Møde i Integrationsrådet
Åben Dagsorden

Dato:

Torsdag den 25. november 2021

Tidspunkt:

17:00

Sted:

Fasanburet
Farum Kulturhus
Foreningslokalet

Furesø Kommune

Møde i Integrationsrådet / 25-11-2021

Sagsoversigt:
1.

Orientering: Meddelelse .................................................................................2

2.

Beslutning: Godkendelse af "Beskrivelse af Furesø Integrationsråds aktiviteter
2018 - 2021" ................................................................................................2

3.

Drøftelse: Evaluering af rådets aktiviteter i forbindelse med valget den 16.
november 2021 ............................................................................................3

4.

Beslutning: Evaluering af integrationsrådets organisering og arbejdsmetoder i
perioden 2018-2021 ......................................................................................5

5.

Orientering: Status på integrationsrådets budgetposter ......................................7

6.

Orientering. Status om valg af nyt integrationsråd .............................................9

7.

Eventuelt .....................................................................................................9

Bilagsoversigt .....................................................................................................11
Underskriftsside ..................................................................................................12

Furesø Kommune

1

Møde i Integrationsrådet / Torsdag den 25-11-2021

1.

Orientering: Meddelelse

Sagsnr.: 21/19126

Beslutningstema
Integrationsrådet orienteres om generelle meddelelser.
Sagsfremstilling
Lene Munch-Petersen orienterer mundtligt om status på kommunal- og regionsrådsvalget den
16. november.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet tager orientering til efterretning.
Beslutning i Integrationsrådet den 25-11-2021
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.

2.

Beslutning: Godkendelse af "Beskrivelse af Furesø Integrationsråds aktiviteter
2018 - 2021"

Sagsnr.: 21/19126

Furesø Kommune

2

Møde i Integrationsrådet / Torsdag den 25-11-2021

Beslutningstema
Integrationsrådet skal drøfte "Beskrivelse af Furesø Integrationsråds aktiviteter i perioden
2018 - 2021".
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en "Beskrivelse af Furesø Integrationsråds aktiviteter i perioden
2018 – 2021”. Den indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, rådet har været inddraget i i
hele rådets funktionsperiode.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningens indstiller, at integrationsrådet godkender ”Beskrivelse af Furesø
Integrationsråds aktiviteter i perioden 2018-2021.
Beslutning i Integrationsrådet den 25-11-2021
Integrationsrådet godkendte ”Beskrivelsen af Furesø Integrationsråds aktiviteter i perioden
2018-2021”.
Bilag:
1 Åben Beskrivelse af rådets aktiviteter 2018 - 2021 til udsendelse

3.

129322/21

Drøftelse: Evaluering af rådets aktiviteter i forbindelse med valget den 16.
november 2021

Sagsnr.: 21/19126
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Beslutningstema
Integrationsrådet skal evaluere rådets aktiviteter i forbindelse med kommunal- og
regionsrådsvalget den 16. november 2021.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet igangsatte blandt andet følgende aktiviteter med valget den 16. november
2021:





Farverige Furesø: Integrationsrådet afholdte Farverige Furesø den 4. september 2021.
I den forbindelse var der fokus på valg og demokrati. Der blev blandt andet afholdt et
”børnevalg”, hvor børn kunne prøve at stemme i rigtige stemmebokse og
stemmeseddel mv.



Video til de sociale medier: I videoen spurgte Integrationsrådet lokale personer/
rollemodeller, om hvorfor det var vigtigt for dem at stemme. Videoens budskab var at
opfordre folk til at bruge deres mulighed for at stemme. Den var udarbejdet i
samarbejde med Ungdomsskolen.



Sofa-turne: To valgsofaer samt roll-up stod i ugerne op til valget forskellige steder i
kommunen for at øge interessen for valget fx i Jobcenter Furesø, Farum Kulturhus og
Galaksen. På udvalgte tidspunkter op til valget var sofaen bemandet af medlemmer fra
Integrationsrådet, der stod ved sofaerne og talte med forbipasserende om vigtigheden
af at stemme, samt uddelte relevant informationsmateriale. Der blev desuden også
uddelt informationsmateriale i og omkring relevante boligområder.



Opgangsambassadører: En håndfuld bydelsmødre medvirkede som
opgangsambassadør, der tilbød at gå sammen med andre hen til et valgsted.



Brev til boligselskaberne: Integrationsrådet sendte et brev til alle boligselskaber i
Furesø Kommune, hvor de opfordrede dem til at oplyse om borgernes mulighed for at
stemme.

Integrationsrådet havde modtaget 27.000 kr. fra Region Hovedstaden og 27.000 kr. fra
kommunens Økonomiudvalg til aktiviteter, der kunne øge valgdeltagelsen. Rådet har brugt i
alt 44.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
Integrationsrådet har modtaget 27.000 kr. fra Region Hovedstaden og 27.000 kr. fra
kommunens Økonomiudvalg. Rådet har brugt i alt 44.000 kr.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
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Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningens indstiller, integrationsrådet evaluerer rådets aktiviteter i forbindelse med
kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021.
Beslutning i Integrationsrådet den 25-11-2021
Integrationsrådet evaluerede rådets indsats i forbindelse med valget. Følgende bemærkninger
blev blandt andet nævnt:
 Børnenes valg fungerede godt i forbindelse med Farverige Furesø og kunne sagtens
udbredes til skoleområdet
 Valgsofaerne fungerede også godt og blev bemandet af ca. 5 medlemmer fra
integrationsrådet, og der blev uddelt mange pjecer.
 Røde Korses kvindecafe fik opfordret mange borgere til stemme. Kvinderne foretrækker
at brevstemme.
 Samarbejdet med Blokrådene i Farum Midtpunkt må gerne styrkes.
 Der mangler viden om, hvordan et valglokale ser ud.

4.

Beslutning: Evaluering af integrationsrådets organisering og arbejdsmetoder i
perioden 2018-2021

Sagsnr.: 21/19126

Beslutningstema
Integrationsrådet skal evaluere rådets organisering og arbejdsmetoder i perioden 2018 – 2021.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet skal foretage en mundtlig evaluering af rådets organisering og
arbejdsmetoder i perioden 2018 – 2021 med henblik på at give nogle gode råd og erfaringer
videre til et kommende integrationsråd. Forvaltningen kommer med en række emner på
mødet, som rådet kan vælge at drøfte under dette punkt.
Desuden vil der også være en mulighed for at opliste de emner og udfordringer, som rådet kan
foreslå, at et nyt integrationsråd kan arbejde videre med i en kommende periode.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet evaluerer rådets organisering og arbejdsmetoder i
perioden 2018 – 2021.
Beslutning i Integrationsrådet den 25-11-2021
Integrationsrådet evaluerede rådets organisering og arbejdsmetoder. Følgende emner blev
drøftet:
Rådets mødeaktivitet:
 Et fint antal møder om året
 Det er godt at både medlemmer og personlige stedfortræder deltager på møderne.
 Det er vigtigt, at medlemmerne kommer til møderne
 Det er vigtigt at efterstræbe en bred sammensætning i rådet. Der må gerne være faste
pladser til f.eks. Røde Kors, Bydelsmødre og etniske foreninger.
 Det kan overvejes at kontakte de medlemmer, som ikke har deltaget på møderne i et
stykke tid med henblik på at afdække, hvordan det kan være
Arbejdsgrupper:
 Arbejdsgruppernes emner skal afgrænses
 De skal være tidsbegrænset
 Der skal være en tovholder til hver arbejdsgruppe
 Måske 1-2 medlemmer i en arbejdsgruppe, der kan trække på resten af rådet, når en
eventuelt aktivitet skal udføres.
 Arbejdsgrupperne skal være selvkørende – mindre bistand fra sekretariatet.
Oplæg på integrationsrådsmøderne:
 Der har været nogle fine oplæg i funktionsperioden.
 Fremadrettet kan der være mere fokus på, at viden går begge veje, så oplægsholderne får
større kendskab til rådet.
Forslag til emner, som et nyt integrationsråd kan arbejde videre med:
 Khalida Popal fra FCN
 Omgangsformer og traditioner
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Oplæg om, hvordan Jobcenter Furesø støtter borgere i at kommen i beskæftigelse.
Integrationsborgere, der eventuelt skal sendes tilbage til Syrien
Ozlem Cekic fra Brobyggerne
Rådet kan være repræsenteret ved fejringen af statsborgerskabsceremoni i Furesø
Kommune.
Fejringe af Sprogetsdag – fokus på det at være flersproget
Køb af teaterforestillinger til bl.a. udskolingen med fokus på integration.

Generelle betragtninger:
 Integrationsrådets rolle kan med fordel defineres tydeligere. Der kan evt. fokuseres på,
hvad kommunen mangler på integrationsområdet
 Mere information om IR

5.

Orientering: Status på integrationsrådets budgetposter

Sagsnr.: 21/19126

Beslutningstema
Integrationsrådet orienteres om status på rådets midler i 2021.
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om status på integrationsrådets budgetposter.
Integrationsrådets samlede budgetpost 2021
Forbrug pr.
november
2021

Korrigeret Restbudget
budget

Driftsbudget 2021

Subtotal vedr. driftsbudget 2021
Forplejning

8.000

Subtotal vedr. driftsbudget 2021

8.000

15.000

10.000

10.000

7.000

Rådsinformation
Subtotal vedr. rådsinformation
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Farverige Furesø og
Integrationspris
Farverige Furesø inkl. tilskud fra
pulje
Subtotal - Farverige Furesø inkl.
tilskud fra Eventpuljen
Total

48.000
43.837

48.000

4.163

61.837

73.000

11.163

Integrationsrådets budgetpost ifm. valget den 16. november 2021
Forbrug pr.
Korrigeret Restbudget
november
budget
2021
Budget fra Regions Hovedstaden
27.000
Budget fra Økonomiudvalget
27000
Forbrug
44.000
Subtotal vedr. driftsbudget 2021
44.000
54.000
10.000

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningens indstiller, at integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Integrationsrådet den 25-11-2021
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.
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6.

Orientering. Status om valg af nyt integrationsråd

Sagsnr.: 21/19126

Beslutningstema
Integrationsrådet orienteres om planlægningen af valg af nyt integrationsråd.
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer mundtligt om planlægningen af valg af nyt integrationsråd.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
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 25-11-2021
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.

7.

Eventuelt

Sagsnr.: 21/19126
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Sagsfremstilling
Indstilling
Beslutning i Integrationsrådet den 25-11-2021
Ingen bemærkninger.
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Bilagsoversigt
2.

Beslutning: Godkendelse af "Beskrivelse af Furesø Integrationsråds aktiviteter 2018 2021"
1. Beskrivelse af rådets aktiviteter 2018 - 2021 til udsendelse (129322/21)
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Underskriftsside
Tine Hessner (Radikale Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Sahar Belal

Klaus E. Olsen

Sarka Hlobilova

Asmaa Basaleh

Dorthe Haugaard

Kay Geels

Bjørn Strange

Gitte Lohse Åkjær

Yuying Chen

Allan If Jensen

Maria Pabla La Rosa

Allon Hein Sørensen

Agnete Anderssson

Steen Prytz Jensen
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