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Punkt 1
Emne: Orientering om eksterne henvendelser
Indstilling:
Det indstilles til Integrationsrådet
1.

at tage orienteringen til efterretning

Integrationsrådets beslutning:
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling:
Integrationsrådet besluttede på sit møde d. 2. maj 2012, at dagsordenspunktet ”Orientering” opdeles fremover i underpunkter.

Punkt 2
Emne: Orientering om interne henvendelser
Indstilling:
Det indstilles til Integrationsrådet
1.

at tage orienteringen til efterretning

Integrationsrådets beslutning:
Taget til efterretning
Sagsfremstilling:
Integrationsrådet besluttede på sit møde d. 2. maj 2012, at dagsordenspunktet ”Orientering” opdeles fremover i underpunkter.

Punkt 3
Emne: Orientering fra medlemmerne
Indstilling:
Det indstilles til Integrationsrådet
1.

at tage orienteringen til efterretning

Integrationsrådets beslutning:

Taget til efterretning
Sagsfremstilling:
Integrationsrådet besluttede på sit møde d. 2. maj 2012, at dagsordenspunktet ”Orientering” opdeles fremover i underpunkter.

Punkt 4
Emne: Integrationspolitik – fordele eller ulemper
Indstilling:
Det indstilles til Integrationsrådet
1.

at drøfte fordele og ulemper ved at Hvidovre Kommune har en Integrationspolitik

Integrationsrådets beslutning:

En egentlig Integrationspolitik er ikke prioriteringspunkt p.t.

Sagsfremstilling:
I forlængelse af rådets drøftelser om Integrationsrådets Kommissorium og
forretningsorden besluttede rådet på sit møde d. 2. maj 2012 at dette emne
skulle drøftes som et selvstændigt punkt på rådets næste møde.
Det blev ligeledes besluttet, at der skulle indhentes eksempler på andre
kommuners Integrationspolitik og udtalelser fra eksempelvis idrætsråd.
Eksempel 1:

Vision: København skal være en hel by, hvor borgerne lever trygt sammen
med respekt for mangfoldighed og for fælles grundlæggende værdier som
ytringsfrihed, demokrati og ligestilling. Integration er en gensidig proces,
hvor alle borgere uanset etnisk tilhørsforhold skaber og indgår i samfundet.
Integrationsindsatsen skal fremme lige muligheder for alle.
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/IPolitiskFokus/Integration/~/media/Int
egration/Integrationspolitik/Integrationspolitik.ashx
Eksempel 2:
”At styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og at alle –
uanset etnisk eller kulturel baggrund – indgår som aktive medborgere med
respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Etniske minoriteter
skal have reelt samme muligheder, rettigheder og pligter som byens andre
borgere.”
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/BorgmesterensAfdeling/Kommunikation/Politikker/Integrationspolitik.ashx
Eksempel 3:
Odense Byråd vedtog den 26.oktober 2005 en ny integrationspolitik for
Odense Kommune. Den trådte i kraft den 1. januar 2006.
I forbindelse med et nyt politikkoncept ændres den oprindelige integrationspolitik til en strategi, der sætter handlingsorientering i fokus.
http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Integration/Integrationspolitik.a
spx
Eksempel 4:
Byrådets vision er, at Roskilde Kommune skal være en god kommune for
alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for
at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og være selvforsørgende.
Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i
og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende samfund.
http://www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=10296
Integrationsrådet besluttede på sit møde d. 19. september 2012 at Integrationsprismodtager Niels E. Pedersen skulle inviteres til næste møde til drøftelse af dette punkt.

Punkt 5
Emne: Integrationsrådet forretningsorden
Indstilling:
Det indstilles til Integrationsrådet

1.

at drøfte og foretage evt. tilretninger, der skal anbefales overfor Kommunalbestyrelsen

Integrationsrådets beslutning:
§ 2 bør drøftes på næste møde.
Med det formål at få konkretiseret rådets virke, ønsker rådet en præcisering
af formuleringen i § 14 om ”fornødent omfang at holde Integrationsrådet
orienteret.”
Integrationsrådet vil rette henvendelse til Borgmester og Kommunaldirektør.
Sagsfremstilling:
På sit møde d. 19. september 2012 besluttede Integrationsrådet, at de foretagende rettelser skal forelægges på Integrationsrådets næste møde til rådets videre arbejde med forretningsordenen/kommisoriet.
Punkt 6
Emne: Næste møde
Indstilling:
Det indstilles til Integrationsrådet
1.

at rådet træffer beslutning om afholdelse af næste møde

Integrationsrådets beslutning:
Mandag d. 21. januar 2012 kl. 17.30.
Sagsfremstilling:
I henhold til rådets kommisorium skal der afholdes mindst 6 møder årligt.
Punkt 7
Emne: Eventuelt
Intet.

