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Møde i Integrationsrådet 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutning - Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

1. Beslutning - Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt. 

 
2. Oplæg ved - og dialog med Ahmet Demir 

Ahmed pegede på 4 områder, hvor han mener, der er behov for at gøre noget ift. integration: 
1. Satsning på forældre og oplysning 
2. Faggrupper der arbejder med udsatte unge, men som ikke har det rette værktøj. Man 

kan gå i dialog med dem, om hvad de har behov for. 
3. Behov for en politik for området? Den skal i så fald konkretiseres. 
4. Boligområdet – en ide om at arbejde med forældrekompetence. 

 
Ahmeds vurdering er, at det (fortsat) er brug for en indsats i forhold til unge. (Ahmed har mange 
års erfaring som leder af det socialpædagogiske tilbud Blæksprutten i Avedøre).  
Det handler om relationer og personlig kontakt, hvis man skal have succes med de unge, fx i 
form af mentorlignende forløb.  
 
Ahmed udarbejder og sender et udspil til et samarbejde på baggrund af den diskussion, der har 
været på mødet. Det kan fx være et samarbejde med Jobcenteret eller andre dele af 
administrationen.  
 
Integrationsrådet vil bede Social og Arbejdsmarkedsudvalget og evt. andre relevante udvalg om 
at kontakte administrationen mhp. at vurdere, om der er behov for at sætte en indsats i gang 
målrettet de unge. Eventuelle behov skal defineres af de medarbejdere, som er i kontakt med 
de unge.  
 
Integrationsrådet besluttede at koble ønsket om et offentligt foredrag fra Ahmeds side sammen 
med fællesspisningen den 6. december i Avedøre, jf. pkt. 6.  

Dato: 31.  oktober 2022 kl. 17:15-18:45 

Sted: Ny Kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 

Deltagere: Tomislav Simicevic Sørensen 
Kenneth Bak  
Karin Kofod  
Faruk Polat  
Eva Clasen-Nyqvist 
Susanne Wad Leth  
Deniz Taurus 
Said Noor Nabil 
Ekrem Kiran  
Niels Ulsing  
Idris Yorulmaz  
Jacob Aabjerg Pedersen (afbud) 
Ahmed Demir (gæst under pkt. 3) 
Linda Thorsager (referent) 
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HVIDOVRE KOMMUNE 
 
Center for Politik og Ledelse 
Direktionskonsulent:  
Linda Thorsager 
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Integrationsrådets medlemmer skal sende ønsker til temaet for Ahmeds foredrag til Idris (og 
gerne svare i samme mailtråd). Temaet skal være afgrænset og målrettet deltagerne. 
 

3. Drøftelse – Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2023 
Integrationsrådet vil fokusere på følgende i sit høringssvar:  

• Planen har gode takter. Herefter kræver det fokus på konkretisering og realisering. 
• Mere fokus på opkvalificering – fra ufaglært til faglært.  
• Hurtig afklaring af arbejdsevne.  

Susanne laver hurtigst muligt og i samarbejde med Niels et udkast og sender det til resten af 
integrationsrådet til kommentering. Høringsfristen er fredag den 4. november 2022 kl. 9.00. 
 

4. Orientering om Projektet Traumebevidst praksis i den beskæftigelsesrettede 
integrationsindsats 

Suppleant til Integrationsrådet og medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget; Marie-Louise 
Peschardt Jørgensen har bedt om, at Integrationsrådet får vedhæftede sagsfremstilling fra 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. september 2022 til orientering. Sagsfremstillingen 
informerer om et nyt projekt. 
 
Integrationsrådet kvitterede for initiativet til projektet og tog orienteringen til efterretning.  
 

5. Beslutning - Nye mødedatoer 
Mandag den 16. januar 2022 kl. 17.15 -18.45. 
Mandag den 20. marts 2023 kl. 17.30 -19.00. 
 

6. Orientering – Eventuelt 
Folkekøkken 
Tomislav har aftalt med Lene Christensen fra Buquetten, at Integrationsrådet arrangerer 
Folkekøkken i Avedøre tirsdag den 6. december 2022.  
Rådet mødes kl. 15.00. Størstedelen af rådet deltager. Eva er dog bortrejst. Af forskellige 
årsager kan Faruk og Deniz formodentlig ikke deltage. De øvrige, som er i tvivl, melder tilbage 
til Tomislav hurtigst muligt.  
Integrationsrådet har økonomi til at betale for maden.   
 
Valgarrangement 
Integrationsrådet blev kontaktet vedr. et valgarrangement ifm. Folketingsvalget 2022. Rådet har 
ikke kunne nå at sætte det i værk i denne omgang, men aftalte at tage ideen op til næste 
kommunalvalg.  
 


	Møde i Integrationsrådet

