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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.
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2 (Offentlig) Oplæg om 3F's erfaringer med medlemmer
med anden etnisk oprindelse og deres problemstillinger
ved ledighed
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Find Poulsen fra 3F orienterer om fagforeningens erfaringer med og oplevelse af, hvilke
problemstillinger deres medlemmer med anden etnisk oprindelse står med i forbindelse med
ledighed.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orientering taget til efterretning
Ej til stede
Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak
Karapetian, Pia Møller, Haris Adulovic, Fadi Alahmad

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Integrationsrådet ønskede på sidste møde, at Integrationsrådets medlem fra 3F orienterede
om fagforeningens erfaringer med og oplevelse af, hvilke problemstillinger deres medlemmer
med anden etnisk oprindelse står med i forbindelse med ledighed.
I dag har ca. 17 % af 3F’s medlemmer en anden etnisk oprindelse end dansk.
Find Poulsen fra 3F orienterer.
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3 (Offentlig) Orientering om status på flygtningeindsatsen
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01441

Resume
Integrationsrådet har udtrykt ønske om en fortløbende status på indsatsen for flygtninge.
Beskæftigelsesafdelingen er i 2016 begyndt at udarbejde en status på området i forbindelse
med budgetopfølgningerne til Arbejdsmarkedsudvalget som også foreligges Integrationsrådet

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,
-

At orienteringen vedrørende flygtningeindsatsen drøftes

Beslutning
Maj-Britt Olesen orienterede om indsatsen, som blev taget til efterretning.
Integrationsrådet ønsker at beskæftigelsesafdelingen afdækker vilkårene for at sende unge
flygtninge på højskole som led i integrationsindsatsen.
Ej til stede
Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak
Karapetian, Pia Møller, Haris Adulovic, Fadi Alahmad

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen indeholder en status for april 2016 på følgende områder:
Modtagelse:
Kvoten for flygtninge i 2016 for Silkeborg Kommune er udmeldt til 363 personer. Silkeborg
Kommune har indtil videre i 2016 i alt modtaget 65 personer, heraf 34 børn og 31 voksne.
Da kvoten for 2016 gælder fra 1. marts 2016 – 28. februar 2017 har Silkeborg Kommune i alt
modtaget 38 personer på 2016-kvoten.
I 2016 har der i alt været 4 familiesammenføringer, heraf 9 børn og 4 voksne.
Beskæftigelse:
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I Silkeborg Kommune er der ultimo april 2016 i alt 487 personer omfattet af integrationsloven
og integrationsprogrammet. Deriblandt er 127 personer tilknyttet arbejdsmarkedet, herunder:
 98 i virksomhedspraktik
 8 i løntilskud
 9 i deltidsbeskæftigelse
 12 i fuldtidsbeskæftigelse
Eksempler på øvrige forhold/forløb målgruppen er tilknyttet:
Udover de borgere som er tilknyttet arbejdsmarkedet kan bl.a. nævnes borgere som er:
 Tilknyttet Grundskole for unge udlændinge (GFU)
 Under afklaring/fritaget pga. helbredsmæssige årsager
 I introduktionsforløb i Branchepakkerne
 I praktiketablering
 På barsel
 Nyankommet til kommunen indenfor 1 måned.
Branchepakker:
Der har i alt været 102 borgere tilknyttet branchepakkerne, herunder:
 30 i introduktionsforløb
 57 i virksomhedsforløb (praktik)
 2 i løntilskud
 1 i ordinær beskæftigelse
 12 imellem forløb
Der har endvidere været et meget lavt frafald på forløbene. 3 er stoppet, nogle få dukkede
ikke op til opstart på introduktionsforløbet.
Statusbeskrivelserne for områderne modtagelse, beskæftigelse og Branchepakker er vedlagt
som bilag.

Bilag
1 (Status på flygtningeområdet - april 2016 - 5141528)
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4 (Offentlig) Drøftelse af den aktuelle boligsituation for
flygtninge i Silkeborg
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2015-02868

Resume
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede på deres møde den 3. maj 2016 den aktuelle
boligsituation for flygtninge og godkendte afdelingens anbefalinger med henblik på at etablere
flere permanente og midlertidige boliger. Integrationsrådet orienteres om situationen og den
politiske beslutning.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Maj-Britt Olesen orienterede om indsatsen, som blev taget til efterretning.
Ej til stede
Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak
Karapetian, Pia Møller, Haris Adulovic, Fadi Alahmad

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede på deres møde den 3. maj 2016 den
aktuelle boligsituation for flygtninge og godkendte afdelingens anbefalinger med
henblik på at etablere flere permanente og midlertidige boliger. Den politiske
behandling og beslutning tog udgangspunkt i nedenstående sagsfremstilling
”Silkeborg Kommune modtog i 2015 270 flygtninge, og kommunen står til at modtage
yderligere 363 flygtninge i løbet af 2016. Derudover ankommer der også flygtninge til
kommunen i forbindelse med familiesammenføringer.
Behovet for midlertidige og permanente boliger til flygtninge er derfor stadigt stigende. Der
opleves i særlig grad en mangel på permanente boliger samt store boliger, der kan rumme
familier med mange børn. Manglen på permanente boliger medfører, at flygtningene bliver i
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længere tid i de midlertidige boliger, hvilket får behovet for midlertidige boliger til at stige
yderligere.
Der er på nuværende tidspunkt 92 flygtninge placeret i 53 midlertidige boliger i kommunen. De
midlertidige boliger er fordelt på 45 boliger til enlige flygtninge og 8 boliger til par eller
familier. Nogle af de større boliger bruges lige nu som deleboliger til enlige. Dermed er der på
nuværende tidspunkt en mangel på minimum 53 permanente boliger.
Der foreligger 40 ansøgninger om familiesammenføring, hvoraf 23 flygtninge søger om
familiesammenføring med ægtefælle og barn/børn (forældre med op til 6 børn). Hvis alle
familiesammenføringer godkendes vil det betyde en tilgang på 103 personer og et øget behov
for boliger til par eller familier med børn.
De fremadrettede boligbehov er dog behæftet med stor usikkerhed, hvilket blandt andet
skyldes manglende kendskab til, hvor mange flygtninge Silkeborg Kommune kommer til at
modtage i forbindelse med familiesammenføring.
Økonomi
De fleste flygtninge, der er ankommet til Silkeborg Kommune lever på overførselsindkomst.
Med de nye regler for udvidet personkreds for integrationsydelse gældende fra 1. juli 2016, vil
flygtningene primært modtage integrationsydelse.
I Silkeborg Kommune berøres 426 flygtninge af den nye lovgivning, heraf 130 borgere på
kontanthjælp, 24 borgere på uddannelseshjælp og 272 integrationsborgere. Det er primært de
130 flygtninge, der overgår fra en kontanthjælpssats til den lavere integrationsydelse, som vil
opleve en svækkelse af deres betalingsevne.
Handlingsforslag til etablering af flere permanente og midlertidige boliger til
flygtninge
Behovet for permanente og midlertidige boliger forventes at stige i de kommende år, da
Silkeborg Kommune fortsat modtager mange flygtninge. Derudover forventes det, at
udvidelsen af integrationsydelsens personkreds vil øge behovet for billige boliger. Det opstilles
derfor en række anbefalinger, der kan medvirke til at skaffe flere billige boliger til flygtninge,
herunder initiativer med afsæt i topartsaftalen. Disse anbefalinger vedrører:


Etablering af flere permanente boliger til flygtninge
Det anbefales, at Silkeborg Kommune indgår i dialog og samarbejde med de lokale
almene boligforeninger om de generelle muligheder for at boligplacere flygtninge
Det anbefales, at Silkeborg Kommune indgår, med afsæt i topartsaftalens initiativer, i
en dialog og samarbejde med de lokale almene boligforeninger omkring:
o Etablering af små almene boliger målrettet flygtninge
o Etablering af almene bofællesskaber til flygtninge



Etablering af flere midlertidige boliger til flygtninge
Det anbefales, at Silkeborg Kommune ansøger, jf. topartsaftalen, om puljemidler til
medfinansiering af pavillonbebyggelse som midlertidig bolig til flygtninge.

Ovenstående initiativer kan på sigt medvirke til at løse Silkeborg Kommunes boligudfordringer.
Selvom initiativerne omhandler flygtninge må det forventes, at initiativerne i deres realisering
vil få en indirekte og positiv effekt på den generelle mangel af billige boliger i Silkeborg
Kommune.”
Notat om boliger til flygtninge og topartsaftale ”Bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge” er vedlagt som bilag
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Bilag
1 (Notat om boliger til flygtninge - 5127354)
2 (Topartsaftale - Bilag 5-Samlet aftaletekst flygtninge 2016-03-18 - 5145792)
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5 (Offentlig) Orientering om udarbejdelse af
integrationsstrategi i Beskæftigelsesafdelingen
Sagsbehandler: DR26680
SagsID: EMN-2015-13728

Resume
Med henblik på at styrke integrationsindsatsen i Silkeborg Kommune er Beskæftigelsesafdelingen ved at udarbejde forslag til en integrationsstrategi 2016-2018. Arbejdet med
strategien er nu i sin sidste fase og der er udpeget fire kerneområder, der vil blive en del af
anbefalingen til AMU: 1. Modtagelse af nyankommne; 2. Beskæftigelse og uddannelse; 3.
Medborgerskab; og 4. Sundhed og trivsel.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen om udviklingen af integrationsstrategien 2016-2018 tages til
efterretning.

Beslutning
Maj-Britt Olesen orienterede om processen, som blev taget til efterretning.
Integrationsrådet bemærkede at arbejdet med strategien også afspejler en del af de
opmærksomhedspunkter som Integrationsrådet løbende har taget op i deres arbejde.
Ej til stede
Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak
Karapetian, Pia Møller, Haris Adulovic, Fadi Alahmad

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Arbejdsmarkedsudvalgets ambition om, at sikre en god integration af alle flygtninge i Silkeborg
Kommune og den stadigt stigende tilgang af flygtninge, har medført et øget behov for at styrke

integrationsindsatsen i Silkeborg Kommune. Den kommende Integrationsstrategi for
Socialsektionen for perioden 2016-2018 udvikles for at understøtte dette. Hensigten med
strategien er derved at styrke en helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats,
der sikrer en vellykket integration. Strategien målrettes flygtninge og familiesammenførte
under integrationsperioden.
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Styregruppen for udviklingen af Integrationsstrategien består af Beskæftigelseschefen, lederen
af Socialsektionen, lederne af integrationsområdet samt repræsentanter fra frivilligområdet,
faglige organisationer og Integrationsrådet.
Det forventes, at der bliver lagt op til et fokus på fire kerneområder som en fælles metodisk
ramme for integrationsindsatsen og tilgang til samarbejdspartnere. Kerneområderne er: 1.
Modtagelse af nyankommne; 2. Beskæftigelse og uddannelse; 3. Medborgerskab; og 4.
Sundhed og trivsel.
Kerneområderne er udvalgt på baggrund af viden og inspiration fra mange kilder. Blandt andet
forskning og litteratur men også en inddragende proces, hvor aktører og interessenter er
blevet budt ind til dialog og prioritering. Dertil kommer strategien også til at bygge på
interviews med flygtninge i forhold til deres erfaringer og vurdering af integrationsindsatsen
i Silkeborg Kommune.
I den inddragende proces er der givet mange forslag til, hvordan integrationsindsatsen
styrkes. Nogle forslag er fagligt metodiske og indgår derfor som input i den løbende
administrative og faglige udvikling. Andre vil blive indeholdt i oplægget til det politiske
fokus i en styrket indsats i integrationsperioden.
Integrationsstrategien ventes at blive sendt til politisk behandling i AMU i starten af juni
2016.
I tilknyttede bilag ses resultaterne fra de fokusgruppeinterviews der er del af den inddragende
proces. Interviews med flygtninge ventes afsluttet i uge 19.

Bilag
1 (Bilag - Orientering om udvikling af integrationstrategi i Beskæftigelsesafdelingen 5217819)
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6 (Offentlig) Orientering om nuværende aktiviteter på
Base2Go
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Formanden orienterer om nuværende aktiviteter på Base2Go for borgere med anden etnisk
baggrund, som afsæt til en drøftelse af om Integrationsrådet kan bruge rammerne på Base2Go
til yderligere aktiviteter.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet


at sagen drøftes

Beslutning
Sagen blev drøftet.
Besluttet at sekretariatet undersøger muligheden for at afholde næste møde på Base2GO

Ej til stede
Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak
Karapetian, Pia Møller, Haris Adulovic, Fadi Alahmad

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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7 (Offentlig) Godkendelse af revideret mødeplan for 2016
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet skal godkende forslag til ny mødeplan for den resterende del af 2016.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,
-

at mødeplanen for 2016 fastlægges

Beslutning
Mødet den 24. august rykkes til torsdag den 25. august kl. 16.15 til 18.15
De øvrige datoer godkendt
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Integrationsrådet har ønsket at udvide møderækken i efteråret 2016 med et ekstra møde.
Sekretariatet foreslår følgende mødedatoer og tidspunkter:
24. august 2016 kl. 16.15-18.15: Ordinært møde
12. oktober 2016 kl. 16.15-18.15: Første time fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget
7. december 2016 kl. 16.15 -18.15: Ordinært møde. Efterfølgende er der julefrokost
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8 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet
-

At eventuelle punkter tages til efterretning

Beslutning
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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