Udkast til
Integrationspolitik
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Indledning
Formålet med integrationspolitikken er, at understøtte at integrationsopgaven tænkes ind i
mødet med borgerne på tværs af kommunen. Integrationspolitikken udspringer af et fælles
værdisæt. Alle skal acceptere og overholde samfundets grundlæggende værdier, ligesom
forskellighed skal accepteres som en del af det danske samfund. Integranter har samme
muligheder, rettigheder og pligter som andre borgere.
Samskabelse, innovation og fælleskab er nøgleord i mødet med alle borgere.
Integrationsopgaven forudsætter i høj grad samskabelse og frivillighed, og er en opgave vi
som kommune ikke kan løse alene.
Kommunen kan ikke invitere borgere – hverken etnisk danske eller borgere med anden etnisk
baggrund end dansk - med hjem i stuen eller med til fodbold. Her gør de frivillige foreninger
et fantastisk arbejde, og har derfor afgørende betydning for en vellykket integration. Med den
nye Integrationspolitik vil vi fortsat have et stort fokus på at styrke samarbejdet med frivillige
kræfter.
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Vision og værdier
Integrationspolitikken sætter fokus på værdierne ”fællesskab”, ”samarbejde”, ”ressourcer” og
”lige muligheder” ud fra en overordnet vision om, at
”borgere med anden etnisk baggrund skal deltage i lokalsamfundets politiske, økonomiske,
arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv på lige fod med andre borgere i Faxe Kommune”.
Visionen følger Byrådets overordnede vision om, at "endnu flere borgere skal opleve at have et
aktivt liv, være en del af et fællesskab og engagere sig i noget meningsfuldt. Det skaber hele
mennesker - man bliver et gladere og stærkere menneske af at høre til, have velfungerende
netværk og være aktiv i sin hverdag. Her spiller frivillige og foreninger en afgørende rolle, og
kommunens rolle er at understøtte dette arbejde ved at stille fritids- og kulturtilbud til
rådighed "1.
Det gælder også for integrationsområdet – visionen favner alle borgere i kommunen, også
dem, der af forskellige årsager kan have vanskeligt ved at finde vej ind i fællesskabet.
Borgerne i Faxe Kommune har forskellige ressourcer og forudsætninger.
Integrationspolitikken skal være med til at understøtte, at alle tager ansvar for deres eget liv,
ligesom den skal være med til at sikre at de, som har brug for det, får den rette støtte.
Integrationspolitikken skal understøtte aktørerne på integrationsområdet så borgerne
oplever, at der er sammenhæng og mening med indsatserne.
Integrationspolitikken lægger vægt på, at integration ikke kun er en kommunal opgave.
Borgeren har også selv et ansvar, og det er samtidig en opgave for hele lokalsamfundet i Faxe
Kommune. Vellykket integration handler om åbenhed, imødekommenhed og støtte i
lokalsamfund, foreningsliv og på arbejdspladser.

Integration i Faxe Kommune
Formålet med integration er, ifølge integrationsloven, at give nyankommne borgere mulighed
for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selvforsørgende og aktivt
deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere2.
På de næste sider kan du læse om pejlemærkerne for integrationsindsatsen i Faxe Kommune.
Pejlemærkerne skal sætte en fælles retning for den måde vi arbejder med integration her i
kommunen. Integrationspolitikken sætter retningen for medarbejderne i kommunen i det
daglige møde med borgerne.

Byrådets vision 2030
Kilde: uddrag af formålsparagraffen af LBK nr. 1146 af 22.06.2020,
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1146
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Peljemærker for integrationsindsatsen i Faxe Kommune
Vi vil arbejde helhedsorienteret!
Det betyder, at vi ser hele mennesket og arbejder sammen på tværs af organisationen og
inddrager frivillige og civilsamfund, når det giver mening for borgeren.
Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne.
Det betyder, at vi vil arbejde med hvordan vi møder integranter med værdighed - det betyder
også, at vi udviser tillid, at vi tror på borgeren og tror på at borgerne er eksperter i eget liv.
Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet!
Det betyder, at vi vil arbejde tættere sammen med civilsamfundet, foreninger og frivillige hvor
det er muligt for, at sikre meningsfulde indsatser for borgerne. Vi vil være opmærksomme på
koblingen mellem frivillighed og kommunen, og hvordan vi styrker den.
Vi vil arbejde for, at understøtte integranter i at opbygge en arbejdsidentitet –
herunder en forståelse af hvordan man indgår i en dansk arbejdskultur – hvilke normer og
regler, der gælder og hvordan man begår sig i det danske samfund. Det vil ske i tæt
samarbejde med virksomhederne.
Vi vil samarbejde med erhvervslivet – det skal være naturligt og fleksibelt at skabe
muligheder, der matcher virksomhedernes og integranternes behov.
Vi vil vejlede om repatriering – vi vil arbejde aktivt med repatriering og informere
borgerne i målgruppen løbende via oplysningskampagner, informationsmøder og lignende.
Det vil vi gøre i samarbejde med frivillige. Repatriering sker når flygtninge og indvandrere
frivilligt vælger at flytte tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Integration: en opgave på tværs af Faxe Kommune
Ligesom integrationsopgaven ikke kan løftes af kommunen alene, kan integrationspolitikken
heller ikke stå alene. Når vi siger, at vi vil arbejde helhedsorienteret betyder det også, at vi
med pejlemærkerne i integrationspolitikken ønsker at sætte en retning, som kan afspejles i
kommunens øvrige politikker og tilhørende handleplaner set i relationen til
integrationsområdet. Det gælder eksempelvis Beskæftigelsesplanen, Sundhedspolitikken,
Værdighedspolitikken, Handicappolitikken mv.
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