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Tema Bemærkning 

Indsats for indvandrerkvinder Der er udarbejdet et pilotprojekt for en indsats for etniske kvinder, hvor 
der arbejdes med selvoplevede barrierer – der er indsendt ansøgning til 
STAR – såfremt den ikke imødekommes kan den indgå som budgettema 
for BIU 
 
Der er tale om et 4 ugers særligt tilrettelagt forløb, hvor borgerne får 
afdækket eventuelle skånehensyn i et tilbud, hvor der er tilknyttet 
sundhedsfaglige medarbejdere. 
Der efter matches kandidaten med en virksomhed i forhold til en 
virksomhedspraktik indenfor en branche med gode 
beskæftigelsesmuligheder. 
 
Hvis der herefter er interesse og muligheder for at tilrettelægge 
målrette opkvalificering vil dette ske indenfor den ordinære 
budgetramme 

Socialt ansvarlige 
virksomheder 

Udvalget har drøftet mulighederne for et øget samarbejde 
socialøkonomiske virksomheder. Reglerne for socialøkonomisk 
virksomhed er meget stramme, og hvis der alene fokuseres herpå vil 
der være begrænsede muligheder. Det foreslås, at der arbejdes med 
begrebet socialt ansvarlige virksomheder i stedet. Formålet er at oplyse 
og understøtte virksomheder, der har en interesse i at ansætte borgere 
der normalt betragtes som lidt længere væk fra arbejdsmarkedet. 
 
Arrangementer, opsøgende indsatser og  ekstern støtte til at udvikle de 
lokale virksomheders sociale ansvar for derigennem at sikre en bredere 
rekruttering og flere småjob til borgere længere fra  

Flere EGU-elevpladser til unge 
 

Udvalget drøftede rekruttering til SOSU- området under udvalgsmødet 
primo marts. 
 
Der har været en henvendelse fra den lokale FGU-institution om flere 
elevpladser indenfor børne- og ældreområdet. 
 
Et budgettema bør derfor rejses i BUU og SSU 
 

Højere løn til kommunale IGU-
forløb 

Udvalget har drøftet mulighederne for at aflønne IGU-elever med en 
højere løn. 
 
Løn er et forhold mellem ansat og arbejdsgiver. En højere løn vil derfor 
være et emne, der skal drøftes i SSU. Der kan ikke påvises 
finansieringsmuligheder indenfor Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget budgetramme. 

Udvikling i overførselsudgifter På grund af corona-situationen er der oplevet et ekstraordinært pres på 
forsørgelsesudgifterne. Der udarbejdes et skøn for den samlede 
betydning på overførselsudgiftsområdet i forhold til budget 2021. 
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