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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes integrationspolitik 

2015-2018 

Valby Lokaludvalg takker for modtagelsen af ’Udkast til 

Københavns Kommunes integrationspolitik 2015- 2018’. 

Høringssvaret er udarbejdet af Valby Lokaludvalgs udvalg ’Et 

helt liv’ og indsendes med forbehold for lokaludvalgets endelige 

vedtagelse på dets ordinære møde den 9. december 2014.  

 

Valby Lokaludvalg støtter politikkens mål og ser positivt på det øgede 

fokus på beskæftigelses-, uddannelses- og skoleområdet. 

Lokaludvalget anerkender udfordringen med integrationen af 

københavnere med ikke-vestlig baggrund, men mener, at en så 

omfattende integrationspolitik omfatter alle københavnere med anden 

etnisk baggrund end dansk. Lokaludvalget så gerne, at man igen 

arbejdede med begrebet ’inklusion’ i integrationspolitikken, da dette i 

høj grad er med til at understrege ønsket om et København åbent for 

alle.  

 

Nedenstående høringssvar er opdelt efter fagområder. 

 

 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mål 

 For at nå målet om at styrke følelsen af tilhørsforhold, finder 

lokaludvalget det nødvendigt, at der i politikkens indsatser ikke blot 

tænkes i at få den enkelte integreret i uddannelsessystemet, men i 

højere grad tænkes i løsninger, der kombinerer beskæftigelses- og 

uddannelsestilbud med tilbud, der giver mulighed for positive sociale 

fællesskaber. At begå sig og føle et tilhørsforhold opnås ikke 

udelukkende igennem sprogundervisning og ved at komme i job, men 

er i lige så høj grad afhængig af en inklusion i det sociale og kulturelle 

liv. Lokaludvalget så gerne beskæftigelsesindsatser, hvor der 

sideløbende med jobindsatsen blev sat fokus på frivilligt arbejde og 

den enkeltes mulighed for deltagelse i foreningslivet.     

   

Lokaludvalget bifalder beskæftigelses- og integrationsudvalgets øgede 

fokus på vejledning og støtte på erhvervsskolerne. For at 
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imødekomme beskæftigelses- og integrationsudvalgets mål om at 

færre unge falder fra deres uddannelse, opfordrer lokaludvalget til, at 

der i højere grad arbejdes med at sikre uddannelsestilbud, der er 

relevante for den enkelte unges interesser.  

 

Udvalget ser et potentiale i at udbrede den individuelle støtte til også 

at omfatte kommunens jobcentre og opfordrer til brug af 

mentorordninger, hvor erfaringer viser, at det er givende.  

Der bør være et øget fokus på, at sætte den unge i kontakt med 

virksomheder så tidligt i et beskæftigelses- eller skoleforløb som 

muligt, med henblik på at sikre, at den enkelte tilegner sig de 

nødvendige erhvervsmæssige kompetencer. Lokaludvalget så gerne, at 

der blev arbejdet med indsatser, hvor deltidsjob og skole kombineres. 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets mål 

Som en forudsætning for at komme i mål med de udstukne 

målsætninger, hvor man i høj grad lægger opgaver for integration ud i 

institutionerne, skal det sikres, at der er de nødvendige ressourcer til at 

løfte opgaven.  

 

Socialudvalgets mål 

Lokaludvalget tilslutter sig, at inkluderende dagtilbud og skoler er et 

vigtigt led i indsatsen for at nedbringe ungdomskriminaliteten, men 

udvalget efterspørger et større fokus på flere inkluderende institutioner 

og tilbud for unge over 18, der ikke er en del af foreningslivet. 

 

Teknik- og Miljøudvalgets mål 

Københavnere med ikke-vestlig baggrund bor oftere i et udsat 

boligområde. I udsatte boligområder med en høj grad af almene 

boliger, opfordrer lokaludvalget til, at anvisningen af boliger sker med 

en målsætning om, at der ikke sker en øget segregation i de udsatte 

boligområder. 

 

Lokaludvalget opfordrer til, at integrationspolitikken indenfor alle 

udvalgs fagområder har det som et overordnet mål, at tiltagene så vidt 

muligt praktiseres som en proaktiv indsats.   

 

Med venlig hilsen 

Michael Fjeldsøe 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 


     

 


