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1. A - 2. udmøntning af integrationspuljen 2012 - BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 12/25062

Sagsfremstilling
Siden 2002 har Høje-Taastrup Kommune hvert år afsat en pulje til støtte for projekter på integrationsområdet. Projekterne skal være med til at sætte fokus på og styrke frivilligt foreningsarbejde, der retter sig mod eller understøtter integration og inklusion af borgere med etnisk
minoritetsbaggrund. Integrationspuljen kan ansøges af både borgere, klubber, foreninger samt
institutioner i Høje-Taastrup Kommune, og tilskud kan gives til både opstart og gennemførsel
af gode initiativer.
Integrationspuljen er fordelt på to årlige uddelinger og er i 2012 på 300.000 kr. Heraf er
159.000 kr. afsat til Høje-Taastrup Kommunes samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.
Yderligere 100.000 kr. er i 2012 øremærket til projekter med fokus på øget forældreinvolvering, som medfinansiering på projektet ”Etniske forældre i foreningslivet”, som Høje-Taastrup
Kommune har modtaget støtte til fra det tidligere Integrationsministerium.
Der blev i 1. udmøntning af integrationspuljen 2012 afsat 39.000 kr. til projekter vedrørende
øget forældreinvolvering, og der blev yderligere afsat 33.000 kr. til andre typer projekter. Der
resterer således nu 61.000 kr. til uddeling til projekter med fokus på øget forældreinvolvering.
Der er herudover 19.134 kr. i ubundne midler til uddeling.
Endeligt har et projekt, der i 2011 fik støtte af integrationspuljen, søgt om forlængelse af projektperioden, og der søges i den forbindelse om tilladelse til at anvende ubrugte midler på i alt
21.648 kr. – midler som ellers vil falde tilbage i summen af midler, der er øremærket projekter
med fokus på øget forældreinvolvering.
Administrationen har modtaget 12 ansøgninger, som beløber sig til i alt 514.898 kr.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Borger- og Erhvervsudvalgets beslutning
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes integrationspolitik
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ud af de i alt 12 ansøgninger kan de fem af projekterne vurderes at høre under forældreinvolveringspuljen til ”Etniske forældre i foreningslivet”-projekter.
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Da integrationspuljen er meget mindre end de samlede ansøgte tilskud, har administrationen
vurderet, hvilke projekter der skal indstilles til tilskud ud fra en vurdering af projekternes indhold, bæredygtighed og hvorvidt et mindre tilskud vil kunne bidrage til projektet. Alle projekter
har fået nedsat deres tilskud på grund af den samlede puljes størrelse.
Administrationen vurderer på baggrund heraf, at følgende fem projekter skal tildeles tilskud:
Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet tildeles et tilskud på 30.000 kr. fra
forældreinvolveringsmidlerne. Projektet, der er baseret i Charlotteager, har til formål at
etablere og videreudvikle forældrenetværk med henblik på forebyggelse af rekruttering
af udsatte unge til bandemiljøer, og generelt at søge at få de unge ind i mere positive
livsbaner. Midlerne gives specifikt til de af projektets aktiviteter, der relaterer sig til arbejdet med de frivillige forældrenetværk.
Fædre på tværs tildeles et tilskud på 10.000 kr. fra forældreinvolveringsmidlerne til at
styrke den frivillige fædregruppe i Charlotteager. Det opfordres til, at en del af tilskuddet bruges på aktiviteter og samarbejde med projektgruppen til ”Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet”.
Multikulturel markedsdag tildeles et tilskud på 20.000 kr. (heraf 5.866 kr. fra forældreinvolveringsmidlerne). Dette initiativ søger, via afholdelse af en multikulturel markedsdag, at knytte tættere bånd mellem de forældre og børn, der er omfattet af daginstitutionernes område 4 (Sengeløse og Tåstrupgård).
Zumba for Kvinder modtager et tilskud på 15.000 kr. forældreinvolveringsmidlerne.
Projektet, der er baseret på gode erfaringer fra andre udsatte boligområder, søger at
etablere og udvikle en Zumba idrætsforening for kvinder og deres børn i Tåstrupgård.
Der er særligt fokus på marginaliserede kvinder. Restbeløbet til projektet er sikret via
Høje-Taastrup Kommunes samarbejdsaftale med Get2Sport (Danmarks IdrætsForbund).
Infoaften om ”offerfesten” modtager et tilskud på 5.000 kr. Foreningen Kilden ønsker med dette projekt at afholde en infoaften, især for folkeskolelærere og pædagoger, med henblik på at øge forståelsen og bevidstheden omkring den islamiske højtid
"offerfesten" (en højtid der relaterer sig til traditionen om pilgrimsrejser til Mekka).
Administrationen vurderer desuden, at følgende projekt skal have forlænget dets projektperiode og givet tilladelse til at anvende ubrugte midler for i alt 21.648 kr.:
Projekt ”Åben Skole” gives tilladelse til at forlænge projektperioden til juni 2013 og
til at anvende ubrugte midler for 21.648 kr. i denne periode. Projektet, der oprindeligt
fik tildelt 53.000 kr. i integrationspuljens 1. udmøntningsrunde i 2011, har til formål at
styrke forældresamarbejde og forældrekompetencer på Gadehaveskolen til glæde for
især udsatte børn. Behovet for en forlængelse af projektperioden skyldes blandt andet
ledelsesændringer på Gadehaveskolen, der har fået indflydelse på projektets fremdrift.
Udover ovenstående fordeling har administrationen sikret fuld finansiering af et projektforslag
fra HTI Gymnastik via Høje-Taastrups Kommunes samarbejdsaftale med Get2Sport (Danmarks
Idræts-Forbund). Herudover henvises et sangkor-projekt fra City Kirken til at søge finansiering
via støttemidler under Kulturelt Samråd.
Ved den ovenstående fordeling beløber det samlede tilskud til nye projekter sig til 80.000 kr.
(hvoraf de 60.866 kr. kommer fra forældreinvolveringsmidlerne).
Andre relevante dokumenter
Indstillet til tilskud
1. Fædre på tværs, Frivillig fædregruppe i Charlottekvarteret, dok 262325/12
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2. Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet (Klub Femmeren og Charlotteskolen),
dok 262345/12
3. Multikulturel markedsdag (ISC Område 4), dok 262334/12
4. Zumba for kvinder (Helhedsplanen Tåstrupgård), dok 262337/12
5. Infoaften om offerfesten (Foreningen Kilden), dok 262350/12
6. Åben Skole (genansøgning), dok 262328/12

Finansiering sikret via Get2Sport
7. Integration i gymnastikken (HTI), dok 262343/12

Henvises til finansiering under Kulturelt Samråd
8. 1Voice (City Kirken), dok 262341/12

Ikke indstillet til tilskud
9. Sprogcafe (Helhedsplan Gadehavegård), dok 262336/12
10. Kulturaftener i Charlottekvarteret (Helhedsplan Charlottekvt.), dok 262324/12
11. Modersmålsundervisning på tyrkisk (Foreningen Kilden), dok 262349/12
12. U-turn (Klub Gadehaven), dok 262327/12
Alle ansøgninger ligger i sagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at følgende fordeling af midler godkendes:
1. Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet tildeles 30.000 kr.
2. Fædre på tværs tildeles 10.000 kr.
3. Multikulturel markedsdag tildeles 20.000 kr.
4. Zumba for kvinder tildeles 15.000 kr.
5. Infoaften om offerfesten tildeles 5.000 kr.
6. Projekt ”Åben Skole” kan anvende ubrugte midler for 21.648 kr. i en forlænget projektperiode
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Bilag:
1 Åben Oversigt over ansøgninger_Integrationspuljen 2012_2 runde

281540/12
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2. I - Endelig godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016 - Samtlige udvalg
Sagstype: Åben
Type:
Samtlige udvalg
Sagsnr.: 11/3362

Sagsfremstilling
I maj 2009 besluttede Byrådet, at Kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010
vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i
mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager,
og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I 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 arrangementet godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte
Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikkens vision, indledning og mål.
Endvidere besluttede Byrådet politikkens titel. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige
organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser
inden for politikkens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens
forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt
idéer til indsatser, som skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af politikken.
I august 2012 godkendte Byrådet Integrations- og Medborgerskabspolitikken – Nøglen til et
godt liv i Danmark 2012-2016 til høring samt det tilhørende indsatskatalog. Byrådet godkendte
endvidere indstillingen om, at Direktionen og Byrådet primo 2013 vil blive forelagt forslag til
indsatsbeskrivelser for 2013 på baggrund af indsatskataloget. Politikken har været sendt i høring i september 2012.
I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til endelig godkendelse.
Indhold i politikken
Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:
·

Læring og Uddannelse

·

Beskæftigelse

·

Forenings- og Fritidsliv

·

Boligsocial indsats.

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler
på integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikkens økonomi
knytter sig til politikkens indsatser, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i
forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser koblet til godkendelsen af
kommunens budget.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst,
Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken.
Information
Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes
hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikkens tilblivelse.
Høring
Der er i høringsperioden september måned 2012 indkommet høringssvar fra Integrationsrådet,
Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) og Kommunens Sundheds- og Omsorgscenter.
De to sidstnævnte høringssvar har givet anledning til enkelte tilføjelser og ændringer i politikken – dog ingen af væsentlig indholdsmæssig karakter. Integrationsrådet har i høringssvaret
anmodet om at blive nævnt i politikken, og Integrationsrådet er derfor blevet skrevet ind i politikkens indledning. Integrationsrådets høringssvar indeholder endvidere en række synspunkter,
som rådet også ved tidligere lejligheder har gjort opmærksom på. I henhold til tidligere drøftelser i de politiske udvalg af Integrationsrådets tilbagemeldinger i forhold til politikkens indhold
og ordlyd, kan forslagene dog ikke imødekommes.
I bilag forefindes de enkelte høringssvar samt notat med handlingsanvisninger i forlængelse af
høringssvarene.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at Integrations- og Medborgerskabspolitikken indfanger
det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte
fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund
end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Det er endvidere administrationens vurdering, at
de ændringer, som behandlingen af de indkomne høringssvar har givet anledning til, er foretaget i overensstemmelse med dette ønske.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller at Integrations- og Medborgerskabspolitikken – Nøglen til et godt liv
i Danmark 2012-2016 godkendes.
Bilag:
1 Åben Integrations- og medborgerskabspolitik 2012-2016 - 01-031-14.pdf

269414/12

2 Åben Handlinger i forlængelse af høringsvar til Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016

261302/12

3 Åben BUS høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 2012

252909/12

4 Åben Integrationsrådets høringssvar til Integrations- og Medborgerskabspolitik
2012

254629/12
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5 Åben SUOC´s høringssvar Integrations- og Medborgerskabspolitik

249614/12
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