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Idéoplæg til
Integrationsstrategi

Baggrund
Integrationsstrategien 2020 er den første udmøntning af Integrationspolitikken og 
har til hensigt at udmønte Kommunalbestyrelsens ønske om ” at der gøres en ind-
sats for de borgere, der bor i Ballerup Kommune som har en ikke-vestlig baggrund, 
så de får samme grad af deltagelse og bidrag som andre Ballerup borgere.”

Principperne bag strategien er en ressourcetilgang og styring efter effekt. Ressour-
cetilgangen handler om at gå på jagt efter de ressourcer hver enkelt borger har og 
sammen med dem få disse ressourcer aktiveret. Det er til gavn for både den enkel-
te og for bidraget til samfundet.

Indsatsområder i strategien udvælges hver andet år af Økonomiudvalget.

Målgruppen
Målgruppen er afgrænset til borgere med ikke-vestlig oprindelse. I nedenstående 
tabel ses tal for målgruppen i Ballerup Kommune (tabellen vil blive opdateret un-
dervejs i processen).

Danmarks Sta-
tistik fjerde
kvartal 20191

I alt Dansk
oprindelse

Indvandrere Efterkommere

Danmark 40.175 40.175 0 0

Vestlige lande 1.882 0 1.563 319

Ikke-vestlige 
lande 

6.418 0 4.037 2.381

1 Vestlige lande omfatter EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, 
Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten. Ikke-vestlige lande omfatter de europæiske lande 
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Jugoslavien, Kosovo, Makedonien, Moldova, Montenegro, 
Rusland, Serbien, Sovjetunionen, Tyrkiet og Ukraine. Alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asi-
en. Alle lande i Oceanien (på nær Australien og New Zealand) samt statsløse.
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Indsatsområder
Integrationsstrategien 2020 sætter mål og retning på 4 indsatsområder. 

Note: Illustration udarbejdes.

Beskæftigelse – selvforsørgelse igennem job og uddannelse 
Ballerup kommune understøtter borgere med ikke-vestlig baggrund i at opnå sam-
me grad af beskæftigelse som øvrige borgere.  

Målet er…
Den konkrete målsætning for at øge beskæftigelsen blandt ledige borgere med ik-
ke-vestlig baggrund vil følge ambitionerne og målsætningerne i den kommende be-
skæftigelsesstrategi, der behandles i regi af EBU til september og som forventes 
vedtaget oktober 2020.

Måling er muligt med eksisterende tal.

Indsatserne omfatter…
Indsatser for at flere ledige med ikke-vestlig baggrund opnår at komme i selvfor-
sørgelse igennem job og eller uddannelse. Afsæt i bl.a. beskæftigelsesindsatsen 
med fokus på styrket virksomhedsrettet aktivitet, helhedsorienteret understøttelse 
af målgruppen i forhold til at kunne møde krav på arbejdsmarkedet, og krav til ak-
tiv deltagelse.  

Uddannelse – opnåelse af uddannelseskompetencer
Ballerup kommune understøtter borgere med ikke-vestlig baggrund i at opnå sam-
me grad af deltagelse i uddannelse som øvrige borgere.

Målet er…
XX procents reduktion af uddannelsesgabet mellem borgere med ikke-vestlig bag-
grund og øvrige borgere. Målt på både grundskole, ungdomsuddannelse og kompe-
tencegivende uddannelse. 

Måling er muligt med eksisterende tal. 

Indsatserne omfatter…
Afsæt i uddannelse som en social proces hvor der igennem forebyggende og
indgribende indsatser er særlig god mulighed for at modvirke udvikling af en
lavere grad af deltagelse i uddannelse. 

Boligsociale indsatser – inklusion af borgere med ikke-vestlige baggrund i boligsoci-
ale fællesskaber

Ballerup Kommune understøtter borgere med ikke-vestlige baggrund i at opnå sam-
me grad af deltagelse i de lokale boligsociale fællesskaber som andre borgere.

Målet er…
Note: Der findes ikke umiddelbart gode måder at måle dette på, vi kan muligvis fin-
de en måde at måle den oplevede mangfoldighed. Input ønskes.

Forslag: Der udvælges 3 boligsociale fællesskaber, som følges over en 2 årig perio-
de. Udvalgte deltagere interviewes i tidsmæssige nedslag om deres oplevelse af 
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mangfoldighed – ændringer og gode forslag til yderligere inddragelsesmuligheder.  
Obs på ressourcetrækket.

Indsatserne omfatter…
Indsatser for at borgere med ikke-vestlig baggrund opnår samme grad af deltagelse 
i almene lokale fællesskaber, som øvrige borgere.
Afsæt i bl.a. boligsociale aktiviteter/indsatser i lokale boligområder, med fokus på 
øget inklusion af målgruppen i de almene aktiviteter/indsatser, frem for et øget an-
tal særlige indsatser for målgruppen. 

Demokratisk dannelse – Deltagelse i demokratiet, både det formelle og beboer- og 
foreningsdemokratiet, samt styrkelse af danskkundskaber.

Målene er…
At XX procent af borgere med ikke-vestlig baggrund deltager i formelle valg og der-
med opnår samme grad af deltagelse i demokratiet som øvrige borgere.

Mål i forhold til danskkundskaber (under udvikling)

Måling på de formelle valg er eksisterende tal. Måling i forhold til beboer- og fore-
ningsdemokrati er meget vanskeligt, da der ikke må registreres på etnicitet i disse 
sammenhænge.

Indsatserne omfatter…
Indsatser som understøtter demokratisk dannelse og styrker målgruppens forud-
sætningerne for at tage aktiv del i demokratiet. Herunder, fokus på aktiviteter og 
tilbud som styrker målgruppens danskkundskaber, og aktiviteter som styrker kend-
skab og adgang til deltagelse i demokratiske valg. 

I forhold til valgdeltagelse tages der afsæt i bl.a. almene aktiviteter/indsatser for 
generelt at styrke Ballerup borgeres deltagelse i demokratiet. Herunder, eksempel-
vis oplysningskampagner om kommunalvalg, kommunale forenings- og frivillig-
hedsinitiativer og lign. Fokus er på inklusion af borgere med ikke-vestlig baggrund i 
almene aktiviteter/indsatser, frem for et øget antal særlige indsatser for målgrup-
pen. 

I forhold til målet om danskkundskaber tages afsæt i indsatser som bidrager til at 
styrke danskkundskaberne blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. Herunder, 
tages bl.a. afsæt i …


