Referat
fra første møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Torsdag d. 3. maj 2018
på Rådhuset, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt
Afbud

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Bo Henriksen
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Mette Marie Thomsen (V)
Suppleanter:
Kalatharan Thanabalasingham
Ramalingam Sivalingam
Payman Al Kole

Referent:

Alice Flink
Derudover deltog Lars Stampe, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
samt Anette Colding Brun, Sekretariatschef.

1. Velkommen til det nye Integrationsråd (medlemmer og suppleanter)
Inkl. kort præsentation af alle.
Lars Stampe bød alle velkommen og der var en kort præsentationsrunde.
Medlemmet fra Skolebestyrelserne bliver først udpeget i forbindelse med
opstart af det nye skoleår.
2. Foto af medlemmer og suppleanter.
Der blev taget individuelle billeder af hvert medlem og suppleant.
3. Præsentation af rådets virke og temaerne for perioden.
Lars Stampe og Anette Colding Brun fremlagde I-rådets opgave, der er at hjælpe,
vejlede og fremme integration i Holstebro Kommune, ved hjælp af høringer,
Temaarrangementer og dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget 1 gang om året
(første gang d. 7. november 2018), med dialog om Holstebro Kommunes
Integrationspolitik og de 2 temaer Arbejdsudvalget har vedtaget, at I-rådet skal arbejde
med de kommende 2 år:



Kvinder i job
Social kontrol

Rådet har altid mulighed for, at henvende sig skriftligt til
Arbejdsmarkedsudvalget og omvendt ved behov. Der lægges op til et tæt
samarbejde, hvor gode initiativer kan bruges til at løse nogle af de mange udfordringer,

1

der er forbundet med de 2 temaer.
Møderne afholdes fremover uden suppleanter men de får både dagsorden
og referat tilsendt fra møderne. I-rådet kan beslutte, at
andre personer end rådets medlemmer, kan deltage efter behov.
Mappe med I-rådets vedtægter samt Strategi for integrationsindsatsen i
Holstebro Kommune blev udleveret.
Herefter besvarede Lars og Anette forskellige spørgsmål fra deltageren.
4. Mødeaftaler (omfang, tider og indhold).
Alice fortalte, at det tidligere I-råd har holdt møder mellem kl. 16-18 men
det kan der snakkes om til næste møde, så den bedste tid findes for det
nye Råd. Dagsorden sættes af formand sammen med sekretæren. Alle
medlemmerne kan komme med dagsordenpunkter skriftligt senest 14 dage
før mødet, eller sige på mødet, at de gerne vil have taget et punkt op
næste gang.
Det er meget vigtigt at give besked, hvis man ikke kan komme til et møde.
Dette gøres pr. mail til Alice.
5. Information om konstitueringer, udpegninger, registreringer og opslag.
Alice fortalte videre, at ved næste møde skal der konstitueres en formand
og en næstformand. Derudover skal vælges en repræsentant til Rådet for
Etniske Minoriteter og en repræsentant til Kultur & Frivillighusets
bestyrelse.
Kontaktoplysningerne og fotos af Rådets medlemmer vil blive lagt på
Holstebro Kommunes hjemmeside og sættes i Integrationshåndbogen.
Opslag med navne og fotos kan forekomme ved arrangementer på
Holstebro Kommunes facebook, biblioteker, Trivselshuset, Sprogcentret og
Kultur & Frivillighuset m.v.
6. Næste møde (dato og indhold). På næste møde konstitueres
Integrationsrådet med en formand og næstformand.
Næste møde bliver afholdt i Kultur & Frivillighuset, onsdag d. 30. maj kl.
16-18. Dagsorden bliver sendt pr. mail senest 1 uge før mødet.
7. Evt.
Intet.
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