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Det vigtigste mål med beskæftigelsesindsatsen er 
at støtte alle borgere i at få eller bevare tilknytnin-
gen til arbejdsmarkedet, så de kan forsørge sig selv 
og familien.

I Århus Kommune vil man målrette indsatsen i for-
hold til de enkelte gruppers uddannelse og er-
hvervsmæssige kompetencer.
Strategien er generelt, at kvalificeringen hurtigst 
muligt skal foregå ude i virksomhederne.

Personer med mellemlange eller 
videregående uddannelser:
Erfaringerne viser, at der i denne gruppe er mange 
ressourcestærke mennesker, som med en målret-
tet kompetenceafklaring og indsats kan få et ar-
bejde, som svarer til uddannelsesniveau og øn-
sker.

Der er flere succeshistorier bl.a. fra finansverde-
nen. De skal fastholdes og tjene som inspiration og 
lokomotiv for den samlede integrationsindsats.

Personer med få uddannelses- og 
erhvervsmæssige kompetencer
I denne gruppe ses ofte en række sociale, personli-
ge og helbredsmæssige problemer, som man fra 
kommunens side skal forholde sig til gennem be-
skæftigelsesindsatsen.

Denne gruppe skal derfor have andre former for 
tilbud, så de pågældende personer bedre får fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet.

Personer med svage boglige, sociale og 
personlige kvalifikationer
Udfordringen for kommunen er her at sikre denne 
gruppe en plads på arbejdsmarkedet.

Mål: Beskæftigelsesgraden for personer med 
etnisk minoritetsbaggrund skal øges med mindst  
3 procentpoint om året.
Indsatsen skal være kendetegnet ved at samarbej-
det med private virksomheder har høj prioritet.

Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen 
ønsker at medvirke til at skabe sammenhæng i ind-
satsen over for etniske minoriteter.

Beskæftigelse

Fodfæste på arbejdsmarkedet er alfa og omega 

for vellykket integration.

Bosætning

I Århus Kommune arbejder man målrettet på at 
opnå en blandet beboersammensætning i lokalområ-
derne. Bosætningsindsatsen skal dog ikke ses isole-
ret, men skal derimod indgå i en helhedsbetragtning 
for de enkelte lokalområder.

Derfor skal der udarbejdes en helhedsplan for de ud-
satte boligområder i et samarbejde mellem kommu-
ne, boligforeninger og evt. andre relevante parter, 
hvor man sammen sætter nye initiativer i gang, der 
er tilpasset det enkelte områdes konkrete udfordrin-
ger.

Der er flere veje at gå i indsatsen. Man kunne f.eks. 
prøve at skabe en fordeling af forskellige boligformer 
(leje-, andels og ejerboliger), der tager højde for de 
enkelte familiers ønsker til boligstørrelse og husleje.

En anden vinkel kunne være at se nærmere på, hvor-
dan det enkelte område kan udvikles rent erhvervs-
mæssigt.

Andre initiativer kunne bestå i at se på mulighederne 
for forskellige boligsociale aktiviteter, ombygninger, 
miljøforbedringer m.v.

Endelig kan man generelt forsøge at fastholde res-
sourcestærke borgere i et problemramt område.

Med andre ord skal der laves en varig og helhedsbe-
tonet indsats, der kan omdanne de socialt udsatte 
boligområder til attraktive bydele og fremme en 
mere alsidig beboersammensætning.

Mål: Integrationspolitikkens bosætningsindsats 
skal fremme en mere alsidig befolkningssammen-
sætning i og på tværs af kommunens lokalsamfund 
og boligområder for herigennem at fremme integra-
tionen.
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Ny integrationspolitik  
i Århus Kommune

Århusianerne har fået ny integrationspolitik. Det ved-
tog et enigt byråd den 13. juni 2007. Politikerne vil 
brede ansvaret for integrationen ud i lokalsamfun-
dene. Vise at integration ikke er en snæver kommu-
nal opgave. Det er noget vi alle skal tage del i – inte-
gration er et fælles ansvar.

Indsatsen skal ske i en demokratisk ånd. Det er et 
ufravigeligt krav, at vi alle lever op til de regler og 
værdier, der gælder i det danske samfund.

I Århus Kommune skal integration tænkes ind som 
en integreret del af alle aktiviteter. Der skal være væ-
sentlig mere fokus på de fundamentale områder 
som børn og unge, uddannelse, fritid, kultur, ældre-
området m.v. Og mindre fokus på projekter.

Med den nye integrationspolitik ønsker Århus Kom-
mune at leve op til kommunens generelle vision: 

Århus – en god by for alle. Der skal 
være plads til forskellighed og 
mangfoldighed. Integration skal 
være vores styrke.

Målsætning for integrationspolitikken
”…at styrke sammenhængskraften i det århusianske 
samfund og at alle – uanset etnisk eller kulturel bag-
grund – indgår som aktive medborgere med respekt 
for de grundlæggende demokratiske værdier. Etni-
ske minoriteter skal have reelt samme muligheder, 
rettigheder og pligter som byens andre borgere.”
Sådan lyder målsætningen i den nye integrationspoli-
tik. Og som noget nyt, skal den tænkes ind overalt og 
på alle niveauer i Århus Kommune. 

Det kaldes mainstreaming og betyder bl.a., at der al-
tid er fokus på integration, når der ændres eller la-
ves nye politikker i Århus Kommune. 

Integration bliver således et centralt omdrejnings-
punkt for alle medarbejdere og ledere på alle niveau-
er.

Derudover sikrer den nye integrationspolitik, at det 
fremover bliver obligatorisk at inddrage borgerne i 
væsentlige beslutninger, der får konsekvenser for 
borgerne.

Servicedifferentiering er et nyt begreb i integrations-
politikken. Forskellige grupper har forskellige behov 
og det betyder i praksis, at kommunen i nogle tilfælde 
vil tilbyde forskellig service. Hvordan servicedifferen-
tieringen så sker mest hensigtsmæssigt vil kræve en 
dialog med de berørte borgere.

Integrationspolitikkens målsætning vil i de kommen-
de år søges opfyldt ved at lægge særlig vægt på fire 
indsatsområder: Medborgerskab og antidiskrimina-
tion, uddannelse, beskæftigelse samt bosætning.

Opfølgning på integrationspolitikken
Medio 2009 vil der konkret blive fulgt op på integra-
tionspolitikken overfor byrådet.

Du kan læse mere om Århus Kommunes integrati-
onspolitik på Århus Kommunes hjemmeside: 
www.aarhuskommune.dk

I den nye integrationspolitik er medborgerskab et 
centralt område. Medborgerskab betyder, at alle 
borgere er ligeværdige på tværs af etnisk, kulturelt, 
sprogligt tilhørsforhold og social baggrund.
Det stiller krav til både Århus Kommune, bysamfun-
det og alle borgere.

Kommunen skal medvirke til, at alle får reel mulighed 
for at være aktive medborgere i hverdagen.

Integrationspolitikken skal derfor stimulere borger-
nes vilje til at arbejde for et ligeværdigt medborger-
skab og dermed få evnen til at forsørge sig selv og 
sin familie.

Endelig skal integrationspolitikken fremme mulighe-
derne for, at alle kan udfolde sig i det danske sam-
fund på alle niveauer.

Mål: Århus er en sammenhængende by, hvor alle 
er aktive medborgere.

Antidiskrimination er nøgleordet i bekæmpelse af 
diskrimination. Det betyder overordnet, at der laves 
tiltag og foranstaltninger med det formål at fjerne 
diskrimination fra arbejdspladsen. Der skal samtidig 
sikres en diskriminationsfri service over for både 
borgere og brugere i Århus Kommune.

Men hvad er diskrimination? 
Den direkte diskrimination er f.eks. hvis en ansøger 
til en stilling får et afslag med den begrundelse, at 
han eller hun har en bestemt etnisk oprindelse.

Den indirekte diskrimination er, hvis der stilles spe-
cielle krav til en stilling om f.eks. perfekte danskkund-
skaber, som systematisk udelukker bestemte grup-
per – uden at det er sagligt, rimeligt og objektivt 
begrundet.

Endelig kan der ligger en utilsigtet (institutionel) dis-
krimination i at gøre tingene som man plejer – så en 
diskriminationsfri service omfatter også et løbende 
serviceeftersyn af om særlige behov tænkes ind i 
den daglige indsats, så målene opfyldes for alle bor-
gere.

Enhver som oplever eller overværer direkte eller indi-
rekte diskrimination har en forpligtigelse til at rea-
gere aktivt for at bekæmpe diskrimination.

Mål: Medarbejderne i Århus Kommune skal sik-
res mod direkte og indirekte diskrimination under 
rekruttering, ansættelse og afskedigelse.
Medarbejdere i Århus Kommune skal til enhver tid 
efterleve værdierne om troværdighed, respekt og 
engagement overfor borgere/brugere, så direkte/
indirekte diskrimination undgås.

Århus Kommune skal sørge for, at alle børn har 
optimale muligheder for indlæring. Der skal være 
en rød tråd i indsatsen, og det skal ske helt fra føds-
len med fokus på at udvikle alle de kompetencer, 
som er nødvendige for at lære – og som danner 
basis for skoleparathed, studieegnethed og efter-
følgende beskæftigelse.

Enhver institution (pasningstilbud, skole, fritidstil-
bud osv.) skal fortsat bidrage til, at ”egne” børn og 
unge ”når i mål” med læring og uddannelse.

Som noget nyt forpligtiges enhver institution til 
også at bidrage til fællesskabets opgave med læ-
ring og uddannelse til alle børn og unge i Århus. 
Denne udvikling er i gang (f.eks. i form af venskabs-
klasser), men skal udfoldes systematisk.

Forståelse for egen og andres kulturer og styrkelse 
af fællesskabets sammenhængskraft sikres bedst 
gennem en indsats for demokratisk medborger-
skab for de 0-18 årige.

Der er på alle alderstrin brug for at give tosproge-
de børn og unge bedre dansksproglige kompeten-
cer og dermed læringsmæssige forudsætninger.

Der udarbejdes i 2007 en handlingsplan for en 
sammenhængende forstærket sproglig indsats for 
de 0-18 årige i Århus Kommune.

I handlingsplanen pålægges alle led i den røde tråd 
(institutioner, ansatte og forældre) et konkret an-
svar for at bidrage til læringen.

Mål: Magistratsafdelingen for Børn og Unge 
skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at 
børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nød-
vendige faglige, personlige, sociale og kulturelle 
kompetencer, så alle bliver i stand til at gennemfø-
re et uddannelsesforløb og bliver rustede til at del-
tage aktivt i samfundet som demokratiske medbor-
gere.

Grundlæggende demokratiske 
værdier

De grundlæggende demokratiske værdier og regler i 
dansk lovgivning har stor betydning for integrationspoli-
tikken, fordi de er fundamentet for vores demokratiske 
samfundsform. Enhver borger skal respektere disse 
værdier/regler, som er: Ligestilling, de demokratiske be-
slutningsprocesser, religionsfrihed, ytringsfrihed og re-
spekt for den personlige frihed. 

Udover de fundamentale værdier arbejder Århus Kom-
mune med et værdisæt om troværdighed, respekt og 
engagement. Disse tre værdier skal gælde for alle kom-
munens politikker inkl. den nye integrationspolitik.

“

Medborgerskab  
og antidiskrimination

Uddannelse
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