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Det afgående Integrationsråds indstilling til Byrådet om at udvide
antallet af medlemmer blev imødegået ved Byrådsmødet onsdag d.
28. februar 2018. Byrådet vedtog at Integrationsråd fremover kan
dannes med minimum 9 medlemmer og maksimum 25
medlemmer.
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Integrationsrådet i Skanderborg Kommunes blev konstitueret den
24. maj 2018 og består af 20 medlemmer, fordelt mellem 11 kvinder
og 9 mænd. Rådet består af borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund samt borgere med tilknytning til
skolebestyrelser, frivilligforeninger, erhvervslivet og kulturlivet i
kommunen.
Integrationsrådet har vedtaget en forretningsorden og i denne
fremgår det, at Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at
Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt
egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Integrationsrådet er fortsat i den indledende fase, hvor vi skal finde
os selv og afklare, hvordan vi ønsker at arbejde fremadrettet og
hvordan vi bedst muligt kan udnytte Rådets mange kompetencer
samt muligheder for indflydelse.
For at sikre fremdrift har Integrationsrådet besluttet at nedsætte et
forretningsudvalg bestående af fem medlemmer, som løbende tager
sig af Rådets opgaver imellem de ordinære møder.
To medlemmer af Integrationsrådet er desuden valgt til det
landsdækkende Repræsentantskab for Rådet for Etniske
Minoriteter (REM).

Rådets møder
Integrationsrådet har efter konstitueringen i maj afholdt tre møder.
På disse møder har Rådet blandt andet behandlet og diskuteret
følgende emner:
-

Integrationsloven
Integrationspolitikken i Skanderborg Kommune

Beskæftigelse og sundhed
Sekretariat B&S
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-

Kommunens opgaver ved modtagelsen
Virksomhedsrettede tilbud
Boliger til flygtninge
Den frivillige indsats på området

Integrationsrådet har desuden drøftet henvendelsen fra Renosyd vedrørende ny affaldsplan.
Annemette Fuglsang supplerede punktet, der især omhandler udfordringerne med
affaldssorteringen i visse områder af kommunen.
Integrationsrådet har ligeledes på flere møder debatteret, hvordan Rådet bliver mere synlig og
tilgængelig for kommunens borgere f.eks. via sociale medier, borgermøder, mv.

Dialogmøde med udvalget
I november deltog Integrationsrådet i dialogmøde med Kultur-, Sundheds- og
Beskæftigelsesudvalget. På mødet blev Integrationsrådet præsenteret for udvalget og der var
efterfølgende drøftelser af, hvordan Integrationsrådet kan understøtte, rådgive og kvalificere
Byrådets arbejde på området, med det fælles mål for øje at skabe en vellykket integration i
kommunen.
På mødet blev det ligeledes drøftet, at Integrationsrådet ønsker at biddrage til arbejdet
omkring kommunens udviklingspolitiske strategispor 2: ”Demokrati og borgerinddragelse”
samt strategispor 5 ”En kommune, hvor alle er med”.

Høringssvar
Integrationsrådet har i 2018 afgivet et høringssvar på følgende:
-

Byrådets Udviklingspolitik 2018-2021
Byrådets Budgetforlig 2019

Aktiviteter i 2018
Integrationsrådet deltog i temaaften om flygtninge og traumer og den frivillige støtte.
Desuden deltog Integrationsrådet med en stand ved sommerfest i Højvangen. Her havde
Rådet mulighed for at komme i dialog med borgerne om Integrationsrådets arbejde og høre
om borgernes erfaringer.
I efteråret tog Integrationsrådet aktivt del i arrangementet ”Sammen om integration”, hvor
Rådet kom med deres input til, hvordan vi i fællesskab kan finde løsninger på udvalgte
udfordringer på integrationsområdet.

Økonomi
I 2018 har Integrationsrådet brugt midler på annoncering, promoveringsmateriale samt
mødeforplejning. Rådet har et fast årligt budget på 32.000 kr., men
som følge af et ubenyttet budget gennem flere år, var der et korrigeret
Beskæftigelse og sundhed
budget for 2018 på 145.000 kr.
Sekretariat B&S
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk
Side 2 af 3

I alt har Integrationsrådet forbrugt 788 kr. i 2018. Der er således ubrugte midler af det
samlede budget på 144.212 kr. Dette beløb forventes overført til 2019.

Foreløbige planer for 2019
Som noget af det første i 2019 vil Integrationsrådet afholde en temaaften, hvor Rådet blandt
andet vil sætte fokus på rolleforståelse, ansvarsfordeling og forventningsafstemning i Rådet.
Formålet med temaaftenen er at skabe et godt fundament for Rådets fremtidige arbejde.
I 2019 vil Integrationsrådet blandt andet sætte fokus på indsatsen på børne- og ungeområdet,
indsatsen på ældreområdet, transport og kollektiv trafik i kommunen samt uddannelse og
udnyttelse af integrationsborgeres ressourcer.

Med venlig hilsen
Adele Davis Boe
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