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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 2. juni 2021
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Karina Byskov Viborg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Tom Bach Nielsen (V)

Referent:

Alice Flink

Der blev startet med en kort præsentationsrunde og velkomst til Karina Byskov Viborg.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 14. oktober 2020.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Josaph blev valgt til ordstyrer.
4. Ansøgning til Arbejdsmarkedsudvalget v/Tiahes.
Arbejdsmarkedsudvalgets (AMU) har afsat en Integrationspulje 2021, til at styrke
integrationsindsatsen i Holstebro Kommune. Fokus er på, at øge erhvervsdeltagelsen
blandt kvinder, som ikke er på arbejdsmarkedet, og som ikke modtager en offentlig
ydelse, fordi de er ægtefælleforsørgede eller lignende.
Rådet drøftede hvilke indsatser der kan gøres for denne målgruppe. Med hjælp fra
Jobcentret, der ved hvem målgruppen er, kan Rådet sende information ud om tiltag,
der kan gøre kvinderne i stand til, at nærme sig arbejdsmarkedet. Da der er et
gevaldigt spring fra at være hjemmegående og aldrig have været på arbejdsmarkedet
og til at skulle forholde sig til et arbejde, skal der findes en overgang hvor kvinderne
finder et netværk af andre kvinder, som allerede er i arbejde (rollemodeller), dygtiggør
sig og motiveres, så det bliver attraktivt at have et job, hvor man kan tjene sine egne
penge og derved gøre sig uafhængig af manden.
Rådet mener, at Bydelsmødrene kan løfte denne opgave, ved at tilbyde Bydelsmødre
uddannelsen samt gøre en særlig indsats over for målgruppen, for at få dem ud af
deres isolation.
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Der udarbejdes en konkret aktivitetsbeskrivelse og et budget forslag til AMU.

5. Planlægning af aktiviteter efter sommerferien.
Dette punkt er udsat til næste møde.
6. Næste møde og indhold.
Næste møde er: Onsdag d. 18. august kl. 15.30-17.30.
7. Evt.
Intet.

