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BESLUTNINGSTEMA
Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.
Der skal tages stilling til beretning 2016.
INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for
Kommunalbestyrelsen
1. at tage Integrationsrådets beretning for 2016 til efterretning.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 20-06-2017
Kommunalbestyrelsen tog Integrationsrådets beretning for 2016 til efterretning.
BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 29-05-2017
Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
SAGSFREMSTILLING
Indledning
Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelse og har til formål at
medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og
sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
I medfør af forretningsorden for integrationsrådet, skal rådet hvert år
udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed, samt afgive en
vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.
Integrationsrådets udtalelse om kommunens integrationsindsats
Det er vanskeligt for integrationsrådet, at afgive en vejledende udtalelse om
integrationsindsatsen i kommunen, bl.a. fordi rådet ikke er høringsberettiget.
Det er ikke tilfredsstillende for Integrationsrådet, at de ikke får informationer om, hvad
der sker på bl.a. det sociale/ældre, skole, kultur og fritidsområderne.

·
·
·
·
·
·
·

Integrationsrådets virksomhed
Rådet har i 2016 afholdt følgende møder:
3. marts
1. april
28. april
14. juni
23. august
29. september
15. november
På møderne har rådet beskæftiget sig med:
·
Koordinering af frivilliges integrationsindsats
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·
·
·

Udarbejdelse af høringssvar på Beskæftigelsesplan 2017
Planlægning og afholdelse af velkomstarrangement
Muligheden for etablering af bydelsmødre i Hvidovre Kommune

Desuden har Integrationsrådet afholdt følgende to særlige arrangementer:
·
·

3. maj blev der afholdt borgermøde med henblik på at koordinere
frivilligeindsatsen.
12. november blev der afholdt velkomstarrangement for nytilkomne flygtninge.

Koordinering af frivilliges integrationsindsats
Kommunen afholdt den 10. februar 2016 et borgermøde til orientering om de flygtninge
som flyttede til kommunen. Der var tale om en generel orientering om integration af
nyankomne flygtninge herunder det introduktionsforløb flygtningene gennemgår, deres
boligsituation, skolegang for børnene mv.
I dialogen på mødet deltog mange borgere, som på frivillig vis tager del i
integrationsarbejdet. En konklusion på dialogen var, at koordinering og samarbejde
mellem de frivillige givetvist kunne optimere indsatsen. I forlængelse af mødet afholdt
borgmesteren derfor et møde med repræsentanter fra en række foreninger mv. for at
drøfte, hvorledes koordineringen kunne ske. Denne indledende drøftelse resulterede i at
Integrationsrådet overtog opgaven.
Integrationsrådets intention var at oprette en ”frivillige portal” på kommunens
hjemmeside, således at både frivillige og flygtninge nemt og overskueligt kunne
navigere i, og bruge, de tilbud der er. For at få input til portalen afholdt
Integrationsrådet et borgermøde den 3. maj 2016; desværre med et meget lille
fremmøde. Integrationsrådet henvendte sig herefter af to omgange til frivillige,
foreninger, klubber, kirker mv. for at få oplysninger om de forskellige tilbud til brug for
opbygning af portalen. Der kom kun ganske få svar på Integrationsrådets henvendelse.
Indtil videre har det derfor ikke været muligt at oprette ”frivillige portalen”.
Integrationsrådet vil arbejde videre med etablering af en portal.
Afholdelse af velkomstarrangement
Den 12. november inviterede integrationsrådet vores nye borgere i Hvidovre
kommune til et velkomstarrangement. Målgruppen for arrangementet var personer, som
var kommet til kommunen med status som integrationsborgere.
Dagen startede med en velkomst og en præsentation af integrationsrådet, derefter gik
turen over på rådhuset, hvor borgmesteren gav en rundvisning og vi fik en god snak om
politik og den kommunale struktur i Hvidovre.
Mange var meget begejstrede over udsigten fra toppen af rådhuset og i byrådssalen
talte vi meget om demokratiet i Danmark og hvad det betyder. Efter rundvisningen var
der frokost i bibliotekscafeen, hvor snakken faldt på, hvilke tilbud, der er i kommunen og
alle delte deres erfaringer.
Ved arrangementet deltog ca. 25 borgere. Kommunen havde været behjælpelige med at
inviterer borgerne og integrationsrådet stod selv for at oversætte invitationen til 2
sprog.
Etablering af Bydelsmødre i Hvidovre
Integrationsrådet arbejder på at Hvidovre Kommune får uddannet bydelsmødre.
Integrationsrådet havde den 29. september inviteret Bydelsmødrenes Landsorganisation
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ved Mai-Britt Haugaard Jeppesen og bydelsmor Farah Shaheen fra Bispebjerg distriktet.
Mai-Britt orienterede om etablering og drift af bydelsmødre og vigtigheden af at der i
den kommunale forvaltning etableres et netværk der kan være med til at rekruttere de
kommende bydelsmødre. Bydelsmødrene gennemgår et 15 ugers uddannelsesforløb,
med fokus på fire temaer: Familien, sundhed, samfundet og Bydelsmødrenes metoder.
hvor forskellige lokale kommunale medarbejdere underviser. I starten er der behov for
en kommunal medarbejder der koordinerer, men inden for et år overgår bydelsmødrene
til at danne en lokalforening, der drives via §18 midler. Det er dog stadig meget vigtigt
at der er en fast kontaktperson i det kommunale regi. Den væsentligste indsats for
bydelsmødre er at bryde isolationen for kvinder så de kan blive aktive samfundsborgere.
Hjælp til selvhjælp er et nøgleord. For trives mødrene, så trives børnene og familien.
Bydelsmødrene er et landsdækkende netværk af frivillige, ressourcestærke kvinder, de
fleste med etnisk minoritetsbaggrund.
Etableringen af bydelsmødre i Hvidovre kommune vil kræve en kommunal finansiering
dog i begrænset omfang.
Bydelsmødrene er en del af dem, de hjælper ‐ flygtninge og
familiesammenførte.Bydelsmødrene har stået med de samme udfordringer. Det er
meget lettere for ossprogligt at hjælpe, og der er mere tillid end til myndighederne… Det
er vigtigt atvise, at vi er glade for at være her og at vi bidrager også” (Bydelsmor,
2012).
Integrationsrådets sammensætning
Integrationsrådets sammensætning er fastlagt i forretningsordenen. Som
det fremgår af nedenstående oversigt, har det ikke været muligt at besætte
samtlige pladser i rådet. Rådet arbejder på at hverve nye medlemmer.

Forretningsordenens bestemmelse om
sammensætning

Rådets aktuelle Medlemmer

3 medlemmer af KB

Kashif Ahmad, formand
Maria Duurhus
Ivan Fogtmann

4 repr. for flygtninge og indvandrere,
bopæl i kommunen

Susanne Dahl
Rauf Hasanzadeh
Fadi Alghazali
Vakant

2 repr. for almene boligorganisationer

Marie-Louise P. Jørgensen, næstformand
Vakant

1 repr. for kultur- og idrætsforeninger

Vakant

1 repr. for LO Hvidovre

Nina Thøgersen

1 repr. for Hvidovre
Erhvervskontaktudvalg

Vakant

1 repr. for skolekontaktrådet i Hvidovre

Pascale Florentsen
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