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Deltagere: Kristina Young, Wassim Nourallah, Seadat Mamuti, Said Noor Nabil, Marie-Louise Jørgensen, Anders Drustrup, Tomislav Simicevic Sørensen, Niels Ulsing, Yasir 
Iqbal, Rasmus Stangerup, Rajesh Holmen, Lene Bøgelund Christensen (gæst) og Linda Thorsager (referent) 
Fraværende: Gert Wahl, Charlotte Munch samt stedfortræder Torben N. Rasmussen (afbud)

Pkt. Emne Form Beslutning Ansvarlig Deadline

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt. Et enigt råd optog valg af ny næstformand som ekstra punkt 
på dagsordenen (pkt. 6)

2 Integration i Hvidovre Kommune; kort oplæg v/ 
Linda

Orientering Linda præsenterede nogle hovedpointer fra en rundspørge blandt 
nøglepersoner i kommunen vedr. integration (illustreret i bilag). 

Hovedbudskabet er, at det går godt med integrationen i Hvidovre 
Kommune målt på bl.a. beskæftigelse og brug af diverse kommunale 
tilbud.

Følgende bliver imidlertid nævnt som problematikker, som man er stødt 
på i større eller mindre omfang: negativ social kontrol, manglende brug af 
eksisterende tilbud, social gruppering og isolation, fordomme, holdningen 
til sort arbejde, angst for konsekvenserne af stramninger i lovgivning.
 

3 Oplæg til drøftelse v/ Lene Bøgelund 
Christensen, BuQetten/ Fritidsbutikken i 
Avedøre

Drøftelse Lene fortalte om BuQetten, som er et tilbud for kvinder oprettet i 
samarbejde mellem boligselskabet og Hvidovre Kommune 
https://buqetten.hvidovre.dk/Forside. 

Med udgangspunkt i sine mange års erfaring kom Lene dernæst med en 
række indspark til integrationsrådets arbejde. Her gengivet i stikordsform: 
-Dem og Os-tendens. 
-Ændre på lysten til at gøre noget sammen med andre. 
-Flygtninge/ indvandrere benytter ikke de tilbud, vi har. 
-Vigtigt at definere hvad ”integration” er. (I Fritidsbutikken taler de fx om 
”medborgerskaber”). 
-Kendskab giver venskab-tanken.
-Vil I som integrationsråd gerne oplyse, danne, introducere til kunst og 
musik eller noget helt andet? 

-Et godt råd: brug nøglepersoner/ ildsjæle/ netværk som indgang. 

-Fritidsbutikken/ BuQetten vil gerne samarbejde fremadrettet, fx om 
”madarrangement”.

https://buqetten.hvidovre.dk/Forside
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4 Behovsanalyse ift. integration (Emner for 
rådets arbejde) /faciliteret af Linda
 

Drøftelse/ 
Beslutning 

Integrationsrådet tog fat på en proces rettet mod at blive klarere på, hvad 
rådet gerne vil arbejde med. 

Et par af hovedpointer var følgende: 
-Fokus på kommunalbestyrelsens/ kommunens integrationsindsats
-Deltagerskaren til evt. arrangementer skal tænkes bredt
-Eventuelle arrangementer skal tage udgangspunkt i behov

Rådet fik til opgave at tænke over spørgsmålene i processen til næste 
møde (vedhæftet som bilag).

Hele rådet 20. maj

5 Kort opsummering af referat fra sidst Orientering Den politiske sag om godkendelse af høringsberettigelse og revideret 
forretningsorden bliver efter planen forelagt kommunalbestyrelsen d. 30. 
april 2019.

OBS på at Forstadsmussets leder fratræder sin stilling pr. 30. april 2019.

6 Valg af ny næstformand Beslutning Da Rajesh fraflytter kommunen, kan han ikke længere sidde i 
integrationsrådet og næstformandsposten bliver hermed ledig. 

Wassim blev valgt som ny næstformand.

Integrationsrådet kan formelt godkende, at stedfortræder Louize 
Godtfredsen træder ind i integrationsrådet i Rajesh’ sted på næste møde.

7 Valg af 2 medlemmer foruden formanden til 
Bedømmelsesudvalget for uddeling af 
Integrationsprisen

Beslutning Tomislav og, Seadat blev valgt

8 Evt. nyt fra REM Orientering Intet nyt siden sidst

9 Ny(e) mødedato(er) Beslutning Mandag den 20. maj 2019 kl. 17.00-19.00

10 Eventuelt, herunder antal hjemmesidebesøg Orientering 30 personer har besøgt integrationsrådets hjemmeside i hele 2018.
Wassim følger op på Facebook- siden. Wassim 

Bilag: Illustrationerne brugt på mødet. 


