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INTEGRATIONSRÅDETS ÅRSBERETNING 2016
Integrationsrådet udarbejder årligt en skriftlig beretning over rådets virksomhed det
forgangne år samt en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i
kommunen.
Årsberetning er udarbejdet til byrådet. Endvidere offentliggøres den på kommunens
hjemmeside samt sendes til Rådet for Etniske Minoriteter.
Supplerende oplysninger om rådets aktiviteter i form af referater, brobyggerpris,
høringssvar mv. findes på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

OM INTEGRATIONSRÅDET
FORMÅL
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens
integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk
ligestilling.
Integrationsrådets opgave er at fremme dialog mellem de etniske minoriteter og
Sønderborg Kommune, samt områdets uddannelsesinstitutioner
Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser
om den almindelige integrationsindsats i kommunen.
Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag
for Rådets behandling af principielle spørgsmål.

SAMMENSÆTNING
Integrationsrådets sammensætning er bestemt af rådets forretningsorden. Rådet
består af i alt 15 medlemmer med bopæl i Sønderborg Kommune, heraf 8
medlemmer, som repræsenterer indvandrere og efterkommere og 6 medlemmer som
repræsenterer bestyrelser og organisationer.
Formand og næstformand for rådet er valgt blandt repræsentanterne for indvandrere
og efterkommere.

REPRÆSENTANTER FOR INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I SØNDERBORG
KOMMUNE
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Mona Youssef Fahd (formand)
Amira Abdul-Halim (næstformand)
Desalegn Tufa
Wael Halawani
Tarik Trbonja
Kawthar Al-Jaw
Ahmad Joumaa
Sinan Jajic

REPRÆSENTANTER FRA DIVERSE ORGANISATIONER
Svend Erik Petersen (Byrådet)
Inger Plauborg (Byrådet)
Thomas Phillipsen (Skolebestyrelserne)
Rikke Holdgaard (Daginstitutionerne)
Lone Øhlenschlæger Damm (Folkeoplysningsudvalget)
Birgitte Andersen (Sprogskolen Lærdansk Sønderborg)

INTEGRATIONSRÅDETS ORDINÆRE MØDEKALENDER FOR 2016
Ifølge forretningsordenen afholder Integrationsrådet 8 ordinære møder årligt. I 2016
blev de ordinære møder gennemført på følgende datoer:
21. januar
17. marts
19. maj
30. juni
18. august
22. september
10. november
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15. december
Alle møder blev afholdt med deltagelse af medlemmer, som sikrede rådet
beslutningsdygtighed.

ØKONOMI
Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af forvaltning Borger,
Beskæftigelse og Sundhed på baggrund af et årlig afsat rådighedsbeløb.

INTEGRATIONSRÅDETS VIRKSOMHED I 2016
FOKUSOMRÅDER
Integrationsrådet har gennem året 2016 beskæftiget sig med forskellige områder af
kommunens integrationsindsats, udover de, i det følgende afsnit, nævnte høringssvar.
Rådet har blandt andet sikret sig viden om integrationsindsatsen ved at invitere
udvalgte repræsentanter fra den kommune forvaltning til deltagelse i rådets ordinære
møder.
I januar og november havde rådet deltagelse af chef for Kompetence- og
Integrationsafdelingen, som orienterede om status på den koordinerende og
beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats for nyankomne flygtninge og
familiesammenførte udlændinge, som deltager i integrationsprogrammet.
I marts deltog repræsentanter fra Børn & familie på invitation af rådet, hvor rådet
hørte om den kommunale indsats for mindreårige uledsagede flygtninge, som
visiteres til Sønderborg Kommune.
Repræsentanter fra forvaltning Børn og Uddannelse deltog til møde i august, hvor
rådet på baggrund af en borgerhenvendelse, ønskede en generel orientering om
andelen og fordelingen af to-sprogede børn og unge i kommunes skoler og
daginstitutioner.
Udover de ovennævnte områder af den kommunale integrationsindsats, har rådet
endvidere beskæftiget sig med rådets egen virksomhed, herunder synlighed,
aktiviteter og generelle bidrag til kommunens virksomhed i forhold til
integrationsindsatsen. Rådet arrangerede, som resultat af dette fokus, et offentligt
dialogmøde på Sønderborg Bibliotek den 30. november under temaet ”Radikalisering
af unge i Danmark”. Endvidere har rådet taget initiativ til en studietur i 2017 til Århus
Kommune med mål om viden og inspiration om særligt udvalgte indsatsområder i
forhold til integrationsopgaven.
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HØRINGSSVAR
Integrationsrådet har i 2016 afgivet høringssvar til følgende:





Integrationsstrategi Sønderborg Kommune – 21. januar 2016
Værdighedspolitik Sønderborg Kommune – 29. april 2016
Biblioteksplan Sønderborg Kommune – 19. maj 2016
Ungepolitik Sønderborg Kommune – 30. juni 2016

Alle høringssvar er at finde på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
KULTUR- OG IDRÆTSNATTEN, BROBYGGERPRISEN 2016
Integrationsrådet deltog med en stand ved Kultur- og Idrætsnatten den 19. august
2016. Rådet var i dialog med mange mennesker. Der blev afholdt en quiz, hvor der
blev uddelt gavekort til Sønderborg Handel.
Sønderborg Kommune indstiftede i 2005 Årets Brobyggerpris, som siden er blevet
uddelt af Integrationsrådet i forbindelse med Kultur- og Idrætsnatten.
Prisen gives til en person, virksomhed eller organisation, som har gjort en særlig
indsats for at fremme integrationen af minoritetsgrupper og for at skabe
mangfoldighed i Sønderborgområdet.
Blandt de indstillede til prisen nominerede Integrationsrådet Foreningen
Soroptimisterne, erhvervsmand Jørgen Mads Clausen og Frelsens Hær i Sønderborg til
prisen. En Dommerkomité bestående af Borgmesteren, formanden for Kultur-, borgerog fritidsudvalget samt formanden for Arbejdsmarkedsudvalget udpegede Frelsens
Hær i Sønderborg til årets vinder af Brobyggerprisen.
Formand Mona Youssef Fahd overrakte prisen til Frelsens Hær på Nørrebroscenen,
som bestod af en buket blomster, et diplom, et glasfad produceret af Tove Hansen og
et gavekort på 5000 kr.

DIALOGMØDE OM RADIKALISERING AF UNGE
Integrationsrådet havde den 30. november inviteret forfatter og journalist Deniz
Serinci til et oplæg og dialogmøde om emnet radikalisering af unge i Danmark.
Arrangementet fandt sted på Sønderborg bibliotek og var åbent for alle.
Der mødte ca. 40-50 interesserede frem og oplægget afledte en bred og spændende
dialog på tværs af oplægsholder, fremmødte borgere og integrationsrådsmedlemmer.
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VEJLEDENDE UDTALELSE OM DEN ALMINDELIGE
INTEGRATIONSINDSATS I KOMMUNEN
Integrationsrådet har med interesse fulgt den kommunale integrationsindsats i løbet
af året 2016.
Integrationsrådet ser meget positivt på, at Sønderborg Kommune har etableret et
integrationscenter, som varetager den koordinerende og beskæftigelsesrettede
opgave i forhold til målgruppen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte i
Sønderborg Kommune. Integrationsrådet bifalder, at kommunen herved har forankret
et særligt fokus på målgruppen.
Rådet ser endvidere positivt på, at Sønderborg Kommune har fokus på at opkvalificere
ledige gennem bl.a. revalidering og andre virksomhedsrettede indsatser.
Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere er forsat lavere end for
etniske danske og derfor anerkender Integrationsrådet, at Sønderborg Kommune
prioriterer virkemidler, som har vist god effekt.
Forskning tyder på, at det gør en positiv forskel, når børn og unge tilbydes
undervisning på deres modersmål. Siden 2002 har det ikke været en pligt for
kommunerne at tilbyde modersmålsundervisning. At Sønderborg Kommune har
fastholdt tilbud herom, ser Integrationsrådet meget positivt på.
Integrationsrådet har følgende anbefalinger til den kommunale integrationsindsats:


At der udvikles en strategi for modtagelse af nyankomne flygtninge, herunder
hvorledes kommunen sikrer nyankomne flygtninge og familiesammenførte en
helhedsorienteret praktisk og vejledende støtte og hjælp til etablering af en ny
tilværelse i Danmark og Sønderborg Kommune.



At der forsat er fokus på, at integration er en fælles opgave. At Sønderborg
Kommune fastholder og udvikler strategier og metoder, som sikrer en høj grad
involvering af civilsamfundet i den samlede opgaveløsning.



At der forsat er fokus på aktiv inddragelse af frivillige foreninger og
fritidsaktiviteter i den samlende integrationsindsats. Integrationsrådet foreslår,
at der afholdes en årlig ”Foreningernes dag”, som skal have til formål at give
borgere i Sønderborg Kommune et øget kendskab til de mange forskellige
foreninger, som findes i kommunen.



At der på tværs af de kommunale forvaltninger arbejdes prioriteret og målrettet
med at modvirke polarisering mellem indvandrere og etniske danske borgere.
Fordomme og myter på tværs af etnicitet, kultur og social klasse kan være en
hindring for en positiv sameksistens og et fælles ansvar for vores samfund.
Lokalaviserne i Sønderborg kan bl.a. anvendes til at fortælle ”de gode historier”
om integration og vores evne til at mødes og skabe relationer på tværs.
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At Sønderborg Kommune arbejder målrettet på at løfte og lykkes med at få
nyankomne flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse eller uddannelse.
Arbejdsmarkedet spiller en essentiel rolle i integrationsprocessen og
konsekvenserne af en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er blevet
yderligere aktualiseret i lyset af stramningerne på kontanthjælpsområdet.



At Sønderborg Kommune, som led i modersmålsundervisning for børn og unge,
sikrer lektiehjælp, da ikke alle forældre er i stand til at løfte denne opgave
grundet manglende dansksproglige kompetencer eller begrænset skolegang.

INTEGRATIONSRÅDET ØNSKER BYRÅDET OG BORGERE I
SØNDERBORG KOMMUNE ET GODT ÅR 2017
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