Beskæftigelse og Erhverv 08-03-2022

Beslutning: Udpegning af nyt integrationsråd 2022-2025
Sagsnr. i ESDH:
21/20219
Beslutningskompetence: Beskæftigelse og Erhverv
Beslutningstema
Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte hvilke repræsentanter og suppleanter, som udvalget vil
anbefale, at Byrådet udpeger til Integrationsrådet.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget 18 ansøgninger fra personer, som ønsker at stille op til
Integrationsrådet. Beskæftigelse og Erhverv skal drøfte hvilke otte repræsentanter og otte
suppleanter, som de vil anbefale, at Byrådet udpeger til Integrationsrådet. Der skal til hver
repræsentant udpeges en navngiven suppleant. Der er tilknyttet en oversigt over kandidaterne samt
Integrationsrådets forretningsorden som bilag til sagsfremstillingen.
Hvem har kunnet opstille til Integrationsrådet
Medlemmerne udpeges af Byrådet blandt medlemmer af lokale flygtninge- og
indvandrerforeninger, blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser
og lokale foreninger i kommunen samt blandt privatpersoner, der er bosat i kommunen, som har
interesse for integrationsindsatsen i Furesø Kommune.
Hvad lægges der vægt på i udpegning af medlemmer til Integrationsrådet
I udvælgelsen af medlemmer og suppleanter bliver der lagt vægt på, at Integrationsrådet er bredt
sammensat i forhold til etnicitet, alder, erfaringer og beskæftigelse samt afspejler de lokale forhold
bedst muligt.
I udvælgelsen lægges der desuden vægt på, at kandidaten:
 har lyst til at præge og forbedre integrationsindsatsen i Furesø Kommune
 har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne deltage i møder, som foregår på dansk
 har indsigt i de vilkår, som gruppen af flygtninge, indvandrere og efterkommere har i
kommunen gennem netværk og kontakter.
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til valget er estimeret til at være i alt 18.000 kr. uden moms, herunder:
 Indrykning af to annoncer i den lokale avis, hvilket i alt vil koste 14.000 kr. uden moms
 Udgifter på 4.000 kr. uden moms til udarbejdelse af roll ups, plakater og flyers.
Udgifterne er afholdt inden for driftsrammen i 2022.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Oprettelsen af et integrationsråd understøtter målet om, at kommunen skal arbejde for at have færre
socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle
befolkningsgrupper. Integrationsrådet har blandt andet til formål at medvirke til, at Byrådets
integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk
ligestilling.
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Borgerinddragelse
Integrationsrådet afholdte et åbent hus arrangement den 22. februar 2022 for interesserede borgere,
hvor de kunne møde repræsentanter fra det nuværende råd og få indblik i rådets opgaver og
erfaringer.
Lovgrundlag
Integrationsloven § 42.
Det videre forløb
Den 30. marts 2022 udpeger Byrådet medlemmer til Furesø Integrationsråd.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv over for Økonomiudvalget og Byrådet
 anbefaler otte repræsentanter og otte navngivne suppleanter som medlemmer til
Integrationsrådet.
Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 08-03-2022
Helle Vallentin (Enhedslisten) orienterede om, at hun er kandidat til Integrationsrådet. Udvalget
besluttede, at Helle Vallentin derfor var inhabil i sagens behandling.
Beskæftigelse og Erhverv anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet følgende otte
repræsentanter og suppleanter:
1. Repræsentant A med suppleant C
2. Repræsentant I med suppleant F
3. Repræsentant L med suppleant G
4. Repræsentant M med suppleant K
5. Repræsentant N med suppleant D
6. Repræsentant Q med suppleant J
7. Repræsentant P med suppleant R
8. Repræsentant O med suppleant H

Bilag:
12 - 3932
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