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Sags ID: EMN-2015-15516

Resumé
Opgaveudvalget Integration af flygtninge mødes første gang med fokus på at sikre en fælles 
forståelse af opgaven og en indledende drøftelse af billeder på den gode modtagelse af flygtninge 
og den succesfulde integration.

Baggrund
Udvalget præsenteres på mødet for baggrunden og formålet med nedsættelse af et opgaveudvalg 
om integration af flygtninge herunder udvalgets opgave samt rammerne for opgaveudvalgets 
arbejde. På mødet præsenteres udvalget derfor for et oplæg til procesplan for opgaveudvalgets 
arbejde, mødeplan for udvalget samt et introducerende oplæg med fakta på området. 

Der lægges op til en indledende drøftelse i opgaveudvalget af, hvilke billeder opgaveudvalgets 
medlemmer har på den gode modtagelse af flygtninge og den succesfulde integration.

Dagsordenen for mødet vil således bestå af følgende elementer: 

 Velkomst ved formanden
 Præsentation af kommissorium for opgaveudvalget og spørgsmål til kommissoriet fra 

medlemmerne
 Præsentationsrunde
 Et introducerende faktaoplæg
 Billeder på den gode modtagelse og den succesfulde integration
 Opsamling

Der lægges op til, at opgaveudvalget holder tre møder i 2015: 

14. september 2015 kl. 19-21
7. oktober 2015 kl. 19-21
2. december 2015 kl. 19-21 

Kommissorium for opgaveudvalget er vedlagt som bilag til denne dagsorden. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge: 

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At mødeplan for udvalgets møder i 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Formanden for opgaveudvalget bød velkommen og orienterede om formål med og rammer for 
udvalgets arbejde. Kommissorium for opgaveudvalget der var udsendt med dagsordenen blev 
drøftet i grupper på mødet med henblik på afklaring af spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Der 
var primært spørgsmål af opklarende karakter. 

Opgaveudvalgets medlemmer præsenterede sig for hinanden og drøftede i grupper egne 
forventninger til deltagelsen i opgaveudvalget og til eget bidrag til løsning af udvalgets opgave. 

Opgaveudvalget introduceredes kort til nogle af de centrale fakta om integration i Gentofte 
Kommune, og der blev omdelt et faktaark med oplysninger om det forventede antal flygtninge, som 
Gentofte Kommune har modtaget de tidligere år og regner med at modtage i 2015 og 2016, 
oprindelsesland for de flygtninge kommunen har modtaget i 2014 og demografisk sammensætning 
samt oplysninger om integrationsprogrammet, beskæftigelsesindsatsen og forsørgelse. 
Opgaveudvalget ønskede på baggrund heraf på det kommende møde i udvalget, at få præsenteret 
et overblik over de væsentligste aktører involveret i integrationsindsatsen i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget havde en indledende drøftelse af medlemmernes synspunkter på den gode 
modtagelse af flygtninge og den succesfulde integration. Drøftelsen var struktureret som en øvelse 
i tre grupper, hvor medlemmerne med udgangspunkt i visuelle billeder sætter deres egne ord på 
den gode modtagelse af flygtninge og den succesfulde integration. Synspunkterne blev 
dokumenteret, således at de kan indgå i opgaveudvalgets videre arbejde.

Opgaveudvalget godkendte plan for møder i 2015 og ønskede, at mødeplan for udvalget i 2016 
bliver fremsendt til udvalget medlemmer snarligst.

Bilag
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