Politik for Integration i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens rige er udtryk for
at byrådet gennem naturen vil
sikre borgerne det gode liv og at
skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.

Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision. De to overordnede politikker –
Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager udgangspunkt i visionen og
planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, der følges op på hvert år.
Politik for Integration relaterer sig til følgende målsætninger:
•

Vækst- og udviklingspolitikken:
o Vi vil skabe rammerne, så flygtninge og indvandrere kan være med til at
vækste, dels ved at have fokus på kompetenceudvikling men også iværksætteri.
o

•

Vi vil skabe rammer til at flygtninge og indvandrere kan kompetenceafklares
uddannelses- og erhvervsmæssigt

Politik for det gode liv:
o Vi vil skabe rammerne, så flygtninge og indvandrere kan deltage i fritidslivet på
lige vilkår med øvrige borgere i kommunen, og dermed være aktive medborgere
i kommunen.
o Vi vil skabe rammer så der kan knyttes bånd mellem kommunens borgere og
kommunens flygtninge og indvandrere. Dette vil være til gavn for begge.

Vision for Integrationspolitikken
Sammen med borgerne skabes rammer for god integration, hvor alle uanset etnisk eller
kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med de samme rettigheder og
forpligtelser og muligheder for at bidrage og deltage i samfundslivet.

Mål 1:
Afdække flygtninge og indvandreres erhvervs- og uddannelsesmæssige kompetencer

Mål 2:
Etablere aftaler med virksomheder om opkvalificering og kompetenceudvikling

Mål 3:
Styrke iværksætteriet blandt flygtninge og indvandrere

Mål 1:
At få flygtninge og indvandrere til at engagere sig i foreninger og lokalsamfund i kommunen

Mål 2:
Få systematiseret og udviklet de frivillige kræfter i integrationsarbejdet

Mål 3:
Formidle de gode historier

