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Integration 
Det handler om at sige velkommen! 

Integrationspolitikken har som mål at integrere nydanskere, så de kan indgå 
i lokalsamfundet sammen med og på lige vilkår med de øvrige borgere. In-
tegration er en fælles opgave. 

 
Visionen er, at alle nydanskere kan omfattes af kommunens generelle vær-
dier, om at Mariagerfjord kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve 
og arbejde. 
 
For at indsatsen kan lykkes, er det nødvendigt at både nydanskere og danske-
re, kommunen, virksomhederne, organisationerne, foreningsliv og kulturinsti-
tutionerne alle arbejder sammen mod det samme mål. 
 
Mariagerfjord kommune vil bidrage til den fælles opgave ved bl.a. at: 
 

 styrke den fælles indsats gennem nedsættelse af et integrationsråd, der 
kan rådgive byrådet med henblik på fremme af integrationsindsatsen hen 
imod visionen, samt være formidlende i samarbejdet mellem kommune 
og det omgivende lokalsamfund 

 styrke kommunes egen integrationsindsats på tværs af fag- og stabsenhe-
der gennem koordinering og samarbejde mellem områderne 

 sende klarere signaler om at kommunen vil afspejle den mangfoldighed, 
der findes i det omgivende samfund gennem en aktiv personalepolitik – 
således at andelen af nydanskere ansat i faste stillinger i løbet af en 5 års 
periode svarer til andelen af nydanskere i lokalområdet 

 
Et godt sted at BO 
Mariagerfjord kommune vil være et attraktivt sted at bo ved at: 

 sikre at nydanskere tilbydes en velkomst, hvor lokalsamfundet frivilligt 
inddrages i en god og tosidig introduktion til nydanskerne i det danske 
samfund. 

 sikre en fortsat alsidighed og frivillig baseret sammensætning af beboere 
i kommunens boligområder i et samarbejde med bl.a. boligselskaberne. 

 
 



 

 

 sikre en balance mellem lokal integration og bosætning i både i by og 
landdistrikter, men også nær de områder hvor der oprettes sproggrup-
per i daginstitutioner og folkeskoler. 

 
Et godt sted at LEVE 

 Tosprogede børn skal tale og forstå dansk så godt, at de ved skolestart 
kan starte i folkeskolens almindelige klasser. Det skal gøres muligt og 
attraktivt for tosprogede børn og unge at deltage i fritidsaktiviteter og 
foreninger. 

 Kommunen skal medvirke til, at kommunens foreningsliv arbejder ak-
tivt med emnet, herunder har målsætninger og beredskab, fx ved ind-
slusning i sportsaktiviteter. 

 
Et godt sted at ARBEJDE 

 Nyankomne indvandrere skal hurtigst muligt og senest efter 3 måneder 
i gang med danskundervisning 

 Der skal arbejdes for, at unge efter endt skolegang går videre med ud-
dannelse eller job 

 Transport og børnepasning skal ikke være hindringer for at få et fast ar-
bejde 

 Alle voksne nydanskere skal så tidligt som muligt og senest inden 2 år 

tilbydes job eller jobtræning via Jobcenter  



 

 

Mariagerfjord Kommune 

Nordre Kajgade 1 

9500 Hobro  

www.mariagerfjord.dk 

Integrationsrådet  2018-2022 
 

Formand  Faketa Leto      

faketa.leto@gmail.com            

Tlf. 51549874 
 
Næstformand, Sejla Duracic  
sejla.duracic@hotmail.com 
 
Sekretær Lisa Høgedal Bech 
lisab@mariagerfjord.dk 
Tlf.  23 64 82 26  

mailto:faketa.leto@gmail.com

