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1.

Orientering: Status på projekt Bydelsmødre

Sagsnr.: 18/12378

Beslutningstema
Integrationsrådet orienteres om status på projekt ”Bydelsmødre”.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet orienteres mundtlig om status projekt ”Bydelsmødre” ved kommunens
specialist Rana Sérida. Det vil være muligt for rådet at komme med forslag til, hvordan der
kan rekrutteres flere Bydelsmødre til projektet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Integrationsrådet den 16-04-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.

2.

Beslutning: Valg af repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske
Minoriteter

Sagsnr.: 18/12382

Beslutningstema
Integrationsrådet skal vælge en repræsentant og en stedfortræder til Repræsentantskabet for
Rådet for Etniske Minoriteter.
Furesø Kommune

2

Møde i Integrationsrådet / Mandag den 16-04-2018

Sagsfremstilling
Integrationsrådet skal vælge en repræsentant og en stedfortræder til Repræsentantskabet for
Rådet for Etniske Minoriteter.
Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet, i emner, der
omhandler flygtninge, indvandrere og integration. Rådet er endvidere initiativtager til andre
aktiviteter. Blandet rådets medlemmer er der 5 medlemmer fra repræsentantskabet for Rådet
for Etniske Minoriteter.
Udlændinge- og integrationsministeren nedsætter repræsentantskabet for Rådet for Etniske
Minoriteter. Repræsentantskabet består af medlemmer og repræsentanter udpeget af
kommunalbestyrelserne. Det er muligt at deltage i repræsentantskabet, uanset om der er
nedsat et integrationsråd i kommunen eller ej.
Valg af repræsentant og stedfortræder til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske
Minoriteter
Integrationsrådets vælger et medlem og eb stedfortræder til repræsentantskabet blandt de
medlemmer af integrationsrådet, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og
indvandrerforeninger eller blandt andre tilsvarende personer i kommunen, jf.
integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt.
Integrationsrådets valg af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet sker ved
flertalsvalg .
Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 2018
Rådet for Etniske Minoriteter indkalder til valg til Rådet for Etniske Minoriteter lørdag d. 5.
maj kl. 10:00 – 16:00 på First Hotel Grand i Odense. Rådet for Etniske Minoriteter opfordrer
alle landets integrationsråd og repræsentanter fra landets øvrige kommuner til at deltage i
årets repræsentantskabsmøde.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Integrationsrådet – kapital 8
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Furesø Kommune
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet vælger en repræsentant og en stedfortræder til
Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
Beslutning i Integrationsrådet den 16-04-2018
Raziye Altintas blev valgt som repræsentant.

3.

Beslutning: Drøftelse af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

Sagsnr.: 18/12386

Beslutningstema
Integrationsrådet skal drøfte et udkast til Integrationspolitik 2018-2021
Sagsfremstilling
Integrationsrådet skal drøfte et udkast til Integrationspolitik 2018-2021.
Udkastet til Integrationspolitikken er et arbejdsdokument, som rådet har mulighed for at se
inden det bliver sendt i høring i maj 2018. Rådet har mulighed for at komme med forslag og
give input i forhold til de fokusområder udkastet indeholder.
Fokusområderne er udpeget på baggrund af et styringsdialogmøde i november 2017 mellem
det tidligere Økonomiudvalg og Beskæftigelse- og Erhvervsudvalg:









Flere flygtninge, familiesammenførte til en flygtning og borgere fra ikke- vestlige lande
skal være i job, uddannelse og i beskæftigelse
En integrationsindsats, der har fokus på hele familien
Gensidigt medborgerskab og naboskab med danskere i Furesø Kommune
Flere flygtninge og familiesammenførte skal deltage aktivt i foreningslivet
Aktiv inddragelse af forældre med anden etnisk baggrund i dagtilbud og skole
Borgerdialogmøde den 25. april 2018
Kommunens borgere er inviteret til borgerdialogmøde om integrationspolitikken for
2018-2021 onsdag den 25. april kl. 16.00-17.30 i Sløjfen, Furesø Rådhus i Værløse. Der
vil det være muligt at gå i dialog med repræsentanter fra Byrådet om integration.

På borgerdialogmødet vil det være muligt at komme med idéer til:



Hvordan kan foreningerne bringe os tættere sammen?
Hvordan sikrer vi forældres tilknytning til dagtilbud og skole?

Furesø Kommune
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Hvordan får vi flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde?

Økonomiske konsekvenser
(Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Der afholdes Borgerdialogmøde om Integrationspolitik 2018-2021 den 25. april 2018 kl.
16.00 - 17.30 på Furesø Rådhus, Stiager 2 i Atriet.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Høringsperioden i forhold til Integrationspolitik 2018-2021 er fra den 4. maj 2018 til den 21.
maj 2018.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet skal drøfte udkast til Integrationspolitik 20182021Start med sagens kerne og beskriv herefter sagen med de forudsætninger og oplysninger,
der er nødvendige for at blive orienteret eller træffe en beslutning
Beslutning i Integrationsrådet den 16-04-2018
Integrationsrådets kommentarer blev noteret og videregivet til forvaltningen.

4.

Beslutning: Arbejds- og mødeplan for 2018

Sagsnr.: 18/12388

Beslutningstema
Integrationsrådet skal godkende møde- og arbejdsplan for 2018.
Sagsfremstilling
Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal der afholdes mindst fire ordinære møder om
året. Integrationsrådet skal godkende møde- og arbejdsplan for 2018.
Møde- og arbejdsplan 2018
April
Onsdag d. 25. april 2018 kl. 16-17.40,
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Dialogmøde mellem politikere og borgere
vedrørende integrationindsatsen i kommunen i
forbindelse med udarbejdelse af
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Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

Integrationspolitikken 2018-2021.

Maj

Evt. Seminar:

Mandag d. 28. maj 2018 kl. 17.30 – 21,
Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse



Godkendelse af referat






Meddelelser
Status på budget 2018
Arbejds- og mødeplan
Eventuelt







Godkendelse af referat
Meddelelser
Status på budget 2018
Arbejds- og mødeplan
Eventuelt








Godkendelse af referat
Meddelelser
Status på budget 2018
Årsberetning 2018
Arbejds- og mødeplan
Eventuelt

September
Onsdag den 12. september 2018 kl.1719, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500
Værløse

December
Torsdag den 29. november 2018 kl. 1719 inkl. efterfølgende julefrokost,
Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Skriv lov og evt. §, bekendtgørelse, cirkulære eller lign.
Det videre forløb
Integrationsrådets forretningsorden.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender møde- og arbejdsplan for 2018.
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Beslutning i Integrationsrådet den 16-04-2018
Rådet besluttede at forlænge mødet den 28. maj fra kl. 17.30 – 21.00
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Underskriftsside

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Raziye Altintas

Sahar Belal

Klaus E. Olsen

Sarka Hlobilova

Asmaa Basaleh

Dorthe Haugaard

Kay Geels

Bjørn Strange
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