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1 (Åben) Status på igangværende initiativer og tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
 
Sags ID: EMN-2016-01530

Resumé
Ifølge kommissoriet er formålet med opgaveudvalget at udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker 
for at få en god integration af flygtninge. På mødet vil kommunens seneste initiativer for at få flygtninge i 
beskæftigelse blive præsenteret. Resultaterne fra arbejdet i de to arbejdsgrupper nedsat af opgaveudvalget 
om hhv. uddannelse og beskæftigelse og idræt og fritid vil blive fremlagt og drøftet.  

Baggrund
På møde 4 den 6. januar 2016 – dagsordenens pkt. 2 - blev mål for den gode modtagelse og den 
succesfulde integration drøftet og der fremkom enkelte justeringer, som er blevet indarbejdet og fremsendt til 
opgaveudvalget til godkendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger. Målsætningerne betragtes dermed 
som godkendte og er vedlagt denne dagsorden til orientering. 
 
På mødet fik opgaveudvalget Integration af flygtninge en kort opfølgning på udvalgte initiativer på 
beskæftigelsesområdet. Der er flere nye initiativer på vej og derfor vil udvalget blive præsenteret for en 
status på de igangværende og planlagte initiativer for derved at give et samlet billede af viften af muligheder 
som kommunen bruger for at bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet og ud i foreningslivet. 

Der blev endvidere nedsat to arbejdsgrupper om henholdsvis:

 Modeller for sammenhæng mellem sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge. 
 Idræt, fritid og kultur – flygtninges deltagelse i foreningslivet.

Arbejdsgrupperne har afholdt tre møder af to timers varighed i januar og februar 2016. Der er udarbejdet en 
opsamling for hver arbejdsgruppe med anbefalinger og initiativer, som vil blive præsenteret og drøftet med 
henblik på at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at anbefale nye løsninger. Opsamling fra 
arbejdsgruppen om ”Modeller for sammenhæng mellem sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge” er 
vedlagt denne dagsorden, mens opsamling for arbejdsgruppen om ”Idræt, fritid og kultur – flygtninges 
deltagelse i foreningslivet” eftersendes til udvalgets medlemmer.

På møde 4 den 6. januar 2016 besluttede opgaveudvalget, at udvalget på dette møde skal drøfte om der er 
behov for en særlig workshop om modtagelse af flygtninge med en bred deltagelse fra blandt andet 
civilsamfundet, erhvervsliv, kommunen m.fl.

Program for mødet vil således bestå af følgende elementer:

 Velkomst ved formanden.
 Status på igangværende indsatser på beskæftigelsesområdet og på idræts-, kultur og fritidsområdet. 
 Afrapportering af arbejdsgruppen om sprog, uddannelse og arbejde for flygtninge med efterfølgende 

drøftelse.
 Afrapportering af arbejdsgruppen om idræt, fritid og kultur med efterfølgende drøftelse.
 Opsamling og det videre arbejde samt drøftelse af behovet for særlig workshop.
 Tak for i dag.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:
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1. At opgaveudvalget tager orienteringen om de seneste initiativer for at få flygtninge i beskæftigelse til 
efterretning.
2. At opgaveudvalgets drøfter arbejdsgruppernes anbefalinger og forslag til initiativer.
3. At opgaveudvalget vurderer behovet for at se særskilt på modtagelsen af flygtninge. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opsamling fra arbejdsgruppe 1 - modeller for sprog, uddannelse og job (1070060 - EMN-
2016-01530)
2. Mål for modtagelse og integration_godkendt (1070059 - EMN-2016-01530)
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