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Side 3

1 (Åben) Samlede anbefalinger til integrationsindsatsen
 
Sags ID: EMN-2016-02142

Resumé
Opgaveudvalget fik på mødet i marts præsenteret arbejdsgruppernes anbefalinger til en god 
integrationsindsats, som udvalget på mødet i april skal kvalificere til en række samlede 
anbefalinger jf. kommissoriet for opgaveudvalget. 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 5 i opgaveudvalget præsenterede arbejdsgrupperne deres resultater af arbejdet med 
hhv. sprog, uddannelse og beskæftigelse og idræt, fritid og kultur. Arbejdsgrupperne pegede på en 
række anbefalinger og initiativer for at flygtninge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og hvordan 
foreningslivet kan understøtte integrationen. Arbejdsgrupperne har været med til at bidrage til at 
kvalificere opgaveudvalgets arbejde. Det har været tydeligt at god integration kræver samarbejde 
på tværs af opgaveområder i kommunen og på tværs af det offentlig, erhvervsliv og civilsamfund. 
Med arbejdsgrupperne er der ud over anbefalingerne, også skabt kontakter og samarbejder på 
tværs at de sædvanlig skel. 

Opgaveudvalget drøftede herefter resultaterne og bidragede med kommentarer og spørgsmål, 
som Administrationen efterfølgende har behandlet til et samlet udkast til opgaveudvalgets 
anbefalinger til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Medlemmerne af opgaveudvalget skal på 
mødet kvalificere udkastet til de endelige anbefalinger, som kan bidrage positivt til 
integrationsindsatsen af de nye borgere i kommunen, jf. kommissoriet. 

Målet med mødet er at opfylde kommissoriet for opgaveudvalget:

 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 andre etniske danske.

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

Dagsordenen for udvalgets sidste møde vil således bestå af følgende elementer:

 Velkomst ved formanden
 Fællesspisning
 Kort oplæg om Netværkshuset og deres fremrettede strategi
 Kvalificering af anbefalingerne fra opgaveudvalget, justering og opsamling
 Evaluering af opgaveudvalgets arbejde
 Rundvisning i Netværkshuset
 Tak for denne gang



Side 4

Mødet afholdes i Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte og kl. 18-21, og udvides således 
med en time.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød velkommen til opgaveudvalget og oplyste, at der var en tilføjelse til programmet 
for mødet, idet det var relevant for medlemmerne at få præsenteret hovedindholdet af hhv. to- og 
tre-partsaftalerne, som indeholder væsentlige ændringer for modtagelse af flygtninge.

Chef for Job & Ydelser, Bo Sund, orienterede herefter om hovedpunkterne i forhandlingerne og 
han understregede, at de endnu ikke er udmøntet i egentlig lovgivning. I to-partsaftalerne mellem 
regeringen og KL, vil man sikre bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, og er blevet 
enige om 50 initiativer, der vedrører: Styrkede muligheder for boligplacering, bedre rammer for den 
kommunale integrationsindsats, tidlig indsats, styrket beskæftigelsesindsats, øget brug af 
medbragte kompetencer, erhvervsrettet fokus og fokuseret finansiering. Der var spørgsmål 
undervejes fra medlemmerne. 

Tre-partsaftalen om arbejdsmarkedsintegration er en aftale mellem regeringen og 
arbejdsmarkedets parter. I aftalen fremgår det bl.a. at der skal være øget beskæftigelsesfokus i 
integrationsindsatsen, bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge, klart jobfokus i 
integrationsindsatsen, mere erhvervsrettet danskundervisning og en styrket virksomhedsservice.
Opgaveudvalget tog orienteringen om de seneste initiativer på beskæftigelsesområdet til 
efterretning. 

Herefter præsenterede chefkonsulent Ida Juhler aftenens hovedtema, som var kvalificering af mål, 
målsætninger og anbefalinger, der kan bidrage positivt til integrationsindsatsen af de nye borgere i 
kommunen. Administrationen havde forud for mødet viderebearbejdet udvalgets tidligere arbejde 
og arbejdsgruppernes anbefalinger og initiativer jf. kommissoriets beskrivelse af udvalgets 
opgaver. 

Det blev vurderet, at to initiativer fra arbejdsgrupperne var så konkrete og umiddelbart klar til 
implementering. Det drejer sig om FOF Gentoftes ønske om at oprette motionshold for flygtninge 
og at bruge flygtninge som undervisere på fx madlavningshold. Det andet initiativ omhandler 
udviklingen af en model for en mere ressourceorienteret kompetenceprofil, som udarbejdes af 
Jobcenter Gentofte, og som flygtningen kan bruge i dialogen med civilsamfundet.

Herefter drøftede opgaveudvalget de enkelte leverancer. Kommentarerne fra drøftelserne bliver 
indarbejdet i opgaveudvalgets leverance jf. kommissoriet. Der var enighed om, at opgaveudvalget 
har behov for at se og godkende det endelige resultat på leverancen på det sidste møde i udvalget 
til juni. 

Resultaterne af opgaveudvalgets arbejde skal præsenteres for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen til august af formandsskabet, og 1-2 
medlemmer af udvalget. Ayesha Khawajazada og Mads Kristensen blev valgt til at repræsentere 
udvalget. 

Bilag
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1. Opgaveudvalgets leverance til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og 
Kommunalbestyrelsen ver. 0.1 (1114642 - EMN-2016-02142)

2 (Åben) Evaluering af opgaveudvalgets arbejde
 
Sags ID: EMN-2016-02143

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 8 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 til orientering 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:

1. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af opgaveudvalgets arbejdet på mødet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsat til mødet den 1. juni 2016.

Bilag
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