Referat fra Integrationsrådets møde den 14. august 2013
Tilstede:
Shehzad Ahmad (formand)
Katrine Frederiksen
Annette Sjøbeck
Kenneth F. Christensen
Malik Qayum
Doug Johnson
Bent Aarrebo Pedersen
Anne Jacobi
Margit Halberg (referent)
Fraværende:
Emilie van Gilse
Gert Nelth
Bo Kjærulf

Referat:
Mødet startede med en velkomst og præsentation af ny integrationskoordinator Anne Jacobi
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat af 8. maj 2013
Godkendt
3. Orientering om arbejdsgruppens arbejde ”et program for rådets virke”
Arbejdsgruppen har udarbejdet materiale, som blev udleveret på mødet. Det er:
- Forslag til Strategiplan for Hvidovre Kommunes Integrationsråd
- Forslag til sagsfremstilling til ØU og KB
- Forslag til ændringer i forretningsorden for Integrationsrådet
- Ideer til Integrationsrådets handleplan
- Forslag til organisationsdiagram.
Efter en læsepause blev indholdet af oplæggene drøftet, og der blev givet udtryk for
stor ros til indholdet. Alle kan tilslutte sig forslagene.
Det blev aftalt, at arbejdsgruppen tilretter notatet efter drøftelserne i dag, og sender
materialet ud til Integrationsrådet til godkendelse.
Derefter sendes materialet til forvaltningen, der sørger for at dagsordenspunktet
kommer til behandling på ØU mødet den 16. september 2013 og KB mødet den 24. september
2013.
4. Orientering fra medlemmer af Integrationsrådet
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Kenneth og Kathrine orienterede om deres deltagelse i stormøde i Avedøre i juli, arrangeret af de 2
brødre Kashif og Asif Ahmad.
Kenneth og Katrine gav et kort referat fra mødet, som de er enige om, var et godt initiativ.
En videre plan efter fællesmødet er endnu ikke offentliggjort. Integrationsrådet er enige om, at de
gerne vil støtte op om lignende møder med unge i nærmiljøet, evt. hvis mødet i Avedøre bliver
gentaget.
5. Orientering fra forvaltningen
Kort orientering om ændret lovgivning pr. 1.Juli 2013 er udsendt.
Orientering om processen med ansættelse af ny kommunaldirektør.
Meget kort orientering om budgetforhandlinger 2014 som er i gang.
6. Integrationspris uddeling – status- indkøb af gave
Shehzad oplyser, at der er valgt en kandidat til Integrationsprisen.
Vedkommende har fået orientering, men det offentliggøres først den 12. september 2013.
Det aftaltes, at Annette Sjøbeck . sørger for indkøb af gave. Pris max. 2.000 kr.
7. Nyt møde
Mødet er aftalt til den 23. oktober 2013 kl. 17.30-19.30.
8. Eventuelt
Ingen yderligere orienteringer.
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