Integrationsrådet 16-04-2018

Beslutning: Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021
Sagsnr. i ESDH:

18/12386

Beslutningskompetence:

Integrationsrådet

Beslutningstema:
Integrationsrådet skal drøfte et udkast til Integrationspolitik 2018-2021
Sagsfremstilling:
Integrationsrådet skal drøfte et udkast til Integrationspolitik 2018-2021.
Udkastet til Integrationspolitikken er et arbejdsdokument, som rådet har mulighed for at se inden
det bliver sendt i høring i maj 2018. Rådet har mulighed for at komme med forslag og give input i
forhold til de fokusområder udkastet indeholder.
Fokusområderne er udpeget på baggrund af et styringsdialogmøde i november 2017 mellem det
tidligere Økonomiudvalg og Beskæftigelse- og Erhvervsudvalg:


Flere flygtninge, familiesammenførte til en flygtning og borgere fra ikke- vestlige lande skal
være i job, uddannelse og i beskæftigelse



En integrationsindsats, der har fokus på hele familien



Gensidigt medborgerskab og naboskab med danskere i Furesø Kommune



Flere flygtninge og familiesammenførte skal deltage aktivt i foreningslivet



Aktiv inddragelse af forældre med anden etnisk baggrund i dagtilbud og skole




Borgerdialogmøde den 25. april 2018



Kommunens borgere er inviteret til borgerdialogmøde om integrationspolitikken for 20182021 onsdag den 25. april kl. 16.00-17.30 i Sløjfen, Furesø Rådhus i Værløse. Der vil det
være muligt at gå i dialog med repræsentanter fra Byrådet om integration.

På borgerdialogmødet vil det være muligt at komme med idéer til:


Hvordan kan foreningerne bringe os tættere sammen?



Hvordan sikrer vi forældres tilknytning til dagtilbud og skole?



Hvordan får vi flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde?

Økonomiske konsekvenser:
(Ingen bemærkninger.

Integrationsrådet 16-04-2018

Borgerinddragelse:
Der afholdes Borgerdialogmøde om Integrationspolitik 2018-2021 den 25. april 2018 kl. 16.00 17.30 på Furesø Rådhus, Stiager 2 i Atriet.
Lovgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb:
Høringsperioden i forhold til Integrationspolitik 2018-2021 er fra den 4. maj 2018 til den 21. maj
2018.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet skal drøfte udkast til Integrationspolitik 20182021Start med sagens kerne og beskriv herefter sagen med de forudsætninger og oplysninger, der er
nødvendige for at blive orienteret eller træffe en beslutning
Beslutning i Integrationsrådet den 16-04-2018:
Integrationsrådets kommentarer blev noteret og videregivet til forvaltningen.
Bilag:

