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Overskrift
Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Prioriteringsforslag

Nr. FKU02

Integrationspuljen halveres
Fritids- og Kulturudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Indtægt
Samlet ændring (Netto)

2022

2023

2024

2025

336

336

336

336

-168

-168

-168

-168

-168

-168

-168

-168

Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Integrationspuljen blev etableret i 2002 for at understøtte det frivillige integrationsarbejde og
er et af redskaberne til at fremme implementeringen af kommunens integrationspolitik. Puljen
halveres.
2. Status
Integrationspuljens nuværende budget udgør 336.000 kr. årligt.
Efter vedtagelsen af den nye integrationspolitik for 2021-2026 har FKU tilpasset kriterierne for
at få støtte fra integrationspuljen (FKU 04.05.2021). I integrationspolitikken er der fokus på 5
indsatsområder og der kan derfor søges tilskud fra integrationspuljen til projekter indenfor
disse indsatsområder:
•
•
•
•
•

Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplitning
Understøtte beskæftigelse og uddannelse
Sikre en god start for børn og forældre
Forebygge negativ social kontrol og radikalisering
Et aktivt og sundt liv og en tryg alderdom

Integrationspuljen støtter primært større partnerskabsprojekter, hvor der er egenfinansiering,
eller anden støtte (fx fra fonde), og hvor der er en målbar effekt. Puljen støtter dog også
mindre arrangementer, hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv, men hvor der ikke
stilles krav til egenfinansiering eller evaluering.
Erfaringerne er, at de store partnerskabsprojekter bidrager til at invitere professionelle
samarbejdspartnere ind og understøtte integrationsarbejdet i kommunen, mens støtten til de
mindre arrangementer bidrager til at understøtte lokale ildsjæles arbejde med integration.
3. Ændringsforslag
Integrationspuljen halveres. Forslaget kan have fuld effekt fra og med 2022.
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4. Konsekvens
Der vil blive færre frivillige integrationsindsatser, og der må findes andre måder at udmønte
integrationspolitikken på.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
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