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Kommissorium
for § 17, stk. 4 udvalg
vedr. integration
Baggrund
§ 17, stk. 4 udvalget vedr. integration er nedsat som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021.
Integrationsindsatsen har gennem årene været et fast element i Aabenraa Kommunens arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer og indsatser. Borgere der er omfattet af integrationsprogrammet har gennem flere år både været et af ministermålene i beskæftigelsesplanen, samt
et af de lokalt fastsatte mål. Integrationsindsatsen understøtter samtidig Aabenraa Kommunens Vækststrategi Sund Vækst og fokus på at skabe Det Gode Liv sammen med borgerne.
I formålsparagraffen i Integrationsloven er der angivet, at:
”nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik
på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets
øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske
samfund”.
Landspolitisk er der generelt fokus på integrationsområdet, og det indebærer bl.a. nye krav
og forventninger til kommunernes varetagelse af integrationsopgaven. En opgave, der skal
favne en helhedsorienteret indsats, der indbefatter boligplacering, sproguddannelse, den
virksomhedsrettede indsats, uddannelse, dagtilbud, skole, sundhedsområdet, ældreområdet,
samt tilbud i fritiden.
Regeringens målsætning er en vellykket integration, hvor flere vil Danmark, og færre lever i
parallelsamfund. Det betyder, at der i det nye integrationsprogram er fokus på resultater,
hvor både udlændinge og kommuner skal være forpligtet til en større indsats for at sikre en
reel integration.
Ansvaret for integrationsindsatsen er forankret i kommunerne, og en stor del af indsatsen varetages af jobcentrene. I Aabenraa Kommune varetager Jobcentret opgaverne omkring boligplacering, sprogundervisning, den virksomhedsrettede indsats, og delvist uddannelse, samt
tilbud i fritiden. Øvrige tilbud og indsatser varetages af de øvrige fagforvaltninger.
Byrådet har ønsket at styrke indsatserne på integrationsområdet. På denne baggrund nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg under Arbejdsmarkedsudvalget med ansvar for at udarbejde
oplæg til og understøtte politisk forankring af en tværgående integrationspolitik for Aabenraa
Kommune. Integrationspolitikken realiseres i samspil med borgerne, frivillige foreninger, skoler og uddannelsesinstitutioner, sundhedssektoren og praksissektor, samt kommunens
mange andre aktører og samarbejdspartnere på integrationsområdet.
Integrationspolitikken skal understøtte flygtninge og indvandreres integration til det danske
samfund, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet,
sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

Integrationspolitikken forventes desuden – i samspil med Vækststrategien – at sætte mål og
retning for udviklingen af Kommunens rolle og opgaveløsning i tilknytning til integrationsindsatsen.
Det er ønsket, at den nye integrationspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med
borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og Kommunens mange andre aktører, samarbejdspartnere og interessenter på integrationsområdet. Integrationspolitikken skal således bidrage
til udvikling af fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune. Den nye tværgående integrationspolitik forventes at danne afsæt for fremtidige indsatser og strategier.
Udvalgets sammensætning
Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af byrådet, der sikrer repræsentation fra følgende fagudvalg:





Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Byrådsmedlem Erik Uldall Hansen er formand for § 17, stk. 4 udvalget.
§ 17, stk. 4 udvalget sammensættes endvidere med eksterne ressourcepersoner med viden
og indsigt indenfor integration og følgende fokusområder / målgrupper:








Modtagelse af borgere/boligplacering
Sprogundervisning
Virksomhedsindsats
Frivillighedsorganisationer
Dagtilbud/skoler
Sundhedsområdet
Ældreområdet

Udvalget udpeger selv eksterne ressourcepersoner.
Der lægges vægt på, at de eksterne ressourcepersoner repræsenterer en bred vifte af aktører
og arenaer for den fælles integrationsindsats, herunder fra de frivillige foreninger, boligforeninger, indvandrerforeninger, praksissektor, skole- og uddannelsesinstitutioner.
Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde kommunale eller andre eksterne fag-/ ressourcepersoner indenfor udvalgets opgaver.
Udvalgets opgaver og virksomhed
Udvalget skal varetage følgende overordnede opgave:






Udarbejdelse af oplæg til ny tværgående integrationspolitik 2020 – 20xx.
Udvalget udarbejder oplæg til ny tværgående integrationspolitik inden udgangen af
2019, med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.
Udvalget skal i sit arbejde sikre kobling til Beskæftigelsesplanen med løbende samspil
og handlinger i perioden frem til 2020
Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i levende dialog og samskabelse med
borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører, samarbejdspartnere og interessenter på integrationsområdet.
Udvalgets formand holder, bistået af Jobcenter og Borgerservice, øvrige fagudvalg orienteret om fremdrift i udvalgets arbejde.
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Der udarbejdes en procesplan for udvalgets arbejde som godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget.
Udvalget afholder 3 – 4 årlige møder.

Godkendt af Byrådet den 25. april 2018.
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