03.12.14

Referat
fra møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Mandag d. 1. december 2014
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
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. 20/10.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Payman blev valgt til ordstyrer.
4. Hvad kan Integrationsrådet tilbyde af hjælp og gode ideer til Krisecentret, i
forbindelse med æresrelaterede konflikter/vold? Ifølge aftale, sendes svar til
Krisecentret.
Kurt fortalte, at arbejdsgruppen, der er kommunalt nedsat, snart skal mødes, og der vil
komme et nyt udspil. Der mangles mere viden om hvilke udfordringer der er specielt
gældende for Holstebro. Der kommer formentligt en temadag om social kontrol til
Holstebro, som også vil give mere viden. Indtil da, vil Integrationsrådet stille sig til
rådighed, med deres kompetencer og hjælp til Krisecentret, hvilket bliver svaret til dem
i første omgang.
5. Vagtplan i Trivselshuset d. 4/12. 2015: 8/1 + 5/2 (kl. 16-18).
Vagtplan 4/12: Josaph, Betina N, Taner.
8/1: Trine og Tiahes.
5/2: Bettina U, Payman og Golaley.
De der mangler et ID kort, skal kontakte Jes i Trykkeriet for at få taget et billede og så
sender han kortet til Jer.
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6. Orientering om REM og ideer til udvikling v/Tiahes.
Tiahes er blevet headhuntet til Rådet for Etniske Minorieter ! (se hjemmesiden:
rem.dk).Rådets primære opgave er at rådgive ministeren, Manu Sareen, så han får de
bedst mulige forudsætninger for at træffe politiske valg om aktuelle problemstillinger
på integrationsområdet. Tiahes har i november, været til arbejdsweekend i Rådet, og
næste møde er i januar.
Indsatsområderne bliver primært Børn og unge og æresrelaterede konflikter/social
kontrol (se ministerens pressemeddelelse som er vedhæftet, hvor der også er et flot
billede med Tiahes og det øvrige råd).
Tiahes ønsker, at Integrationsrådet overvejer en dag/weekend i 2015, hvor der tages
stilling til fremtidige arbejdsopgaver og nogle konkrete udmøntninger af dem.
Josaph og Tiahes har været i Thisted for at fortælle om Integrationsrådsarbejde
og indsatser i Holstebro, og efterfølgende har Thisted nu fået et Integrationsråd.
Der ønskes kontakt med Dagbladet, med henblik på en artikel om Integrationsrådet i
nærmeste fremtid.
7. Mødedato i 2015.
Næste møde: mandag d. 26. januar kl. 17-19.

8. Evt.
Der blev taget et gruppebillede af medlemmerne, som bruges til hjemmeside og
Presse m.v.

