
Møde i Integrationsrådet tirsdag d. 20. august 2019 kl. 17.30-19.30 i mødelokalet: ”Solluntuna 2”, 5. sal på Rådhuset

DAGSORDEN REFERAT

1

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

Fraværende: Charlotte Munch (afbud), Yasir Iqbal(afbud), Rasmus Stangerup og Gert Wahl

Pkt. Emne Form Beslutning Ansvarlig Deadline

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt

2 Kort opsummering af referat fra sidst Orientering Taget til efterretning 

3 Høringssvar til Budgetmateriale Drøftelse/
Beslutning

Når budgetmaterialet foreligger til høring, vil formand Marie-Louise læse 
det igennem mhp. at komme med et bud på, hvad der er relevant for 
integrationsrådet at forholde sig til. Høringsfristen 19/9 til fagudvalgene.

Rådet holder et ekstraordinært møde om høringssvar. 

Marie-
Louise

Næste 
møde

4 Arrangere fællesspisning i Avedøre Bibliotek 
og Kulturhus tirsdag den 3. december

Drøftelse/
Beslutning

Koncept: Verdenskøkken med buffet. 

Wassim kontakter lokal forening i Avedøre og bede dem hjælpe med at 
udbrede budskabet. 

Annoncering via avisannonce x 2, løbesedler og plakater. 

Underholdning i form af en tryllekunstner. 

Marie-Louise aftaler videre med Avedøre Bibliotek og Kulturhus.

Marie-Louise undersøger priser for annonce i avisen og spørger Lene, 
hvem der kan layoute. 

Linda undersøger, om annonce kan komme på kommunens side i 
avisen. (23/8: Det er undersøgt. Annoncen kan sagtens komme på 
kommunens side. Det koster noget, når det er en decideret annonce.)

Wassim

Niels

Marie-
Louise

Linda

Næste 
ordinære 
møde

Næste 
ordinære 
møde
Næste 
møde

Næste 
møde

5 Emner for rådets arbejde (Behovsanalyse ift. 
integration)

Drøftelse
(Bilag)

Rådet drøftede de spørgsmål, som bilaget rejser. 
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Der er uendelig mange definitioner af integration. København 
Kommunes bud: ”alle skal have lige muligheder - uanset etnisk 
baggrund”. 

Hvad er vores funktion som råd? Er det fx at kontrollere kommunens 
forpligtelser ift. integration?  Eller er det fx at komme med et bud på, 
hvad er det, der forstås med integration; hvad formålet med integration 
er?

Kan vi finde ud af mere om de forskellige centres arbejde med 
integrationsindsat? 

Alle rådets medlemmer googler videre på integration og kommunens 
forskellige integrationsindsatser.  

Alle Næste 
ordinære 
møde

6 Evt. nyt fra REM Orientering Intet nyt inden møde 21/9

7 Ny(e) mødedato(er) Beslutning 17/9 kl. 18.00-19.30 (OBS: på høring vedr. Risbjerggård samme aften, 
vi afventer nærmere info ang. dette høringsmøde)

8 Eventuelt Orientering -

Bilag: 
 Spørgsmål til Integrationsrådet – refleksioner/ research fra Anders


