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1 (Åben) Dagsorden til 6. møde i opgaveudvalget for Integration med særligt fokus 
på udskoling, uddannelse og beskæftigelse
 
Sags ID: EMN-2017-05810

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 blev opgaveudvalget for Integration med 
særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse nedsat, og udvalget skal nu afholde sit 
sjette møde. Formålet med opgaveudvalget er at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den 
uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

Baggrund
På de første tre møder indkredsede medlemmerne relevante temaer at udvikle tiltag indenfor. 
Disse temaer samt anbefalinger fra det tidligere Opgaveudvalg for integration af flygtninge 
dannede afsæt for udviklingen af en række overordnede ideer til uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede tiltag for unge og yngre voksne med flygtningebaggrund. To udvalgte ideer 
blev kvalificeret yderligere i arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra opgaveudvalget, 
medarbejdere i Gentofte Kommune og borgere fra civilsamfundet. 

På fjerde møde var inviteret to eksperter i integrationsmæssige spørgsmål. Formålet var at 
bibringe yderligere viden om målgrupperne og deres behov til udvalgets arbejde og dermed 
understøtte, at de udviklede tiltag bliver så relevante og virkningsfulde som muligt.  
På sidste var inviteret praktikere fra relevante områder af Gentofte Kommune (ViTo-udskoling, 10.-
klassescenteret, Familiecenteret, Sprogcenter Hellerup, døgninstitutionen JSU og Jobcenter 
Gentofte) – det vil sige områder, der spiller en væsentlig rolle i integrationen af nye borgere i 
kommunen. Formålet med mødet var at dele viden om integration af flygtninge i et 
gentofteperspektiv, så de udviklede tiltag kan blive relevante og virkningsfulde.

Formålet med det sjette møde i opgaveudvalget er at indsnævre opgaveudvalgets idéer til 
uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag til unge og voksne med flygtningebaggrund. 
Udvalget præsenteres for et samlet overblik over pointer, temaer, ideer, tiltag mv. fra de tidligere 
møder og arbejdsgrupper opdelt i overskrifter med bagvedliggende uddybning af, hvor det 
pågældende input stammer fra. 

Tiltagene er på forhånd opdelt i tre niveauer: strategisk, taktisk og operationelt, alt efter tiltagets 
karakter. Medlemmerne skal på mødet orientere sig i opdelingen og drøfte denne. 

Tiltagene vil desuden være opdelt i temaer. Eksempelvis tiltag med fokus på sociale kompetencer, 
læring/kompetenceudvikling i praktiske sammenhænge mv. Denne opdeling vil medlemmerne 
ligeledes få lejlighed til at orienterer sig i og justerer, hvis der er behov for det.

Herefter vil medlemmerne få mulighed for at udvælge tiltag med henblik på at udfolde tiltaget 
yderligere med bl.a. målgruppe, relevante aktører og det første skridt til realisering. Formålet med 
at beskrive tiltagene er at udfolde, hvad tiltaget kræver og består i, så det eventuelt kan 
iværksættes.

På det syvende og sidste møde i opgaveudvalget i januar skal medlemmerne prioritere i tiltagene, 
der afleveres som forslag til Kommunalbestyrelsen. 

Program
 Velkomst
 Præsentation af program og genbesøg af procesplan
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 Præsentation af alle fremsatte input og inddeling på niveauer og i temaer
 Orientering i opdelinger og eventuel justering i inddeling i emner 
 Nærmere beskrivelse af tiltag
 Opsamling og det videre arbejde
 Tak for i aften

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget for Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse:

At udvalget fortsætter arbejdet med at udvikle tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede 
indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Næstformand for opgaveudvalget, Bente Frimodt-Møller, bød velkommen til det næstsidste møde i 
opgaveudvalget for integration. Bente kvitterede for et godt møde i oktober med praktikere, som 
leverede inspiration og kom med bud på løsning af integrationsopgaven. Formålet med de seneste 
to møder har været at give nogle relevante perspektiver på, hvordan man kan gribe 
integrationsarbejdet an, og hvad der er væsentlig at fokusere på for at understøtte, at borgere med 
flygtningebaggrund i kommunen bliver en aktiv del af fællesskabet og kan forsørge sig selv.

Ida Juhler gennemgik kort den tidligere proces og formålet med dagens møde; at få bundet sløjfer 
på de mange input, som udvalget har arbejdet med, ved at skabe overblik over ideer og tiltag og 
kategorisere og kvalificere dem yderligere med henblik en prioritering på opgaveudvalgets sidste 
møde i januar. 

Medlemmerne blev præsenteret for et samlet overblik over ideer til tiltag, pointer, temaer og input 
fra det tidligere opgaveudvalg. Afhængig af tiltagets karakter var tiltagene opdelt i tre niveauer: 

 Et strategisk niveau, som dækker de store linjer, måder at tænke på og visioner. Længere 
tidshorisont på ca. 2 år.

 Et taktisk niveau, som dækker fokusområder, projekter mv. Tidshorisonten er ca. et halvt 
år.

 Operationelt niveau, som dækker afgrænsede, konkrete indsatser med en tidshorisont på 
ca. en måned. 

Tiltagene var endvidere opdelt i temaer, som blev justeret til følgende:
 Kulturforståelse
 Køn
 Læring udenfor klasseværelset
 Organisering
 Positive forventninger 
 Fritid
 Traumer.
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Herefter debatterede medlemmerne om formulering af overskrifterne for tiltagene, placering på 
niveau samt tematiseringen. Der blev tilføjet et par nye tiltag.

Den sidste opgave for medlemmerne bestod i at udfolde særligt tiltagene på det taktiske niveau 
med beskrivelse af bl.a. målgruppe, relevante aktører og det første skridt til realisering. 

Forvaltningen går videre med at renskrive og udfolde beskrivelserne af tiltagene, som skal 
udsendes til medlemmerne forud for næste opgaveudvalgsmøde med henblik på, at medlemmerne 
skal prioritere og godkende den endelige leverance på mødet, jf. kommissoriet for opgaveudvalget. 
Leverancen skal bestå i 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.

Bente Frimodt-Møller takkede medlemmerne for et godt møde, og fremhævede, at hun ser frem til 
næste møde, hvor beskrivelserne af tiltagene skal prioriteres og godkendes af udvalget, hvorefter 
leverancen skal sendes videre til Kommunalbestyrelsen.
 

Bilag

2 (Åben) Orientering om medlemmer af opgaveudvalget Integration med særligt 
fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse fra 1. januar 2018
 
Sags ID: EMN-2017-05830

Baggrund
Der var som bekendt kommunalvalg d. 21. november. Den 4. december holdte den nyvalgte 
Kommunalbestyrelse, som tiltræder den 1. januar 2018, sit konstituerende møde. Her udpegede 
den nye Kommunalbestyrelse medlemmer til de opgaveudvalg, som fortsætter deres arbejde i 
2018. Alle de borgere, som er medlemmer af disse opgaveudvalg, blev genudpeget. Følgende 
politikere fra den nye Kommunalbestyrelse blev udpeget til opgaveudvalget Integration med særligt 
fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse fra 1. januar 2018: Søren B. Heisel, Bente 
Frimodt-Møller, Marianne Zangenberg, Ulrik Borch, Brigitta Rick. Som formand blev udpeget Søren 
B. Heisel. Som næstformand blev udpeget Bente Frimodt-Møller.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning

Bilag
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