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Integrationsrådets sammensætning

Køge Kommunens Integrationsråd i Køge består af maximalt 15 medlemmer med bopæl i Køge
Kommune, som repræsenterer etniske grupper i Køge Kommune, frivillige foreninger, Politiet,
kursistrådet på Center for Dansk og Integration, boligområder og erhvervsliv.
Fem af rådet medlemmer er valgt ved direkte valg; 3 repræsentanter med ikke-vestlig baggrund og 2
med vestlig baggrund.
Det har i den sidste rådsperiode, været vanskeligt at fastholde de direkte valgte repræsentanter.
Integrationsrådet har derfor revideret rådets forretningsordenen således, at de direkte valgte
repræsentanter ikke længere vælges ud fra kategorien ”vestlig” eller ”ikke-vestlig”, men i stedet
repræsenterer gruppen af borgere med anden etnisk baggrund samlet set. Integrationsrådet ønsker ikke
at de direkte valgte repræsentanter låst fast i ”kasser”, men i stedet er valgt på basis af stort personligt
engagement og retning for indsats.
Samtidig udpeges der for den kommende periode – jf. revideret forretningsorden - en repræsentant fra
Byrådet som medlem af integrationsrådet.
Den politiske repræsentant skal udgøre en del af formandsskabet i integrationsrådet. Dette skal styrke
samarbejde og koordinering mellem det politiske niveau og integrationsrådet på integrationsområdet.
Integrationsrådets rolle og opgaver
Ifølge Integrationsrådets forretningsorden er det rådets vigtigste opgave, at sikre dialog mellem
kommune, civilsamfund og etniske minoriteter. Integrationsrådet har samtidig høringsret i forhold til nye
politikker om integration, inklusion og medborgerskab.
Møder
Integrationsrådet har i perioden afholdt møder den første mandag i hver måned, undtagen i juli måned.
Der har ekstraordinært været aflyst møder, fordi antallet af afbud betød, at rådet ikke ville være
beslutningsdygtigt ifølge bestemmelserne i forretningsordenen.
Forud for møderne afholdes formøder, hvor formandskabet og Center for Dansk og Integration
gennemgår dagsordenen, og forbereder mødet.
Udover de ordinære møder har rådet i perioden afholdt 2 årlige fællesmøde med Arbejdsmarkeds- og
Integrationsudvalget/Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor formålet var tættere dialog og sparring
omkring indsatser på integrationsområdet.
Center for Dansk og Integration er sekretær for Integrationsrådet, og understøtter rådets arbejde ved fx
at sætte ressourcer af til at udarbejde supplerende materialer i forbindelse med blandt andet høringer,
invitere relevante fagpersoner til at holde oplæg ved møder, deltage i rådets arbejdsgrupper,
understøtter arrangementer og aktiviteter mv.
Årshjul og indsatsområder
Integrationsrådet har arbejdet ud fra et årshjul og 2 overordnede indsatsområder gennem perioden:
1) demokrati og kulturforståelse:
- Dialog/brobygning fx gennem dialogmøder (forældre, daginstitutioner, skole, boligområder)
- Inklusion og medborgerskab for flygtninge
- Hvordan kan Integrationsrådet bidrage til den gode modtagelse af flygtninge?
2) praktikpladser og uddannelse:
- Dialog med erhvervslivet ift. praktikpladser, socialt ansvar (statistik)
- Datingmøder ml. virksomheder og unge
- Fokus på udskoling og dialog med forældre (projekt Ellemarken)
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Høringer
Integrationsrådet har høringsret i forbindelse med indstillinger om integrationsindsatsen, der forelægges
Byrådet.
I perioden 2014-2017 har rådet været inviteret til dialog og høring af følgende forslag/planer:







Budget 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020 og 2018-2021
Beskæftigelsesplan 2015
Biblioteksstrategi 2015
Idrætsstrategi 2015
Kulturstrategi 2016
Boligsocial helhedsplan 2013-2017 samt 2017-2021

Integrationsrådet ønsker at rose fagforvaltningerne for at huske at inddrage rådet i høringer.
Aktiviteter
Projekt Byg:
Projekt BYG! – Med Flygtninge var et samarbejdsprojekt om flygtninge og beskæftigelse mellem
Integrationsrådet, Center for Dansk og Integration (CDI), Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd, ETK,
BYG og 3F i Køge.
Projektet havde fokus på håndværksbranchen og med det formål, at give flygtninge fodfæste i de lokale
håndværkervirksomheder.
I praksis gennemførte flygtninge istandsættelsesprojekter under ledelse af lokale håndværksmestre
(Bl.a. Bjæverskov Bibliotek). Projektets delmål var bl.a. at gøre brug af flygtningenes medbragte
kompetencer, og give dem en reel mulighed for at vise disse til arbejdsgiverne.
På grund af sprogbarrierer, manglende netværk og kendskab til det danske arbejdsmarked/jobsøgning,
har flygtninge normalt ikke de samme forudsætninger for at få fodfæste på arbejdsmarkedet som andre
borgere. Projektet afhjalp disse barrierer og bidrog også til at styrke og udbrede en kultur, hvor
selvforsørgelse er eftertragtet, da indsatsen og resultaterne blev omtalt positivt blandt flygtningene.
Tanker og erfaringer fra Projekt Byg! Med Flygtninge er medtaget videre i ”Klar til fremtiden”, der
omfatter brancherettet danskundervisning og praktikforløb for integrationsborgere.
Arrangementer
Integrationsrådet har haft samarbejde med frivillige foreninger, og har bl.a. arrangeret
Foredrag med forening FANT ved Erik Rasmussen, der arbejder i Sierra Leone.

Integrationsrådet har deltaget i arrangementer i samarbejde med andre aktører, og har bl.a deltaget i
valgarrangementer i boligområderne i forbindelse med Folketingsvalget 2015.
Dette for at styrke indsatsområdet ”demokrati- og kulturforståelse” blandt borgere/beboere med anden
etnisk baggrund.
Dialogmøder
Rådets medlemmer har som udgangspunkt for deres indsatser haft en tæt dialog med
samarbejdspartnere, og løbende søgt input og viden gennem oplæg og dialogmøder med relevant
samarbejdsaktører. Dialogmøderne har skulle yderligere styrke rådets samarbejde med relevante aktører
Følgende dialogmøder har været afholdt i perioden:
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-

Virksomhedsindsatsen i Køge kommune v/ arbejdsmarkedsmarkedschef Bjarne Andersen
Oplæg ved Integrationsprisvinder 2015 – Mustapha Hamza
Dialogmøde med skoleudvalget i 2014 og 2016
Den gode inklusion via folkeskolen v/Hatrupskolen Thomas Kielsgast
Den boligsociale helhedsplan – 2014 og 2017 v/leder af Boligsocialt Fællessekretariat
Forebyggelse af radikalisering v/ Midt- og Vestsjællands Politi
UUV i 2014 og 2016 (v/Jørgen Blond og Mark Jensen)
Modtagelse af Flygtninge v/Team Modtagelse og Integration – Didde Bjørn
ISS – Jobudvikling for flygtninge
Brancherettede forløb v/CDI og EUC
EUD/ETK dialog omkring Projekt Byg med Flygtninge
Projekt Perspektiv v/Team Modtagelse og Integration, Nihal Ocak
International Business v/ Maria Cecilie Pautsch Weischer, Køge Erhvervsservice

Integrationsrådet har fra medio 2015 afholdt dialogmøder med formand for Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) Mads Andersen.
Det er afholdt 2-3 årlige møder i perioden 2015-2017. Målet med møderne er at øge dialog og sparring
mellem Integrationsråd og EAU.
Integrationspris
Hvert år uddeler Integrationsrådet Køge Kommunes Integrationspriser:
-

Frivillighedsprisen på 5.000 kr., der går til kommunens bedste frivillige indsats.

-

Erhvervsprisen på 15.000 kr., der går til en virksomhed, der fremmer inklusion og medborgerskab.

Prisen sætter fokus på nogle af de mange gode integrationsinitiativer der tages i det daglige. En bred
vifte af virksomheder, foreninger og frivilligorganisationer, boligorganisationer, kommunale
samarbejdspartnere mv. opfordres til at indstille kandidater til prisen.
Prisvinder 2014:
Farhat Shah – Køge Kricket Klub, Frivillighedsprisen
Maler Svend, Erhvervsprisen
Prisvinder 2015:
Mustapha Hamze, frivillighedsprisen
Kasper Madsen, Erhvervsprisen
Prisvinder 2016:
Peter Poulsen, Frivillighedsprisen
Peter Larsen, De Friske Malere, Erhvervsprisen
Prisvinder 2017:
Heidi og Jens Aage Hansen, Østsjællands Beredsskab, Frivillighedsprisen
Hammershus Bageri, v Lis Foldager og Lars Deleuran, Erhvervsprisen
Studietur
Integrationsrådet var i 2014 på studietur rundt i Køge, herunder i Køges 4 store almene boligområder
Hastrupparken, Ellemarken, Søparken og Karlemoseparken.
I 2015 var rådet sammen med Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på dialog- og studietur til Avnstrup
asylcenter.
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Revision af forretningsorden
Integrationsrådet har på baggrund af rådets erfaringer i perioden 2014-2017 revideret
forretningsordenen. Dette i dialog med Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.
Rådet har særligt ønsket at justere på sammensætning af rådet, mødestruktur samt ramme for budget.
Kommunikation og synliggørelse af Integrationsrådet

Integrationsrådet har haft fokus på at fortælle ”den gode historie”. Facebook-siden ”Integrationsrådet
Køge”, er i perioden blevet opdateret og rådet har udpeget en kommunikationsansvarlig til at holde
siden aktiv. Siden følges pt. af 303 personer, og kan med fordel bruges af det kommende
Integrationsråd som videre kommunikationsplatform.
Rådet har udarbejdet en kommunikationsstrategi for rådet, som har også haft fokus på større visuel
synlighed. I forlængelse heraf har rådet udarbejdet et logo for integrationsrådet.
I forbindelse med uddeling af de årlige integrationspriser har integrationsrådet benyttet varierede
platforme (fx geografiske, tids- og indholdsmæssige rammer) for uddelingen. Dette for at sikre størst
mulig synlighed.
Samtidig har rådet evalueret på de enkelte prisarrangementer, hvilket kan bruges som afsæt for det
kommende integrationsråds arbejde.
Integrationsrådsvalg
Der afholdes valg til nyt Integrationsråd i kantinen på Køge Rådhus mandag den 27. november 2017.
Erfaringsnotat for perioden 2014-2017
Baseret på Integrationsrådets erfaringer for perioden er udarbejdet et notat, der ønskes videregivet til
det kommende Integrationsråd.
Notatet skal ikke ses som færdige løsningsforslag, men mulige ideer, input og inspiration til det
kommende rådsarbejde for perioden 2018-2021.
Integrationsrådet har samtidig revideret forretningsorden på baggrund af disse erfaringer. Revideret
forretningsorden blev godkendt af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget november 2017.
Erfaringsnotat er drøftet med formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Mads Andersen på
mødet i august 2017, og har været til orientering på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget møde i
september 2017.
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