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Side 3

1 (Åben) Møde 3 i opgaveudvalget Integration af flygtninge 
 
Sags ID: EMN-2015-18056

Resumé
Ifølge kommissoriet har opgaveudvalget blandt andet til opgave at formulere et fælles mål for 
succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte, der kan bidrage positivt til 
integrationsindsatsen af de nye borgere i kommunen. På mødet drøftes mulige mål med henblik på 
godkendelse på opgaveudvalgets møde i januar 2016.

Baggrund
I møde 3 i opgaveudvalget Integration af flygtning skal der arbejdes med at formulere mål for den 
gode modtagelse og den succesfulde integration. Forud for arbejdet med at opstille mål, har der 
har vist sig et behov for at få præsenteret de organisationer, som nogle af opgaveudvalgets 
medlemmer repræsenterer. Det sker i form af en samlet beskrivelse af organisationerne, som er 
indsamlede svar på en række specifikke spørgsmål til de enkelte repræsentanter med fokus på 
samarbejdet med flygtninge. Besvarelserne indgår i en samlet præsentation med en beskrivelse af 
organisationerne. Præsentationen vedlægges som bilag og vil ikke blive gennemgået på mødet.

Dernæst har der vist sig behov for at få præsenteret, hvilke initiativer, der allerede er i gang på 
beskæftigelsesområdet i forhold til at få flygtninge i uddannelse og beskæftigelse. På mødet 
præsenteres et oplæg om igangværende initiativer og indsatser på beskæftigelsesområdet. 
Herunder vil der være en beskrivelse af bl.a. deltagere, formål, forventninger til udbyttet af 
indsatserne. Oplægsholder er chef for Job & Ydelser, Bo Sund, Gentofte Kommune.

Under programpunktet med formulering af fælles mål for den gode modtagelse og succesfulde 
integration er der udarbejdet inspirationsoplæg med målsætninger og mål for henholdsvis 
beskæftigelse, uddannelse og fritids- og kulturliv. Oplægget er vedlagt i bilag. Oplægget danner 
udgangspunkt for medlemmernes drøftelse, som vil ske i mindre grupper. Drøftelse opsamles med 
henblik på at nå frem til en opstilling af en række mål for succesfuld modtagelse og integration af 
nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Dagsordenen for mødet vil således bestå af følgende elementer:

Velkomst ved formanden:

 Kort præsentation af udsendt materiale vedr. præsentation af organisationerne
 Oplæg om relevante initiativer på beskæftigelsesområdet i forhold til flygtninge
 Arbejde med fælles mål for den succesfulde modtagelse – introduktion og gruppedrøftelse
 Nedsættelse af arbejdsgrupper
 Opsamling

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

1. At opgaveudvalgets drøfter mål for den gode modtagelse og den succesfulde integration med 
henblik på endelig beslutning på mødet i januar 2016.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1. Præsentation af uddannelses- og frivilligområdet (907281 - EMN-2015-18056)
2. Inspirationsoplæg til drøftelse af mål for den gode modtagelse og den succesfulde 
integration (907282 - EMN-2015-18056)

2 (Åben) Nedsættelse af arbejdsgrupper
 
Sags ID: EMN-2015-18056

Resumé
Opgaveudvalget har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper. Der lægges op til en drøftelse af 
behovet for nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Baggrund
Opgaveudvalget har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der kan sætte særligt fokus på 
udvalgte indsatsområder. Det kan for eksempel ske, hvis det vurderes, at arbejdet ikke i 
tilstrækkelig grad kan indeholdes i opgaveudvalgets mødeaktivitet eller at der er behov for 
inddragelse af andre kompetencer end de der er repræsenteret i opgaveudvalget.

Der lægges op til en kort gruppedrøftelse af relevante emner, som tager udgangspunkt i 
opstillingen af mål for den gode modtagelse, og som udvalget ønsker undersøgt nærmere i en 
arbejdsgruppe med henblik på, at levere yderligere kvalificeret input til udvalgets kommende 
arbejde med at identificere relevante indsatser. Udvalget skal kan endvidere komme med forslag til 
udpegning af relevante deltagere og/eller kompetencer til arbejdsgrupperne.

Administrationen har udarbejdet forslag til ramme for nedsættelse af arbejdsgrupper, som er 
vedlagt i bilag. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Integration af flygtninge:

1. At opgaveudvalget vurderer behovet for nedsættelse af arbejdsgrupper.
2. At opgaveudvalget drøfter deltagerkredsens sammensætning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Nedsættelse af arbejdsgrupper - beskrivelse (907280 - EMN-2015-18056)
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