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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsordenen
Sagsbehandler: Dr24960
SagsID: EMN-2016-01084

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet, at


dagsordenen godkendes

Beslutning
Godkendt
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Præsentation af Silkeborg Idrætsråd
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet introduceres til Silkeborg Idrætsråd ved Claus Rytter

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,
-

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Claus Rytter gav en kort præsentation af Silkeborg Idrætsråd.
Idrætsrådet tilkendegav en interesse for at være en del af et kommende Integrationsråd i
Silkeborg.
Silkeborg Idrætsråd har en pulje til at støtte unge flygtningebørns deltagelse i
idrætsforeninger. Claus Rytter opfordrede Integrationsrådets medlemmer til at videreformidle
det budskab.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Side 4

3 (Offentlig) Initiativer med henblik på at øge
valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2017
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet skal drøfte og beslutte initiativer med henblik på at øge valgdeltagelsen ved
det kommende kommunalvalg 21. november 2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At sagen drøftes

Beslutning
Integrationsrådet drøftede det udsendte bruttokatalog vedrørende kommende aktiviteter til
kommunalvalget i november 2017.
Der er brug for en klar tilkendegivelse af hvor mange der vil deltage i aktiviteter frem mod
valget, for at arbejdsgruppen kan prioritere hvor meget der skal sættes i gang.
Foreløbig har Laura, Ernestine, Merete, Blessing og Kirsten valgt at deltage i kommende
aktiviteter.
Sekretariatet indkalder til møde i planlægningsgruppen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med byrådsvalget i 2013 igangsatte Silkeborg Kommune et initiativ under navnet
’beSTEM’, med det formål at øge valgdeltagelsen. Initiativet blev gentaget ved Folketingsvalget
i 2015, hvor en af målgrupperne var Integrationsborgere. Initiativet gentages ved
Byrådsvalget i 2017. Oversigt over resultater og indsatser i forbindelse med seneste
Folketingsvalg vedlagt som bilag.
Integrationsrådet har ligeledes frem mod de seneste valg iværksat en række initiativer rettet
mod gruppen af nydanske borgere i Silkeborg Kommune, og Silkeborg Kommune har haft en
flot valgdeltagelse blandt gruppen af nydanskere sammenlignet med resten af landet. Den
udvikling vil Integrationsrådet gerne bidrage til kan fortsætte.

Side 5

Ved seneste Integrationsrådsmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at få
udarbejdet et idekatalog til aktiviteter frem mod valget. Idekataloget er vedlagt som bilag og
fremlægges af gruppen på mødet.
På mødet skal Integrationsrådet drøfte og beslutte hvilke aktiviteter der skal iværksættes og
den videre organisering heraf.
Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til arrangementer op til 10 t.kr hos Rådet for
etniske minoriteter. Ansøgningsfrist er 1. september. Sekretariatet bistår Integrationsrådet
med at få fremsendt en ansøgning, såfremt der iværksættes handlinger der kan søges støtte
til.
KL har desuden udarbejdet er inspirationskatalog til Kommunalvalg 2017, som er vedlagt som
bilag.

Bilag
1 (Silkeborg fik flere nydanskere og borgere på kontanthjælp til at stemme ved
folketingsvalget - 6377992)
2 (KV 2017 valgkampsgruppe - 6565574)
3 (fa-stotte-til-lokalt-arrangement-om-valgdeltagelse-en-del-af-projektet-2 - 6566104)
4 (Inspirationskatalog_-_Kommunalvalg_2017 - 6566109)
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4 (Offentlig) Drøftelse af punkter til kommende fællesmøde
med Arbejdsmarkedsudvalget
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet skal drøfte mulige temaer til kommende fællesmøde med
Arbejdsmarkedsudvalget i oktober.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsråde,


At sagen drøftes

Beslutning
Integrationsrådet ønskede at benytte sidste fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget til at
følge op på de temaer som Integrationsrådet i denne periode har løftet til udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Integrationsrådet har besluttet, at de på augustmødet skal komme med forslag til temaer, som
kan bringes til drøftelse i forbindelse med fællesmødet med Arbejdsmarkedsudvalget i
Oktober.
Temaer til drøftelse kunne eventuelt tage udgangspunkt i nogle af de fokusområder som er en
del af den politisk vedtagne strategi på integrationsområdet, og som endnu ikke har været
behandlet i Integrationsrådet.
Strategien vedhæftet som bilag til inspiration.

Bilag
1 (Integrationsstrategi - 5365371)

Side 7

5 (Offentlig) Status på flygtningeindsatsen
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet har bedt om løbende at få status på indsatsen for flygtninge i Silkeborg
Kommune. Der udarbejdes en status i forbindelse med budgetopfølgningerne

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


at orienteringen vedr. status på indsatsen for flygtninge tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen indeholder status for juli 2017 på følgende områder:
Modtagelse:
Udlændingestyrelsen meddelte den 18. april 2017, at styrelsen har ændret sine forventninger
til, hvor mange flygtninge der vil få tildelt opholdstilladelse i 2017.
Der blev tidligere udmeldt en kvote for 2017 på 208 flygtninge til Silkeborg Kommune, men
det forventes nu at kvoten nedsættes fra 208 til 111 flygtninge.
På 2017-kvoten (gældende fra 1. marts 2017 til 1. marts 2018) har Silkeborg Kommune (indtil
nu på 2017-kvoten) i alt modtaget 39 flygtninge, heraf 24 voksne og 15 børn.
Udover de flygtninge som Silkeborg Kommune modtager på kvoten modtager kommunen også
familiesammenførte til flygtninge. Af familiesammenførte til flygtninge er der i alt i 2017
ankommet 37 personer, heraf 13 voksne og 24 børn.
Beskæftigelse:

Side 8

I Silkeborg Kommune er der i juli 2017 i alt 493 personer omfattet af integrationsloven, og
som deltager i integrationsprogrammet, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for (3årig periode).
Grundet lovændringer er integrationsperioden ændret til 1 år med mulighed for forlængelse op
til 5 år. Der er således borgere som er tilknyttet Integrationsafdelingen i mere end
grundtilskudsperiodens varighed på tre år. Integrationsafdelingen har i alt 566 personer
tilknyttet afdelingen, hvoraf 515 er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
Af de 515 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er tilknyttet
Integrationsafdelingen, er 100 på nuværende tidspunkt tilknyttet arbejdsmarkedet via
virksomhedspraktik. Derudover modtager 149 enten løn, SU eller elevløn. Heraf er 53
selvforsørgende via beskæftigelse, 41 i deltidsbeskæftigelse, 8 i løntilskud, 43 modtager
SU/elevløn, samt 4 i IGU-forløb (integrationsgrunduddannelse).
I alt er 249 personer i denne målgruppe tilknyttet arbejdsmarkedet, modtager SU eller elevløn.
Det Nationale Integrationsbarometer (en del af Udlændinge- og Integrationsministeriet)
fremlagde endvidere den 7. juli 2017 nationale tal for andelen af flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge, der kommer i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 års ophold i
Danmark i 4. kvartal 2016.
Tallene viste her, at Silkeborg Kommune lå på 33 %, mens landsgennemsnittet lå på 27 %.
Således lå Silkeborg Kommune i 4. kvartal 2016 over landsgennemsnittet med en difference på
6 procentpoint.
Branchepakkekonceptet:
Siden Branchepakkeforløbene startede i 2015 er det totale antal branchepakkedeltagere og
borgere i praktikopfølgning 336. Heraf er 50 i fuldtidsbeskæftigelse, 29 i deltidsbeskæftigelse
(o. og u. 15 timer), samt 3 i uddannelse med SU. Yderligere er der på nuværende tidspunkt 14
personer i løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse.
For uddybning af ovenstående punkter se vedlagte bilag

Bilag
1 (Status på flygtningeområdet (juli 2017) - 6528064)
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6 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At eventuelle punkter til orientering tages til efterretning.

Beslutning
Integrationsrådet besluttede at indkalde til ekstraordinært Integrationsrådsmøde med henblik
på at drøfte Integrationsrådets fremtid efter kommunalvalget i november, herunder hvilke
anbefalinger rådet vil give til det kommende byråd i forhold til sammensætning, form og
indhold. Mødet afholdes onsdag den 20. september 2017 kl 16.15.
Integrationsrådet ønsker en tilbagemelding på, hvorfor Silkeborg Kommune ikke anvender
virksomhedspraktikker i børnehaver o.lign.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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