04.10.22

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 28. september 2022
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Josaph Francis Ragunathan
Dinos Kananda Byamungu
Ghada Mansour
Karina Byskov Viborg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Lise Østermark (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 9. juni.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Ghassan blev valgt til ordstyrer.
4. Slut status på projektet.
Der er lavet en afsluttende rapport af job- og uddannelsesguiderne, der vil blive sendt
til Arbejdsmarkedsudvalget til behandling på mødet i november.
5. Udarbejdelse af handle- og tidsplan samt budget for fokusområder 2022-2023
Rådet blev delt i 2 arbejdsgrupper, hvor fokusområderne Social kontrol og Etnisk
ligestilling blev drøftet. Der blev udarbejdet forslag til de 2 handle- og tidsplaner.
Arbejdet fortsættes til mødet i november.
6. Udarbejdelse af spørgsmål til Integrationsteamet i forbindelse med besøg i uge
43.
Følgende spørgsmål sendes til Integrationsteamet:
1. Den kommunale integrationsindsats kort fortalt – Hvilket program for
integration tilbyder man i Holstebro.
2. Hvilke evt. svagheder og styrker opleves ved integrationsindsatsen?
Hvor kan den evt. blive bedre?
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3. Hvordan kan Integrationsrådet og Integrationsteamet spille hinanden
gode?
4. Hvad er succeskriterierne for vellykket integration? – Hvornår lykkes
integrationen rigtigt godt?
7. Helhedsplanens Beboer Demokratisk Styregruppe.
Udsat til næste møde.
8. Referat fra Repræsentantskabsmøde i Det Nationale Integrationsråd.
Tiahes fortalte om Repræsentantskabsmødet d. 21. maj.
Det Nationale Integrationsråd rådgiver ministeren for Udlændinge og Integration i
emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.
• Fem medlemmer er udpeget af ministeren - herunder formanden.
• De fire største kommuner er permanent repræsenteret af et medlem.
• Fem medlemmer vælges fra et stort repræsentantskab, der repræsenterer
alle kommuner i Danmark.
Rådets indsatsområder er blandt andet demokratisk deltagelse og medborgerskab
samt negativ social kontrol. Referater fra møderne vil fremover blive sendt rundt på
mail.
9. Næste møde, sted og indhold.
Næste møde: Tirsdag d. 25. oktober kl. 14.30-15.30 på Jobcentret, hvor der er
møde med Integrationsteamet. Derefter fortsættes med ordinært møde i
Integrationsrådet fra 15.30-16.00 med punkt 7.
Kommende møde: Mandag d. 21. november kl. 15.30-17.30. Indhold: Social kontrol,
synlighed og Etnisk ligestilling.
10. Evt.
Intet.

