KØBENHAVNS KOMMUNE
Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren

Høringsbrev vedr. udkast til Københavns Kommunes
Integrationspolitik 2019-22
Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en ny
Integrationspolitik for 2019-2022 med overskriften ”Lad os investere i
integration”. Udkastet til politikken er udarbejdet gennem inddragelse
af københavnere, lokaludvalg, eksperter, praktikere og relevante
organisationer, som har haft mulighed for at drøfte lokale
integrationsudfordringer og komme med input til
integrationspolitikken.
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Integrationspolitikken sendes hermed i offentlig høring, ligesom
politikken også lægges på Københavns Kommunes høringsportal
blivhoert.kk.dk. Udkast til Integrationspolitikken er vedlagt dette brev.
Høringsfristen er onsdag den 19. september 2018 kl. 12.00.
Udkast til Integrationspolitikken 2019-22 blev den 13. august 2018
behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udvalget
drøftede udkastet til integrationspolitikken og havde i den forbindelse
følgende bemærkninger:
•

•

Enhedslisten finder at integrationsudspillet er helt
utilstrækkeligt og på flere punkter direkte vil medføre øget
diskrimination og ulighed. Blandt eksemplerne er: Der er brug
for flere billige almene boliger i byen - ikke færre. Der er brug
for reelle jobs - ikke mere gratisarbejde som skjult
erhvervsstøtte. Der er brug for socialøkonomiske tiltag med
udgangspunkt i minoritetsborgeres kvalifikationer. Der er brug
for tiltag mod diskrimination, når minoritetsunge søger
praktikplads. Osv.
SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten,
Venstre og Alternativet ser frem til at læse høringssvarene og
til det videre arbejde med politikken.

Efter den offentlige høring af integrationspolitikken vil den endelige
udgave af Integrationspolitik 2019-22 blive tilrettet i henhold til
udvalgets bemærkninger og indkomne høringssvar.
Den endelige udgave af Integrationspolitikken behandles i
Københavns Kommunes fagudvalg i oktober-december og
Borgerrepræsentationen den 13. december 2018.
Høringssvar bedes fremsendt til integrationspolitik@bif.kk.dk. Ved
eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til fuldmægtig
Malene Alber Lassen på mail FT1Q@bif.kk.dk eller på telefon 40 42
82 41.
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ser frem til at modtage jeres
høringssvar.

Med venlig hilsen
Cecilia Lonning-Skovgaard
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