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Møde i Integrationsrådet 

 
 

1. Beslutning - Godkendelse af dagsorden, samt præsentation af evt. nye ansigter 
Godkendt - med en tilføjelse af et punkt om høringssvar til budget 2023.  

 

2. Beslutning - Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt. 

 

3. Drøftelse – Høringssvar til Budget 2023 
Niels og Tomas skriver et udkast til et kort høringssvar inden 16. september med henblik på, 

at det kan indgå i 2. behandling af budgettet. Høringssvaret skal primært gå på besparelsen 

på flexjob i kommunale institutioner og indeholde en opfordring til i stedet at bruge til flexjob 

noget mere.  

 

4. Drøftelse/ Beslutning – formulering af konkrete målsætninger for rådets arbejde 
Rådet fik først en kort introduktion til en måde at rammesætte drøftelsen af, hvad rådet 

skal arbejde med. Her starter man med at definere, hvad man gerne vil opnå og ender 

med en prioritering af, hvilke initiativer man vil tage for at nå derhen:  

-Mål – Hvad er det for behov/ opgaver/ udfordringer, rådet gerne til løse?  

-Midler – Hvilke typer arrangementer og tiltag kan understøtte målene? 

-Ressourcer – Hvor mange ressourcer kræver det af rådets medlemmer? 

-Prioritering – Hvad prioriterer rådet først? 

 

Dato: 22.  juni 2022 kl. 17:15-18:45 

Sted: Ny Kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 

Deltagere: Tomislav Simicevic Sørensen 
Kenneth Bak  
Said Noor Nabil  
Eva Clasen-Nyqvist 
Niels Ulsing 
Idris Yorulmaz 
Faruk Polat  
Deniz Taurus 
Ekrem Kiran (afbud) 
Marie-Louise Jørgensen (stedfortræder) 
Mette Olaf Nielsen (stedfortræder, afbud) 
Karin Kofod (afbud) 
Susanne Wad Leth (afbud) 
Jacob Aabjerg Pedersen (afbud) 
Linda Thorsager (referent) 
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Rådet kom derefter med følgende ideer til - og refleksioner omkring rådets arbejde: 

- Invitere andre kommuners integrationsråd på besøg til inspiration? (fra kommuner, 

der ligner Hvidovre, fx Rødovre) 

- Velkomst-arrangement for nye flygtninge 

- Hvordan får man flere kvinder/ piger til at deltage i foreningslivet? 

- Hvordan kommer rådet tættere på de etniske foreninger?  

- Ved vi nok til at kunne lave et arrangement? - Vi skal klædes på først. 

- Åbne integrationsrådsmøderne op 

- Avedøre kirke vil gerne inddrages i integrationsarbejde. 

- Række ud til de mange ukrainere, der kunne have behov for introduktion til 

kommunen.  

- Fortælle bredt at integrationsrådet er tilbage igen.  

- Koble til Musikrådet og deres arrangementer 

- Udvikle den digitale platform (hjemmeside eller Facebook), så den indeholder links 

til relevante sider 

- Skrive til de politiske fagudvalg om, hvad man kan bruge rådet til – Synlighed 

- Tage fat i boligselskaberne 

- Invitere en ekspert inden for integrationsarbejde – konkret Ahmed Demir (Ahmed 

Demir.dk) både til et integrationsrådsmøde og til et offentligt møde, som skal 

annonceres bredt 

- Hvilke platforme er relevante i forhold til synlighed? Drøfte hvem vil vi gerne 

ramme? Forslag om at starte med at reaktivere Facebook-siden.  

- Arrangere fællesspisning. Fællesspisningsdatoen i december er 6/12. Lene fra 

Buquetten er kontaktperson. Rådet vil gerne tænke ukrainerne med ind og bede 

dem om at være med til at lave mad til fællesspisningen.  

 

Rådet vil arbejde med synlighed som første prioritet. Idris inviterer Ahmed Demir til næste 

integrationsrådsmøde den 31. oktober. Temaet for mødet er: - Hvad kan vi gøre som 

integrationsråd? - Hvordan skal vi arbejde? - Ideer til hvad skal vi gøre for at fremme 

integration lokalt? 

 

Thomas drøfter fællesspisning med Lene fra Buquetten og inviterer hende til det 

integrationsrådsmøde, der kommer efter mødet med Ahmed Demir. 

 

Linda sender integrationsrådets budget til rådet, så snart den ansvarlige er tilbage fra ferie 

i slutningen af august.  
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5. Beslutning - Nye mødedatoer 
Mandag den 31. oktober 2022 kl. 17.15 -18.45  

Mandag den 16. januar 2022 kl. 17.15 -18.45 (datoen skal cleares med den politiske 

mødekalender, når den er på plads). 

 

6. Orientering – Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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