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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG  

INTEGRATION AF FLYGTNINGE 
 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Gentofte Kommune skal i år byde velkommen til 104 flygtninge og et antal familiesammenføringer, som anslås at være 

en faktor 1,5. Kommunen vil ifølge den matematiske fordelingsmodel modtage 117 flygtninge næste år. Det vil give 

kommunen og lokalsamfundet en større opgave end tidligere, herunder at finde tilstrækkelige boliger og 

beskæftigelse, men også en opgave, der kan løftes via øget samskabelse mellem frivillige foreninger, organisationer og 

erhvervsliv. Det antages, at de fleste flygtninge primært kommer fra Syrien og Eritrea. 

En god modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte har afgørende betydning for, om de hurtigt kan 

blive aktive og deltagende medborgere i det danske samfund. Det er kommunens opgave at modtage og introducere 

flygtninge og tilrettelægge integrationsindsatsen. En professionel indsats kan hjælpe på væsentlige områder i 

forbindelse med integrationen, men der er områder, hvor denne indsats ikke er tilstrækkelig. Det drejer sig om 

områder, der bygger på almindeligt menneskeligt samvær ud fra ønsket om at bringe flygtninge ind i lokalsamfundet, 

så de bliver ligeværdige deltagere i det lokale liv. En målrettet og systematisk inddragelse af civilsamfundet styrker 

indsatsen for at øge samfundsdeltagelsen blandt flygtninge og indvandrere – og i sidste ende integrationen. 

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte et opgaveudvalg vedrørende integration af flygtninge. 

Opgaveudvalget skal primært beskæftige sig med voksne over 18 år og deres familier og have særligt fokus på 

uddannelse og beskæftigelse.  

Formålet med opgaveudvalget er: 

 At udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker for at få en god integration af flygtninge. 

 At etablere et fælles mål for succesfuld modtagelse og integration af flygtninge med udgangspunkt i 

kommunens integrationspolitik. 

 At have fokus på nyankomne flygtninge og familiesammenførte, men indsatserne skal nyttiggøres for alle 

flygtninge og indvandrere i kommunen. 

 At have særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse som forudsætningen for en ligeværdig deltagelse i 

samfundet. 

 At inddrage kommunens fritidsliv aktivt i integrationen med henblik på at sikre trivsel. 

 At samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af kommune og civilsamfund med henblik på at 

skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for civilsamfundet. 
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2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalget har til opgave at formulere et fælles mål for succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og 

familiesammenførte og at identificere relevante indsatser, der kan bidrage positivt til integrationsindsatsen af de nye 

borgere i kommunen. 

Opgaveudvalget har følgende opgaver: 

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

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

andre etniske danske. 

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

nyankomne flygtninge og familiesammenførte. 

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

5. 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.   

Sammenhængen til kommunens integrationspolitik, Integrationsrådet og arbejdet i den tværgående koordinering 

VITO skal medtænkes i arbejdet. 

3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i henhold til § 17, stk. 

4, i lov om kommunernes styrelse.  

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:  

 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

 10 medlemmer fordelt således: 

o 1 medlem med erfaring fra Integrationsrådet. 

o 1 medlem med erfaring fra Netværkshuset. 

o 1 medlem med erfaring fra Frivilligcenter Gentofte. 

o 2 medlemmer fra uddannelsesinstitutioner med særlig erfaring indenfor indsatser i forhold til 

integration af unge.   

o 2 medlemmer fra erhvervslivet med særlig erfaring i forhold til rekruttering og fastholdelse af 

medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.  

o 3 repræsentanter fra forenings-, idræts- og kulturlivet med relevant erfaring indenfor fritid og 

integration.   

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjening for opgaveudvalget koordineres af direktør for Social & Sundhed. 
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4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM 

Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere 

relevante interessenter.  

Opgaveudvalget kan i sit arbejde inddrage yderligere interessenter og videnspersoner, fx i forbindelse med afholdelse 

af workshops, offentlige møder, undersøgelser og interviews. Det kan fx være repræsentanter fra VL-gruppe, Dignity – 

dansk institut mod tortur eller Syrisk Kultur-Institut i Danmark. 

 

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes i juni 2016.  

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde.  

Forslag til anbefaling af det fælles mål for den succesfulde modtagelse af nyankomne flygtninge og 

familiesammenførte skal foreligge inden udgangen af 2015. 

Anbefalinger til implementering af nye innovative løsninger og indsatser i samarbejde med uddannelsessteder og 

virksomheder skal foreligge i foråret 2016. 

Anbefalinger til implementering af indsatser, der kan understøtte unges deltagelse og tiltag i samarbejde med 

udvalgte foreninger og klubber, skal foreligge i foråret 2016. 

 

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.  

Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget, vil 

stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget. 

 


