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Integrationsrådet beretning for 2019 

 

Integrationsrådet har i 2019 arbejdet med følgende:  

Rådet har brugt en del tid på at drøfte den kommunale integrationsindsats og fået den 

belyst. Ud fra dette er rådets vurdering, at der mangler en overordnet og 

sammenhængende integrationsindsats for kommunen.  

Integrationsrådet har i perioden skriftet næstformand, da den tidligere næstformand er 

fraflyttet kommunen. En suppleant er i den forbindelse trådt ind i rådet som almindeligt 

medlem. Rådet har afholdt 5 møder i 2019. 

 

Integrationsrådet har i 2019 arbejdet med følgende områder:  

• Rådet er blevet høringsberettiget og har afgivet høringssvar til: den nye 

beskæftigelsespolitik, kultur- og fritidspolitikken, i forbindelse med udbud af 

sprogskole samt ved budget 2020. Rådet har været meget glade for at være blevet 

høringsberettet og føler, at de bedre kan være en aktiv medspiller og opfylde deres 

virke.   

• Integrationsrådet har holdt møde med lederen fra Buqetten/ Fritidsbutikken, for at få 

information om deres integrationsindsats og drøfte mulighederne for samarbejde.  

• Integrationsrådet har holdt møde med den tidligere leder fra Forstandsmuseet om 

et samarbejde, da integrationsrådet ønsker at arrangere en byvandring, så nye 

borgere kan lære vores by at kende.  

• Integrationsrådet var vært for Folkekøkkenet i 3. december 2018, hvor der deltog 

omkring 100 spisende. Det var en rigtig hyggelig aften.  

• Integrationsrådet har udpeget en repræsentant til REM (Rådet for Etniske 

Minoriteter) 

• Integrationsrådet har opdateret vores Facebook side  

• Integrationsrådet har arbejdet med uddeling af Integrationsprisen, men desværre 

var der ikke ingen indstillede til at modtage prisen.  

 

Integrationsrådet vil i 2020 bestræbe os på at gennemføre og arbejde med:  

• Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til vidensdeling  

• Værtskab for folkekøkkenet d. 2. juni 

• Fortsat samarbejde med Forstadsmuseret om planlægning af rundvisning. 

Grundet ny leder er sagen trukket ud.  

• Kultur og Fritidsmesse i 2020 

• Velkomst til nye borgere med anden etnisk baggrund end dansk den 29. august. 

kl. 10-12. hvor der i forvejen er markedsdag ved Rådhuset. 
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Integrationsrådets sammensætning: 
 
Forretningsordenens bestemmelse om sammensætning og Rådets aktuelle 
medlemmer 
 
3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen: 

Yasir Iqbal, stedfortræder Lars G. Jensen. Charlotte Munch, stedfortræder Torben N. 

Rasmussen. Marianne Rosenkvist, stedfortræder Kristina E. Young. 

4 repræsentanter for flygtninge og indvandrere: 

Næstformand Wassim Nourallah, Seadat Mamuti, Said Noor Nabil og Louize Godtfredsen. 

 

2 repræsentanter for almene boligorganisationer: Formand Marie-Louise Jørgensen, en 

repræsentant mangler. 

1 repræsentant for kultur- og idrætsforeninger: Anders Drustrup, stedfortræder Susanne 

Wad Leth. 

1 repræsentant for LO Hvidovre: Tomislav Simicevic Sørensen. 

1 repræsentant for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg: Niels Ulsing. 

1 repræsentant for Skolekontaktrådet i Hvidovre: Rasmus Stangerup. 

 


