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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Godkendelse af dagsorden.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet


at dagsordenen godkendes.

Beslutning
Dagsorden godkendt
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Side 3

2 (Offentlig) Drøftelse af Integrationsrådets fremadrettede
virke
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet har efterspurgt en drøftelse Integrationsrådets fremadrettede rolle og virke.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At sagen drøftes

Beslutning
Integrationsrådet drøftede deres fremtidige rolle med udgangspunkt I forretningsordenen.
Med udgangspunkt i, at Integrationsrådet i samspil med administrationen, vil styrke rådets
rådgivende og vejledende rolle, besluttedes det, at udvide møderækken I 2016 med et møde.
I den forbindelse blev følgende derudover bemærket:
-

Rådets primære rolle er den rådgivende og vejledende del, og særligt den del som der
er brug for at styrke. Der er dog ikke noget modsætningsforhold til at medlemmer eller
hele rådet ligeledes engagerer sig i andre integrationsfremmende initiativer.
Rådets medlemmer gav udtryk for, at de internt selv skal være opmærksomme på at få
dagsordenssat vigtige integrationspolitiske emner.
Rådet efterlyste, at både det politiske niveau og administrationen udviser større
opmærksomhed på at få inddraget Integrationsrådet i opgaver og spørgsmål med
Integrationsmæssig relevans
Rådet ønsker – primært i forbindelse med møderne - mere materiale udsendt som
bedre belyser aktuelle problemstillinger. Både Integrationsrådet og administrationen
har en opgave med at blive mere præcise og opmærksomme på den del.
Det er vigtigt, at rådet er opmærksomme på de mange forskellige kompetencer som er
engageret i arbejdet og på at få det sat i spil

Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Integrationsrådet har en oplevelse af at være kommet længere væk fra den politiske
beslutningsproces i indeværende byrådsperiode og har i den forbindelse efterspurgt en
drøftelse af rådets fremadrettede virke og rådets involvering i behandlingen af politiske
temaer/sager med integrationsmæssig relevans.
Beskæftigelsesafdelingen laver et oplæg til drøftelsen på mødet med udgangspunkt i bl.a.:
-

Hvordan Beskæftigelsesafdelingen i højere grad kan understøtte, at Integrationsrådet
får mulighed for at bidrage ind i relevante integrationspolitiske emner
Hvordan ser Beskæftigelseschefen rådets rolle i den resterende del af byrådets periode
Hvordan kan Integrationsrådet selv tage initiativ til vejledende udtalelser til det
politiske eller administrative niveau

Beskæftigelseschefen deltager på mødet.
Integrationsrådet overordnede formål fremgår af forretningsordenens § 1:
§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Silkeborg Kommunes
integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk
ligestilling.
Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser
om den almindelige integrationsindsats i Silkeborg Kommune.
Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag
for rådets behandling af principielle spørgsmål.
Forretningsorden vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Ny forretningsorden Integrationsrådet - 4838025)

Side 5

3 (Offentlig) Drøftelse af øget behov for boliger til
flygtninge
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Silkeborg Kommune oplever aktuelt et stigende behov for permanente boliger til flygtninge.
Social- og Integrationsafdelingen arbejder intensivt med at finde løsninger i forhold til
boligsituationen, men er fortsat interesseret i at modtage ideer til nye løsningsmuligheder fra
Integrationsrådet.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At sagen drøftes

Beslutning
Det blev understreget, at det først og fremmest er de permanente boliger som der er mangel
på.
Integrationsrådet deler opfattelsen af, at det er en vanskelig opgave og flere af rådets forslag
omkring pavilloner og ældreboliger bliver der arbejdet med.
Integrationsrådet foreslog derudover, at vi anvender lokalrådene til at få identificeret nye
boligmuligheder og at vi målretter en kampagne mod private for at få hjælp til opgaven med
at finde permanente boliger.
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Behovet for permanente boliger til flygtninge er stadigt stigende. Pr. 1. februar 2016 er 61
flygtninge boligplaceret i midlertidige boliger på 11 forskellige lokationer og afventer en
permanent bolig. Den store mangel på permanente boliger betyder, at flygtningene bliver
længere tid i de midlertidige boliger, hvilket får behovet for midlertidige boliger til at stige. Pr.
15. februar 2016 vil Silkeborg Kommune modtage 22 kvoteflygtninge, der også skal findes

Side 6

boliger til. Dertil kommer, at der er et behov for ekstra boliger i forbindelse med
familiesammenføringer.
Beskæftigelsesafdelingen har netop anmodet byrådet om en bevilling til ombygning af en
ejendom på Fyrrevej, som skal omdannes til permanente boliger.
Social- og Integrationsafdelingen arbejder intensivt med at finde løsninger på de aktuelle
udfordringer med både midlertidige og permanente boliger til det stigende antal flygtninge,
men er fortsat meget interesseret i at få input fra Integrationsrådet i forhold til at finde nye
løsningsmuligheder. Eventuelle input her fra vil indgå i afdelingens løbende vurdering af hvilke
muligheder der arbejdes videre med.
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4 (Offentlig) Orientering om Arbejdsmarkedsudvalgets
politiske fokusområder for 2016
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet orienteres om Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder for 2016

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orientering taget til efterretning
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på deres møde i januar 2016 hvilke politiske
fokusområder udvalget ønsker at arbejde særligt med i 2016. Udvalget godkendte følgende
fokusområder:




Indsatsen for at få flere unge i uddannelse, herunder flere i erhvervsuddannelse.
Indsatsen for at få flere flygtninge hurtigere i arbejde.
Indsatsen for at styrke samarbejdet med virksomhederne, herunder styrke det gode
match mellem ledige/sygemeldte borgere og de konkrete arbejdspladser.

Input til indholdet i fokusområderne er vedlagt som bilag.
Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup vil orientere om det videre arbejde med
udvalgets politiske fokusområder i 2016, herunder også udvalgets samspil med relevante
parter.
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Bilag
1 (Opsamling Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder 2016 - 4836084)

Side 9

5 (Offentlig) Drøftelse af samarbejdsmøde med
Integrationsrådet i Skanderborg
Sagsbehandler: Dr26297
SagsID: EMN-2016-01084

Resume
Integrationsrådet besluttede på mødet den 9. december 2015 at tage initiativ til endnu et
netværksmøde med Skanderborg Integrationsråd. Integrationsrådet skal drøfte indholdet i
netværksmødet.

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At sagen drøftes

Beslutning
Integrationsrådet nedsatte en arbejdsgruppe der skal komme med et oplæg til
samarbejdsmøde med Skanderborg Integrationsråd. Arbejdsgruppen består af Anahit, Laura,
Axel og Bent.
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Integrationsrådet besluttede på mødet den 9. december 2015, at tage initiativ til et
netværksmøde med Skanderborg Integrationsråd. Der er ikke kommet forslag til indhold i
løbet af januar.
Beskæftigelsesafdelingen laver på baggrund heraf forslag til program og kontakter
Skanderborg Integrationsråd

Side 10

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

Resume
Orientering om:
 Ønske om møde med de frivillige organisationer, samt orientering fra workshop
omhandlende inddragelse af frivillige i integrationsindsatsen
 3-partsdrøftelser i Silkeborg
 Samarbejde med Code of Care
 Igangsættelse af version 2 af Integrationsstrategien
 Foredrag om Islamisme mv v. Deniz Serinci
 Henvendelse fra Kompetencecentret
 Projekt Verden i Silkeborg

Indstilling
Sekretariatet indstiller til Integrationsrådet,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Henvendelse vedrørende foredrag om Islamisme og Projekt Verden i Silkeborg udsendes
sammen med referatet.
Ej til stede
,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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