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Integrationsrådet beretning for 2021 
Integrationsrådets arbejde har også i 2021 været ramt af følgerne af covid-19. Det har sat de 
fleste af rådets initiativer på hold. Rådet har afholdt to møder i andet halvår af 2021. 

Rådet er blevet hørt i forhold til Hvidovre Kommunes for budget 2022, men havde ingen 
kommentarer.  

Rådet har indsendt høringssvar til Beskæftigelsesplanen 2022. Rådet var som udgangspunkt 
glade for den plan, der forelå - dog med ønske om et øget fokus på bl.a.:   

• sprogundervisning som en mere integreret del af beskæftigelsesindsatsen.  
• virksomhedspraktikker i private virksomheder.  
• en beskæftigelsesrettet indsat hvis Hvidovre kommune kommer til at modtage 

afghanske flygtninge.  

Den 7. december skulle rådet have afholdt fællesspisning i Avedøre kulturhus, men dette blev 
aflyst grundet følgerne af covid-19.   

Rådet arrangerede i samarbejde med Buquetten et valgmøde den 13. november særlig rettet 
mod at få kvinder til at stemme til Kommunalvalget.  

Rådet har evalueret integrationsrådsperioden 2018-2021 og vil gerne give følgende erfaringer 
og råd videre til Integrationsrådet for den kommende valgperiode:  

• Der er behov for at gøre de politiske udvalg og administrationen opmærksom på, at 
Integrationsrådet er høringsberettiget og skal tænkes ind.   

• Integrationsrådet kan med fordel lægge op til dialogmøder med de politiske udvalg. 
• Det fungerer godt med oplæg udefra på integrationsrådsmøderne.   
• Tænk gerne i flere arrangementer á la folkekøkken og rundvisning på rådhuset. 

Rådet opfordrer desuden kommunen til at gøre ekstra opmærksom på valget til det nye 
integrationsråd. 

Et medlem er udtrådt af Integrationsrådet i 2021 på grund af fraflytning fra kommunen.  

Forretningsordenens bestemmelse om sammensætning og medlemmer pr. 
30.11.2021 
 
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 Said Noor Nabil og Louize 
Godtfredsen. 2 vakante pladser. 
 
2 repræsentanter for almene boligorganisationer: formand Marie-Louise Jørgensen. 1 
vakant plads. 
 
1 repræsentanter for kultur- og idrætsforeninger: Anders Drustrup. Stedfortræder: 
Susanne Wad Leth. 
 
1 repræsentanter for LO Hvidovre: Tomislav Simicevic Sørensen. 
 
1 repræsentanter for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg: Niels Ulsing. 
 
1 repræsentanter for Skolekontaktrådet i Hvidovre: Rasmus Stangerup. 
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