16.06.22

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Torsdag d. 9. juni 2022
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
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.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 28. april.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Josaph blev valgt til ordstyrer.
4. Status på projektet.
Projektet er færdigt d. 30. juni, hvorefter der bliver lavet en status rapport af job- og
uddannelsesguiderne, der vil blive sendt ud 14 dage før næste møde.
5. Præsentation af Integrationsrådets formål v/arbejdsgruppen.
Formålet med arbejdsgruppens møder var, at drøfte og forstå Integrationsrådets
formål, som er:
”Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre
kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende”.
Det er arbejdsgruppens oplevelse, at der generelt er etnisk ligestilling i samfundet i
Holstebro og at der generelt er ligebehandling i samfundet. Arbejdsgruppen
konkluderer, at der dog mangler etnisk ligestilling på følgende områder:
•
•
•

inklusion i uddannelsessystemet
ved jobsøgning
når man bærer kulturelt symbol som f.eks. tørklæde
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Hvordan er integrationsindsatsen i kommunen og hvor kan den evt. forbedres?
Her er det arbejdsgruppens konklusion, at der skal lægges op til dialog om indsatsen
med Integrationsteamet og dernæst i Integrationsrådet.
Det blev besluttet, at besøge Integrationsteamet for at få mere at vide om Holstebro
Kommunes integrationsindsats.
6. Udvælgelse af emner for de kommende 2 år.
Integrationsrådet vil være en medspiller og et rådgivende organ med ekspertviden om
integrationsområdet lokalt. Visionen er, at blive den bedste kommune i Danmark til
etnisk ligestilling.
Fokusområder i 2022-2023:
1. Forbedre etnisk ligestilling i Holstebro Kommune
2. Løbende dialog om integrationsindsatsen.
7. Forberedelse af Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 23. juni
Lise laver forslag til præsentation af Integrationsrådets fokusområder.
8. Næste møde og indhold.
Næste mødedato: Karina laver en aftale med Integrationsteamet i august med besøg
på Jobcentret, så Rådet kan få indblik i Holstebro Kommunes integrationsindsats.
Slut status på projektet.
Referat fra Repræsentantskabsmøde v/Tiahes.
9. Evt.
Der har været Repræsentantskabsmøde d. 21/5 i Det Nationale Integrationsråd, hvor
Tiahes har deltaget. Hun vil gerne fortælle om dette, ved næste møde.

