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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Mandag d. 26. januar 2015
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Afbud
Afbud
Afbud
Afbud
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Taner Dogan
Golaley Karimi
Trine Miller
Bettina Klara Uhrbrand
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)

Mødt

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

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 1/12-14.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Bettina blev valgt til ordstyrer.
4. Drøftelse af fokusområder. Hvilke områder skal Integrationsrådet arbejde
konkret med i 2015?
Et af de områder der før er peget på, er æresrelaterede konflikter. Tiahes
tager kontakt til Jonna Rud og forhører sig om hvornår den planlagte temadag skal
foregå i Holstebro om social kontrol, da Integrationsrådet gerne vil deltage.
Synlighed, sproglig indsats, politisk indflydelse, arrangementer (temaaftener i
Trivselshuset) var nogle af de emner der blev drøftet som fokusområder.
Da mange af medlemmerne var forhindret i at deltage i mødet, blev det aftalt, at
dsætte resten af drøftelsen (se nedenfor).
Herunder fastsættelse af dato for en dag/weekend, hvor der arbejdes målrettet
med de fremtidige fokusområder, der bliver besluttet på mødet.
Det blev aftalt, at Tiahes og Alice foreslår 3 fredage i februar/marts, og sender en
invitation via Doodle, der er god til mødeplanlægning, da alle der kan se hvilken dag
der er mest tilslutning til. Den fredag flest kan deltage bliver valgt og der mødes fra kl.
17-20 med spisning. Tiahes vil lave en plan for dagen.
5. Vagtplan i Trivselshuset d. 5/3 + 9/4 (kl. 16-18).
5/3: Bettina U og Josaph.
9/4: Natali og Taner.
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6. Næste mødedato.
Næste møde bliver en fredag i februar eller marts fra kl. 17-20 med spisning (se punkt
4).
7. Gode idéer (fast punkt).
Natali har modtaget en besked om en Multikulturel fest i Helsingør d. 30/5. Vil hænge
et opslag med nærmere oplysninger på tavlen i Kultur & Frivillighuset og se om nogen
er interesseret i at deltage fra Holstebro.
8. Evt.
Kurt og Helle Bro (Direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked), og Ole
Westergaard (Jobcenterchef), har været en tur i Vinderup for at mødes med
Handelsstandsforeningen, Borgerforeningen, Idrætsforeninger og andre frivillige
foreninger for at finde ud af hvilke tilbud der er/kan sættes i værk for de nye borgere,
der skal boligplaceres i Vinderup.
Der var en positiv stemning og velvilje over hele linjen
Derfor vil man muligvis også prøve at lave et lignende møde i Ulfborg, for at få
lokalsamfundet inddraget.
Kurt fortalte, at kvoten for nyankomne i 2014 til Holstebro Kommune var 63
personer. I 2015 skal der modtages 171 nye borgere.
Der er også nogle personer der vælger at flytte tilbage til deres oprindelsesland
(repatrierer), det er hovedsagligt til Sri Lanka.
Tiahes orienterede om, at Thisted Kommunes Integrationsråd (helt nyoprettet), gerne
vil mødes med vores Integrationsråd, for at få viden om rådsarbejde. Det er en god
ide, men rådet vil gerne vente med at mødes til efter fokusområderne er tilrettelagt.
Dette meddeler Tiahes Thisted Kommunes Integrationsråd.
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