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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsordenen
Sagsbehandler: Dr24960
SagsID: EMN-2017-01692

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) Orientering om den beskæftigelsesrettede
indsats for flygtninge under Integrationsloven
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet orienteres om den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge under
Integrationsloven.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
To borgere som har været i gang med branchepakkeforløb orienterede ligeledes om deres
oplevelser og erfaringer med forløbene.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På Integrationsrådets seneste møde blev der efterspurgt en orientering om den
beskæftigelsesrettede indsats for de flygtninge som hører under Integrationsloven.
På mødet vil afdelingsleder Kathrine Rud og en beskæftigelseskonsulent orientere om tilgangen
i den beskæftigelsesrettede indsats over for borgerne, samt de indsatser der arbejdes med.
Overblik over indsatser på området vedhæftet som bilag.

Bilag
1 (Tilbud og indsatser (08.05.17 - til Kathrine) - 6376661)

Side 4

3 (Offentlig) Drøftelse af bevillingsmål 2018
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet drøfter input til bevillingsmål for 2018 på flygtningeområdet

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At sagen drøftes

Beslutning
Integrationsrådet drøftede input til bevillingsmål 2018 for Integrationsområdet under
overskriften ”Flere nyankomne flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse”
Integrationsrådet valgte at fremhæve to udfordringer som bør adresseres:
Rollemodeller/mentorer ude på arbejdspladserne
Formålet: at bygge bro mellem kulturerne; undgå isolering på arbejdspladser, give de
nyankomne gode forbilleder de kan spejle sig i, give mulighed for at man som nyansat med
anden kulturel baggrund har nogle med samme baggrund at sparre med.
Rollemodeller/mentorer vil kunne understøtte jobfastholdelse.
Måske er der et potentiale i at bruge frivillige i sådanne funktioner
Sprog
Integrationsrådet hæfter sig ved at den sproglige indsats bør prioriteres. Fx kunne der tænkes
i at etablere sprogstøtte på uddannelsesstederne.
For nogle af de målgrupper der har svært ved eller ringe forudsætninger for at tilegne sig
sproget, bør det overvejes, at undervisningen ikke bliver for mange timer af gangen
Integrationsrådet tilkendegav også at prioritering af sprogindsats ikke skal ske på bekostning
af den virksomhedsrettede indsats, men hvis sprogindsatsen ikke prioriteres vil det få
betydning bl.a. i forhold til at kunne for de nye borgere ud på arbejdspladserne og at de
fastholdes på arbejdsmarkedet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Side 5

Beskrivelse af sagen
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i april en række temaer for bevillingsmål 2018:







Unge i uddannelse og job
Flere i erhvervsuddannelse (fælles mål med Børne- og Ungeudvalget)
Virksomhedsservice og rekruttering af arbejdskraft
Sygemeldte i arbejde
Udsatte borgere i job og uddannelse
Flygtninge i job og uddannelse

Siden har der kørt en række processer hvor medarbejdere og styregruppen for ’Sammen om
Silkeborg’ har bidraget med input til de kommende mål.
Integrationsrådet skal på mødet komme med deres input til mål og/eller handlinger inden for
temaet ”Flygtninge i job og uddannelse”.
Input fra integrationsrådet indgå i det videre arbejde med at formulere forslag til endelige
bevillingsmål, som behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni.

Side 6

4 (Offentlig) Initiativer med henblik på at øge
valgdeltagelsen ved kommende kommunalvalg
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet skal drøfte initiativer med henblik på at øge valgdeltagelsen i forbindelse
med det kommende kommunalvalg i efteråret 2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,
-

At Integrationsrådet drøfter hvilke initiativer der skal iværksættes

Beslutning
Integrationsrådet drøftede sagen. Integrationsrådet har tidligere iværksat en række initiativer
som man med fordel kan overveje at gentage.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe der laver et forslag til næste møde i Integrationsrådet.
Gruppen skal have valgt en tovholder som ligeledes får kontakt til kommunens
Kommunikationsafdeling.
Arbejdsgruppen består af:
Laura, Ivan, Blessing, Merete , Kirsten og Jørgen.
Tages med på næste møde i Integrationsrådet
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.
I fo
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Beskæftigelsesafdelingen, som skal arbejde med
udarbejdelsen af et materiale, der kan uddeles i forbindelse med det kommende valg.
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Integrationsrådet skal drøfte hvilke initiativer de vil iværksætte og organiseringen heraf.
Oversigt over resultater og indsatser i forbindelse med seneste Folketingsvalg vedlagt som
bilag

Bilag
1 (Silkeborg fik flere nydanskere og borgere på kontanthjælp til at stemme ved
folketingsvalget - 6377992)

Side 8

5 (Offentlig) Orientering om status på flygtningeindsatsen
april 2017
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01441

Resume
Integrationsrådet orienteres om den seneste status på flygtningeindsatsen. Status udarbejdes i
forbindelse med budgetopfølgningerne.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen indeholder status for april 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.
Udlændingestyrelsen forventer nu, at der i 2017 vil blive givet opholdstilladelse til 4.000
flygtninge, som hermed visiteres til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
forventede tidligere, at der i 2017 ville blive givet opholdstilladelse til 8.500 flygtninge.
Der blev tidligere udmeldt en kvote for 2017 på 208 flygtninge til Silkeborg Kommune.
Regions- og kommunekvoten forventes at blive nedjusteret grundet ændringen af landstallet.
Silkeborg Kommune har i alt modtaget 137 personer på 2016-kvoten (gældende marts 2016 –
marts 2017), heraf 53 børn og 84 voksne.
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Derudover er der tilflyttet 6 personer fra andre kommuner i perioden marts 2016 til marts
2017.
På 2017-kvoten (gældende fra 1. marts 2017 til 1. marts 2018) har Silkeborg Kommune (indtil
nu på 2017-kvoten jf. marts og april) i alt modtaget 16 personer, heraf 10 voksne og 6 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 21 personer, herunder 6 voksne og 15 børn.
Beskæftigelse:
I Silkeborg Kommune er der i april 2017 i alt 503 personer omfattet af integrationsloven, og
som deltager i integrationsprogrammet, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for.
Grundet lovændringer er integrationsperioden ændret til 1 år med mulighed for forlængelse op
til 5 år. Der er således også borgere som er tilknyttet Integrationsafdelingen i mere end
grundtilskudsperiodens varighed. Integrationsafdelingen har derfor i alt 550 personer tilknyttet
afdelingen, hvoraf 408 modtager ydelse og tilbydes en aktiv integrationsindsats.
100 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er på nuværende tidspunkt tilknyttet
arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Derudover modtager 127 enten løn, SU eller elevløn.
Heraf er 44 i fuldtidsbeskæftigelse, 36 i deltidsbeskæftigelse, 14 i løntilskud og 33 modtager
SU/elevløn.
I alt er 227 personer i denne målgruppe tilknyttet arbejdsmarkedet, modtager SU eller elevløn.
Branchepakkekonceptet:
Siden Branchepakkeforløbene startede i 2015 er det totale antal branchepakkedeltagere og
borgere i praktikopfølgning 299. Heraf er 22 kommet i løntilskud, 34 i fuldtidsbeskæftigelse, 19
i deltidsbeskæftigelse (o. og u. 15 timer) samt 3 i uddannelse med SU.
For uddybning af ovenstående punkter se vedlagte bilag.

Bilag
1 (Status på flygtningeområdet (april 2017) - 6349785)
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6 (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 Integrationsrådet


At sagen drøftes

Beslutning
Punktet behandles igen på kommende møde
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På Integrationsrådets seneste møde blev det besluttet, at Integrationsrådet på majmødet
skulle drøfte mulige temaer, som kunne 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.
Strategien vedhæftet som bilag til inspiration.
Et anden mulighed er, at Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget evaluerer
Integrationsrådets virke og sammensætning i den indeværende periode, som eventuelt kan
danne baggrund for en anbefaling til det kommende byråd.

Bilag
1 (Integrationsstrategi - 5365371)

Side 11

Side 12

7 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,
-

At eventuelle punkter til orientering tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
-

Orientering om status på drøftelsen omkring anvendelsen af højskoleophold som en del
af tilbudsviften
Orientering om work camp
Ansvarlig for Integrationsrådets Facebook
Evt.
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