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Job og Integration
Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august
2015) Status januar 2017
Mål nr. 1 Uddannelse
At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede elever og etnisk
danske elever ved folkeskolens afgangsprøve. Indenfor politikperioden skal andelen
af tosprogede elever, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses
afgangsprøve i fagene dansk og matematik, stige med 4 % til 97 %, som er svarende
til karakterniveauet for unge med dansk oprindelse i Roskilde Kommune.
Målemetode
Data fra det nationale Integrationsbarometer
Data fra Danmarks Statistik
Hidtidige tiltag til at opnå målopfyldelse
Den langsigtede handleplan ift. 2-sprogede børn i folkeskolen følges fortsat.
Handleplanen blev udarbejdet ift. forrige politikperiode, hvor udligning af
karakterforskellen også var et mål. Planen indebærer bl.a. at skolerne arbejder
målrettet med faget dansk som andet sprog kombineret med øget fokus på læsning.
Status mål nr. 1
Integrationsbarometret viser at andelen af indvandrere (her defineret som dem som
er ankommet som 0-12årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår
karakteren 2 eller mere ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematik,
er steget til 96 % i skoleåret 2014/2015 som er seneste måling. Der er her sket en
stigning på 29 % siden barometerets basismåling i 2011.
Ifølge tal fra Danmarks Statistik har stigningen været fra 93 % i 2013 til 96 % i 2015.
Til sammenligning udgør andelen 99 % for de etnisk danske unge i 2015.
Udviklingen viser at målet kan forventes opfyldt allerede i løbet af 2017.
Mål nr. 2 Uddannelse
At andelen af 20-24årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med
ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, skal
stige til mindst 57 % indenfor politikperioden.
Målemetode
Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er
november 2016.
Hidtidige tiltag til at opnå målopfyldelse
Øget fokus på vejledning af unge og forældre omkring uddannelsesmulighederne
med særligt sigte på de uddannelser, hvor der er fremtidige jobåbninger.
Udligning af karakterniveauet i folkeskolen, som er defineret i mål nr.1, influerer
positivt på opfyldelse af mål nr. 2.
Status mål nr. 2
Andelen af 20-24årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikkevestlig

oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse er steget til
53 %. Der er her sket en stigning med 4 % siden barometerets basismåling i 2011.
Til sammenligning udgør andelen 70 % for de 20-24årige etniske danskere.
Udviklingen viser at målet kan forventes opfyldt indenfor politikperioden, men det vil
fortsat kræve et særligt fokus.
Mål nr. 3 A Beskæftigelse og selvforsørgelse
At 40 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for hvem
integrationsperioden ophører indenfor perioden 2016-2018, skal komme i
uddannelse, hvis de er omfattet af uddannelsespligten, eller i ordinær beskæftigelse
inden for den 3-årige integrationsperiode og dermed være selvforsørgende, svarende
til at betingelserne for at hjemtage resultattilskud er opfyldt. Andelen svarer til 120
personer.
Målemetode
Data fra det kommunale sagssystem Opera
Data fra ledelsesstyringssystemet OPUS.
Tiltag til at opnå målopfyldelse
En særlig målrettet indsats for målgruppen fra dag ét med vægt på bl.a.
sprogkundskaber, samfundsforståelse, og digitalisering. Uddannelsesvejledning for
de, der er omfattet af uddannelsespligten. Kortlægning af flygtningenes medbragte
kvalifikationer, en virksomhedsopsøgende indsats fokuseret på de brancher, hvor der
især er job-åbninger, og hvor rekrutteringsbehovet matcher med flygtningenes
kvalifikationer. Tæt virksomhedssamarbejde og støtte både til flygtningen og
arbejdsstedet omkring fx sproglige, kulturelle og praktiske udfordringer for at sikre
succesfulde forløb.
Status på mål nr. 3 A
Ifølge Integrationsloven § 45, modtager kommunen resultatstilskud i de tilfælde hvor
integrationsborgere kommer i job/uddannelse og fortsætter i en sammenhængende
periode på mindst 6 måneder.
Nedenstående tabel viser antal og andel af borgere der er udgået af
integrationsperioden og hvortil kommunen har hjemtaget resultattilskud pga. de er
kommet i job eller uddannelse indenfor integrationsperioden i mindst 6 måneder.
Andel/antal af borgere, der afslutter deres 3-årige integrationsperiode
Slutkvartal Antal Antal i job/uddannelse Andel
1kv 2016
21
8
38,10%
2kv 2016
25
12
48,00%
3kv 2016
17
4
23,53%
Ud af de 63 borgere der udgik af integrationsperioden i løbet af de første 3 kvartaler
af 2016 var de 24 i job eller uddannelse, svarende til en andel på 38 %.
(3. kvartal er dog ikke opdateret og tallene forventes derfor at stige).
Udviklingen de seneste måneder går yderligere i retning af at stadigt flere nye
flygtninge kommer i job eller uddannelse tidligt i integrationsperioden og dette
forventes at præge de kommende resultater.
Udviklingen viser at målet kan forventes opfyldt indenfor politikperioden, men det vil

kræve et fortsat fokus og en særlig indsats.
Mål nr. 3 B Beskæftigelse og selvforsørgelse
At inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig
baggrund der er selvforsørgende stige til 75 %. Udgangspunktet i dag er 69 %.
Målemetode
Data fra KMD
Status på mål nr. 3 B
Andelen af borgere med ikke vestlig baggrund der er selvforsørgende udgør januar
2017 73 %.
Udviklingen viser at målet kan forventes opfyldt indenfor politikperioden.
Mål nr. 4 Beskæftigelse og selvforsørgelse
At mindst 70 % af borgere omfattet af integrationsperioden skal afslutte deres
danskuddannelse med resultatet bestået inden for deres 3-årige integrationsprogram.
Målemetode
Data fra det nationale integrationsbarometer, seneste måling er 2015.
Tiltag til at opnå målopfyldelse
Systematisk brug af højskoleophold på højskoler der tilbyder dansk som andetsprog.
Fokus på udvikling af flere sprogstimulerende tilbud i samarbejde med frivillige, fx
sprogtræning cafeer og sprogmentorer, som supplement til den lovpligtige
danskuddannelse. I 2016 har vi samarbejdet med CLAVIS om at lægge
danskundervisningen ud i flere virksomheder i tilknytning til flygtningenes
praktikforløb, når det har været muligt at samle et undervisningshold, og
undervisningen er gjort brancherettet.
Status på mål nr. 4
Ifølge Integrationsloven § 45, modtager kommunen resultatstilskud i de tilfælde hvor
integrationsborgere afslutter en dansk uddannelse.
Integrationsbarometeret viser at andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet
der består en danskprøve inden for 5 år er steget til 79 % i 2015, som
var seneste måleperiode. Her er der sket en fremgang på 8 % siden basismålingen i
2012. Til sammenligning er beståelsesprocenten på landsplan 72 % i 2015.
I 2013 var beståelsesprocenten 73 % mens den var 66 % på landsplan
Fordi integrationsperioden i 2016 blev ændret til 5 år er måling af danskuddannelse
blevet ændret i det nationale integrationsbarometer med bagudrettet virkning.
Det er derfor ikke længere muligt at måle udviklingen mod en beståelsesprocent på
70 % inden for den treårige periode.

Udviklingen viser at der er sket en vældig positiv fremgang og målt på den 5 årige
periode er målet opfyldt i 2015.
Mål nr. 5 Beskæftigelse og selvforsørgelse
At inden udgangen af politikperioden skal 80 % af alle flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af den 3-årige integrationsperiode,

være i aktivering målrettet uddannelse eller beskæftigelse i gennemsnitlig 75 % af
fuld tid (37 timer). Det svarer til at aktiveringsgraden øges til 60 %.
Målemetode
Data fra jobindsats.dk.
Tiltag til at opnå målopfyldelse
Øget aktivering gennem bl.a. højskoleophold, praktikforberedende afklaring bl.a. i det
interne tilbud Projekt Tilløb, praktikforløb og job med løntilskud i offentlige og private
virksomheder er væsentlige elementer i den uddannelses- og jobfokuserede indsats.
Status på mål nr. 5
Tabellen viser at både aktiveringsgrad og andel af aktiveringsberørte borgere er
steget markant gennem 2016.
Aktiveringsgrad for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i
Roskilde kommune
Type/periode Aktiveringsgrad Andel aktiveringsberørte
1. kvt 2016 52,1 67,1
2. kvt 2016 58,2 70,9
3. kvt 2016 64,2 84,5
Udviklingen viser at allerede i 3. kvartal 2016 har målgruppen nået en aktiveringsgrad
på 64,2 % og 84,5 % har været berørt af aktivering.
Dermed er mål 5 blevet opfyldt allerede i 2016.
Mål nr. 6 Medborgerskab og inklusion
At udbrede integrationsfremmende og medborgerskabsfremmende aktiviteter til
kommunens mindre lokalsamfund i samarbejde med lokale borgere og frivillige
aktører med brug af lokalbibliotekerne som base.
Indenfor politikperioden skal der i alle kommunens lokalbiblioteker være etableret
mindst et` fast velbesøgt tilbud, fx sprogtræning, netværkscafe eller lignende for
flygtninge og andre nydanske borgere, suppleret med aktiviteter af oplysende og
netværksskabende karakter. Aktiviteterne skal drives med lokale frivillige som primus
motor, allerhelst frivillige med både dansk og anden etnisk baggrund. Aktiviteterne
skal sigte på at introducere de nydanske borgere til det lokale foreningsliv, idræt og
kulturelle aktiviteter.
Målemetode
Årlig opgørelse i hvert af de lokale biblioteker over de integrations- og
medborgerskabsfremmende aktiviteter, medvirkende frivillige aktører og deltagende
nydanskere.
Tiltag til at opnå målopfyldelse
Udvikling af forskellige integrations- og medborgerskabsfremmende aktiviteter i
samarbejde med kommunens lokalbiblioteker og lokale frivillige aktører.
I løbet af 2016 er der blevet etableret flere nye indkvarteringssteder spredt over hele
kommunens geografi. Denne udvikling har øget behovet for integrationsfremmende
aktiviteter i samarbejde med lokale frivillige ude i de små lokalsamfund.
Med lukning af Asylcenter Roskilde har Integration indgået i et samarbejde med det
meget store frivillige netværk Roskilde Flygtningevenner og Frivilliggruppen under

Dansk Flygtningehjælp om udvikling af integrationsfremmende aktiviteter målrettet
kommunens flygtninge. De frivillige får bl.a. en base i Kurhuset i Sct. Hans området.
Langt de fleste frivillige har dansk baggrund men målet er løbende at forsøge at
inddrage foreninger og frivillige med anden etnisk baggrund.
Status på mål nr. 6
I løbet af 2016 er etableret lektiecafeer og sprogtræningsaktiviteter for nye flygtninge
i Jyllinge, Viby Sjælland og (i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp)
idrætsbiblioteket i Æblehaven/Roskilde. Udover bibliotekerne er blevet etableret fire
nye sprogtrænings- og netværkscafeer i forskellige lokaliteter i kommunen bl.a. Sankt
Hans området.
De frivillige netværk og organisationer er primus motor for aktiviteterne som især
rummer lektielæsning, samtaletræning, lege og spil samt hjælp med kontakt til det
offentlige.
Udviklingen viser at målet kan forventes nået inden for politikperioden.
I nogle tilfælde har det været mere hensigtsmæssigt at benytte et indkvarteringssted
som base for de integrationsfremmende aktiviteter frem for lokalbiblioteket.

