med 
at bostedets samlede økonomi muligt 
optimeres ved at skabe flere lejemål. 

ADSKILLE ENLIGE BEBOERE (MÆND) 
OG FAMILIER

En rumlig adskillelse mellem familier og 
enlige mænd giver kvinderne større frihed 
til at opholde sig uforstyrret med børnene 
på mindre fællesarealer. Opdeling vil også 
mindske gener for de enlige beboere og 
give bedre rammer for børnenes færden 
på bostedet. 

SKAB PLADS TIL 
INTERESSEFÆLLESSKABER, STØTTE 
OG LOKALT NETVÆRK NÆR BOLIGEN

Nem adgang til et rum, hvor beboerne kan 
mødes indbyrdes om aktiviteter, der også 
involverer lokale netværk og nærmiljøet 
kan være med til at bygge broer og bygge 
et lokalt netværk. Større fællesarealer kan 
evt. omdannes til lokaler der administreres 
af en forening, frivilliggruppe eller andre, 
som agerer tovholdere på aktiviteter og 
som er ansvarlige for vedligeholdelse.
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EKSEMPLER FRA UDLANDET

I Münster i Tyskland har man gennem 15 år med stor suc-
ces arbejdet med bosætning af flygtninge i almindelige fam-
iliehuse side om side med lokale boliger. Man har insisteret 
på ikke at oprette store boligkomplekser, men har prioriteret 
lokale nabolag med offentlige institutioner og foreninger i 
gåafstand for at sikre en fornuftig kontakt mellem flygtnin-
ge og lokalsamfund. I Münster oplever de at den mindre 
skala betyder et større engagement fra civilsamfundet, der 
ellers kan blive overvældet af for store flygtningeboliger med 
hundreder eller tusinder af beboere. Læs videre her:  http://
citiesofmigration.ca/good_idea/building-better-housing-for-
refugees-means-better-housing-for-all/

I Amsterdam har man etableret boligområdet Startblok Riek-
erhaven med plads til 550 unge under 28 år. Halvdelen er fly-
gtninge og halvdelen er studerende. De to grupper opfordres 
til at blande sig med hinanden, bl.a. gennem et ”buddy-sys-
tem” og tanken er, at de skal opbygge et nyt fællesskab med 
fælles ansvar for bygningerne og fællesområderne. Projektet 
indebærer også at enkelte af flygtningene ansættes 30-70 
timer om måneden som en slags sociale viceværter. Læs 
videre her: http://www.citylab.com/housing/2016/12/in-am-
sterdam-dutch-youth-and-refugees-run-a-housing-project-
together/510125

Når der er tale om permanente 
boliger til flygtninge, refunderer 
staten 100 pct. af kommunens 
udgifter til tomgangsleje, jf. § 75, 
stk. 1, nr. 3 og § 75, stk. 4, i lov 
om individuel boligstøtte. 

Når der er tale om midlertidige 
opholdssteder til flygtninge, 
kan der derimod ikke ydes 
statsrefusion via boligstøtteloven 
til dækning af kommunens udgifter 
til tomgangsleje.
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FÆLLESSKABER
NYE RUM TIL 
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Den stigende urbanisering, centralisering og ikke mindst 
kommunalreformen fra 2007 har medført, at en række 
kommuner står med en stor overskydende bygningsmasse. 
Funktionstømt bygningsmasse og tomme butikslokaler især 
i bycentrene, opfattes som tegn på nedgangstid og udgør 
ofte en torn i øjet på befolkningen i de danske landdistrikter. 
På samme tid er mange lokalsamfund også bekymrede 
forud for modtagelsen af de flygtninge, der boligplaceres i 
deres område for at gennemgå deres integrationsperiode. 
Bekymringerne går ofte på, om det betyder større utryghed 
for lokalsamfundet, og om disse nye beboere bliver boende 
på længere sigt. 

Med disse bekymringer in mente ser vi på, hvordan 
omdannelse og ibrugtagning af tomme bygninger kan være 
til fordel for både flygtninge og lokalsamfund – også selvom 
bosætningen er midlertidig.

Gennem en række praksisforsøg med midlertidig 
ibrugtagning af tomme lokaler til sociale og kulturelle 
aktiviteter i sommeren 2016 oplevede vi, hvordan bred 
værdiskabelse kan opstå. Der blev skabt grobund for nye 
spirende initiativer, etableret samarbejde blandt lokale 
aktører og bygget bro mellem gamle og nye borgergrupper. 

Hvorfor er det vigtigt?

• Sociale aktiviteter afholdt i funktionstømte bygninger 
giver inspiration til nye funktioner og afføder nye ideer

• Møder blandt ildsjæle, entreprenører og grundejere 
giver anledning til lokalt samarbejde med mulighed for 
værdiskabelse, vækst og innovation

• Aktiviteter på tværs af borgergrupper kan være med til at 
forebygge fordomme og skabe tilhørsforhold blandt nye 
tilflyttere

• Deltagelse i lokalområdets aktiviteter kan styrke lysten til 
at bidrage positivt lokalt og mindske tendens til fraflytning 
efter afsluttet integrationsperiode

Udfordring

En kortlægning fra 2016 viser, at der findes mere end 415.000 
tomme m2 i kommunens ejendomsportefølje1. Samtidig viser 
tal fra Dansk Byggeri, at andelen af tomme boliger er steget 
i 26 kommuner, fortrinsvis i landets yderområder. Med andre 
ord er der mange m2, der kalder på at blive taget i brug. Der 
er særligt brug for at tænke i nye baner ift. bosætning og nye 
initiativer, men det er ikke altid nemt for kommunerne at finde 
og gøre brug af de mange tomme m2.

Erfaringer fra både Danmark og særligt Sverige viser, at 
mange flygtninge flytter fra den anviste kommune efter 
integrationsperiodens afslutning. De fleste flytter mod større 
byer, hvor de har netværk og bedre udsigter til at komme i 
job. Derudover tegner der sig et billede af, at det ofte er de 
ressourcestærke der flytter, hvorimod familier og flygtninge 
med færre ressourcer eller psykosociale udfordringer bliver 
boende. Således er både istandsættelse og opførelsen af 
såkaldte flygtningeboliger potentielt set en dårlig investering, 
der efterlader flere tomme boliger efter den treårige 
integrationsperiode. Særligt set i lyset af de svingende 
asyltal.

Mobilisering af lokale fællesskaber 
puster liv i tomme bygninger

For at undersøge hvordan et fokus på aktivering af tomme 
lokaler kan skabe grobund for mere liv og dannelse af nye 
fællesskaber og initiativer i tyndt befolkede byer, indledte 
vi i foråret 2016 et samarbejde med Odsherred Kommune, 
lokale ildsjæle, virksomheder, grundejere, højskoler og 
lokale grupper af flygtninge i den mindre stationsby, Hørve. 
Omdrejningspunktet for samarbejdet var at organisere 
en endagsbegivenhed, ’Gang i Gaden’, hvor flere tomme 
butikslokaler blev taget i brug til forskellige formål. Her kunne 
alle aktørerne mødes i lokalerne for både at hygge sig og 
sammen tænke i nye baner: Hvad trænger vores område 
til, hvem kan bidrage - hvilke behov har vi i øvrigt? Gang 
i Gaden blev støttet af en mindre aktivitetspulje under den 
lokale Områdefornyelse, hvor borgere kunne byde ind med 
gode idéer som sidste led i udviklingen2.

Hvad kom der ud af det?

Organiseringen af Gang i Gaden viste, at aktiviteter rettet 
mod lokaludvikling – og ikke udelukkende integration – kan 
skabe fundamentet for nye fællesskaber, hvor flygtninge kan 
bidrage med deres kompetencer på linje med andre borgere. 
Begivenheden blev afholdt i juni 2016 og bestod bl.a. af et 
motionsløb, taler fra lokale ildsjæle og politikere, tilbud i flere 
af byens butikker, kunstudstillinger, musik, etniske madboder, 
træ-og kunstværksted, oplæg, værkstedshygge, boder med 
lokale produkter, drømmebutik og idéværksted. Vi oplevede 
en enorm driftighed og engagement hos flygtninge, der bidrog 
med en bred vifte af kompetencer indenfor madlavning, dans, 
fotografiudstilling, klargøring og istandsættelse, opsætning 
og scenografi. Både i forberedelserne op til begivenheden 
og på selve dagen skabtes et rum, hvor alle kunne bidrage 
aktivt og mødes omkring et fælles mål, der ikke handlede om 
dét at være flygtning. 

Boligplacerede flygtninge og nye tilflyttere kan bruge 
aktiviteterne til at skabe netværk og finde vej ind i 
lokalsamfundet. Når flygtninge først lander i lokalområder, er 
de ofte klar på at komme i gang, møde naboerne og finde 
meningsfulde aktiviteter. Sprog og fordomme kan stå i vejen 
for integrationen lokalt. 

Gang i Gaden var ikke alene en festlig social begivenhed 
med bred deltagelse, men gav anledning til, at flere fik 
øjnene op for at samarbejde om at løfte byen. Det skabte 
også større synlighed for lokale initiativer. I kølvandet 
på begivenheden har der været efterspørgsel på flere 
af de aflagte lokaler til sociale formål og musikevents. 
’Værkstedet’ anvendes nu blandt andet som et snedkeri af 
lokale flygtninge. Cafeen i stationsbygningen holder fortsat 
skiftende udstillinger. Efter sin udstilling til ’Gang i Gaden’ fik 
den Syriske amatørfotograf, Juan Mahmoud, mere blod på 
tanden og har udstillet flere gange siden. Til en efterfølgende 
evaluering blev det planlagt at afholde en årlig ’Gang i 
Gaden’, med tovholdere fra højskoler, lokale virksomheder 
og ildsjæle fra det lokale medborgerhus. Forberedelserne til 
Gang i Gaden 2017 er allerede undervejs og er udelukkende 
drevet af lokale kræfter.

NYE RUM TIL FÆLLESSKABER

1 https://www.trm.dk/da/publikationer/2016/afrapportering-kortlaegning-af-tomme-offentlige-ejendomme 2  Se en kort film fra Gang i Gaden her: https://vimeo.com/180084467
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KICKSTART  OG MOBILISERING

Der kan være brug for en kickstart til 
at aktivere et lokalt engagement og 
det kræver en høj grad af facilitering 
i opstartsperioden. Men hvis borgere 
selv gives ejerskab over udviklingen 
af begivenheden, vil der på sigt kunne 
skabes en selvorganiseret gruppe, der 
kører projektet videre på egen hånd.

TAG KONTAKT TIL GRUNDEJERE

Det kan være svært at få øje på 
tomme bygninger, der ikke er i 
kommunens ejendomsportefølje. Her 
kan lokale grundejere, initiativtagere 
og erhvervsforeninger hjælpe. Ofte 
finder man en positiv indstilling blandt 
grundejere til at støtte og afprøve nye 
initiativer i de tomme lokaler.

1

2

3

4

ANBEFALINGER

TÆNK INTEGRATION SOM LOKAL 
KAPACITETSOPBYGNING

Lokal udvikling kan være en 
fællesnævner, der samler forskellige 
borgergrupper og interesser. En 
bredere gruppe af borgere kan bedre 
mobiliseres til initiativer relateret til 
lokaludvikling end til initiativer om 
integration. 

LOKALUDVIKLING KAN VÆRE 
LØFTESTANG FOR INTEGRATION

For nyankomne flygtninge kan dét at 
bidrage aktivt til lokale begivenheder 
og sociale arrangementer give 
følelsen af, at man deltager på lige 
fod med andre borgere. Det kan 
skabe rammen for fælles interesser, 
der ikke er direkte relateret til en 
identitet som flygtning, og giver derfor 
mulighed for en mere lige integration i 
lokalsamfundet. 
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Vær opmærksom på 

For nyankomne flygtninge giver det en følelse af tilhør, at 
man bidrager og deltager i lokale begivenheder og sociale 
arrangementer og gør det muligt at abstrahere fra identiteten 
som flygtning. Flere steder er der også gode erfaringer med 
flygtninges deltagelse i frivilligt arbejde. Se fx rapporten 
’Amirs vej som frivillig – guide til inddragelse af unge 
asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde3. 

Hvad kan man også gøre?

Der er mange gode initiativer, der arbejder med aflagt 
bygningsmasse som en ressource. Et større projekt 
foretaget af Oxford Research for Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter foretog en kortlægning af tomme kommunale 
ejendomme fordelt på kommuner og opdelt i typologi med 
henblik på alder, bevaringsværdighed, potentialer for 
ibrugtagning etc. Rapporten indeholder bl.a. inspiration til 
kortlægning, analyse og guidelines til genanvendelse af 
funktionstømte offentlige bygninger. Læs mere her: https://
www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/nyt-liv-
funktionstoemte-offentlige-bygninger

Der findes andre gode eksempler på hvordan midlertidig 
brug af rum kan have fordele for lokale fællesskaber og for 
strategisk byudvikling. Rapporten Midlertidighed – Nye 
Veje til Borgerinvolvering udviklet af 12 Byer for Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter, viser hvordan midlertidig 
byudvikling er fordelagtig i forhold til tidlig borgerinvolvering 
og den fysiske omdannelse af byen. Rapporten giver en 
række gode eksempler på midlertidig byudvikling: hvordan 
de er startet, organiseret og hvordan borgere på forskellige 
måder aktivt kan være med til at forme byrummet. Se mere 
her: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/rapport_
midlertidighed_-_nye_veje_til_borgerinvolvering_kopi_0.pdf 

Flere steder har boligplacerede flygtninge og asylansøgere 
vist sig at være en lokal ressource ift. ibrugtagning af 
tomme rum. I Jyderup ligger Café Habibi. Caféen er en 
socialøkonomisk virksomhed, startet af elever fra Jyderup 
Højskole. Caféen bliver drevet som en almindelig café i 
en nedlagt bank, men man har også et samarbejde med 
Holbæk kommune om at drive et beskæftigelses- og 
integrationsprojekt for flygtninge bosat i Jyderup og omegn. 
Den fungerer som et samlingssted for lokale borgere og 
gennem jobpraktikker, hygiejne- og baristakurser osv. 
kan Café Habibi hjælpe flygtninge til at blive en del af 
lokalområdet og få en fod ind på det danske arbejdsmarked. 
Caféen skaber nyt liv og vækst i byen, hjælper flygtninge til at 
føle sig som en del af samfundet og på vej til at kunne klare 
sig selv økonomisk.

3 Hent rapporten her: https://www.rodekors.dk/media/1626004/Amirs-vej-som-frivillig-PDH-fil-.pdf
I en tidligere carport har Abdulmaen endelig fundet et sted, hvor han 
kan bruge sine evner. Hørve 2016. Fotograf Muhannad Kasmouz
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IVÆRKSÆTTERI
PLADS TIL 
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Mange flygtninge som kommer til Danmark har tidligere 
været selvstændige erhvervsdrivende. De har derfor både 
ressourcer, kompetencer og erfaring, der kan bidrage positivt 
til det danske arbejdsmarked og de lokale erhverv. Men 
vejen er lang for flygtninge, der vil starte egen virksomhed i 
Danmark. Og de mange arbejdsmarkedsorienterede forløb, 
flygtninge sendes ud i, kan ende med at have negativ 
effekt, hvis de ikke kommer nærmere et job. Hvordan 
kan man understøtte flygtningenes iværksættertrang i en 
dansk sammenhæng? Og hvordan kan man sørge for at 
imødekomme den voksende frustration, flygtninge oplever, 
når de på trods af praktik- og andre forløb stadig står uden 
arbejde?

Undersøgelser blandt flygtninge, private og kommunale 
aktører samt blandt lokale erhvervsinteressenter viser, at 
det stigende antal mindre erhvervsejendomme, der findes 
i hovedgader uden for de større byer, udgør en oplagt 
mulighed til at afprøve nye arbejdsfællesskaber og komme 
tættere på drømmen om egen virksomhed.

Hvad får vi ud af at tænke i nye baner om iværksætteri?
 
• Det skaber potentiale for vækst og øget beskæftigelse
• Det bidrager til samfundet og økonomien generelt
• Det skaber liv i små byer - skoler, lokale væresteder 
 og erhvervsliv

Udfordring 

Undersøgelser viser, at en højere andel af flygtninge starter 
egen virksomhed end etniske danskere. Det forklares dels 
af risikovillighed og lysten til at arbejde selvstændigt. Men 
det kan også skyldes, at flygtninge har sværere ved at 
komme ind på arbejdsmarkedet – ikke mindst uden for de 
større byer, og at egen virksomhed derfor er en kortere vej til 
beskæftigelse end lønarbejde.4 

Det er udfordrende at ville starte egen virksomhed for nye 
borgere. Og det er komplekst at skulle forholde sig til mange 
nye regler, et nyt marked og de svære kår for finansiering. 
Samtidig bortfalder flygtninges sociale ydelser, når de starter 
som selvstændige, hvilket betyder at deres forretning hurtigt 
skal kunne generere en indkomst. Af den grund alene 
fraråder mange sagsbehandlere flygtninge at forsøge sig 
som selvstændige. Det kræver både vilje og støtte at komme 
i gang, og det er sjældent at nyankomne flygtninge har 
succes med at etablere den virksomhed de drømmer om. 
Hertil kommer at mange af den slags forretninger, de ønsker 
at drive, har svære kår i landdistrikterne. Der har været en 
voldsom butiksdød i de senere år i mindre danske byer. 
Omvendt giver billige lejemål også mulighed for at afprøve 
iværksætterdrømme eller for etableringen af lokale initiativer 
som socialøkonomiske virksomheder.

PLADS TIL IVÆRKSÆTTERI

Det er essentielt at gribe den 
motivation, som mange flygtninge har 
efter ankomsten i kommunerne: lysten 
til at komme ud på arbejdsmarkedet, 
lære dansk og møde de nye naboer. 
Men lysten kan hurtigt blive slidt op, 
hvis flygtningene oplever at deres 
egne – måske til tider urealistiske – 
ideer om et arbejdsliv bliver trængt 
bort af hvad de oplever som uendelige, 
udsigtsløse praktikforløb. Praktik kan 
være en god måde at skabe netværk, 
lære sprog og få kendskab til markedet. 
Men hvis ikke der afklares realistiske 
muligheder, kan praktikperioder og 
arbejdsnær sproglæring hurtigt blive 
en kilde til frustration, som griber ind i 
flygtningenes relation til kommunen. 

PRAKTIK, PRAKTIK, PRAKTIK…

JEG KAN IKKE SPISE MIN PRAKTIK! JEG HAR HAFT BENZIN 

OG OLIE PÅ HÆNDERNE, SÅ LÆNGE JEG KAN HUSKE. NU ER 

JEG FÆRDIG MED TO PRAKTIKKER OG STADIG UDEN JOB. 

DET ENESTE JEG LAVER NU ER AT TAGE MINE BØRN I SKOLE 

OM MORGENEN. SÅ GÅR JEG HJEM OG TALER MED MIG SELV 

INDTIL JEG HENTER DEM IGEN. OM NATTEN TÆLLER JEG 

STJERNERNE. I SNAKKER OG SNAKKER. BARE GIV MIG NOGET 

AT LAVE. HVAD SOM HELST!”

Mekaniker og flygtning fra Syrien

4  Se mere her: http://www.agenda.dk/2016/03/flygtninge-er-oftere-selvstaendige-end-danskere/
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FORVENTNINGSAFSTEMNING

Klare forventningsafstemninger og 
aftaler forud for praktikforløb kan give 
flygtningene en klar idé om, hvad 
de kan vente at få ud af forløbet. 
Forestillingen om at træde ud af 
praktik og direkte ind i et lønnet job var 
udbredt og skabte åbenlys frustration 
blandt de deltagende flygtninge.

PRAKTIK SOM 
KOMPETENCEUDVIKLING OG 
AFKLARING

Praktikforløb og andre lignende 
jobtræningsforløb kan anvendes til 
at dokumentere og videreudvikle 
realkompetencer evt. i form af diplom 
eller udtalelse fra arbejdsgiver, der 
peger på de kompetencer (ikke mindst 
mødestabilitet) den pågældende 
besidder. Jobcenter/anden aktør eller 
integrationsafdelingen kan udvikle 
en template, der kan bruges til bedre 
dokumentation af erhvervspraktik i 
samarbejde med arbejdsgiver5.

1

2

3

4

ANBEFALINGER

GRIB MOMENTUM 

En tidlig, effektiv og koordineret 
indsats med klare mål og 
forventninger kan medvirke til at 
opretholde motivationen blandt 
flygtningene i forhold til at starte egen 
virksomhed eller komme i lønnet 
beskæftigelse.

AFSØG ALTERNATIVER FOR AT 
UNDERSTØTTE IVÆRKSÆTTERI

Det er svært for flygtninge at 
blive selvstændige, men der er 
organisationer og mentorer, der 
arbejder på at finde kreative 
muligheder for at få det til at fungere. 
En tæt dialog med lokale foreninger 
kan hjælpe med markedsindsigt, 
skabe et kundegrundlag, og 
understøtte lokaludvikling.

Hvordan kan man afsøge muligheder for lokalt
iværksætteri? 

Under overskriften ’Bedre iværksættermuligheder for 
flygtninge’, afholdt vi i samarbejde med konsulentvirksomheden 
Naimi Consult en workshop, der fokuserede på to ting: 

• Hvordan flygtninge kan etablere sig som selvstændige 
erhvervsdrivende inden for brancherne detailhandel, 
landbrug og håndværk. 

• Hvordan virksomhedsansættelser, uddannelsesforløb, 
praktikplads- og løntilskudsordninger i højere grad 
kan drage nytte af de kompetencer, som de tidligere 
erhvervsdrivende flygtninge besidder.  

På workshoppen deltog repræsentanter fra Odsherred 
Kommunes integrationsråd, kommunens afdeling for 
Erhverv & Udvikling, Jobcenteret, repræsentanter fra det 
private erhvervsliv samt flygtninge med tidligere erfaring som 
erhvervsdrivende inden for forskellige brancher. 

Hvad kom der ud af det?

Vi oplevede en stor motivation og villighed til at etablere 
sig som selvstændig blandt flygtningene i workshoppen. 
Flere havde allerede øjnet muligheder billige lejemål i deres 
lokalområder. Men de fleste oplevede det som en hæmsko, 
at de ikke havde finansiering og økonomisk støtte. Desuden 
påpegede repræsentanterne fra det private erhvervsliv og 
kommunen, at flygtningene ofte ikke havde den nødvendige 
markedsindsigt for at en ny virksomhed kunne lykkedes. Her 
kunne et samarbejde med forskellige erhvervsorgansiationer 
være frugtbart. Samtidig er der også muligheder i flere lokale 
samarbejder, ikke mindst i kraft af at mange af den type 
virksomheder, der var interesse for (fx frisør, mekaniker, 
detailforretning), og som var afhængig af lokale kunder. 

Workshoppen gjorde det tydeligt, at flygtningenes motivation 
faldt støt i månederne efter boligplaceringen i kommunerne, 
hvor vejen til arbejde ofte er lang og besværlig. 
Mange oplevede et stort statusfald, da de skulle ud på 
arbejdsmarkedet. Selvom drivkraften for at blive selvstændig 
var stærk hos mange, oplevede vi også, at de fleste var lige 
så interesserede i lønnet beskæftigelse. Der var blandede 
følelser forbundet med praktik. På den ene side blev 
relevante praktikforløb oplevet som en mulighed for bedre at 
forstå marked, arbejdsformer, teknologi, m.m. Men det blev 
også klart, at de fleste så tilbage på samme praktikperioder 
med stor frustration, da de ikke følte, at den havde hjulpet 
dem tættere på et job. Flere af deltagerne udtrykte stor 
frustration – en tilstand som er svær at afhjælpe, når først den 
er indtruffet, og som på sigt kan blive ressourcekrævende for 
kommunerne.

“Det er en god ting, at det ikke kun 
drejer sig om det sociale samvær 
med os i byen – de [asylansøgere 
og flygtninge] bidrager faktisk 
med sine kompetencer indenfor 
det håndværk de kan hjemmefra. 
Kompetencer som de tager med 
her til vores samfund. Og mange 
gange er det kompetencer på et 
højt niveau.”
Nils Phillips, initiativtager og formand for Röstånga 
Utvekslings A/B

5  Se eksempelvis Cabis eksempel på kompetencekort her: http://www.cabiweb.dk/media/948760/kompetencekortet__1502.pdf
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Vær opmærksom på 

Tomme erhvervslejemål skaber en god mulighed for 
etablering af socialøkonomiske virksomheder. Det kan være 
her, at man afprøver nye iværksætter- og virksomhedsidéer. 
Flere grundejere med tomme erhvervslejemål udtrykte 
interesse for at bidrage med aftaler om nedsat - eller ingen 
- leje i en begrænset opstartsperiode. Udbuddet af lokaler til 
iværksætteri må rettes mere bredt mod udsatte grupper eller 
lokale borgere med iværksætterdrømme.

Hvad kan man også gøre? 

Den nystartede organisation Refugee Entrepreneurs 
Denmark (https://www.refugeeentrepreneurs.dk) arbejder 
med en inkubationsmodel, som bl.a. hjælper flygtninge 
med at oprette en socioøkonomisk virksomhed, hvor de 
kan komme i praktik. Flygtningene kan på sigt overtage 
virksomheden og på den måde starte deres egen forretning.

I den skånske landsby Röstånga har borgerne etableret 
et lokalt udviklingsselskab, som opkøber og istandsætter 
tomme bygninger med hjælp fra flygtninge fra de to 
nærliggende asylcentre. Her er fokus at holde landsbydøden 
fra døren ved at skabe lokal udvikling baseret på aktivt 
medborgerskab, hvor fællesskabet er til gavn for dem, der 
bidrager til det. Når flygtningene deltager i istandsættelsen af 
bygninger, bliver de derfor også tilbudt at flytte ind i dem, når 
de står færdige, når og hvis de får opholdstilladelse.

I Holbæk har den lokale socialøkonomiske 
virksomhed ’Sidesporet’ etableret Holbæk 
Havnemarked, som gavner bysamfundet, 
det lokale miljø og det sociale fællesskab. 
Hovedformålet er at bringe lokalt producerede 
og økologiske varer tættere på byens borgere 
og turister i samarbejde med lokalområdets 
producenter og med bæredygtighed og 
kvalitet som værdigrundlag. Sigtet er, at 
markedet i løbet af de tre første år kan blive 
til et andelsselskab med lokale producenter 
som andelshavere. Udover at være et 
byudviklingsprojekt er havnemarkedet også 
et integrationsprojekt, hvor salget af lokale 
produkter sker med hjælp fra flygtninge, 
som opholder sig i Holbæk Kommune. 
Flygtningene beskæftiges i en lang række 
funktioner: Klargøring, salg, kundevejledning, 
kassebetjening, oprydning etc. Målet er, at 
flygtningene hver især får en succesoplevelse, 
som kan bringe dem videre ud på det danske 
arbejdsmarked.
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DEN GODE OVERGANG
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Tiden mellem at flygtninge får tilkendt en opholdstilladelse 
og til at de flytter ud i deres nye kommune er vigtig. Gribes 
den rigtigt an, kan det være med til at skabe gode rammer 
for en tryg opstart i kommunen – for de lokale borgere 
såvel som for de nyankommne flygtninge. Overgangen fra 
livet på et asylcenter til en ny start i kommunerne er en tid 
fyldt med forventninger, uvished, nye mennesker, pligter og 
rutiner. Både fra flygtningens og det modtagende lokalmiljøs 
perspektiv kan tilflytningen opleves som overvældende 
og usikker og skabe utryghed. Omvendt kan tilflytningen 
også blive en positiv oplevelse, der enten direkte eller 
indirekte bidrager til lokalsamfundet. Hvordan kan man 
understøtte overgangen fra en hverdag på asylcenteret til 
en hverdag i egen bolig? Og hvordan griber man bedst det 
momentum, som de fleste familier og flygtninge oftest har 
ved opstart af integrationsperioden? Overgangen fra asyl- 
til integrationsfase starter så snart flygtninge får tilkendt 
opholdstilladelse. Kan man allerede dér tænke i netværk og 
integration? 

På baggrund af vidensindsamling, interviews og analyse 
har vi i samarbejde med kommune, flygtninge og 
civilsamfundsaktører afsøgt, hvordan man bedst kan udnytte 
tiden mellem visitation og indflytning til at styrke grundlaget 
for en tryg start – for flygtninge og for lokalsamfund.

Hvorfor er det vigtigt? 

• Forhåndskendskab til ens kommende hjem og 
lokalområde kan modvirke utryghed og give mere 
realistiske forventninger

• Personlig introduktion eller et møde forud for indflytning 
kan give et godt afsæt for at føle sig velkommen 

• En god overgang til integrationsfasen kan inddrage og 
aktivere lokalsamfundet og dermed både understøtte den 
nye borgers integration og modarbejde risikoen for lokal 
uvilje og konflikter

• Et godt afsæt og hurtig ro omkring hjemmet kan 
give kræfter til at koncentrere sig om uddannelse 
og beskæftigelsesrettede tilbud.

Udfordring

De første skridt mod livet som ny borger i Danmark er ofte 
overvældende for flygtninge. De skal tage stilling til alt 
fra aktivering af nem-id og ugentlige logins på Jobnet til 
spørgsmål om organdonation og hvilken læge de ønsker 
sig, samtidig med at de prøver at opbygge et nyt hjem. 
Den systemiske indkøring tenderer mod at ’klientgøre’ den 
nyankommne, som måske ikke føler det er muligt at tage 
ejerskab over deres eget liv i processen. Men det kan være 
langt mere vedkommende for den nyankomnes integration 
at der fokuseres på personlige venskaber, relationen til 
frivillige, som har tid til den nyankommnes mange spørgsmål 
og indfasning i en hverdag der også byder på fritids- og 
frivillige aktiviteter. Men kommunens opgave i forbindelse 
med modtagelse af visiterede flygtninge og introduktionen 
af dem til den nye hverdag er fyldt med formelle, 
lovpligtige arbejdsopgaver. Fokus på den sociale, lokale og 
borgerstyrede integration kan nemt glide i baggrunden når et 
væld af pligter presser sig på. 

Allerede inden flygtningene ankommer til kommunen 
kan uhensigtsmæssige grundsten være lagt. Efter at 
flygtningene får tilkendt opholdstilladelse, kan der gå mellem 
1-3 måneder før de ankommer i deres nye kommune. Den 
glæde, entusiasme og fornyede energi flygtningene oplever 
når de får asyl, kan hurtigt blive den samme passive venten, 
som mange oplever i asylfasen. 

Siden midten af 2014 har alle asylcenteroperatørerne 
været bundet til at gøre den pågældende periode mere 
konstruktiv gennem såkaldt ”Fremrykket Dansk”, en generel 
sproglig undervisning i dansk og det danske samfund. 
Selvom ”Fremrykket Dansk” forsøger at gribe ventetiden 
i overgangsperioden positivt an, viser vores interview med 
flygtninge og privataktører, der arrangerer indkøringsforløb 
i kommunerne dog, at undervisningen ikke altid hjælper 
til at forberede flygtningen optimalt til den kommende 
hverdag. Den målretter sig ikke flygtningenes kommende 
kommune med information, der kunne lette overgangen, og 
hjælpe flygtninge med at lægge planer inden for de rammer 
kommunen kan tilbyde. 

DEN GODE OVERGANG

Hvordan kan man bedst understøtte en god overgang?

For at undersøge hvordan man bedst kan gribe den 
energi og det potentiale, der ligger i perioden imellem 
anerkendelse af status og udflytning til kommunen, har 
vi foretaget observationer på asylcentre og interviewet 
flygtninge før og efter placering. Og for at få indblik i 
kommunernes udfordringer har vi i samarbejde med bolig- 
og integrationsmedarbejdere fået indblik i arbejdsrutiner og 
frustrationer, og vi har haft mulighed for at overvære åbne 
rådgivninger mellem flygtning og sagsbehandler. I et forløb 
med den private aktør ’Kursustrappen’ og Frederiksberg 
Kommune har vi også afprøvet forskellige strategiske tiltag 
som overgangsguides og præsentationsmateriale, der ville 
kunne støtte op i overgangsfasen. Slutteligt har vi udviklet og 
samlet feedback fra kommunale integrationsmedarbejdere 
på et konkret værktøj i form af et kort over det lokalområde, 
som flygtningen skal bo i med grafisk markering af relevante 
butikker, institutioner og tilbud.

Hvad kom der ud af det? 

Gennem vores kortlægning står det klart, at der er gode 
perspektiver i en ”Fremrykket Modtagelse” fra de enkelte 
kommuner som supplement til arbejdet med ”Fremrykket 
Dansk”. Det inkluderer viden om hvilke frivillige tilbud og 
muligheder, der findes i det kommende lokalområde, hvilke 
typiske jobmuligheder der er, om der er sæsonarbejde eller 
festivaler man kan være frivillig på - og om der er steder, hvor 
man kan finde gratis genbrugsting til hjemmet, osv. Konkret 
viden om de forhold flygtningen er på vej ind i, styrker 
flygtningenes muligheder for at lægge realistiske planer. 
Det understøtter også en forventningsafstemning og kan 
være med til at aktivere flygtningenes eget initiativ. Samtidig 
kan en ”Fremrykket Modtagelse” gøre det nemmere for 
flygtningene at forholde sig til al den viden og de systemer, 
som de skal lære at kende i den første tid efter ankomsten. 
Mange flygtninge oplever at halte efter deres nye hverdag 
pga. de mange nye rutiner og krav de skal leve op til. 

En ”Fremrykket Modtagelse” kan endvidere modvirke risikoen 
for, at flygtningene falder tilbage i asylperiodens passive 
hverdag, mens de venter på at komme videre fra asylcenteret. 
Flygtninge, kommuner, og anden aktører har alle talt om 
det uhensigtsmæssige i asylperiodens afventende hverdag 
i forhold til integrationsindsatsens ambitioner om aktivt 
medborgerskab. 

Den fremrykkede modtagelse kunne med fordel tænkes 
sammen med et bredere samarbejde med frivillige kræfter. 
På den måde kan de frivillige organisationer blive informeret 
om kommunens nye borgere på et tidligere tidspunkt, 
og flygtningene kan blive peget i retning af relevante 
kontaktpersoner og ikke mindst Facebook-grupper, hvor 
de kan introducere sig. Vi oplevede også at flygtninge, der 
havde boet i kommunen i længere tid hjalp til at opbygge 
lokalkendskab og skabe tryghed. Der var gode erfaringer 
med at inddrage disse i både foreningsarbejde og i frivilligt 
arbejde og derfor findes der også et potentiale i at inddrage 
dem mere aktivt i modtagelsesarbejdet. De mere etablerede 
flygtninge tilbød vældige ressourcer for nyankomne i kraft af 
deres erfaringer og sproglige fællesskab, og havde samtidig 
selv stor glæde af at bidrage til modtagelsesarbejdet.

Det er klart at noget af den fremrykkede modtagelse kan 
besværliggøres af, at kommunerne ikke altid har en bolig klar 
og derfor endnu ikke ved i hvilket lokalområde flygtningen skal 
bosættes. Men mange tiltag vil alligevel kunne iværksættes 
idet flytningen får asyl, mens andre vil kunne sættes i gang 
efterhånden som kommunen får klarhed over detaljerne.
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Vær opmærksom på 

Etablerede flygtninge fra lokalområdet kan udgøre en enorm 
ressource for nye flygtninge - enten som frivillige eller som 
mentorer. De har ofte et sprogligt fællesskab, kan derfor 
nemmere støtte de nye flygtninge, og de har også selv prøvet 
at være nye borgere i det samme specifikke lokalsamfund og 
kan derfor bidrage konkret med egne erfaringer. Ligeledes 
støtter denne type tiltag også de etablerede flygtninge ved at 
anerkende de ressourcer, de bibringer. I bedste fald kunne 
de aflønnes som fx mentorer. En anden mulighed er at bede 
etablerede flygtninge om at optage YouTube-videoer, hvor 
de guider rundt i lokalområdet og forklarer om den første tid 
på deres modersmål. Disse vil kunne deles og bruges både 
af frivillige og i flygtningenes egne netværk.

Hvad kunne man også gøre?

Flere kommuner som fx Hedensted Kommune har gode 
erfaringer med at besøge flygtningen før ankomsten i 
kommunerne. Århus Kommune har stor succes med at 
invitere flygtningen til et besøg med introduktion til kommunen, 
spørgsmål, frokost og rundvisning i byen. Kontakt før ankomst 
kan skabe tryghed og større tillid til myndighedspersoner, 
men kan samtidig være ressourcekrævende.

I Skanderborg Kommune er det lykkedes gennem involvering 
at skabe en højere grad af ansvarsfølelse hos alle, de har rakt 
ud til. En tidlig spørgeundersøgelse fra 2012-13 foretaget 
blandt ny-ankommende flygtninge igennem deres første år 
viste tydeligt hvordan ansvarsfølelsen for egen integration 
hurtigt dalede. Ved ankomsten til kommunen gav 78 procent 
udtryk for selv af have ansvar for egen integration. Efter kun 
ét år i kommunen følte ingen af de adspurgte at de selv havde 

ansvaret. Efter gentagne interview med fokus på en bedre 
borgerinvolvering så man i en senere undersøgelse foretaget 
i 2015, at de adspurgte følte at de selv bar hovedansvaret 
for deres liv. De gentagne interviews gav nytilkomne en 
mulighed for at bedømme kommunens integrationsindsats. 
Ydermere er Skanderborg kommune i langt højere grad 
begyndt at fortælle de nytilkomne om kommunens forskellige 
aktiviteter. Dette har været med til at forstærke graden af 
involvering og følelsen af eget-ansvar hos de nytilkomne. Se 
mere her: https://www.mm.dk/skanderborg-giver-flygtninge-
troen-paa-eget-ansvar-tilbage/ 

Flere flygtninge i Danmark har brugt YouTube til at 
fortælle om hverdagen i Danmark såvel som til egentlig 
sprogundervisning. Khaled Ksibe har fx vundet den 
Europæiske Sprogpris 2016 for sin YouTube-kanal 
”Danskundervisning på Arabisk med Khaled.” Facebook-
sider som ”Ny i Danmark” (@nyidanmark) og Ascent 
Association (@ascentassociation) udvikler bl.a. små 
videoer, der kan forklare andre flygtninge om hverdagsnære 
udfordringer i den første tid i Danmark. Disse eksempler 
kunne dels anvendes allerede i overgangsfasen, men 
kan også inspirere til mere lokale versioner under samme 
koncept.

Find desuden gode råd til modtagelsespraksisser, forbesøg 
og bosteds-etablering med eksempler fra andre kommuner 
på ’Den Gode Modtagelse’. Hjemmesiden er er redskab 
for professionelle aktører oprettet i et samarbejde mellem 
Udlændingestyrelsen, KL, Ministeriet for Udlændinge, 
Integration og Bolig og Røde Kors. 

ANBEFALINGER

En relateret model er at skabe et 
overgangskursus. Rent praktisk kunne 
man centralisere undervisningen, og 
flygtningene arbejde med både generelle 
og kommunespecifikke emner. På den 
måde kan også flere kommuner samarbejde 
om kurset. Her kunne man invitere 
repræsentanter fra frivilligmiljøet, tidligere 
nyankommne flygtninge, personer fra 
kommunen osv5. 

SKAB KONTAKT TIL FRIVILLIGE 
KRÆFTER

Det er særligt vigtigt at formidle kontakt 
til personer, der tidligt kan byde dem 
velkommen og hjælpe dem med at orientere 
sig. Videresend links til Facebook-grupper 
og andre frivillige netværk, der er klar til 
at bistå dem i opstartsfasen, og som de 
kan kontakte. Disse kan være væsentlige 
ressourcer for flygtningene, særligt hvis 
de har spørgsmål inden de ankommer 
i kommunen, og de kan hjælpe med 
information, der er sværere at formidle 
gennem guides eller anden tekst. 

UDARBEJD ET KORT OVER 
LOKALOMRÅDET FLYGTNINGEN 
SKAL BO I

Når I ved hvor flygtningen skal bo, så 
send dem et kort over deres kommende 
nærmiljø, gerne med ikoner der markerer 
bibliotek, indkøbsmuligheder, sprogskole, 
foreninger, offentlig transport, Jobcenter, 
daginstitutioner, etc. Dette kan skabe 
nysgerrighed om jeres kommune og 
hverdagen i lokalmiljøet. Det giver samtidig 
en idé om byens omfang og forbereder 
flygtningene på de logistiske udfordringer, 
de kan møde. Med den rette skabelon og 
evt. støtte fra lokale frivillige, burde dette 
ikke være særligt tidskrævende. Se et 
eksempel vi har udarbejdet på side 69 i 
afnittet Eksempler og case scenarier.

1

2

3
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PRIORITÉR ET MØDE FORUD FOR 
INDFLYTNING

Et møde ansigt til ansigt kan afklare mange 
tvivlsspørgsmål samt affeje de rygter, der 
kan florere blandt flygtninge. Kontakten 
kan bidrage til at give mere realistiske 
forventninger, men også skabe afsæt for 
en positiv relation. En anden model er at 
invitere på besøg i kommunen, forud for 
indflytning. Det giver mulighed for at få et 
hurtigt indtryk af det fremtidige bymiljø, 
møde andre flygtninge og de ansatte i 
forvaltningerne. Her kan det også være 
fordelagtigt at inddrage frivillige, tidligere 
flygtninge og andre der er relevante for den
kommende opstartsfase.

SKAB OG BRUG EN OVERGANGSGUIDE 
SÅ NYTILKOMNE KAN FORBEREDE SIG 
ALLEREDE I ASYLCENTERET

Overgangsguiden kunne rumme både 
specifikke kommunale elementer og generel 
information om flygtningenes umiddelbare 
fremtid. Mange kommuner har fx en specifik 
praksis omkring hvad man stiller til rådighed 
i hjemmet i etableringsfasen. Denne slags 
information kan med fordel formidles 
tidligt, så den nytilkomne ved hvad de kan 
forvente i deres nye hjem. Tilsvarende 
kunne guiden også indeholde information 
om støttemuligheder ift. foreningslivet. Mere 
generelt kunne guiden inkludere navn og 
billede på den kommende sagsbehandler 
og en kort, letforståelig beskrivelse af 
flygtningens første dage i kommunen. 
Guiden vil enten skulle oversættes fra 
start eller udformes på dansk og forklares 
og/eller oversættes af en frivillig eller 
mentor. Under alle omstændigheder bør 
den være mere visuel end teksttung. En 
overgangsguide er én måde til at foregribe 
og lette nyankommnes kommune- og 
borgerindkøring.
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FRIVILLIGE
SAMARBEJDE OG UDVIKLING MED
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Frivillige kræfter spiller en større og større rolle i integrationen 
af flygtninge i Danmark. Frivillige organisationer og 
enkeltpersoner kan varetage en lang række opgaver, som 
ligger udenfor kommunens rækkevidde, samtidig med at 
de har mulighed for at indgå i anderledes personlige og 
venskabelige sociale relationer med flygtninge. Den frivillige 
indsats kan, når den er velkoordineret, yde en stor støtte til 
kommunen og skabe bedre livsbetingelser for nye borgere. 
Men når samarbejdet mellem kommunen og den frivillige 
indsats ikke koordineres og samarbejdet ikke afstemmes 
mellem parterne, kan det skabe friktion og bidrage til, at 
der opbygges modvilje overfor kommunen - både blandt 
de frivillige og de boligplacerede flygtninge. Derfor har vi 
undersøgt hvordan man kan aktivere og understøtte nye 
frivillige, der gerne vil bidrage til integrationsindsatsen 
for flygtninge. Hvordan kan man skabe klarhed om 
ansvarsområder uden at demotivere det frivillige initiativ? Og 
hvordan kan man bedst imødegå de udfordringer, der altid 
opstår i samarbejdet, og sikre en god kommunikation?

Hvorfor er det vigtigt?

• Frivillige kan afhjælpe og støtte op om mange af 
kommunens arbejdsopgaver.

• Frivillige indsatser er personlige og kan tilgodese behov 
som kommunen ikke kan.

• Samarbejde på tværs af de forskellige frivillige kræfter, 
så vel som mellem frivillige og kommunen kan afhjælpe 
misforståelser, frustrationer og skabe en mere målrettet 
indsats.

• Det frivillige miljø kan potentielt blive en tidskrævende og 
besværlig modspiller for kommunen, hvis samarbejdet 
går skævt.

Udfordring

På integrationsområdet kan den frivillige indsats tage 
mange former. Der er  mange typer initiativer fra de store 
flygtningeorganisationer som Dansk Røde Kors og Dansk 
Flygtningehjælp til mindre grupper af flygtningevenner. 
Samtidig findes en række organisationer som arbejder 
med integration: sportsforeninger, lokale borgerforeninger, 
religiøse organisationer og etniske foreninger mv. Hertil 
kommer et stigende antal frivillige, der engagerer sig 
udenfor traditionelle foreninger og organisationer, som fx 
Venligboerne. Disse initiativers forskellige karakter, som 
er helt centrale for de frivillige kræfters enorme styrke på 
integrationsområdet, kan samtidig udfordre kommunerne – 
bl.a. i forhold til kommunikation og samarbejde. 

Der opstår nemt spændinger om det frivillige arbejde, hvis 
ikke der er klar kommunikation fra - og klare aftaler med - 
kommunen. De frivillige kan blive frustrerede over at opleve, 
at de ‘gør kommunens arbejde’. Omvendt føler bolig- og 
integrationsmedarbejdere måske, at de frivillige fx ”sætter 
sig på boligen” og fungerer som gatekeepers. Spændingerne 
kan i sidste instans indvirke også på flygtninges relationer 
til kommunen. Der kan også opstå spændinger mellem de 
frivillige kræfter, som ikke altid har kendskab til hinandens 
arbejde.

I takt med at frivillige kræfter løfter vigtige dele af 
integrationsarbejdet bliver dette også i nogen grad afhængig 
af de frivillige. Dette kan være positivt, men udgør også en 
risiko. Frivillige kræfter kan udmattes, og hvis nogle falder fra 
oplever de resterende måske større ansvar og arbejdsbyrde, 
som forstærker den udmattende effekt. Der kan altså være 
et behov for at understøtte det frivillige arbejde også fra 
kommunens side.

SAMARBEJDE OG UDVIKLING 
MED FRIVILLIGE

Samskabelse om frivillighed 

I 2016 stod Odsherred Kommune som mange andre 
kommuner over for en stor opgave ift. modtagelse af 
nyankomne flygtninge. Mellem 2015 og 2016 blev det klart for 
Odsherred Kommune at det frivillige beredskab, de tidligere 
havde nydt godt af i modtagelsesindsatserne på by-niveau, 
havde nået et kritisk lavpunkt. Yderligere havde Odsherred 
Kommune oplevet et skifte i den frivillige organisering. 
Venligboere og uorganiserede frivillige påtog sig en ny og 
større rolle, men også én, der var anderledes fra den man 
var vant til fra Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. 
De var mere udfordrende for kommunen at komme i kontakt 
med og sværere at lave faste samarbejdsaftaler med. Der 
var derfor behov for et tiltag, der kunne bringe de frivillige 
kræfter – nye som gamle - i tale.

For at afdække hvordan den kommunale og frivillige 
indsats bedst kan understøtte hinanden i modtagelsen af 
flygtninge, afholdt Odsherred Kommune et stormøde for 
lokalsamfundet, hvor vi bidrog med input og facilitering. 
Stormødet havde fokus på at afdække de frivilliges 
udfordringer i det daglige arbejde med flygtninge, 
koordineringen af de forskellige indsatser, der allerede var i 
gang, og med at finde effektive former for samarbejde mellem 
kommune og frivillige. Lokalafdelingerne for Røde Kors og 
Dansk Flygtningehjælp deltog sammen med personer fra 
Odsherreds Venligboere, privatpersoner, Fritidsguiderne, 
Integrationsrådet og kommunale medarbejdere tilknyttet 
indkvartering, integration og udvikling. Her præsenterede 
deltagerne forskellige udfordringer og succeser i forbindelse 
med engagementet og gik i dialog om den bedste udvikling 
på området.

Hvad kom der ud af det? 

De frivilliges udfordringer i det daglige arbejde med 
flygtninge viste, at det er vigtigt med en introduktion til den 
nye by og dens aktive fællesskaber og hverdag. Samtidig 
blev det også tydeligt, at der med fordel kan organiseres en 
by-modtagelse, særligt i middelstore og mindre byer. Både 
frivillige og organisationer ønskede samtidig en platform for 
bedre fælles information, koordinering, tværgående netværk 
og inspiration. Det blev også bragt op til stormødet, at 
nyankomne har en tendens til at spørge om hjælp til løsning 
af det samme spørgsmål hos flere forskellige personer. 
Dette kan føre til misforståelser og dobbeltarbejde for 
både kommune og frivillige. Der var altså et udtalt behov 
for bedre organisering og samarbejde på tværs af frivillige 
og kommunale kræfter. For at understøtte dette blev det 
besluttet at etablere velkomstkomitéer i seks lokalområder 
i Odsherred kommune.

Efter workshoppen opfordrede Odsherred Kommune sine 
borgere til at deltage i de nye velkomstkomiteer i første 
omgang gennem annoncering i den lokale gratis ugeavis. 
Komiteerne fik et officielt logo til brug på tværs af forskellige 
kommunikationsplatforme. Arbejdet blev varetaget af en 
praktikant, som var proaktiv i etablerings- og hvervningsfasen. 
Halvanden uge efter annonceringen tog hun kontakt til 
medlemmerne i Odsherreds Venligbo-gruppe. De fleste 
havde allerede hørt om Velkomstkomitéerne gennem deres 
avislæsning - eller fra andre borgere. I løbet af to uger fik 
hun organiseret 32 frivillige fordelt i hele kommunen og kan 
i dag bare skrive til den lokale gruppe, når en ny flygtning 
boligplaceres i deres område. 

Den fælles proces, der førte til etableringen af 
velkomstkomitéer, gav initiativet en solid forankring i 
det frivillige miljø og fungerede som en anerkendelse af 
det frivillige arbejde, der allerede blev udført i kommunen. 
Yderligere skabte processen også netværk og kontakter 
frivillige imellem og mellem frivillige og kommunen. Konkret 
tilbød Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors fx at 
åbne deres introduktionskurser til arbejdet med flygtninge for 
frivillige udenfor deres egne foreninger. 
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VELKOMSTKOMITEER I ODSHERRED

Velkomstkomitéerne trækker på kommunens 
positive erfaringer med brugen af fritidsguider, 
der fungerer som bindeled mellem flygtninge 
og det lokale foreningsliv. Komitéerne kan 
dele ansvaret ud på en lokalt forankret gruppe 
i stedet for en enkelt guide. Etableringen af 
en lokal komité i forbindelse med modtagelse 
og lokal integration, er en måde at samle 
forskellige aktører i den frivillige indsats. Det 
kan være naboer, frivillige enkeltpersoner, 
lokale foreninger eller erhvervsinteressenter. 
Medlemmer af komitéen forpligter sig kun 
ud fra deres interesser og kompetencer. 
Det kan være alt fra gåture i lokalområdet, 
introduktion til væresteder, aktiviteter, besøg 
ved egnens seværdigheder eller det lokale 
foreningsliv. Særligt retter komiteens arbejde 
sig til gruppen af voksenflygtninge, der har 
færre støttemuligheder. Velkomstkomitéerne 
er i stigende grad blevet selvorganiserende 
og sørger selv for at facilitere og udvide deres 
aktiviteter.

SAMARBEJD MED FRIVILLIGE OM AT 
UDVIKLE NYE TILTAG

Når frivillige tænkes med fra start i udviklingen 
af nye tiltag på integrationsområdet 
sikrer man et engagement fra første dag. 
Stormøder eller workshops faciliteret af 
eksterne parter er et godt greb, da de 
kan fungere både vidensopsamlende og 
anerkendende. Man kan trække på de mange 
erfaringer frivillige har både som borgere 
i et lokalmiljø og som folk, der har været 
aktive i integrationsarbejdet. Samtidig giver 
det motivation at være med til at udvikle 
initiativer, der skal forankres i kommunens 
integrationspolitik.

TAG UDGANGSPUNKT I ALLEREDE 
EKSISTERENDE TILTAG

De fleste kommuner har allerede frivillige 
kræfter, der yder et stort arbejde med 
integrationen. En opsamling og anerkendelse 
af disse kan dels skabe grundlag for 
en tværgående videreudvikling af 
integrationsarbejdet og motivere de frivillige 
til det fortsatte arbejde. Med mulighed for et 
halvårligt ”check-in” møde, hvor indsigter og 
erfaringer deles, kan det fortsatte arbejde 
justeres efter behov.

GÅ EFTER EN BRED MÅLGRUPPE AF 
FRIVILLIGE

Med en bred målgruppe at frivillige skabes 
der bedre muligheder for at de frivilliges 
individuelle baggrund og interesser kan 
komme til udtryk. Det kan være danskere med 
anden etnisk baggrund, tidligere flygtninge, 
unge, idrætsfolk, frivillige med forskellige 
erhvervskompetencer etc. En bred målgruppe 
kan fx hjælpe til at skabe interessematch 
imellem de nytilkomne og det frivillige miljø.
 

KOMMUNIKER HVOR BORGERNE ER 

Kun få borgere følger med på kommunens 
hjemmeside. I stedet kan lokalaviser og 
Facebook være nyttige til at nå ud til frivillige 
kræfter, der ikke er organiseret i større 
foreninger. Når kommunen ønsker at hverve 
nye frivillige, kan de gratis lokalaviser bruges 
som en borgernær kommunikationsplatform. 
Skab en Facebook-profil for jeres 
kernemedarbejdere. Det gør det muligt at 
række ud til forskellige lokalgrupper, der 
er organiseret via Facebook. Husk også at 
oprette jeres begivenheder på Facebook, da 
mange benytter Facebook som kalender.

GØR DEN FRIVILLIGE ORGANISERING 
STEDNÆR

Det styrker den frivillige selvforståelse 
og engagementet at man er organiseret i 
forhold til et sted. I udviklingen af Venligbo-
grupperne i 2016 oplevede man nærmest 
en konkurrence mellem de forskellige 
kommune-grupper om ”hvem der gør mest”. 
Det styrker det indre sammenhold og sikrer 
en engageret og længerevarende udvikling af 
den frivillige organisering, når der bliver skabt 
et tilhørsforhold om en fysisk placering. Her er 
det oplagt at bruge de forskellige Sogn eller 
postnumre som naturlige tilknytningspunkter. 

SKAB KLARHED OM KOMMUNENS 
ARBEJDE 

Udarbejd informationsmateriale om 
kommunens arbejdsområder med tidsplan 
og konkrete tiltag for at lette samarbejdet 
med andre aktører. Flere frivillige og særligt 
dem, der ikke er tilknyttet mere formaliserede 
organisationer, efterspørger klarhed over 
indsatsen, særligt i de første måneder 
efter indflytning. Hvornår tjekkes hans 
tænder? Hvem skal jeg kontakte med dette 
spørgsmål, osv. Et overblik over indsats og 
klar kommunikation kan foregribe en række 
konflikter og optimere indsatsen. 
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Vær opmærksom på 

Samarbejde og udvikling med det frivillige miljø er ikke en 
lovpligtig arbejdsopgave hos kommunerne, og det kan derfor 
være svært at finde ressourcer til at bistå denne type opgave, 
der nemt kan være tidskrævende. I Odsherred Kommune 
bistod en praktikant i integrationsforvaltningen med arbejdet. 
Praktikanten kan være et effektivt bindeled i udvikling af en 
frivillige indsats og kan stå for praktisk administration og 
styring af indsatsen. Mange unge er eller har selv været 
frivillige, og har en god forståelse for, hvad der stimulerer et 
godt frivilligt miljø.

Hvad kan man også gøre?

Flere kommuner har udarbejdet en beskrivelse af indsatsen 
i såkaldte modtageplaner. Her bliver de forskellige funktioner 
og ansvarsområder mere eksplicitte og giver frivillige et 
bedre overblik og afsæt til at se, hvor man bedst kan støtte. 
Vejle og Skanderborg kommuner har udviklet udførlige lokale 
modtageplaner, der giver overblik og identificerer mangler 
gennem hele processen.

I Odsherred Kommune drikker man Nabokaffe. Nabokaffen 
er en kontraktlig del af Odsherred kommunes aftale med de 
mentorer, der hjælper nytilkomne flygtninge med at finde sig 
til rette i indflytningsperioden. Med noget variation indgår 

Nabokaffe i flere andre kommuners modtagelsespraksis. 
Nabokaffen er et redskab der skal styrke de nytilkomnes 
kendskab til deres naboer, hvor flygtningene åbner deres 
hjem op og inviterer indenfor. Nabokaffen kan hjælpe til at 
skabe tryghed i det nære samt være med til at modvirke 
fordomme og skepsis. Den første hilsen kan være starten 
til naboskab.

Fælles kontorpladser eller deciderede stillinger på tværs af 
forvaltninger giver bedre muligheder for at målrette indsatsen 
end fx månedlige møder. I Thisted kommune er der oprettet 
en stilling på tværs af integration- og kultur- og fritids 
forvaltningerne for at fremme dette samarbejde. I Odsherred 
kommune er der åbne kontorpladser i nogle forvaltninger, 
hvor medarbejdere fra andre forvaltninger kan sidde fx. en 
dag om ugen. 

Find også mere inspiration til frivilligindsats i pjecen 
’Samarbejde med Frivillige – Rammer, Regler og Gode 
Eksempler’. Pjecen er udarbejdet af Københavns Kommunes 
Frivillig Netværk, 2014. Find den her: http://www.cabiweb.dk/
media/949033/koebenhavns-kommune-samarbejdet-med-
frivillige.pdf 
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BOSÆTNINGSKOMPASSET
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Helhedsorienteret boligplacering 

Bosætningskompasset er et redskab, der skal give 
de ansvarlige for boligplacering et overblik over hvilke 
udfordringer og resurser der findes for bedst at matche den 
enkelte flygtning/familie med et lokalområde. Kompasset 
skal bidrage til at give et bedre overblik over en bredere vifte 
af lokalressourcer og flygtninges behov end alene husleje, 
transport, eller mulighederne for beskæftigelse. 

Men samtidig skal det også vise, hvordan placeringen 
af flygtninge i et bestemt område fx kan være med at til 
at modvirke lukning af institutioner og bidrage til lokale 
fritids- og foreningstilbud. Ikke alle modtagelse- og 
boligmedarbejdere i kommunen har mulighed for at vælge 
mellem flere boliger og lokalområder ved placering. Alligevel 
vil kompassets opmærksomhedspunkter skabe en bedre 
forståelse af styrker og udfordringer i de forskellige områder 
og tilgængelige boliger. På sigt vil det skabe grobund for en 
mere langsigtet og strategisk boligplacering. 

I kompasset er alle faktorer sidestillet, ikke fordi de er eller 
bør være det i praksis, men for at understøtte en mere 
helhedsorienteret tilgang, der opfordrer til tværgående 
samarbejder både i kommunen og lokalsamfundet. De 
enkelte opmærksomhedspunkter vurderes fra 1 – 5 og er 
indikatorer for kvalitet samt tilgængelighed. 

Der er god grund til at tage flygtninges boligplacering 
alvorligt. Som både forskning og erfaringer fra praktikere i 
kommunerne peger på, er dårlige boligløsninger med til 
at skabe frustrerede og mindre ressourcestærke borgere, 
der hurtigt kan blive en byrde for kommunerne. Andre 
udfordringer kan være en lokal modvilje, gnidninger mellem 
borgergrupper og konflikter på bosteder. Så selv på kort 
sigt vil en mere helhedsorienteret boligplacering mindske 
udgifter og foregribe gnidninger i lokalområdet. 

Der er derfor store økonomiske og samfundsmæssige 
gevinster at hente ved at lære fra gode arbejdsprocesser 
og erfaringer blandt kommuner, boligsociale aktører 
og civilsamfund. På baggrund af målgruppeanalyse, 
observationer på bosteder, workshops med flygtninge og med 
inddragelse af sociale viceværter, plan- og integrationsfaglige 
medarbejdere har vi udviklet et overbliksredskab, som vi 
kalder Bosætningskompasset. Kompasset er et simpelt 
redskab, der kan understøtte en mere helhedsorienteret 
boligplacering og hjælpe til at tænke strategisk på tværs af 
forvaltninger og civilsamfund. 

Fordele ved at tænke strategisk ved boligplacering

• Reduktion af udgifter til vedligeholdelse af bosteder 
 og konflikter mellem beboere mindskes. 
• Bedre relationer mellem flygtninge, andre borgergrupper 

og kommunen.
• Øget viden om ressourcer og udfordringer i kommunens 

lokalområder.
• Bedre koordinering af indsats på tværs af kommunale -, 

boligsociale - og civilsamfunds-aktører.

Udfordring

En af kommunernes store udfordringer i forbindelse med 
modtagelsen af flygtninge er at finde egnede boliger til 
dem. Særligt de smalle økonomiske rammer skaber en 
større efterspørgsel på billige, permanente boliger. Der 
er dog flere ting der komplicerer arbejdet og presser en i 
forvejen presset forvaltning: en kort tidshorisont fra visitering 
til ankomst i kommunen, et ujævnt antal flygtninge der 
ankommer fra måned til måned og flygtningenes lave 
økonomiske råderum. Samtidig betyder ændringer i rammer 
for familiesammenføring, at nogle flygtninge hurtigt vil have 
behov for større boliger, mens andre må vente i flere år.

Selvom presset opleves over hele landet, kommer det til 
udtryk på forskellig vis i landets kommuner alt efter deres 
geografi og tilgængelige boligmasse. Nogle – særligt 
landkommuner – har flere tomme, tilgængelige bygninger, 
som kan bruges eller ombygges til brug. Andre – særligt 
bykommuner – har større adgang til boliger i fx almene 
boligforeninger. Samtidig afhænger en ”egnet” bolig i 
nogen grad af den enkelte kommunes muligheder og mål 
på integrationsområdet. Alle kommuner prioriterer naturligt 
økonomien. Men en række andre faktorer kan have forskellig 
prioritet: adgang til offentlig transport, lokalplacering i 
landsbyer, afstand til sprogskole, boligens varme og el-
faciliteter, antallet af beboere per matrikel, osv.

Det pres som kommunerne oplever, ændrer også ved hvad 
der defineres som en ”egnet” bolig. Forskellige kommunale 
sagsbehandlere fortalte, at de oplevede at økonomien 
ofte endte med at definere deres muligheder for at finde 
boliger frem for mere helhedsorienterede løsninger, som de 
foretrak. I nogle tilfælde havde de allerede disse løsninger 
tilgængeligt. Dette udløste en betydelig frustration blandt 
medarbejderne.

BOSÆTNINGSKOMPASSET
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Kompassets opmærksomhedspunkter 

Fællesskab
• Familie og etniske netværk: er der nogen, der kan 

hjælpe på plads og introducere lokalt?
• Naboskab: findes der eksempler på positiv kontakt 

mellem flygtninge og andre borgergrupper?
• Aktiviteter og foreninger: hvordan er mulighederne for at 

indgå i det lokale sports- og foreningsliv?

Støtte 
• Frivillige ressourcer: findes der lokale ildsjæle eller 

frivillige grupper, der kan støtte op om modtagelsen? 
• Offentlige institutioner: hvordan er mulighederne for 

børnepasning, skole, etc. 
• Sundhedstilbud: hvilke sundhedstilbud findes der lokalt 

og er der gode erfaringer at trække på?

Bymiljø
• Boligløsning: hvordan er boligløsningen ift. enlig/

familie? Stand og beliggenhed? Er den midlertidig eller 
permanent? 

• Sociale mødesteder: hvilke tilgængelige og billige 
mødesteder findes der? Fx grønne områder, biblioteker 
og legepladser?

• Indkøb: hvilke billige indkøbsmuligheder findes der? 
Hvordan er adgangen til markeder for grøntsager eller fx 
halal-kød? 

Beskæftigelse / Transport
• Virksomheder: findes der lokale virksomheder, der 

ansætter flygtninge? Praktikmuligheder?
• Interesse- og kompetencematch: findes der muligheder 

for at mødes med ligesindede omkring personlige 
interesser eller fritidsbeskæftigelser? 

• Transport: hvilke transportmuligheder findes der, særligt 
ift. sprogskole, børnepasning og forvaltning? 

Sådan bruges kompasset 

Som opmærksomhedspunkter, der kan optimere 
boligplacering
Disse opmærksomhedspunkter er vigtige for at styrke 
tilknytning, brobygningen og flygtninges aktive deltagelse 
i deres nye lokalområde. Her vil fx en praktikant 
eller lign. kunne kortlægge og vurdere kompassets 
opmærksomhedspunkter ift. kommunens tilgængelige 
boliger. 

Til at vurdere egnethed til opsætning af nye boliger 
eller privat udleje
Hvis kommunen overvejer at opsætte nye boligmoduler, 
midlertidige pavilloner eller ved henvendelse fra privat 
udlejer, kan kompasset anvendes som en del af en 
overordnet egnethedsvurdering. Dette kan fx være i samspil 
med en arealanalyse i kommunen. 

Som et strategisk redskab, der kan målrette planfaglige 
integrationsindsatser i lokalområde
Ved at ’gå kompasset rundt’ og gennemgå 
opmærksomhedspunkter giver kompasset et overblik 
over, hvor lokalområder støtter godt op om modtagelse 
og tilknytning – samt hvor, der er mangler og kan sættes 
ind. Her vil deltagelsen af forskellige fagligheder være en 
fordel, det kan fx være planfaglig, boligmedarbejder eller en 
medarbejder fra kultur og fritid. 

Som dialogbaseret redskab ved boligrådgivning
Ved at tage udgangspunkt i kompasset kan borgeren 
sidestille og prioritere præferencer omkring bolig og 
nærområde: hvad betyder fx mest, boligens beliggenhed 
eller størrelse? Adgang til skole, frivillig støtte eller 
transportmuligheder? 
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Vær opmærksom på 

Indretning af flygtningeboliger i midlertidige boligløsninger 
gør det svært at tænke mere langsigtet i forhold til andre 
potentielle brugergrupper, da midlertidig indkvartering 
hverken er omfattet af leje- eller boligstøtteloven. Ved 
fraflytning eller faldende asyltal vil istandsatte bygninger 
igen ’stå hen’ og fylde i kommunens tomgangsprocent, 
medmindre der er mulighed for efterfølgende at ændre 
dem til permanente boliger. Dette er dog som regel er 
en længerevarende proces, da det kræver ændringer i 
lokalplanen. Flere kommuner oplever, at det faldende antal 
modtagelser i kommunen pludselig bliver blevet et problem 
da istandsatte, midlertidige boliger står tomme og ikke kan 
anvendes af andre af kommunens borgergrupper.

Til inspiration 

Igennem boligindsatsen housing first, har Odense 
Kommune formået at finde permanente boliger til deres 
udsatte, hjemløse og flygtninge. Housing first er primært en 
boligpolitik som bruges i hjemløseregi, men som Odense 
har gode erfaringer med på flygtningeområdet. De fleste 
mennesker har ikke kun brug for en bolig, men også for 
sikkerhed omkring deres boligsituation. Som trappetrins-
modellens modsætning prioriterer Housing First permanente 
boligløsninger. Grundidéen er, at borgeren først får en bolig. 
En stabil boligsituation er en forudsætning for at stabilisere 
og forbedre fx psykisk sygdom og mindske misbrug, men 
kan også styrke det sociale netværk i en integrationsperiode. 
Læs mere her: https://socialstyrelsen.dk/voksne/hjemloshed/
housing-first

Erfaringer fra flere kommuner peger på, at der er kan være 
flere tilgængelige boliger i den almene boligsektor end 
forventet. Men hvor er de? Log in som kommune på https://
almenstyringsdialog.dk. Her kan du få et overblik over 
fraflytninger i kommunen fordelt på boligtyper. De er angivet 
i procent og kan omregnes til antal. 
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CASE SCENARIER
EKSEMPLER OG
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INNOVATION I KRYDSFELTET MELLEM 
OMDANNELSE OG INTEGRATION

Flere eksempler fra Danmark og udlandet viser hvordan 
flygtninge kan blive en ressource lokalt og være med til at 
skabe mere liv i mindre byer. Ved at tænke i nye baner med 
den tomme bygningsmasse og gennem bred involvering 
har kommunen bedre muligheder for at skabe en positiv 
udvikling lokalt på en måde, der har både sociale og 
økonomiske fordele. Eksemplerne viser også, at både 
private og kommunale aktører kan finde en positiv synergi 
imellem de flygtninge, der boligplaceres i kommunerne og 
lokale fornyelsesindsatser.

Her er et lille udpluk:

I Jyderup ligger Café Habibi. Caféen er en socialøkonomisk 
virksomhed, der er startet af elever fra Jyderup Højskole. 
Caféen drives som en almindelig café i en nedlagt bank, men 
man har også et samarbejde med Holbæk Kommune om at 
køre et beskæftigelses- og integrationsprojekt for flygtninge 
bosat i Jyderup og omegn. Caféen er blevet et centralt lokalt 
samlingspunkt i byen og hjælper samtidig flygtninge med at 
komme ind på det danske arbejdsmarked. 

Vi kom også forbi Gniden i Odsherred, hvor Olgas Butik 
og Grill i 2014 blev opkøbt af et dansk par, der valgte at 
forpagte butikken til en syrisk flygtningefamilie – både som 
en økonomisk investering og for at give familien mulighed for 
at drive deres egen forretning. Forældrene i familien havde 
en baggrund fra restaurationsbranchen i Syrien, hvor de i 
mange år drev en restaurant, før de flygtede til Danmark. 
Eksemplet fra Gniden illustrerer, hvordan et fokus på lokale 
jobmuligheder, kan bane vejen for en hel families integration 
i Odsherred. Familien er både kommet et stort skridt tættere 
på det danske jobmarked og har fået en berøringsflade med 
dansk kultur.

Café Habibi 

Flere eksempler fra udlandet viser også hvordan flygtninge 
kan være en ressource for lokaludvikling. I en mindre by 
i Sverige er andelsselskabet Röstånga Utvecklings A/B 
begyndt at opkøbe nedslidte rønner til istandsættelse. 
Asylansøgere, flygtninge og lokale håndværkere arbejder 
sammen om at renovere forfaldne huse til f.eks. bolig, 
kultursted, eller restauration. Praktisk sproglæring 
kombineres med arbejdet og i nogle tilfælde flytter 
flygtninge efterfølgende ind i de istandsatte huse eller finder 
beskæftigelse i de nye tiltag. 

I Riace, en skrumpende by i Syditalien, istandsættes tomme 
huse og funktionstømte offentlige bygninger til husning af 
migranter. De modtages og hjælpes på vej af lokale borgere 
med borgmesteren i spidsen og et kooperativ af tidligere 
migranter, der selv har opnået statsborgerskab. Håbet er, 
at flere vil blive og på sigt vende byens demografiske og 
økonomiske udvikling.

I Cleveland i USA, der døjer med en faldende befolkning og en 
rusten økonomi, arbejder lokale foreninger og entreprenører 
med at opkøbe og omdanne tomme huse til brug for 
flygtninge. Fokus er både på boliger og tomme kommercielle 
bygninger og byen har sat en pulje penge til side til brug for 
lavrentelån for iværksættere, der vil starte virksomheder med 
- eller for - flygtninge. Gennem et samarbejde på tværs af 
forvaltninger, foreninger og private aktører, satser Cleveland 
på at flygtninge kan hjælpe dem med at genopbygge byen.
 
I den skånske landsby Röstånga har borgerne etableret 
et lokalt udviklingsselskab, som opkøber og istandsætter 
tomme bygninger med hjælp fra lokale håndværkere og 
flygtninge fra de to nærliggende asylcentre. Her er fokus at 
holde landsbydøden fra døren ved at skabe lokal udvikling 
baseret på aktivt medborgerskab, hvor fællesskabet er 
til gavn for dem, der bidrager til det. Flere bygninger er 
allerede renoveret til kultursted, restauration og bolig. Når 
flygtningene deltager i istandsættelsen af bygninger, bliver 
de tilbudt at flytte ind i dem, hvis de får opholdstilladelse.

Nu kommer der nogle mennesker til 
byen, lad os gøre det til en mulighed. 
Idéen var at lave et samlingspunkt 
for byen – altså ikke kun flygtninge, 
men et sted for hele byen hvor man 
kan mødes. Og for at få noget liv 
i byen. Derfor har vi startet Café 
Habibi. Vi har en masse ressourcer 
her [på Højskolen] og vi kan godt 
gøre mere. Nu er vi gået i gang med 
at få gjort cafeen til byens sted, hvor 
vi lave en masse koncerter, en masse 
udstillinger, sælge mad og kaffe. 
Så kommer vi i gang ligeså stille 
og starter ikke op om et hardcore 
integrationsprojekt. Hvis man både 
kan få en bedre tilknytning til den 
by man er i, lære mere dansk, og få 
noget arbejdserfaring – så håber vi 
at det kan blive en win-win hen over 
tid.”

Christian Frederiksen, bestyrelsesformand 
for Foreningen bag Café Habibi

“
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ARKITEKTONISKE BUD PÅ 
NYTÆNKNING AF BRUG OG FUNKTION

I det følgende præsenterer vi fire cases, der viser hvordan, 
vi anbefaler omdannelse af tomme bygninger med fokus 
på at understøtte en lokalt forankret, fremsynet og bredt 
involverende tilgang til boligplacering og modtagelse af 
flygtninge. 

Udgangspunktet for udvælgelsen er funktionstømte bygninger, 
som vi ofte støder på, når vi kommer uden for de større byer, 
og som rummer potentialer for bedre løsninger når det gælder 
boligplacering og integrationsformål. Vi arbejder vi med 
typologierne:

• Den funktionstømte institutionsbygning 
• Den tomme hal
• Det tomme butiksvindue

Hver case har individuelle muligheder og udfordringer, 
som har vi tilstræbt at løse baseret på indsigter beskrevet i 
tidligere afsnit. Vi mener ikke at løsninger skal kopieres fra 
sted til sted, men at gode løsninger altid må afhænge af de 
specifikke omstændigheder. Målet er, at vores erfaringer 
og tilgang kan bruges bredt og give kommunale praktikere 
inspiration til, hvordan man kan gribe lignende cases og 
situationer an.
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DEN FUNKTIONSTØMTE INSTITUTIONSBYGNING

CASE 1: BEDRE BALANCE MELLEM FÆLLES 
OG PRIVAT RUM PÅ ET MIDLERTIDIGT BOSTED

Dronninghus

Når der boligplaceres midlertidigt i kommunerne ser 
vi ofte kortsigtede løsninger, hvor flygtninge placeres 
uvilkårligt og gerne mange under samme tag i tidligere 
institutionsbygninger som børnehaver, skoler, plejehjem 
etc. uden at de fysiske rammer ændres. Ofte er der 
mange konflikter mellem beboerne især omkring brugen af 
fællesarealer. I den følgende case arbejder vi med hvordan 
rumplanen kan ændres, for at skabe øget trivsel og mindske 
konflikter på bostedet.

Casen er udarbejdet med afsæt i indsigter fra praksisforsøget 
beskrevet i afsnittet Bolig i Balance side 9, hvor vi bl.a. 
konkluderede at konflikter på bostedet især opstår omkring 
fællesarealer og uvilkårlig placering af enlige og familier 
sammen. 
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En løsning på denne problematik kunne være at omdanne 
fællesarealerne til private boliger. På den måde er der plads 
til flere beboere og driftsøkonomien kan forbedres. Før var 
der plads til ni singler og to familie. Med den nye omdannelse 
er der boliger til 12 singler og fire familier. Samtidig er 
gennemgangen mellem familie- og single-afdelingerne 
lukket af på begge etager.

LØSNINGSFORSLAG 1: MERE RUM TIL PRIVATE 
BOLIGER OG MINDRE FÆLLESAREAL 

Bygningen rummer en kælder med bl.a. køkken- og 
vaskefaciliteter, stueplan, første- og anden sal. Et kig 
på rumplanen af stueetagen og første sal viser, at 
50% af huset består af fællesarealer. En registrering af 
beboelsessituationen viser samtidig at enlige og familier er 
placeret side om side, hvilket har skabt konflikter omkring 
larm fra børn uden opsyn på gang- og fællesarealer, da det 
viser sig, at kvinder mest færdes på egne værelser.
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En anden mulig løsning kunne være at omdanne 
fællesarealerne til semiprivate rum. Fra eksemplet i Bolig 
i Balance lærte vi, at der var positive oplevelser forbundet 
med brug af fællesarealerne, når folk udefra faciliterede 
aktiviteter for beboerne og skabte rammen for rummets 
funktion som mødested. Kommunen kunne invitere en social 
organisation til at leje arealet til kontor- og mødefaciliteter, 
hvor de samtidig kunne påtage sig en social og faciliterende 
rolle for bostedets beboere.

LØSNINGSFORSLAG 2: FÆLLESRUMMENE I STUEPLAN 
KAN UDLEJES TIL EN SOCIAL ORGANISATION
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Odsherred Kommune stod til at modtage 127 flygtninge 
i 2016. I den forbindelse udpegede kommunen en af 
deres egne bygninger, et tidligere plejehjem, som mulig 
omdannelse til midlertidige flygtningeboliger, til fortrinsvis 
enlige mænd. Udfordringen var dog, at bygningen var dyr i 
administration og økonomien ikke ville hænge sammen med 
den lave husleje, flygtningene ville kunne betale. 

I det følgende viser vi hvordan man ville kunne omdanne 
bygningen, så den bliver mere rentabel og samtidig give gode 
betingelser for midlertidig husning af nyankomne flygtninge. 
I kombination med den arkitektoniske løsning giver vi et bud 
på, hvordan den kommunale og frivillige indsats koordineres 
bedst muligt i modtagelsen af flygtninge.

Målet er at optimere driftsøkonomien i bygningen ved at 
lave en mere fleksibel rumdisposition, der både kan bruges 
til midlertidig beboelse for flygtninge, men i fremtiden også 
fungere som permanente boliger. Samtidig ønsker vi at 
afdække, hvordan boligplacering og strategisk modtagelse 
kan tænkes sammen med ressourcer i lokalsamfundet.

DEN FUNKTIONSTØMTE INSTITUTIONSBYGNING

CASE 2: BESPARELSER VED AT ETABLERE NYE 
FLYGTNINGEBOLIGER I ET TIDLIGERE PLEJEHJEM 



69 NYE BYGGESTEN I BYFORNYELSEN NYE BYGGESTEN I BYFORNYELSEN 70

Det tidligere plejehjem ligger i Vig, som er en mindre 
stationsby med ca. 1500 indbyggere. Bygningen ligger 
centralt på gennemkørselsgaden omkranset af en række 
ældreboliger og overfor OK Fondens Plejehjem. Gennem 
dialog med Kultur og Fritid i Odsherred Kommune, blev der 
hurtigt dannet et overblik over mulighederne i Vig. Byen 
undergår i denne tid et opsving, og der er gode mulighed 
for rekreative og kulturelle tilbud og transportforbindelse til 
sprogskolen.

Over 3000 frivillige i omegnen er engageret i det årlige 
’Tuskemarked’ og Vig Festival, som donerer penge til lokale 
aktiviteter og foreninger, herunder Odsherreds eneste 
biograf. En ny svømmehal er netop åbnet i det rekreative 
område,Vighallerne. 

Vig har også et aktivitetscenter, som huses i en af kommunens 
bygninger. Det bruges aktivt af den lokale dagpleje og 
pensionistforening. Aktivitetscenteret ligger i forlængelse af det 
tidligere plejehjem, hvor flygtningene muligvis skal indkvarteres. 

Ud fra projektets analyse og involveringsaktiviteter er det en 
fordel at have aktivitetscenteret til nabo, fordi der allerede 
er etableret et rum, hvor flygtninge kan indgå i konkrete 
brobygningsaktiviteter med lokale borgere og centeret ligger 
i umiddelbar forlængelse af bostedet, men udgør ikke et reelt 
fællesareal på bostedet. Et mødested behøver derfor ikke 
være integreret i boligløsningen. Området omkring bostedet 
er hovedsagelig præget af beboelse og kunne styrkes 
med flere lokale aktiviteter, evt. forankret i bostedet, den 
nærliggende kirke og aktivitetscenteret.

Situationsplan af det tidligere plejehjem (den røde bygning til højre) 
med forbindelse til Aktivitetscenteret (den røde bygning til venstre)

Bykort over Vig, ressourcekortlægning i relation til boligplacering af flygtninge

Tidligere plejehjem

Aktivitetscenter
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LØSNINGSFORSLAG TIL FORBEDRET ØKONOMI OG 
FLERE PRIVATE RUM

Erfaringer fra bosteder fortæller, at det er vigtigt med privat 
rum, fordi det skaber tryghed og overskud til at engagere 
sig i verden udenfor. Derfor har vi inddelt hver lejlighed i 
så mange private værelser som muligt efter de gældende 
regler ift. brandsikkerhed, flugtveje mm. I den nye rumplan 
skalerer vi fra 10 til 23 lejemål. Et økonomisk skøn over det 
månedlige forbrug for de 23 lejemål sammenstillet med, hvad 
kommunen må tage i husleje for en midlertidig bolig, viser en 

forbedring af driftsøkonomien på ca. 50%. I løsningsforslaget 
deler hver beboer toilet og køkken med en eller to andre, 
hvilket er en forbedring hvis man sammenligner med andre 
bosteder af samme størrelse, der kan bebos af op til 20 
eller flere personer, som deler faciliteterne over en længere 
periode. Samtidig er rumopdelingen fleksibel og kan både 
bruges til at huse tre enlige beboere eller en familie med 
børn.   
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Tænk fleksibilitet ind i grundindretningen 

Når en kommune investerer i omdannelser til midlertidige 
flygtningeboliger, er det økonomisk bæredygtigt at tænke 
fremtidige målgrupper ind, så det ikke kun mennesker med 
flygtningestatus, der kan anvises til boligen. 

Asyltallet er svingende og vi har set eksempler hos 
kommuner, der har foretaget omdannelser for at boligplacere 
flygtninge i midlertidige boliger, som nu står med en masse 
tomme kvadratmeter, der ikke kan bruges. Når der investeres 
i omdannelser gives der som regel kun bevilling én gang. 

Kommunen kan overveje en fleksibel løsning ved at opføre 
vægge med solide døre der kan aflåses, så rummet både 
kan fungere som et enkeltværelse og som værelser, der kan 
slås sammen. Ved en permanent bolig er minimumskravet, 
at der er skal være afløb og vask, og dette kunne man nøjes 
med at indrette i nogle af rummene, hvis de små midlertidige 
boliger senere skal bruges til en mere rummelig permanent 
bolig. 

Hvis bygningen og grunden er stor og udgiftstung kan 
kommunen udstykke matriklen i mindre matrikler. Der findes 
flere eksempler på opsplitning af matrikler, hvor en bygning 
opdeles og halvdelen kan sælges eller anvendes til andre 
formål. Minimumsstørrelsen for en matrikel afhænger af 
lokalplaner. Til inspiration se casesamlingen i rapporten ”Nyt 
Liv i funktionstømte offentlige bygninger” fra 2013. https://
www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/nyt-liv-
funktionstoemte-offentlige-bygninger

Månedligt budget pr. bolig før omdannelse:
Gennemsnitlig husleje pr. lejlighed: 6400 kr.
Administrationsudgift pr. lejlighed: 2200 kr.
Varme, vand, strøm: 1400 kr.
Internet pr. lejlighed: 259 kr.
I alt: 10.259 kr.

Maximal husleje kommunen må tage for en 
boligplaceret flygtning (på integrationsydelse): 2152 kr.
Giver underskud på: -8085 kr.
Maximal husleje kommunen må tage for et 
boligplaceret par (u. børn) på integrationsydelse: 3885 kr.
Giver et underskud på:  -6374 kr.

Budget pr. bolig efter omdannelse:
Husleje pr. person hvis tre personer deler hvad, 
der svarer til en lejlighed med hver et værelse: 2174 kr.
Estimeret varmeforbrug pr. flygtning: 700 kr.
Estimeret vandforbrug pr. flygtning: 400 kr.
Estimeret strømforbrug pr. flygtning: 300 kr.
Internet pr. person: 86 kr.
I alt:  3660 kr.

Maximal husleje kommunen må tage pr. 
boligplaceret flygtning: 2152 kr.
Giver et underskud pr. værelse på: -1508 kr.

Økonomi før og efter omdannelse
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Det er ofte set, at funktionstømte bygninger står tomme flere 
år inden de ibrugtages til nye formål, som planlægges år ud i 
fremtiden. Med dette eksempel ønsker vi at vise, hvordan en 
midlertidig omdannelse af en tom hal i gågaden i Nykøbing 
Sjælland kan bidrage til øget aktivitet og et øget samarbejde 
mellem kultur og erhverv. Samtidig ser vi på, hvordan 
lokaludvikling (områdefornyelse) kan bruges til at skabe 
en effektiv integrationsindsats med fokus på beskæftigelse 
og sociale møder mellem flygtninge og lokalsamfund. Med 
afsæt i lokale ressourcer, initiativer og strategier for udvikling 
af Nykøbing Sjælland, giver vi et bud på hvordan sådan en 
model kunne se ud. 

DEN TOMME HAL

CASE 3: NÅR LOKAL UDVIKLING BLIVER 
LØFTESTANG FOR INTEGRATION OG BESKÆFTIGELSE 
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I 2016 satte Odsherred Kommune gang i en fireårig 
områdefornyelse omkring Nykøbing Sjællands bymidte. 
Siden er Odsherred Teater flyttet fra Annebergparken i 
midten af Algade, Nykøbing Sjællands gågade. Den nye 
placering betyder nye kulturelle muligheder i byen og vil 
fungere som en attraktion, der trækker flere besøgende op i 
gågaden hele året. Det er dog kun halvdelen af bygningen, 
der i første omgang er blevet omdannet. 

Den bagerste halvdel, ”Buehallen”, vil stå tom frem 
til 2018, hvor den i anden etape vil blive inddraget til 
teatersal. Områdefornyelsen fokuserer også på at give 
parkeringspladserne bag Algade et arkitektonisk løft, og 
skabe et imødekommende byrum for de mennesker, der 
ankommer til bymidten fra havnen og stationen gennem 
passagerne til Algade. 

Odsherred er landets største fritidshuskommune 
med lange kyststrækninger, 26.000 sommerhuse 
og 100.000 årlige turister og fritidsborgere. 
Lammefjordens tørlagte havbund giver samtidig 
optimale betingelser for dyrkning af lokale 
fødevarer af høj kvalitet. Med Lammefjordens 
grundlag for produktion af råvarer og 
specialafgrøder og Odsherred Kommunes 
fokus på at styrke turismen, detailhandlen og 
fødevareproduktionen, er det oplagt at etablere 
et madmarked. Det vil give mulighed for at 
styrke de lokale fødevareproducenter, der kan 
afsætte deres varer direkte på markedet og i 
samme omgang styrke det lokale kendskab til 
råvarerne. Det vil endvidere skabe et stærkt 
tilbud til turister og fritidsborgere i form af nye 
kulinariske oplevelser. Endelig vil det styrke det 
lokale handelsliv, da madmarkedet vil udgøre 
et trækplaster for turister og fritidsborgere, men 
også lokale, som vil blive tiltrukket af de friske 
lokale råvarer og markedsstemningen.

Etape 1
Teater

Etape 2
Grøntmarked og 
madkulturhus

Etape 3
Udendørs 
sæsonmarked og 
kulturelle aktiviteter

ALGADE
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Løsning: Et marked med social profil 

Buehallens størrelse og centrale placering i bymidten ud til 
den store parkeringsplads gør, at den kunne tages i brug 
som marked i en midlertidig periode indtil teatret inddrager 
denne del af bygningen. Markedet kunne bestå af et 
indendørs område i Buehallen og et udendørsområde på 
parkeringspladsen. I den forbindelse vil Buehallen kunne 
holdes åben alle hverdage og weekender, hvor der vil 
være mulighed for at tilbyde faste stadepladser til lokale 
producenter og handlende, mens parkeringsområdet 
vil kunne holde åbent i weekenderne og i hverdagene i 
højsæsonen fra påske til efterårsferien, hvor salget må 
forventes at være højere. 

I forlængelse af Odsherred Teaters vision om at skabe 
flere kulturelle og sociale arrangementer i Nykøbing er det 
oplagt at etablere et samarbejde mellem markedet og teatret 
og fokusere på etablering af nye event- og kulturformater. 
Buehallen vil i den sammenhæng kunne anvendes som 
kulturhus, hvor der kan afholdes forskellige typer af 
offentlige kulturarrangementer. Fx kan foreninger, ildsjæle, 
m.m. organisere arrangementer i bygningen og derigennem 
facilitere møder mellem lokale og flygtninge. 
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DELTAGERE
 Lokale fødevareproducenter

Lokal foreninger
Lokale virksomheder

Kulturinstitutioner
Ildsjæle

Flygtninge
Jobcenter Odsherred

VISIONER 
Politikere

Kommune

SOCIALØKONOMISK
VIRKSOMHED 

PROJEKTER
 Grøntmarked i Buehallen

Sæsonmarked udendørs på p-pladsen
Madkulturhus

FINANSIERING 
O�entlige/private virksomheder (CSR):

Ydelser, varer, finansiering
Kommuner: Forankring, lokation, finansiering
Kunder/partnere: Finansiering, ydelser, varer

Styrelser: Finansiering, rådgivning
Fonde: Finansiering

PRODUKTER
Lokaludvikling

Møde og netværksted sted for aktører indenfor 
økologi og grøntsagsproduktion

Jobs og prakikpladser
Certi�cering af kompetencer

Kulturelle arrangementer
Møder mellem �ygtninge og lokale, 

integrationsindsats

Forankres i en lokal forening, virksomhed eller som et samarbejde 
mellem forskel lige aktører, der kan leje lokalerne af kommunen.

EN MODEL FOR SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

En socialøkonomisk forretningsmodel 

Markedet vil kunne organiseres som en socialøkonomisk 
virksomhed, der varetager drift, administration og udlejning. 
Virksomheden vil kunne forankres i en allerede eksisterende 
lokal forening eller virksomhed - eller som et samarbejde 
mellem forskellige aktører, der lejer lokalerne af kommunen. 
En socialøkonomisk forretningsmodel kan gøre det muligt at 
arbejde med integration af flygtninge og lokaludvikling som 
virksomhedens primære formål. 

Med fokus på lokale produkter og råvarer vil det 
være nødvendigt at etablere aftaler med lokale 
fødevareproducenter, som dagligt leverer friske produkter 
til markedsboderne. Og med henblik på en stærk lokal 
forankring er der et stort potentiale i at inddrage disse i 
udviklingen og organiseringen.

Integrationsindsats 

Med inspiration fra Holbæk havnemarked kunne flygtninge 
betjene kunderne og dermed varetage salget for 
producenterne. Foruden salg og kundekontakt er der en lang 
række af opgaver, som flygtningene samt andre der er på 
kanten eller udenfor arbejdsmarkedet vil kunne varetage i 
form af praktikpladser, flex- eller skånejobs og regulære 
ansættelser - herunder klargøring, oprydning, transport, 
madtilberedning, m.m. For flygtningene kunne beskæftigelsen 
vil være baseret på en aftale mellem virksomheden og 
Jobcenter Odsherred, så de samtidig kan gennemføre 
eksempelvis sprogskoleundervisning. Praktikforløbene vil 
kunne bruges til at certificere flygtningenes kompetencer og 
give dem papirer på deres erfaring fra hjemlandene – i form 
af fx hygiejnebevis, baristakursus, mm.

Økonomisk bæredygtighed

Sigtet med forretningsmodellen er, at den organisationen 
som etableres, er selvfinansieret og bæredygtig, når 
etableringsfasen afsluttes. Udgifter til drift og vedligeholdelse 
af bygningerne vil dermed være dækket ind. Erfaring viser, 
at en etableringsfase varer 1-2 år – fra den indledende 
kortlægning til forankring af en organisation, der kan 
varetage driftslige og økonomiske forpligtigelser.
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Butiksdød med tomme udstillingsvinduer til følge er ofte en 
torn i øjet på lokalbefolkningen i mindre byer med fraflytning. 
Hvordan kan vi aktivere de tomme vinduer og ibrugtage 
disse ejendomme på nye måder? 

Med dette eksempel ser vi på hvordan, man kan tænke i 
multifunktionelle formål og finde synergi mellem en bolig- og 
beskæftigelsesløsning målrettet flygtninge eller lokale, der 
med få midler ønsker at prøve kræfter med iværksætteri. 
Målet er at tænke ud af boksen og give alternative muligheder 
for beskæftigelse og entreprenørskab med få opstartsmidler.

Casen tager afsæt i vores indsigter fra begivenheden 
’Gang i Gaden’ i byen Hørve, som er beskrevet i ”Nye Rum 
til Fællesskaber”. Her så vi, hvordan sociale aktiviteter 
i funktionstømte bygninger kan give inspiration til andre 
funktioner og skabe nye ideer. Forsøget viser også, hvordan 
aktiviteter på tværs af borgergrupper kan være med til at 
forebygge fordomme og skabe tilhørsforhold blandt nye 
tilflyttere, styrke lysten til at bidrage positivt lokalt og reducere 
fraflytning efter afsluttet integrationsperiode. 

For at understøtte de eksisterende målsætninger omkring 
lokaludvikling i Hørve, herunder at aktivere tomme bygninger 
i byens centrum, faldt valget på en mindre ejendom, der 
tidligere har fungeret som tøjbutik, solgt tilbehør til heste, 
fungeret som udstillingshal, solarium, midlertidig bolig og 
varmestue. 

Ejendommen er på størrelse med et enfamilieshus med 
to store butiksvinduer mod vejen og ligger på en aflang 
ubenyttet grund. Her kunne etableres rum til flere funktioner, 
f.eks. butik, suppekøkken, værksted, markedsplads eller 
midlertidige modulboliger. 

Fordelene ved at vælge en tom erhvervsejendom i 
forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger 
er, at det er en tilgængelig central adresse til en billig pris 
og tæt på transport- og indkøbsmuligheder. Da bygningen 
stadig er i god stand, vil istandsættelsen af butikslokalet 
mest være indvendig udsmykning. Etablering af varmestue 
og fælleskøkken vil være den afgørende investering. 

CASE 2: 

DET TOMME BUTIKSVINDUE

CASE 4: ET PRAKSISFÆLLESSKAB I EN 
NEDLAGT ERHVERVSEJENDOM 
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Butik

Terrasse

Fælles-
køkken

Suppekøkken 
& spisestue

Telte, loppemarked, entreprenørskab, aktiviteter

Bolig-moduler til 1-2 pers. pr. enhed

1

2

3

4

G
ad

e

OFFENTLIG ZONESEMI-PRIVAT ZONE

SEMI-OFFENTLIG ZONEPRIVAT ZONE

SHOP

En platform til at afprøve forretningskoncepter 
og produktudvikling

Iværksætterfællesskabet kunne være et tilbud rettet mod 
lokale iværksættere såvel som flygtninge, der har lyst til - 
og kan få hjælp til - at gå iværksættervejen. Odsherreds 
erhvervskonsulent kunne i denne sammenhæng fungere 
som vejleder i forløbet og yde sparring ift. kvalificering 
og videreudvikling. Man kunne med fordel tage kontakt 
til kommunalt finansierede StartVækst programmer eller 
etablere samarbejde med fx erhvervsklubber eller andre 
interessenter og rådgivere, der kan hjælpe med kursusforløb, 
intro til CVR nr. og virke i samspil med en kommunal 
tovholder. 

Offentlige og private zoner 

Hvis man overvejede at kombinere iværksætterfællesskabet 
med opsætning af boligmoduler til midlertidig indkvartering, 
kunne man inddele grunden i zoner fra offentlig til gradvis 
mere privat. Den offentlige del af grunden ville starte fra 
butiksvinduet og spisestuen mod gaden. Fælleskøkkenet og 
højre side af arealet kunne udgøre den kollektive zone for 
beboerne, hvor der er mulighed for organisering af sociale- og 
virksomhedsrettede aktiviteter, herunder forskellige markeder 
– loppemarked, madmarked, kunsthåndværk og kulturelle 
møder. Den private zone udgøres af modulboligerne, som 
placeres på en måde så de skærmer mod resten af grunden 
med små atriumlignende udendørsrum til private haver og 
ophold.

Forankring og fællesskab  

En måde at skabe en bæredygtig organisering af projektet 
vil være at facilitere samarbejder på tværs af civilsamfund, 
erhverv og kommunen allerede i opstartsprocessen. Ved 
etablering af mad og caféfunktion/suppekøkken, kunne der 
med fordel drages nytte af lokale NGO’er eller fx Vallekilde 
Højskole og samarbejde om maden, herunder hygiejnekurser 
etc. 

Vallekilde Højskole har allerede gode erfaringer med lokale 
flygtninge der har været i praktik i køkkenet. Med henblik 
på en stærk lokal forankring må der skabes en række 
incitamenter iblandt lokale interessenter. Her kan Hørve 
Erhvervsforening være central for iværksætterfællesskabet. 
Flere grundejere i Hørve er åbne ift. at afprøve nye idéer og 
kan være med til at skabe fordelagtige aftaler om leje og brug 
af lokaler under opstart. 

Ansvaret for at vedligeholde marked og forretninger kan 
udbydes til de flygtninge, der boligplaceres i grundens 
modulbyggerier. De kan også varetage salg eller forpagte 
forretning. Et marked på grunden kan samtidig skabe 
gentagne begivenheder, hvor producenter af lokale 
fødevarer eller kunsthåndværk mødes. Dette ville lægge sig 
i forlængelse af lokalområdets visioner om et Hørve som 
et sted med innovation på erhvervsfronten og et sted som 
afprøver nye former for bofællesskaber.

Konceptuel plan med zoner

Snit af butik med værksted på 1. sal

Vær opmærksom på 

Der kan være lovmæssige udfordringer for en kommune, 
der ønsker at istandsætte eller sætte moduler op på private 
grunde og efterfølgende leje ud. Udfordringen handler dels 
om forsikring og om faren for ’begunstigelse af privat borger’. 
Det kan ske hvis kommunen har investeret til fordel for en 
privat udlejer. Fx hvis kommunen forbedrer el, vand eller 
kloak ved installering af et modul. En mulig løsning er at 
private eller foreninger er juridisk ansvarlige for opsætning 
af modulerne, og at der kan være en vinding ved dem. (Se 
eksempelvis ”Venligboligen”). Derfor er det nemmest for en 
kommune at leje noget, der allerede er etableret.  
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