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Deltagere: Seadat Mamuti, Louize Godtfredsen, Said Noor Nabil, Marie-Louise Jørgensen, Tomislav Simicevic Sørensen, Niels Ulsing, Yasir Iqbal og Linda Thorsager (referent) 

Fraværende: Gert Wahl samt stedfortræder Kristina Young, Charlotte Munch samt stedfortræder Torben N. Rasmussen, Wassim Nourallah, Anders Drustrup og Rasmus 
Stangerup

Pkt. Emne Form Beslutning Ansvarlig Deadline

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt

2 Kort opsummering af referat fra sidst Orientering Taget til efterretning

3 Godkendelse af Louize som nyt medlem af 
Integrationsrådet (formalia)

Beslutning Godkendt

4 Opfølgning på høringsberettigelse Drøftelse
(Bilag 1)

Integrationsrådets procedure i forbindelse med sager til høring: 
Formanden udarbejder udkast, som sendes til godkendelse hos de 
øvrige medlemmer af rådet, inden rådet afgiver høringssvar.

5 Emner for rådets arbejde (Behovsanalyse ift. 
integration)

Drøftelse
(Bilag 2+3)

Baggrundsviden i form af specifikke tal på borgere på fx 
integrationsydelse kan trækkes på https://www.jobindsats.dk/

Forespørgsel fra Lene/ Kulturhuset i forlængelse af sidste møde. 
Integrationsrådet svarer ja til at være med til at arrangere en 
fællesspisning i efteråret i ”Avedøre Bibliotek og Kulturhus”. Vedr. 
markedsføring af fællesspisningen: Beskrivelse på flere sprog til 
uddeling via fx integrationsteamet. Facebook link med mulighed for 
deling. Hvem der står for madlavningen skal undersøges nærmere).  

Det er stadig en udfordring at finde ud af, hvor/ hvordan kommunens 
forskellige centre arbejder med integration? 

Præsentation af Integrationsrådet som dagsordenspunkt på ChefForum 
(administrationens 13 chefer). Centerchef Anne Wallberg tager det med 
på et møde.

Rådet drøftede ’face to face’ versus andre formidlingsformer. 

Kulturel rundvisning: kontakt til forstadsmuseet (Mikkel/ Poul), om de vil 
lave et udkast til en rundvisning/ tour. Gert må gerne tjekke op på dette. 
Yasir undersøger buspriser. 

Linda

Gert 
Yasir 
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6 Evt. nyt fra REM Orientering REM har konstitueret sig. 

7 Ny(e) mødedato(er) Beslutning 20. august 2019 kl. 17.30-19.30

8 Eventuelt Orientering -

Bilag: 
 Bilag 1 Kommunens interne høringsprincipper for Integrationsrådet
 Bilag 2 Skabelon til hjemmearbejde aftalt på sidste møde
 Bilag 3 Spørgsmål til Integrationsrådet – refleksioner/ research fra Anders


