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Åben sag

Revision af Høje-Taastrup Kommunes integrationspolitik
Sagsfremstilling:
Boligsocialt Udvalg besluttede i marts 2006 at iværksætte en proces til revision af kommunens
integrationspolitik. I denne sagsfremstilling sammenfattes de enkelte fagudvalgs konkrete indstillinger til handleplaner og succeskriterier. Den udgør således den samlede integrationspolitik
inklusive vision, målsætninger, indsatsområder, handleplaner og succeskriterier.
Den reviderede integrationspolitik blev behandlet på Boligsocialt Udvalg i december 2006, hvor
det blev besluttet at afvente Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar. Børne- og Ungdomsudvalget har i februar 2007 godkendt handleplan for tosprogsområdet 2007-2011, hvorfor integrationspolitikken kan fremsættes på ny.
Vedlagt som bilag er forslag til ”Høje-Taastrup Kommunes Integrationspolitik”. Forslaget omfatter:
• Vision, målsætninger og indsatsområder som besluttet på Boligsocialt Udvalgs junimøde.
•

Fagudvalgenes forslag til strategi, handleplaner og succeskriterier for de enkelte indsatsområder, som er:
-

Den boligsociale indsats

-

Børn i daginstitutioner og skole samt unge, herunder funktionelle analfabeter og/eller
utilpassede

-

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsindsatsen og danskundervisning

-

Ældre indvandrere

-

Fritid og kultur

-

Sundhedsforhold

-

Samfundsliv, medborgerskab og netværk

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets forslag til strategi, handleplaner og succeskriterier,
er der tilføjet yderligere et indsatsområde om sundhedsforhold.
Der har 25.10.2006 været afholdt Borgermøde om revision af integrationspolitikken. Der var ca.
75 deltagere i arrangementet.
Det blev på borgermødet foreslået, at borgermøder om integration bliver et fast tilbagevendende
arrangement, og at Integrationsrådet tager initiativ til møder med borgere med anden etnisk baggrund om forskellige temaer som f.eks. fritidsliv, skolen, ungdom m.v. Disse forslag er skrevet
ind under strategi m.v. for indsatsområdet ”Samfundsliv, medborgerskab og netværk”.
På borgermødet var der endvidere en del debat om forældresamarbejde, forældreengagement og
forældrekurser. Disse emner indgår også i flere af fagudvalgenes forslag, dog er et fortsat tilbud
om forældremøderækker på relevante skoler tilføjet under strategi m.v. for indsatsområdet ”Børn
i daginstitutioner og skole samt unge, herunder funktionelle analfabeter og/eller utilpassede”.

Derudover er mange af de forslag og idéer, der blev fremført på borgermødet, omfattet af fagudvalgenes forslag til strategi, handleplaner og succeskriterier.
Formålet med den ny integrationspolitik er at sikre sammenhæng mellem de politiske visioner og
den kommunale integrationsindsats, som den udføres i hverdagen; at sikre fokus på og målstyring af integrationsområdet; samt at medvirke til at integrationsindsatsen er koordineret og sammenhængende. Det foreslås derfor, at administrationen, når integrationspolitikken er endeligt
godkendt, arbejder videre med et forslag til, hvordan der kan ske løbende opfølgning på politikkens strategier, handleplaner og succeskriterier, og en løbende tilpasning til de aktuelle udfordringer.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Integrationsloven.
Plangrundlag:
Kommunens overordnede integrationspolitik.
Information:
Det foreslås endvidere, at integrationspolitikken, når den er endeligt godkendt, trykkes i en version, som kan rekvireres af borgere m.v., samt lægges frem på biblioteker, medborgerhuse m.v.
Vurdering:
Administrationen vurderer, at processen frem mod et forslag til ny ”Integrationspolitik for HøjeTaastrup Kommune” lever op til de oprindelige intentioner om at sikre inddragelse af øvrige relevante fagudvalg, integrationsrådet samt borgerne. For at sikre mulighederne for en fortsat bred
dialog om integrationspolitikken, foreslås det, at der trykkes en borgervenlig udgave af integrationspolitikken.
Administrationen vurderer endvidere, at forslaget til ny integrationspolitik sætter fokus på de aktuelle udfordringer på integrationsområdet. Forslaget er endvidere tilstrækkelig konkret og målbar i sine forslag til strategi, handleplaner og succeskriterier til at sikre målstyring af området.
Endelig har forslaget et så bredt perspektiv på integrationsområdet, at det kan medvirke til at sikre en koordineret og sammenhængende integrationsindsats. I forlængelse heraf bør der arbejdes
videre med et forslag til opfølgning på integrationspolitikken.
Andre relevante dokumenter:
Revision af Høje-Taastrup Kommunes Integrationspolitik (1410368)
Handleplan for tosprogsområdet 2007-2011 (1466455)
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
• Forslag til Høje-Taastrup Kommunes Integrationspolitik godkendes
• Administrationen udarbejder et forslag til opfølgning på integrationspolitikken.

Boligsocialt Udvalg 07-03-2007 (sag 3)
Udvalget besluttede, at ændre sagen til en afgørelsessag.
Udvalget besluttede, at udsatte sagen med henblik på at få uddybet integrationsindsatsen overfor
mindre virksomheder samt en justering af de overordnede målsætninger i relation til sproglige
færdigheder.
Bilag:
Bilag 1.1 Høje-Taastrup Kommunes Integrationspolitik - samlet version (1410354)
Bilag 1.2 Handleplan for tosprogsområdet ver. 2 (1212017)
Bilag 2. Opsummering fra borgermøde om ny integrationspolitik, 25.10.2006 (1396992)

