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120.        Kommissorium for serviceeftersyn af 
integrationsindsatsen

Beslutningstema

Godkendelse af Kommissorium for serviceeftersyn af integrationsindsatsen.

Økonomi

Serviceeftersynet foretages inden for eksisterende ressourcer.

Historik

Den 30. maj 2018 drøftede Byrådet en henvendelse fra Kristendemokraterne om at give 
integrationsindsatsen et serviceeftersyn. Her besluttede Byrådet at; ”sagen oversendes til 
Udvalget for Fritid & Fællesskab, som udarbejder et kommissorium for arbejdet”. 

Sagsfremstilling

Med baggrund i Byrådets beslutning 30. maj 2018 foreligger der et udkast til Kommissorium 
for serviceeftersyn af integrationsindsatsen.
 
Serviceeftersynet foreslås foretaget som en kombination af indhentelse af kvalitative og 
kvantitative data udfra følgende overskrifter/temaer/kriterier;
 

1. Lovgivning på området contra Hedensted Kommunes indsats 
2. Tal for andel af borgere som er i beskæftigelse eller selvforsørgende 12 måneder 

efter ankomsten i perioden 2012 og frem til i dag 
3. Den eksisterende evaluering opdateres med nye faktuelle tal fra de temaer som 

mangler opdatering (grøn farve i bilag 1).
- andel af flygtninge i ordinær beskæftigelse sammenlignet med andre kommuner
- trivselsundersøgelsen hos børn og unge  

4. Repatriering.
Hvad er lovgivningen på området. I hvilket omfang er der sket repatriering og hvordan 
arbejdes der med det.

5. Kvalitative data - ved hjælp af progressionsmålinger fra integration samt 2 
gruppeinterviews. Erfaringerne fra den tidligere evalueringsramme (24. februar 
2016) viser, at der kan være emner, der er svært målbare og mere holdningsprægede. 
De faktuelle tal/data som beskrevet i punkt 1-3 suppleres derfor med mere bløde data 
fra progressionsmålinger foretaget af integrationsafdelingen. Progressionsmålingerne vil 
kunne spille ind i servicetjekket af integrationsindsatsen med input ud fra 
gennemsnitsscoren på 13 parametre over tid. Dermed vil servicetjecket kunne få tilført 
nogle andre perspektiver end de gængse direkte og mere objektive målbare resultater 
på integrationsområdet. 

 
Desuden foretages 2 fokus gruppeinterviews med henholdsvis virksomhedsejere, som har 
flygtninge i beskæftigelse samt repræsentanter fra frivillige og sprogskolen. 
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Administrationen indstiller, 14. august 2018, pkt. 58:
at vedhæftede kommissorium for serviceeftersyn af integrationsindsatsen godkendes.

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 14. august 2018, pkt. 58:
Anbefales godkendt

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 20. august 2018, pkt. 134:
Indstilles godkendt.

Kommunikation

Data indsamles. 
Interessenter indbydes til fokusgruppeinterview. 
Byrådet præsenteres for en rapport ultimo 2018.

Lovgrundlag

Byrådets beslutning 30. maj 2018

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 Forslag til Kommsisorium for evaluering af integrationsområdet.pdf
 Bilag 1. Den oprindelige ramme for evaluering af integrationsindsatsen 2
 Bilag 2. Progressionsmåling_1
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