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46. Høring: Udkast til Integrationspolitik 
Sagsnr: 00.01.00-P22-3-20 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø 

 

Sagsresume 
Faxe Kommunes Integrationspolitik er udløbet, og der er udarbejdet et 
udkast til en ny Integrationspolitik. Beskæftigelses & Integrationsudvalget 
sender nu udkastet i høring hos relevante høringsparter, herunder hos de 
øvrige politiske fagudvalg. Udvalget skal tage stilling til indhold af et evt. 
høringsvar.  
 

Sagsfremstilling 
Baggrund 
I forbindelse med at den daværende integrationspolitik udløb besluttede 
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, at der skulle udarbejdes en ny politik. 
Administrationen gennemførte en evaluering af den tidligere 
integrationspolitik og fremlage denne for udvalget. På baggrund af 
evalueringens fund præsenterede administrationen en række anbefalinger til 
en ny integrationspolitik, samt en inddragende proces for udarbejdelsen af 
denne.  
 
Politikkens indhold og form 
På baggrund af den vision og de temaer udvalget har fastsat, afholdte 
administrationen d. 30. august 2021 en workshop for politikere, borgere, 
ledere og medarbejdere i kommunen. Der var omkring 70 fremmødte, 
heriblandt frivillige og repræsentanter fra foreninger og virksomheder. Ved 
workshoppen blev hvert af integrationspolitikkens tre hovedtemaer drøftet i 6 
grupper. Hovedtrækkene i drøftelserne var følgende: 

 Frivillige netværksfamilier gør en positiv forskel for integrationen 
 De frivillige ønsker at blive inddraget og inkluderet i 

integrationsindsatsen, der efterspørges en kobling til kommunen, fx i 
form af en frivillighedskordinator 

 Der er enighed om vigtigheden af at finde hele løsninger for "det hele 
menneske" - både ved at samarbejde på tværs i organisationen og 
samarbejde med frivillige 

 Det er vigtigt for virksomhederne at integranter kan begå sig på en 
dansk arbejdsplads, ikke kun sprogligt men også kulturelt - men 
arbejdskultur læres ikke i klasseværelse, men på arbejdspladserne 

 Det er givtigt for børn og unge integranter at deltage aktivt i fx 
sportsklubber og at få et fritidsjob, men der kan være udfordringer 
med både økonomi og transport til fritidsaktiviteter  
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 Opmærksomhed på fordele og ulemper ved JobFirst tankegang - 
nogle integranter kommer hurtigt i job, men hvis det ikke er en 
dansktalende arbejdsplads bidrager det ikke nødvendigvis til bedre 
integration eller udvikling af sproglige færdigheder. Ifølge JobFirst 
tankegangen er "Hurtigt job og selvforsørgelse den bedste 
integration" 

 
På baggrund af de mange spændende drøftelser har administrationen 
udarbejdet vedhæftede forslag til integrationspolitik. Politikken er bygget op 
omkring seks pejlemærker, som vil være retningsgivende for arbejdet med 
integration i Faxe Kommune. 
 
Videre proces 
Udsatterådet skal tage stilling til indhold af et evt. høringssvar samt drøfte om 
der er andre relevante høringsberettiege inden for Udsatterådets område.  
Høringsfrist er d. 17. november. Herefter behandler Beskæftigelses- & 
Integrationsudvalget de indkomne høringssvar på udvalgets møde d. 6. 
december 2021. 
 

Økonomi 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af 

Udsatterådet 

Indstilling 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at 
 der afgives høringssvar til udkast til Integrationspolitik 
 udvalget drøfter om der er andre relevante høringsberettiegde inden 

for udvalgets fagområde  

Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021 
Udsatterådet synes, at udkastet til integrationspolitikken ser fornuftig ud. Der 
bør være fokus på, at borgerne kommer i ordinært arbejde efterfølgende. 

 

Bilag 

 Integrationspolitik - høringsversion 

 

Bilag/Punkt_46_Bilag_1_Integrationspolitik__hoeringsversion.pdf
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