Integrationsrådet 25-11-2021

Beslutning: Evaluering af integrationsrådets organisering og arbejdsmetoder i perioden 20182021
Sagsnr. i ESDH:
21/19126
Beslutningskompetence: Integrationsrådet
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.
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
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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
 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
Bilag:

