Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 14-08-2018

Drøftelse: Integrationspolitik 2018-2021
Sagsnr. i ESDH:

18/12386

Beslutningskompetence:

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Beslutningstema:
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til Furesø Kommunens integrationspolitik 20182021.
Sagsfremstilling:
Furesø Kommune er i gang med at udarbejde en integrationspolitik for perioden 2018-2021.
Forslaget er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august 2018, og bliver drøftet i
kommunens fagudvalg på møderne i august måned.
Integrationspolitikken for 2018-2021 skaber retning for kommunens kommende arbejde med
integration. Formålet er, at alle instanser i kommunen samarbejder på tværs af ansvarsområder om
integration og medborgerskab. Politikken lægger vægt på at fremme beskæftigelse og et aktivt
medborgerskab, og den skal styrke mødet mellem kulturer og kompetencer i kommunen og skabe
synergi på arbejdspladser, skoler, dagsinstitutioner, foreningslivet og i hverdagen.
Integrationsindsatsen skal udvikles og målrettes, så Furesø Kommune også i fremtiden kan være
forgangskommune i arbejdet med integration. Ligeledes skal kommunen arbejde ud fra en
helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Politikken skal sikre effektivitet og sammenhæng
mellem de forskellige instanser, så borgerne oplever, at indsatserne er koordinerede.
Fem hovedområder i politikken
Integrationspolitikken for 2018-2021 er inddelt i fem hovedområder:


Flere borgere 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 borgere skal deltage aktivt i foreningslivet



Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen.


Inden for hvert fokusområde omfatter politikken flere indsatser, der hver især skal medvirke til at
realisere kommunens overordnede vision om, at ”Vi skaber løsninger sammen”. For hvert
fokusområde er der fastsat målsætninger, som angiver retning for politikken.
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Værdigrundlag
Integrationspolitikken tager udgangspunkt i et værdigrundlag, hvor integration i Furesø Kommune
omhandler alle tilflyttere til kommunen, og integration handler om at føle sig velkommen i Furesø. I
Furesø Kommune er den enkelte borgers ressourcer i fokus, og kommunen betragter mangfoldighed
som en styrke. Indsatsen for at bedre integrationen handler blandt andet om at støtte den enkelte
borger i at tage ansvar for eget liv, blive selvforsørgende og aktive medborgere i Furesø.
Overordnet set er integrationspolitikken udarbejdet på baggrund af målsætningerne i byrådets
arbejdsprogram, hvor der blandt andet er fokus på, at endnu flere skal bliver en del af Furesøs
stærke fællesskaber.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen bemærkninger
Borgerinddragelse:
Forslaget til integrationspolitikken er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august
2018. I tråd med intentionerne i Furesømodellen for borgerinddragelse har byrådet afholdte et
borgerdialogmøde om integrationsindsatsen den 25. april 2018. Formålet var at få kvalificeret det
kommende beslutningsgrundlag ved at deltagerne kunne komme med konkrete forslag og ideer til
kommunens integrationsindsats.
Desuden har et tidligere udkast af politikken også været til drøftelse i Integrationsrådet. Deres
forslag er enten blevet indarbejdet i politikken eller videregivet til forvaltningen.
Lovgrundlag:
Ingen bemærkninger
Det videre forløb:
Forvaltningen forventer, at Integrationspolitikken bliver behandlet Byrådet i oktober 2018.
Efterfølgende udarbejder forvaltningen en handlingsplan, der skal sikre at målsætningerne i
integrationspolitikken realiseres.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til integrationspolitik 2018-2021.
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 14-08-2018:
Drøftet som indstillet.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 14-08-2018:
Drøftet.
Bilag:
11814431
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