Møde i Integrationsrådet mandag d. 12. november 2018 kl. 17.00-19.00 i mødelokalet: Solluntuna 2, 5. sal på Rådhuset
DAGSORDEN

REFERAT

Deltagere: Charlotte Munch, Gert Wahl, Wassim Nourallah, Seadat Mamuti, Said Noor Nabil, Marie-Louise Jørgensen, Anders Drustrup, Tomislav Simicevic Sørensen, Niels
Ulsing, Yasir Iqbal, Louize Godtfredsen og Linda Thorsager (referent)
Fraværende: Rajesh Holmen (afbud), Rasmus Stangerup (afbud)
Pkt.

Emne

Form

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

2

Bekræftelse af valg af
stedforstæder Louize Godtfredsen

Beslutning

Godkendt

3

Kan Integrationsrådet blive
høringsberettiget?

Drøftelse

Der var en konstruktiv dialog og fuld enighed om, at Integrationsrådet skal arbejde på at
blive høringsberettiget – inden for relevante områder. Det kræver
Kommunalbestyrelsens (KBs) godkendelse, samt at forretningsordenen tilsvarende
ændres.

Ansvarlig

Deadline

Linda/
MarieLouise

14/1-2018

Linda

14/1-2018

Marie-Louise og Linda udarbejder en sagsfremstilling til kommende KBmøde.
[Kommunens jurister har efterfølgende rådet til, at hørringsberettigelse og forslag til
revideret forretningsorden fremlægges samlet. Det betyder, at det først kan blive efter
næste Integrationsrådsmøde, hvor vi har revideret forretningsorden på som punkt og
ikke inden jul, som det blev aftalt på mødet.]
Integrationsrådet aftalte desuden af læse dagsordener fra de relevante politiske
fagudvalg mhp. at spotte mulige sager til høring.
Rådet fordelte udvalgene således imellem sig:
KFU (Kultur- og Fritidsudvalget): Anders; Louize
ÆSU (Ældre- og Sundhedsudvalget): Marie-Louise, Said
SAU (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget): Tomislav
BUV (Børne- og Uddannelsesudvalget): Seadat, Wassim
Ligeledes holder rådets politiske repræsentanter naturligt øje i de udvalg, de sidder i.
Vurderer man, at Integrationsrådet bør høres i en sag, rundsender man hurtigst muligt til
de resterende medlemmer mhp. at afgive en skriftlig udtalelse.
Link til at oprette sig som abonnent på bl.a. dagsordener
https://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-ogudvalg/abonner-paa-nyt-fra-udvalg
4

Revidering af forretningsordenen –
forslag til ændringer

Drøftelse
(se bilag)

Linda laver udkast til revideret forretningsorden med hjælp fra kommunens jurister.
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5

Emner for rådets arbejde:
Arbejdsplan for det næste år –
fokusområder

REFERAT

Drøftelse

Niels og Charlotte undersøger i Social og arbejdsmarkedsudvalget, om der er udarbejdet
en integrationspolitik eller lign.

Niels/
Charlotte

Følgende emner blev drøftet:
- Bydelsmødre
- Samarbejde med Forstadsmuseet om arrangementer for nye borgere om
kommunehistorie
- Samarbejde med Erhvervskontaktudvalget’
- Velkommen til Hvidovre’-pakke/ mappe: Hvad er der af tilbud i kommunen?
- Arrangement á la ’Sjov lørdag’ i Avedøre v/ Fritidsbutikken
Vedr. målgruppe for rådets indsatser: -skal være relativt bred: flygtninge og indvandrere.
Jobcenteret kan trække kontaktinfo på alle, som har været her i <8 år

MarieLouise:
brev til
foreninger

Følgende initiativer blev aftalt:
- Skriv og spørg kommunens foreninger, om de har integrationsindsatser eller ideer til
projekter, som de gerne vil køre sammen med Integrationsrådet. Invitér dem til konkret
møde.
- Kan uforbrugte budgetmidler overføres til 2019? [Efter rullereglerne er svaret nej - med
mindre rådet kan redegøre for et konkret projekt med tilhørende budget, som ikke kan
afholdes inden for det nye budget for 2019 og som midler derfor søges overført til. Rådet
vil altså sandsynligvis får en svær sag, hvis I ønsker midler overført fra 2018].
- It, kommunikationskanaler og -veje generelt skal sættes på som punkt på kommende
møde.
- Forstadsmuseet inviteres med på næste møde.
6

Overordnet plan for de næste 3 år

Drøftelse

Blev drøftet som del af punkt 5

7

Valg af repræsentant til
Repræsentantskabet for Rådet for
Etniske Minoriteter (REM)

Beslutning

Integrationsrådet valgte Seadat Mamuti som repræsentant til REM, Repræsentantskabet
for Rådet for Etniske Minoriteter

8

Nye mødedatoer 2019

Beslutning

22. januar 2019 kl. 17.00-19.00.

9

Eventuelt

Orientering

Følgende emner blev kort drøftet:
Integrationsrådets hjemmeside
Integrationsrådets facebookside: ny administrator?
Kort opsummering af referat fra sidst som punkt på hvert møde.

Bilag: Forretningsorden for Integrationsrådet + Integrationsrådets beretning 2017, der vedhæftes til orientering

2

Linda:
budget
Gert:
Forstads
museets
deltagelse
22/1-2018

22/1-2018

