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Integrationsrådets høringssvar til Magistratens budgetforslag
Integrationsrådet har deltaget i orienteringen om Magistratens budgetforslag og takker for muligheden
for at afgive høringssvar. Integrationsrådets medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk har
følgende kommentarer til forslaget:
Grønlandskvarteret (vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og
Kulturforvaltningen)
I Magistratens budgetforslag er der afsat midler til at ombygge institutioner i hhv. Aalborg Øst og
Løvvangen. Dette for at tiltrække forældre med anden baggrund end de nuværende beboere i området.
Integrationsrådet bakker op om ideen med at bygge op frem for at flytte børn og rive institutioner ned.
Integrationsrådet er dog bekymrede for, at Ghettoplanens udpegede områder medfører, at indsatsen
andre steder i Aalborg Kommune mindskes. Integrationsrådet mener, der er behov for øget fokus på
kvarteret ved Grønlands torv.
Den foreslåede lukning af Bibliotekstilbuddet på Grønlandstorv giver ligeledes anledning til bekymring.
Biblioteket er mere end blot udlån af bøger. Tilbuddet benyttes i dag som samlingssted for mange
grupper af borgere – på tværs af etnicitet, sociale forhold og alder. Her er der mulighed for at mødes på
”neutral grund”, få lektiehjælp, en snak med neutrale voksne (bibliotekarer) mv. Hvor skal disse unge gå
hen, hvis bibliotekstilbuddet lukkes?
Integrationsrådet foreslår, at der i stedet oprettes et medborgerhus i området. Det kunne være efter
samme model som Trekanten i Aalborg Øst. Her er der plads til både de organiserede aktiviteter,
bibliotek og de ikke-organiserede aktiviteter, så beboerne i området har et sted at mødes.
To-sprogområdet og Skolepædagoger i skoledelen (vedrører Skoleforvaltning)
Der er i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget foreslået en besparelse på to-sprogsområdet.
Denne besparelse er øget i Magistratens budgetforslag. Det to-sprogede område har siden den nye
model blev indført været udsat for årlige besparelser. Den seneste ”Pisa Etnisk” undersøgelse viste
igen, at børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig dårligere end deres danske
klassekammerater.
Der er desuden i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget foreslået en besparelse på pædagoger i
skoledelen. Besparelsen øges i overslagsårene. Pædagoger er en uvurderlig hjælp til de børn, der har
brug for ekstra støtte i skolen, bl.a. børn med flerkulturel baggrund.
Børns undervisning er ikke et område, man skal spare på – der bør tværtimod investeres i børnene.
Aktiveringsområdet (vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
Integrationsrådet anerkender, at den store besparelse på aktiveringsområdet sker på baggrund af
ændringer i statens refusion. Integrationsrådet vil dog opfordre til at besparelsen ikke vil gå ud over
mentorordninger og den nuværende mulighed for ekstra danskundervisning (ud over
danskundervisningsretten), som i dag er med til at skabe bedre muligheder for tilknytning til
arbejdsmarkedet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

