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Kommentering af udkast til opdatering af integrationspolitikken
00.01.00.P22
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Åben sag

Sagsgang
DFI
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde 30. oktober 2019 at udarbejde en
opdateret integrationspolitik. Som noget nyt er voksen- og plejeudvalget, børne- og
ungdomsudvalget, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og kultur- og fritidsudvalget i den
forbindelse blevet bedt om at beskrive hver sin del af politikken, som falder indenfor deres
ressortområde.
Integrationspolitikken angiver de overordnede rammer for arbejdet med integrationsområdet i
Norddjurs Kommune. Den udpeger specifikke principper, retningslinjer og værdier på
området. Disse omsættes til handlinger i Norddjurs Kommunes Arbejdsmarkedsstrategi og
Erhvervsstrategi. Endelig angives konkrete mål for integrationsområdet i Norddjurs
Kommunes årlige beskæftigelsesplan.
Udgangspunktet for fællesforvaltningens forslag til tekst har været et ønske om at udarbejde
en integrationspolitik, der er skrevet i en kortfattet form.
Integrationspolitikken udarbejdes under følgende hovedoverskrifter:


Øget uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens.



Børn og familier som trives.



Tilegnelse af det danske sprog og dansk kultur.

Integrationspolitikken skal understøtte, at integrationsborgere har mulighed for at udnytte
deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og
bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med
grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.
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Grundholdningen er, at borgere, der kan selv, de skal selv, og politikken tager udgangspunkt i
borgernes ansvar for deres egen integration. Integrationsborgerne skal have mulighed for at
deltage i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle
liv på lige fod med andre borgere, og der arbejdes frem mod, at flest muligt hurtigst muligt
bliver både selvforsørgende og selvhjulpne.
Voksen- og plejeudvalget, børne- og ungdomsudvalget, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
og kultur- og fritidsudvalget er blevet bedt om at beskrive hver sin del af politikken, som
falder indenfor deres ressortområde.
Erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget,

kultur-

og

fritidsudvalget

og

børne-

og

ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget har drøftet og godkendt udkast til egne afsnit
i Integrationspolitikken på fagudvalgsmøderne i oktober 2020.
Beslutning fra kultur- og fritidsudvalgets møde den 26. oktober 2020
Godkendt.
Beslutning fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. oktober 2020
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at efter første afsnit under ”Øget
uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens” tilføjes et afsnit om repatriering.
Udvalget har nogle sproglige ændringer til første afsnit under ”Tilegnelse af det danske sprog
og dansk kultur”.
Med denne tilføjelse og redaktionelle ændringer er erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
afsnit i udkast til Integrationspolitik godkendt.

Beslutning fra børne- og ungdomsudvalgets møde den 29. oktober 2020
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget anbefaler samtidig, at:


Et afsnit om den gode modtagelse fra den gamle integrationspolitik bibeholdes:
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”Norddjurs kommune skal tilbyde en sammenhængende og tidlig familieorienteret
integrationsindsats. Det skal sikres, at der arbejdes mod et fælles mål for den enkelte og
dennes eventuelle familie. I alle sager skal der udarbejdes en integrationsplan, som er
koordineret og indeholder en tidlig, handlingsorienteret indsats, herunder hurtig
opsporing af sundhedsmæssige problemer.


Der sker følgende tilføjelse: ”…både aktiviteter, institutioner og kommunens ansatte
have…” i sætningen: ”Derfor skal kommunens ansatte have fokus på…..”



Det tilføjes, at Norddjurs Kommune skal sikre en fordeling af indvandre- og
flygtningebørn i dagtilbud og skoler for herigennem at fremme integration og gensidig
kulturel forståelse.

Beslutning fra voksen- og plejeudvalgets møde den 3. november 2020
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at det skal præciseres, at kvinder tilbydes andre
jobmuligheder end Sosu-hjælperuddannelse og Sosu-hjælperjob.

Det skal bemærkes, at voksen- og plejeudvalgets afsnit er markeret med blåt, børne- og
ungdomsudvalgets afsnit er markeret med gråt og kultur- og fritidsudvalgets afsnit er
markeret med orange.
Dialogforum for integration skal på dette møde drøfte og kommentere det udarbejdede forslag
til en opdateret integrationspolitik.

Den nuværende integrationspolitik samt udkast til

Integrationspolitik er vedlagt som bilag.
Fagudvalgenes bemærkninger og kommentarer fra dialogforum for integration vil derpå blive
indarbejdet i et revideret forslag til integrationspolitik, der behandles på fagudvalgsmøder i
november, hvorpå forslaget til integrationspolitik sendes i høring inden den behandles
endeligt af fagudvalgene på deres møder i januar 2021. Derefter sendes politikken til
godkendelse i økonomiudvalget den 9. februar 2021 og i kommunalbestyrelsen den 23.
februar 2021.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Integrationspolitikken udarbejdes indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes Plan- og
udviklingsstrategi som supplement til Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken samt
kommunens øvrige politikker.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at dialogforum for integration kommenterer integrationspolitikken.
Bilag:
1 Åben Integrationspolitik-2014

162486/20

2 Åben Udkast til Integrationspolitik

154337/20

Beslutning i Dialogforum for integration den 09-11-2020
Dialogforum for integration har følgende kommentarer til den reviderede integrationspolitik
for perioden 2021 – 2026. Kommentarerne er givet til de konkrete afsnit i politikken.
Generelt om den reviderede integrationspolitik
I udkast til en revideret integrationspolitik er der meget fokus på kvinder. Det foreslås, at
integrationspolitikken har mere fokus på mænd og hele familien.
Vision
Afsnit fem er meget svært at læse. Dialogforum for integration finder, at budskabet er rigtigt.
Det foreslås, at der i stedet kan skrives følgende:
”Det betyder, at Norddjurs Kommune understøtter, at flygtninge og indvandrere tilegner sig
både danskkundskaber og samfundsforståelse. At flest muligt deltager på arbejdsmarkedet
med egne ressourcer gennem uddannelse eller gennem den korteste vej til stabil
beskæftigelse”.
Målgruppe
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Dialogforum for integration finder, at det er uklart, hvem der er målgruppen for
integrationspolitikken. Børn er ikke omfattet af integrationsloven. Det er de i serviceloven. Er
børn så omfattet af integrationspolitikken?
Er indvandrere fra EU med i målgruppen? I integrationspolitikken fra 2014 var denne gruppe
ikke med.
Der savnes en klar definition. Det bør beskrives, hvem målgruppen omfatter.
Øget uddannelses – og beskæftigelsesfrekvens
”Ret og pligt” kan det foldes ud? Det kan være svært for udenforstående at forstå, hvad der
menes med begrebet. Ret og pligt er det en del af aktiveringsloven? Skal det stå i
integrationspolitikken, da det jo også gælder andre grupper end indvandrere?
IGU-uddannelsen (kan evt. skrives helt ud) integrationens grund uddannelse. IGU er både for
kvinder og mænd.
Dialogforum for integration finder, at afsnittet markeret med blåt vedrørende IGU og kvinder
er for detaljeret til en politik. IGU er et værktøj som så mange andre. Dialogforum for
integration udtrykker betænkelighed for, at det bliver for detailstyret. Det bør vurderes, om
hele afsnittet skal udgå af politikken eller omskrives.
Det bør overvejes, om der kan stilles krav til virksomhederne, om at der er nogen på
arbejdspladsen, som skal tale til og med indvandrere.
Børn og familier som trives
Det bør overvejes om ordet ”sociale” skal slettes.
Det er positivt, at det fremgår, at nogle familier også har brug for hjælp efter 3 år, da 3 år i de
fleste tilfælde ikke er tilstrækkeligt i forbindelse med en integrationsindsats.
Der savnes en klar opdeling af flygtninge og indvandrere.
Tilegnelse af det danske sprog og dansk kultur
I afsnittet markeret med gult ønskes en beskrivelse af, hvad der gøres for at handle. Det er
svært at se, hvem der efterfølgende skal handle på dette.
Der gøres opmærksom på, at det er fine initiativer, der beskrives.
Implementering
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Dialogforum for integration vil gerne følge med i, hvordan det efterfølgende går med
implementeringen af politikken og de konkrete handlinger.
Sprogskolen i Grenaa
Der gøres opmærksom på, at flere indvandrere er i arbejde. Dette giver begrænsede
muligheder for sprogundervisning.
Sprogskolen og sprog er vejen frem til den gode integration.
Kan Norddjurs Kommune forpligte de private arbejdsgivere, der kun benytter udenlandsk
arbejdskraft, til at afholde kurser mv? Kan der i politikken være et mål om samarbejder og
partnerskaber, der forbedre rammerne på arbejdspladser, der kun benytter udenlandsk
arbejdskraft?
Øvrige kommentar
Det skal bemærkes, at det er vigtigt, at der er sociale kontakter til danske familier. De fleste
flygtninge og indvandrere har ikke kontakt til danske familier.
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