Høringssvar til Magistratens budgetoplæg 2020-2023 - Integrationsrådet
Integrationsrådet har følgende kommentarer til Magistratens budgetoplæg 2020-23:
Integrationsrådet vil generelt opfordre Byrådet til at fortsætte Aalborg Kommunes gode forebyggede
arbejde – frem for at slukke ildebrande.
Beskæftigelse
Integrationsrådet frygter, at den store besparelse på beskæftigelsesområdet vil få borgere langt fra
arbejdsmarkedet endnu længere væk.
Det gælder bl.a. den foreslåede nedlæggelse af grønlænder-indsatsen. Herved flyttes udfordringen blot fra
én kasse til en anden. Der ses generelt en udfordring i at få nytilkomne grønlændere i beskæftigelse og fast
bolig. Ved at fjerne indsatsen frygter Integrationsrådet, at flere grønlændere vil få en dårlig start i Danmark
med evt. sociale problemer til følge. Behovet for denne tiltrængte indsats forsvinder ikke ved at fjerne
midler fra området.
Et andet område Integrationsrådet gerne vil bemærke, er besparelsen på brugen af ordinær uddannelse.
Arbejdsmarkedet efterspørger kvalificeret arbejdskraft og her kan et truckcertifikat eller et stort kørekort
være vejen til beskæftigelse på ufaglærte eller nytilkomne borgere med sprogvanskeligheder.
Integrationsrådet vil derfor opfordre til, at der ikke tages midler fra dette område.
Børn og unge
Der er i budgetoplægget lagt op til en lukning af ungdomsklubben på Herningvej. Aalborg Øst er et de
områder Aalborg Kommune har fået løftet over årene. Med ungdomsklubben på Herningvej har børn og
unge mellem 14 og 18 år et trygt sted at mødes, hvor der også er voksne til stede. Hvis dette trygge sted
forsvinder kan man forestille sig, at de unge vil mødes i andet regi, hvor der ikke er voksne til at håndtere
evt. problematikker.
Skole
Der er igen i år lagt op til besparelser på pædagoger i skoletiden. Med stigende inklusion er behovet for
pædagogisk support til lærerne blot stigende. Her har pædagogerne en vigtig rolle for at sikre ro til læring
og trivsel i klassen. Her er endnu et område, hvor forebyggelse er bedre og billigere på sigt end de
konsekvenser, det kan have for de børn, der har brug for lidt ekstra. Derfor ser Integrationsrådet gerne, at
besparelsen på pædagoger i skoletiden rulles tilbage.
Kultur
Integrationsrådet hilser projektet MultiAalborg velkomment og bidrager gerne med input til projektet.

