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Referat
fra første møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 19. februar 2014
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Jevan Al Kole
Taner Dogan
Golaley Karimi
Trine Miller Sunesen
Bettina Klara Uhrbrand
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Malak Karnib (V)

Mødt
Udmeldt
Afbud
Ikke mødt
Mødt
Mødt

Suppleanter:
Ramalingam Sivalingam
Mustafa Kamel Shareef
Payman Al Kole
Canan Dogan
Majbritt Kjærgaard (F)
Richardt Møller (O)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Kurt B. Hansen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Velkommen til det nye råd (medlemmer og suppleanter).
Kurt bød alle velkommen og der var en kort præsentationsrunde.
Herefter fortalte Kurt, hvordan kandidaterne er blevet valgt ud, så der er en bred
repræsentation i alder, køn og etnicitet. Hvert medlem repræsenterer ikke en bestemt
gruppe, men den man er.
Der vil dog blive taget kontakt til Somalisk og Arabiske foreninger, for fremtidig
samarbejde, da de ikke er/næsten ikke er, repræsenteret i Rådet.
Det vil være en fremtidig opgave for Rådet, at finde flere suppleanter.
2. Orientering om rådets arbejde og virke.
Integration går 2 veje, og Rådet skal hjælpe, vejlede og fremme integrationen, ved
hjælp af:
 Høringer – kommentarer til Byrådet.
 Dialogmøde 1 gang årligt med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der drøftes
aktuelle tiltag m.v.
 Temamøder eller andre aktuelle arrangementer.
 Synlighed, presse m.v. Aktivitetsniveau bestemmer Rådet selv.
 Her er frit slag, gode ideer til hvad der er godt at arbejde med fremover.
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3.

Udlevering af mapper med relevant materiale.
Mapperne blev udleveret og indholdet gennemgået af Kurt.
Til næste møde, bedes alle sider læses og kommentarer/spørgsmål til indholdet, kan
stilles på mødet. Det er vigtigt at sætte sig ind i materialet, da der til næste møde skal
ske udpegninger til andre råd, bestyrelse mv. foruden konstituering af Integrationsrådet.

4.

Vedtægter og forretningsorden.
Forretningsorden og vedtægter for Rådet, kigges i øjeblikket igennem af kommunes
jurister, om at blive skrevet sammen.

5.

Møde aftaler (omfang – tider og indhold).
Det blev aftalt at holde møde ca. hver 2-3 måned, af 2 timers varighed. Aldrig onsdag.
Udover første mødedato, fastsætter Alice for resten af året, en mødeplan (se punkt 7).
Senest 10 dage før møde, kan forslag til dagsorden sendes til Alice pr. mail, der vil
sætte dagsorden sammen med Formanden. Til første møde er der bestemt et indhold
(se punkt 7). Dagsorden udsendes til alle 1 uge før møderne. Referat udsendes
senest 1 uge efter møderne.
Det er vigtigt, at give besked, hvis man ikke kan komme til møde. Send i dette tilfælde
en mail til Alice. I referaterne vil der stå ”Afbud” i stedet for ”Ikke mødt” hvis man har
meldt afbud på forhånd.

6.

Information om konstitueringer, udpegninger, registreringer og opslag.
Kurt informerede om de forskellige konstitueringer og udpegninger, der skal ske til
næste møde og fortalte igen om vigtigheden af, at have sat sig ind i de forskellige ting
i mappen.

7.

Næste møde og indhold.
Rådet bestemte sig for, at næste møde bliver: mandag d. 24/3 kl. 17-19, med
følgende indhold:
 Konstitueringer og udpegninger.
 Ole Westergaard, repræsentant for Arbejdsmarked, vil give introduktion til
Integrationspolitikken.
 Spørgsmål/kommentarer/uddybning af indhold i mappe.
 Gode ideer (ønskes som fast punkt på alle møder).
 Evt.
Herefter er mødedatoerne:
Mandag d. 2/6 kl. 17-19
Mandag d. 18/8 kl. 17-19
Mandag d. 20/10 kl. 17-19
Mandag d. 1/12 kl. 17-21 (møde m/Julefrokost)

8.

Info til presse m.m.
Gruppefoto af ordinære medlemmer.
Evt.
Der blev talt om, at synlighed er en vigtig ting at beskæftige sig med fremover. Når
Rådet har haft et par møder, kontaktes pressen for info om Rådets fremtidige arbejde.
Der blev taget et gruppe billede af medlemmerne til brug for opslag om I-rådet indtil
videre.
Der blev spurgt om I-rådet har et budget, og ja det er på kr. 25.000 pr. år til møder og
aktiviteter.

