Integrationsrådet 25-11-2021

Drøftelse: Evaluering af rådets aktiviteter i forbindelse med valget den 16. november 2021
Sagsnr. i ESDH:
21/19126
Beslutningskompetence: Integrationsrådet
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.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningens indstiller, integrationsrådet evaluerer rådets aktiviteter i forbindelse med kommunalog 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.
Bilag:

