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Side 3

1 (Åben) Godkendelse af opgaveudvalgets leverance til Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Sags ID: EMN-2016-02951

Resumé
Opgaveudvalget drøftede på mødet i april arbejdsgruppernes anbefalinger til en god 
integrationsindsats. Udvalget har tidligere leveret mål for den gode modtagelse og den succesfulde 
integration. Administrationen vurderer, at opgaveudvalget med anbefalingerne og mål for den gode 
modtagelse har opfyldt kommissoriet og kan afslutte sit arbejde.

Baggrund
På møde 6 i opgaveudvalget arbejdede udvalget med at kvalificere mål, målsætninger og 
anbefalinger, der kan bidrage positivt til integrationsindsatsen af de nye borgere i kommunen. Der 
blev taget udgangspunkt i arbejdsgruppernes anbefalinger samt i kommissoriet for 
opgaveudvalget.

Opgaveudvalget foreslog en række ændringer og tilføjelser, der nu er indarbejdet i anbefalingerne. 
Sammen med mål og målsætning for den gode modtagelse og den succesfulde integration, er 
anbefalingerne derfor en besvarelse af de opgaver, der er stillet i kommissoriet for udvalget:

 At anbefale et fælles mål for succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og 
familiesammenførte.

 At anbefale nye muligheder for nye partnerskaber og løsninger med virksomheder og 
erhvervsliv i forhold til, i videst muligt omfang, at bringe flygtninge i beskæftigelse.

 At anbefale nye og innovative løsninger og indsatser i forhold til uddannelsesmuligheder for 
flygtninge.

 At anbefale indsatser, der kan understøtte familiens unge i at deltage i ungelivet i 
kommunen på lige fod med etniske danske.

 At anbefale forskellige typer af tiltag med frivillige foreninger og klubber, som kan bruges i 
modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Ud over de anbefalinger, der fremgår af leverancen, foreslår opgaveudvalget at den kommunale 
forvaltning gør brug af erfaringer fra andre kommuner, når de konkrete tiltag skal igangsættes og 
implementeres. Herudover anbefaler opgaveudvalget kommunen at være opmærksom på at 
formidle gode og positive historier omkring integration i kommunen.

Medlemmerne af opgaveudvalget skal på mødet godkende mål, målsætninger og leverancer, der 
herefter kan præsenteres for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

At opgaveudvalget godkender mål og anbefalinger for den gode modtagelse og den succesfulde 
integration.

Tidligere beslutninger:
.



Side 4

Bilag
1. Mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration (1179148 - EMN-2016-02951)

2 (Åben) Evaluering af opgaveudvalgets arbejde
 
Sags ID: EMN-2016-02952

Resumé
Som led i den nye politiske arbejdsform med opgaveudvalg, er der behov for at evaluere 
opgaveudvalgets arbejde. Udvalget vil på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering. 
Medlemmerne vil efterfølgende få tilsendt et elektronisk spørgeskema.

Baggrund
Opgaveudvalget for Integration af flygtninge er et af de nye opgaveudvalg, som er en del af den 
nye politiske arbejdsform i kommunen. Formålet med opgaveudvalgene er at styrke samarbejdet 
mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv 
udvikling i Gentofte Kommune. I forbindelse med afslutningen af udvalgets arbejde er der behov 
for at evaluere arbejdet i opgaveudvalget med henblik på at opsamle læring til gavn for kommende 
opgaveudvalg.

På opgaveudvalgets møde skal der gennemføres en kort mundtlig evaluering, hvor medlemmerne 
af udvalget skal besvare følgende spørgsmål:

 Hvad har været godt?
 Hvad har været mindre godt?
 Hvad kan vi gøre bedre næste gang?

Efterfølgende vil medlemmerne af opgaveudvalget desuden få tilsendt et kort og målrettet 
elektronisk spørgeskema med en række spørgsmål om arbejdsformen og oplevelsen af 
deltagelsen i udvalgsarbejdet

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering om arbejdet i opgaveudvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag


	1 (Åben) Godkendelse af opgaveudvalgets leverance til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen
	2 (Åben) Evaluering af opgaveudvalgets arbejde

