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1. og 2. Dagsorden og referat godkendt. 

3. Opfølgning på sidste møde om den nu afsluttede partnerskabsaftale mellem kommunen og 
det tidligere Integrationsministerium.  

En arbejdsgruppe bestående af Chresten, Claus, Kim og Karen har efter oplægget på sidste 
møde læst nogle af dokumenterne om partnerskabsaftalen og lavet et udkast til 
Integrationsrådets anbefalinger. Fokus i anbefalingerne er på forældresamarbejde, som gerne 
må komme i gang tidligt. Herstedlund har haft gode erfaringer med skole/hjemvejleder. Det 
bør tages op på andre skoler. Skolereformen stiller krav til skolebestyrelser om at have en 
strategi om forældresamarbejde. 

Projektet burde have synliggjort sine resultater mere f.eks. overfor skolebestyrelser og 
offentligheden generelt (via hjemmeside). 

Aktiviteten ”Uddannelsestiltag med UU som tovholder”  loves videreført i implementeringen 
af kontanthjælpsreformen overfor unge. Hvordan er det gået med det? 

4. Albertslunds befolkning – oplæg ved Christian Dannerfjord om demografiafsnittet fra 
Integrationsindsats 2014 

Til start blev de statistiske begreber klarlagt. Der inddeles efter herkomst, dvs. 
oprindelseslandet tæller og statsborgerskab er ligegyldigt her. Indvandrere er født i udlandet. 
De kaldes indvandrere i statistikken uanset om de er kommet som flygtninge, studerende eller 
andet. Efterkommere er født i Danmark af forældre, hvor ingen er dansk statsborger og født i 
Danmark. Tredje generation, dvs. børn af en efterkommer, der er dansk statsborger og født i 
Danmark, tælles dermed som dansk oprindelse. Dansk oprindelse har mindst en forældre, der 
er dansk statsborger og født i Danmark. Alle af blandet oprindelse regnes dermed som dansk 
oprindelse. Derudover inddeles i vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Der blev spurgt om 
efterkommere er en relevant kategori at have særskilt i statistikken. 

Oplægget belyste befolkningssammensætningen fra forskellige vinkler.  

Interessante fakta: 
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- Gruppen af indvandrere fra vestlige lande og efterkommere fra ikke-vestlig lande 
vokser mest 

- Tyrkiet, Pakistan og Marokko er de tre største nationaliteter fra ikke-vestlige lande og 
de udgør 70% af den samlede gruppe. 

- Indvandrere og efterkommere har overvægt af personer i den erhvervsaktive alder. 
- Vestlige indvandrere er primært 20-29 år (skyldes til dels de studerende på 

kollegierne) 
- Bestået 9. klasse dansk og matematik. Der er et gab mellem indvandrere/efterkommre 

og elever af dansk oprindelse, men Albertslund ligger bedre end Brøndby og Ishøj. 
Indvandrere tæller kun med her, hvis de er kommet inden de blev 12 år. 

- Betydeligt flere indvandrere og efterkommere er i gang med en videregående 
uddannelse end personer med dansk oprindelse (det kan dog skyldes at personer med 
dansk oprindelse flytter i forbindelse med studierne) 

- Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse steg op til 2009, men er nu faldet, men ikke 
til niveauet før opsvinget. Vestlige indvandreres beskæftigelse er faldet kraftigt. 

Spørgsmål:  

- Hvad ville en nationalitetsfordeling i forhold til aldersgrupper vise? 
- Kan man lave en opgørelse af forældrenes uddannelse i forhold til børnenes? Det 

burde vise et stort socialt løft for indvandrer/efterkommere. 
- Kan vi få kønsopdeling på nogle af uddannelsesstatistikkerne, f.eks. i gang med 

uddannelse i forhold til udenfor arbejdsmarkedet? 
- Hvordan er aldersfordelingen i forhold til førtidspension? 

5. Tilrettelæggelse af Integrationsrådets arbejde med Integrationsindsats 2014 

Diskussion af hvad det er Integrationsrådet skal kommentere på. F.eks.: er der overblik over 
effekten af indsatsen? Er det stadig nødvendigt? Hvad er strategien for indsatsen fremover? 
Hvordan er indsatsen udviklet? 
Integrationsrådet får rapporten så snart den er tilgængelig, men fordeling af afsnit til 
kommentering gør vi først, når alle har set den. 

6. Meddelelser 

Det lokale Beskæftigelsesråd: Nebi fortalte om beskæftigelsesplanen. Der er ingen specifikke 
mål vedrørende indvandrere og efterkommere i den. 

Rådet for Etniske Minoriteter: Beretning for 2013 delt ud. Det blev bemærket at Albertslund 
Integrationsråd i denne periode ikke har en repræsentant i Rådet. Dels er der blevet færre 
valgte pladser, dels havde vi ikke et erfarent integrationsrådsmedlem, der ønskede at stille op. 
Rådet er valgt for 4 år. 

International Medborgerdag: Der har været holdt evalueringsmøde. Vurderingen er, at 
integrationsrådet bruger for meget energi på for lidt, når det ikke lykkes at få andre foreninger 
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mere aktive i planlægningen og det praktiske arbejde. En strategi fremover kunne være at 
satse på flere mindre projekter, der kan laves i samarbejde mellem foreninger (f.eks. 
Lokalhistorisk forening og Tyrkisk Forening lave udstilling sammen) eller at lægge sig op ad 
noget andet, f.eks. byde ind med en aktivitet i Vestegnens Kulturuge.  

Ældrerådet: Britta arbejder som ældrerådsmedlem for at gruppen af ældre indvandrere 
huskes. Fokus på Digitalisering. Den enkelte skal huske at søge om fritagelse. Hvis man ikke 
gør det, vil også beskeder fra sygehuse osv. komme elektronisk. Ældremilliarden kører videre 
næste år. Der er ikke så mange initiativer som når vores målgruppe, dog  er Åben Café og 
projekt for ensomme ældre to aktiviteter der kunne ramme denne gruppe. Britta vil selv gøre 
en indsats for at få information om influenzavaccine ud til ældre indvandrere. Den kan fås i 
Damgårdshave, hvor Netværkshusets kvinder let kan gå over. 

Måske vi skulle have ældre som et emne på et af næste års møder. 

7. Evt.  

Arbejdsplan for resten af 2014 gennemgået. Kommende emner udover Integrationsindsats 
2014 bliver Medborgerpolitik, hvor der nu er indledt et arbejde og formentlig høring af 
Ungestrategi og Kriminalitetsforebyggelsesstrategi. 

 

 

 

 


