Integrationspolitik
vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune den 6. september 2012
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Kommunalbestyrelsens politiske vision
Stevns skal være en god kommune for alle borgere – uanset etnisk baggrund.
Vi skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale,
sundhedsmæssige og kulturelle liv og være selvforsørgende.

Kommunalbestyrelsens formål
Vi ønsker at medvirke til at fremme udlændinges integration i det danske samfund.
Vi ønsker at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere uanset etnisk baggrund.
Ligeværdighed og lige muligheder skal søges skabt i alle livssituationer – både for børn, voksne og ældre,
når det gælder bolig, uddannelse, beskæftigelse, fritidsliv og sundhed.

Kommunalbestyrelsens politiske målsætninger
Målet er at fremme integrationen i Stevns Kommune/det danske samfund ved at
•

sikre den bedst mulige modtagelse og boligplacering af de flygtninge, der modtages i Stevns
Kommune

•

søge at udligne forskelle i udbyttet af skolernes undervisning, således at nydanske og etniske
danske børn opnår samme udbytte og herved tilstræbe, at flere nydanskere over 15 år
gennemfører en ungdomsuddannelse

•

nedbringe andelen af nydanske borgere på overførselsindkomst

•

styrke samarbejdet med lokale frivillige og med etablerede frivilligorganisationer, så vi
derigennem styrker nydanskeres brug af det danske sprog – også i fritiden – samt giver mulighed
for indsigt i dansk kultur på nært hold. Herved styrkes følelsen af inklusion frem for ensomhed og
eksklusion

•

tilbyde sundhedsydelser, der også afspejler de særlige behov man kan have med anden etnisk
baggrund.

•

yde ældrepleje med respekt for den enkeltes kulturelle baggrund og ønsker for egen alderdom og
sammen med borgeren skabe gode rammer for samarbejde med pårørende og andet netværk
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Politiske mål og indsatser i Integrationspolitikken 2012 – 2014

Mål 1 – Modtagelse af flygtninge
Målet er, at nye flygtninge i videst muligt omfang – hvor det er relevant - besøges på asylcentret forud
for ankomsten til kommunen for at sikre så vellykket en modtagelse så muligt.
Målemetode: Borgerservice registrerer antallet af modtagne personer (familier) og registrerer endvidere
antallet af besøg på asylcentre forud for modtagelsen.
Mål 2 – Boligplacering i permanent bolig nær offentlige transportmidler
Målet er, at nye flygtninge i videst muligt omfang fra ankomsten tildeles en permanent bolig nær
offentlige transportmidler, så de opnår bedst mulig adgang til f.eks. fritidstilbud og skole.
Målemetode: Borgerservice registrerer antallet af modtagne personer (familier) og registrerer endvidere
boligplaceringen (midlertidig / permanent)
Mål 3 – Nedbringe antallet af nydanskere på overførselsindkomst
Borgere, der er underlagt reglerne i integrationsloven, får tilbudt hjælp til job og/eller uddannelse
indenfor lovens rammer. Øvrige borgere med udenlandsk baggrund og som er underlagt anden
beskæftigelsesmæssig lovgivning får tilbud om hjælp til job og/eller uddannelse efter disse regler.
Der lægges primært vægt på en virksomhedsrettet indsats og denne tilstræbes tilrettelagt sammen med
sprogundervisning. Det tilstræbes, at Jobcentret inddrager aktører, der har særlig viden om integration af
udlændinge på arbejdsmarkedet.
Målet er løbende at have henvist 12 borgere, som er omfattet af Integrationsloven og bosat i Stevns
Kommune til et særlig tilrettelagt forløb. Formålet med forløbet er at udarbejde og iværksætte en plan for
fremtidig forsørgelse for de visiterede borgere. Et andet formål med forløbet er, at introducere nye
metoder i integrationsindsatsen for Jobcenter Stevns.
Det er tillige et mål, at 50 % af de henviste deltagere kommer i job eller uddannelse.
Målemetode: Jobcentret registrerer antallet af henviste samt antallet af de henviste, der efterfølgende
kommer i job eller uddannelse.
Mål 4 – Levere sundhedsydelser, der matcher særlige behov
Delmålet er at afdække, om der er behov for særlige sundhedsydelser, som ikke leveres i dag.
Målemetode: Gennem dialog med borgere, pårørende, fagpersoner i kommunen og eksterne
samarbejdspartnere kortlægges i hvilket omfang, de nuværende sundhedsydelser dækker borgernes
behov.
Mål 5 – Yde ældrepleje med respekt for den ældres kulturelle baggrund samt skabe gode
rammer for pårørendesamarbejde.
Delmålet er at kortlægge og beskrive omfanget af nydanskeres behov for ældrepleje og det nuværende
samarbejde med pårørende.
Målemetode: Med afsæt i eksisterende data beskrives antallet af nydanske borgere, som modtager
hjemmepleje/hjemmesygepleje. Gennem dialog med involverede medarbejdere og pårørende beskrives
det nuværende samarbejde og evt. anbefalinger for udvikling af indsatsen.
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