Indstilling til fortsat virke efter kommunevalg 2017
Integrationsrådet mener at rådet har en vigtig rolle ift integration af nydanske borgere i Roskilde kommune.
Derfor mener vi at Rådet skal fortsætte sit virke også efter det kommende valg.
Integrationsrådet har bidraget til formulering af Roskilde kommunes Integrationspolitik for 2015-18. Den
tætte dialog som rådets medlemmer har med målgruppen betyder meget for ytring af deres udfordringer
og ønsker og forslag og kanalisering og formulering af disse til politik og handling. Derudover arbejder
medlemmerne professionelt med flere af de felter som vedrører nydanskernes daglige liv. Vi bidrager også
gerne til udviklingen af en ny integrationspolitik for den næste byrådsperiode.
Ligesom de tidligere år, ønsker rådet at arbejde med bl a. disse områder
• Boligpolitik, med det mål at etablere tryghed og god naboskab mellem danske og nydanske
beboere i kommunen
• Arbejdsmarkedspolitik, for at få endnu flere ledige nydanske borgere på arbejdsmarkedet,
herunder de ledige kvinder som har større udfordringer på det felt.
• Uddannelsespolitik, med det mål at få flest mulige nydanske unge til at vælge uddannelse frem for
ufaglærte jobs og periodiske forsørgelse gennem det offentlige
• Skolepolitik, med det mål at få nydanske børn til at opnå højere karaktergennemsnit.
• Kultur og idrætspolitik, med det mål at nydanskere i højere grad deltager i forenings og idrætslivet.
Det skal nævnes at Integrationsrådet tidligere har bidraget til Roskilde kommunes forskellige politikker,
gennem dets høringsret. Men vi oplever at de forskellige forvaltninger ind i mellem glemmer at høre
Integrationsrådet, før en politik bliver endelig besluttet. Vi håber at kunne fortsætte og styrke
høringsfunktionen til gavn for integrationen i andre politikområder.
Kort kan vi sige at Integrationsrådet gør en vigtig og afgørende forskel ift integration af nydanske borgere i
lokal samfundet. Rådets fortsat virke vil sikre stabilitet og en god og stabil udvikling på de oven nævnte
områder.
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