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1. Meddelelser - oktober 2011
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget M
Sagsnr.: 11/1933

Bilag:
1 Åben Hovedstadens Dagsorden - oplæg til vækst og udvikling
2 Åben Bilag KKR Hovestaden 26. august 2011 - Hovedstadens Dagsorden pkt.
3.1.pdf

2601830/11
2604141/11
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2. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme
Sagstype: Åben
Type:
AMU, BEU, FKU, ISU, SSU, ÆU I
Sagsnr.: 11/3362

Sagsfremstilling
I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres i 2010. I maj
2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget, som er hovedansvarligt fagudvalg på politikken, en
procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik, og at den nye politik skulle tage afsæt
i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager,
og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik.
Den 15. juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen.
På baggrund af input fra kick off aftnen har administrationen arbejdet videre med en overordnet ramme for politikken. Dette indebærer en foreløbig vision, et forslag til udvalgte temaer og
en foreløbig titel for politikken.
Administrationen arbejder på at lave uddybende beskrivelser af hvert af politikkens temaer.
Dette kan være en status på området, forslag til overordnede målsætninger og forslag til måleindikatorer. Temabeskrivelserne skal blandt andet bruges som udgangspunkt for den videre
formulering af politikkens indhold. Men i første omgang skal der tages politisk stilling til, om de
foreslåede udvalgte temaer er de rette. Nedenfor præsenteres de tre dele af politikkens overordnede ramme:
Foreløbig vision for Integrationspolitikken
I Høje-Taastrup Kommune
fokuserer vi på inklusion, ligeværdighed og et stærkt fællesskab og medborgerskab
fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet
Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv
- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsørge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet
Udvalgte temaer i politikken
For at leve op til Borger- og Erhvervsudvalgets ønske om at sætte fokus på et begrænset antal
målsætninger på områder, hvor det er nødvendigt med særlige tiltag på integrationsområdet,
har administrationen forsøgt at udvælge nogle relevante temaer til politikken. I dette arbejde
er følgende tal bl.a. fremskaffet for Høje-Taastrup Kommune:
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Beskæftigelsesfrekvens (pr. 1. jan. 2009)
59% blandt indvandrere
68% blandt efterkommere
80% blandt etnisk danskere
Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen (i skoleåret 2009-10)
4,5 blandt indvandrere
4,5 blandt efterkommere
6,2 blandt etnisk danskere
Andel i gang med en ungdomsuddannelse (i skoleåret 2009-10)
50% blandt indvandrere
55% blandt efterkommere
60% blandt etnisk danskere
Andel 20-24-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke i uddannelse (pr. 1. jan. 2009)
21% blandt indvandrere
16% blandt efterkommere
11% blandt etnisk danskere
Obs:
14%
22%
14%

Andel 20-24-årige i gang med videregående uddannelse (skoleåret 2009-10)
blandt indvandrere
blandt efterkommere
blandt etnisk danskere

Andelen af medlemmer med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at være
omkring 5% (2011)
Andelen af trænere og ledere med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at
være omkring 1-5% (2011)

Administration foreslår, at integrationspolitikken indeholder følgende udvalgte temaer:
Læring & uddannelse

Beskæftigelse

Forenings- og kulturliv

Boligsocial indsats

Læring og uddannelse:
Som data viser, har kommunen en særlig udfordring vedr. udbyttet af folkeskolen og videre
uddannelse hos børn og unge med anden etnisk baggrund.
Beskæftigelse:
Jf. de ovenstående tal for beskæftigelsesfrekvens er der behov for en særlig indsats for borgere med anden etnisk baggrund.
Forenings- og kulturliv:
Borgere med anden etnisk baggrund er stærkt underrepræsenterede i kommunens foreningsliv, jf. tallene ovenfor. Da deltagelse i forenings- og kulturliv har mange positive effekter, bør
kommunen fortsat understøtte en udvikling her.
Boligsocial indsats:
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Kommunen har nogle store almennyttige boligområder, hvor der eksisterer nogle udfordringer,
som har relevans for en integrationspolitik. En helhedsindsats kan have stor betydning for områdernes børn og unge og vil bl.a. kunne forebygge kriminalitet.
De fire temaer foreslås, fordi det på trods af positiv udvikling på integrationsområdet i de seneste 10-20 år, stadig er her, de største ubalancer mellem etnisk danske borgere og borgere
med anden etnisk baggrund ligger. Samtidig er de fire temaer afgørende for et stærkt fællesskab og medborgerskab. Derudover ligger temaerne godt i tråd med kommunens Udviklingsstrategi og dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv.
Andre temaer, som f.eks. sundhed og ældre, er også vigtige, men de inddrages i henholdsvis
Sundhedsstrategien og Seniorpolitikken, som begge er under udarbejdelse.
De udvalgte temaer skal være punkter, hvor kommunen sætter særligt fokus på at opnå positive dokumenterbare resultater.
Foreløbig titel for politikken
Politikkens titel afhænger af, hvad der bliver politikkens indhold, og hvad fagudvalg og Byråd
ønsker at signalere med politikken. Administrationen arbejder foreløbig ud fra titlen Integrationspolitik, men det overvejes også at kalde den for en Integrations- og Medborgerskabspolitik
eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik. Valg af titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd
på et senere tidspunkt.
Økonomi
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Det foreløbige arbejde med en overordnet ramme for en ny integrationspolitik ligger i tråd med
kommunens Udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv.
Integrationspolitikken skal udarbejdes i tæt sammenhæng med en lang række andre politikker,
som den overlapper, herunder bl.a. Børne- og Ungepolitik, Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik, Seniorpolitik, Idræts- og Bevægelsespolitik, Kulturpolitik, m.fl.
Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Integrationsrådet er høringspart på udarbejdelse af integrationspolitikken.

Vurdering
Administrationen vurderer, at
- den foreløbige vision indfanger de input, som Byrådet og Integrationsrådet leverede på kick
off aften for integrationspolitikken i juni 2011
- de foreløbigt fire udvalgte temaer er med til at begrænse antallet af mål og indsatser i politikken og til at sætte fokus på de områder, hvor der er størst behov for forbedringer
- at politikkens titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd på et senere tidspunkt, da titlen har stor
signalværdi og skal prøve at afspejle de forskellige dele af politikkens indhold
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Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. forslaget til politikkens fire temaer - Læring & Uddannelse, Beskæftigelse, Foreningsog kulturliv samt Boligsocial indsats – drøftes og godkendes
2. den foreløbige overordnede ramme for Integrationspolitikken – foreløbig vision og foreløbig titel - tages til efterretning
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