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Mødedato: 6.1.14 
 
Til stede: Britta Schneider-Jørgensen, Wannisa Buakhan,  Nebi Deveci, Claus Rasmussen , 
Frede Vestergaard, Fauzia Johannsen, Chresten Nielsen, Kim Lippert, Karen Tobisch og 
sekretær Mette Nielsen Duekilde. 
Afbud: Lene Lonnov,  Billal Zahoor, Per Hvitved, Tülay Sarikaya 
 

1. + 2. Dagsorden og referat godkendt. 
 

3. Integrationsrådsvalg 
Det er tredje gang, der afholdes direkte valg til integrationsrådet. I modsætning til de tidligere 
to gange vil der denne gang ikke blive sendt en opfordring om at stille som kandidat til alle 
stemmeberettigede. Derfor skal der gøres en indsats for at få mulige kandidater i foreninger 
og personligt netværk til at stille op. 

Karen har lavet en liste over foreninger og institutioner der er værd at kontakte. Listen fik et 
par tilføjelser og blev fordelt mellem de tilstedeværende. 
Der findes en folder om arbejdet i integrationsrådet, som er sendt ud til medlemmerne og som 
også er at finde på integration.albertslund.dk. Den kan bruges til at forklare om 
integrationsrådets arbejde og muligheder. Personer, der ønsker at stille op som individuelt 
valgte, skal henvende sig til Mette på 43687421 eller mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk 
senest 29. januar. 
 
Temaet for arbejdet næste år kunne være ”integration i Albertslund”  forstået som en 
gennemgang på tværs af områder af hvor samværet, integrationen i hverdagslivet mangler. 
Det handler både om skole, foreningsliv, boligområder, ældre. Hvor er det skoen trykker? 
Dette hænger sammen med ønsket om at forny integrationspolitikken. Der var diskussion af 
integration i arbejdslivet kontra hverdagslivet. Efter fællesmødet med kommunalbestyrelsen 
14. januar skal temaerne for de næste års arbejde fastlægges. 
 
4. Fællesmøde med Kommunalbestyrelsen 14. januar 
Der er sendt dagsorden ud. Mødet bliver lidt kortere end sædvanligt, fordi 
kommunalbestyrelsen først har været igennem et introduktionsforløb. Karen tager sig både af 
orientering om integrationsrådet arbejde og gennemgang af rapporten. Medlemmerne skal på 
banen i gruppediskussionen. 

5. Meddelelser 
a. Nyt fra Det lokale Beskæftigelsesråd Nebi Deveci: Intet møde siden sidst 
b. Nyt fra Sundhedsrådet Faouzia Johannsen: Sundhedsrådet er meget aktivt med 
arrangementer, men skal også nedsættes igen for den kommende periode. Faouzia vil gerne 
fortsætte. 
c. Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter og repræsentantskabsmøde Hakima Lakhrissi: 
Hakima var ikke til stede og har meddelt at hun træder ud af integrationsrådet. Der skal 
derfor findes en ny til Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskab. 
d. Nyt fra Netværkshusets styregruppe Britta Schneider-Jørgensen: Brugerne af 
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Netværkshuset har dannet en forening kaldet Netværkshusets Kvinder. Der er valgt en 
forkvinde og næstforkvinde fra hhv. den pakistanske og tyrkiske brugergruppe og de er 
foreløbig kommet godt i gang med den selvstændige drift af huset efter nytår. Der er dog 
brug for opbakning, både fra kommunalt ansatte og frivillige. Faouzia vil gerne aftale et 
sundhedformidlerforløb i huset. 

10. Evt. 
 


