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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
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) Status på modtagelsen af en voksende
gruppe flygtningebørn i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
På baggrund af det stigende antal flygtningebørn som er kommet til Silkeborg Kommune de
seneste år har Integrationsrådet efterspurgt en status på arbejdet med børnene på skole- og
dagtilbudsområdet. Kompetencecentret for sproglig, Kulturel og social integration deltager på
mødet.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,
-

at sagen drøftes

Beslutning
Sagen blev drøftet. Det blev aftalt at kompetencecentret inviteres til møde med
Integrationsrådet ca. en gang om året.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af det stigende antal flygtningebørn som er kommet til Silkeborg Kommune de
seneste år har Integrationsrådet efterspurgt en status på arbejdet med børnene på skole- og
dagtilbudsområdet.
Joan Hellqvist Madsen og Maria Ellehuus Nielsen fra Kompetencecentret for sproglig, Kulturel
og social integration vil på mødet give en status på arbejdet med modtagelsen af en voksende
gruppe flygtninge, herunder under de udfordringer det har medført og hvordan vi har
håndteret det i Silkeborg Kommune. Fokus vil være på børn og unge på skoleområdet og
dagtilbudsområdet.
Forankringsplan for tosprogede børn vedlagt som bilag, som baggrundsmateriale til oplægget.
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Bilag
1 (Forankringsplan tosprogede boern_ 2016 - 5930131)

Side 5

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

Resume
Integrationsrådet orienteres om den seneste status på flygtningeindsatsen, der udarbejdes i
forbindelse med budgetopfølgningerne

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Sagen blev taget til efterretning.
Integrationsrådet ønsker en drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget af anvendelsen af
Højskoleophold for unge nytilkomne som en del af den samlede integrationsindsats.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen indeholder en status for november 2016 på følgende områder:
Modtagelse:
Udlændingestyrelsen udmeldte i juni 2016, at der foretages en generel nedjustering i antallet
af flygtninge, som kommunerne skal modtage i indeværende år. Landstallet er nu blevet
nedjusteret til 7.500 personer i 2016. Ligeledes er Silkeborg Kommunes 2016-kvote
nedjusteret fra 363 til 158 personer. Der er endvidere udmeldt en kvote for 2017 for Silkeborg
Kommune på 208 personer.
Silkeborg Kommune har i alt modtaget 133 personer på 2016-kvoten, heraf 60 børn og 73
voksne.
Udover de flygtninge som Silkeborg Kommune modtager på ovennævnte kvote modtager
kommunen også familiesammenførte til flygtninge. Af familiesammenførte til flygtninge er der i
alt i 2016 ankommet 75 personer, herunder 27 voksne og 48 børn.
Beskæftigelse:

Side 6

I Silkeborg Kommune er der i november 2016 i alt 528 personer omfattet af integrationsloven
og som deltager i integrationsprogrammet. Af de 528 personer er 453 af dem flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge. Deriblandt er 153 personer tilknyttet arbejdsmarkedet via.
virksomhedspraktik, løntilskud, del- og fuldtidsbeskæftigelse.
Branchepakkekonceptet:
Siden opstart på Branchepakkekonceptet i oktober 2015 er 172 startet i introduktionsforløb.
Heraf er 27 kommet i beskæftigelse (fuldtid og deltid) samt 2 i uddannelse med SU.
For uddybning af ovenstående punkter se vedlagte bilag.

Bilag
1 (Status på flygtningeområdet (november 2016) - 5915147)
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4 (Offentlig) Godkendelse af Integrationsrådets mødeplan
2017
Sagsbehandler: DR26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet skal beslutte mødeplan for 2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


at mødeplanen for 2017 besluttes

Beslutning
Godkend
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet forslag til mødeplan for Integrationsrådet i 2017
Mødedato
Onsdag d. 22. februar
2017 kl.16.15-18.15
Onsdag d. 17. maj 2017
Kl. 16.15-18.15
Onsdag d. 23. august.
2017, kl. 16.15-18.15
Onsdag d. 25. oktober
2017, kl. 16.15-17.45
Onsdag d 13. december
2017, kl 16.15-18.15
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indhold
Ordinært møde
Ordinært møde
Ordinært møde
Fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget
Ordinært møde efterfulgt af julefrokost
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5 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


at eventuelle punkter under orientering tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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