GENTOFTE KOMMUNE

30. november 2016

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG FOR INTEGRATION,
MED SÆRLIGT FOKUS PÅ UDSKOLING, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE.
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Gentofte Kommune ønsker at sikre, at Gentofte-borgere med flygtningebaggrund opnår selvforsørgelse og mulighed
for at bidrage aktivt til fællesskabet og dermed få en god og stabil hverdag.
Gentofte Kommune skal modtage 143 flygtninge i 2016 og 201 flygtninge i 2017. Op mod hver fjerde borger med
flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 år ved ankomsten, og samlet set er
langt hovedparten af de ankomne under 40. Ikke mindst derfor er der behov for at der udvikles nye tiltag og måder at
smidiggøre overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse.
Formålet med dette opgaveudvalg er således at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den uddannelses- og
beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund. Disse tiltag skal udvikles med afsæt i bl.a.
mål og anbefalinger fra det afsluttede opgaveudvalg for integration.
Det aktuelle opgaveudvalgs arbejde skal derudover bygge videre på de gode erfaringer, relationer og
samarbejdsformer, der allerede er etableret mellem Gentofte kommune, Ungdoms- og Erhvervsuddannelserne,
civilsamfund og erhvervslivet i kommunen i det afsluttede Opgaveudvalg for Integration.
De nye tiltag skal udvikles inden for rammerne af gældende lovgivning, de økonomiske rammevilkår og kommunens
styrelsesvedtægter og i samklang med kommunens overordnede politikker og strategier – herunder navnlig En Ung
Politik og Gentofte Kommunes Beskæftigelsesplan.
Det er særligt relevant at udvikle tiltag, der sikrer en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet
for netop disse borgere. Dette fordi borgere med flygtningebaggrund erfaringsmæssigt er i risiko for at blive
marginaliserede i såvel uddannelses- som arbejdslivet, hvilket igen for mange leder til en ustabil hverdag og
manglende deltagelsesmuligheder i samfundslivet. Denne tendens ønsker Gentofte Kommune at imødegå.
Et væsentligt grundlag for en stabil hverdag og muligheden for at bidrage til fællesskabet er selvforsørgelse. Derfor
skal de udviklede tiltag understøtte, at flere gentofteborgere med flygtningebaggrund gennemfører SU-berettigede
uddannelser til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Relevant uddannelsesvejledning og praktiske forløb
vurderes at være et afgørende element i at sikre en sådan udvikling.
Samarbejde med virksomheder, foreninger og frivillige i lokalsamfundet vil kunne identificere nye innovative
løsninger, der f.eks. kombinerer uddannelse og beskæftigelse. Samarbejdet vil samtidig medvirke til, at den fælles
opgave med at sikre den gode integration af gentofteborgere med flygtningebaggrund netop bliver løst i fællesskab.
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2. UDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalget skal udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra asylcenter og/eller
udskoling til uddannelse og beskæftigelse for gentofteborgere med flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at
disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet:




Tiltagene skal udvikles i og som samarbejder mellem kommunen og relevante aktører såsom erhvervsliv,
uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivillige.
Tiltagene skal tage afsæt i anbefalinger fra det afsluttede Opgaveudvalg for Integration.
Tiltagene skal udvikles inden for rammerne af gældende lovgivning, økonomiske rammevilkår og kommunens
styrelsesvedtægter, og de skal være i samklang med kommunens overordnede politikker og strategier –
herunder navnlig En Ung Politik og Beskæftigelsesplanen.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børn og
Skoleudvalget samt Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
10 borgere fordelt således:







2 medlemmer fra erhvervslivet, med erfaringer fra ansættelse af flygtninge.
2 medlemmer fra skolebestyrelser på skoler med erfaringer med unge flygtninge i udskolingen.
2 medlemmer fra ungdomsuddannelserne med viden om og erfaringer med undervisning af flygtninge, heraf
min. 1 medlem fra erhvervsuddannelserne.
1 medlem fra foreningslivet med erfaring i integration af flygtninge i foreninger.
1 medlem med tilknytning til arbejdet i Integrationsrådet og med indgående kendskab til de udfordringer
nyankomne flygtninge oplever.
2 borgere med flygtningebaggrund med personlige erfaringer fra deltagelse i integrationsprocessen i
Gentofte Kommune, hvoraf min. 1 er under 30 år.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.
Der vil være behov for at inddrage særlige kompetencer i arbejdet, som ikke er repræsenteret i opgaveudvalget,
blandt andet kompetencer omkring rehabilitering. Det kan for eksempel ske i arbejdsgrupper, workshops mv.
Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktøren for Social & Sundhed.

2

GENTOFTE KOMMUNE

30. november 2016

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de
øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af
udvalget i udvalgets opgave.
Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes februar 2017 og afsluttes i 1. kvartal 2018.

6. ØKONOMI
Der er ikke afsat særlige midler i budgetforliget, initiativer og indsatser må derfor iværksættes inden for eksisterende
budget.
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