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Årsberetning for Integrationsrådet i Roskilde, år 2015
Integrationsrådet har en formaliseret høringsret i sager fra de politiske udvalg, hvor
nydanskere i særlig grad blev berørt af beslutninger. Der er forskel fra det ene år til det
andet, hvor meget denne ret komme til udtryk. Det hænger sammen med hvad der bliver
sat i værk af nye tiltag, der har en betydning for nydanskere på den politiske dagsorden.
I 2015 har Integrationsrådet afgivet høringssvar på følgende:
•

Integrationspolitikken 2015 til 2018

•

Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen

•

Politik for beskæftigelsesindsatsen
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Integrationsrådet har året rundt arbejdet i overensstemmelse med vedtægter som et
dialogforum for at skabe bedre vilkår for borgere med anden herkomst end dansk. I 2015
har rådet, ligesom resten af Denmark, været mest optaget af det stigende antal af
flygtninge. Rådet har nøje og med stor interesse fulgt de nye tiltag, der blev søsat af
forvaltningen for at fremme integration af flygtninge via sprogindlæring på sprogskolen
og i den frivillige regi, praktikker og andre oplysende tiltag.
Integrationsrådet sammensætning
Integrationsrådets sammensætning har ændret sig en del i løbet af 2015 i forhold til året
før. Det betød at enkelte foreninger, som af forskellige årsager var fraværende i møder,
blev ekskluderet.
Lige nu består integrationsrådet af 10 medlemmer, hvoraf 6 repræsentanter kommer fra
foreninger og de 4 resterende fra henholdsvis LO sektionen i Roskilde, Boligselskabet
Sjælland, Clavis Sprog og Kompetence samt Beskæftigelses- og Socialudvalget
Foreninger repræsenteret i Integrationsrådet
International Folkelig forening
Dansk- Tyrkisk Ungdoms- og Kultur- og Idrætsforening
Rebaat
Forening Afgansk –dansker
Dansk flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde
Roskilde United

Åbningstider
mandag-onsdag 10-15
torsdag 10-18
fredag 10-13
Telefontider
mandag-onsdag 8-15
torsdag 10-18
fredag 8-13

Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet i 2014 blev varetaget af Khalil Ahmad og
Jurgita Petersen fra Integrationsafdelingen, der hører under Beskæftigelse, Social og
Økonomi.
Integrationsrådets mødeaktivitet
Integrationsrådet har afholdt et ekstraordinært og 6 ordinære møder samt et fælles møde
med Beskæftigelses- og Socialudvalget.
På fælles mødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5. maj 2015 fik rådet ros for
deres indsats på integrationsområdet generelt og der blev især fremhævet rådets
fantastiske engagement i formuleringen af integrationspolitikken. På samme møde blev
der aftalt kvartalsmøder mellem formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget og
Integrationsrådets formand. Initiativet blev ført ud i livet hele 3 gange blot i løbet af
samme år og det har helt klart haft en positiv virkning på rådets og udvalgets
samarbejde.
Ud over de planlagte møder har der været mødeaktivitet i arbejdsgrupper i forbindelser
med debataftenen og JobMach eventen.
Integrationsrådets repræsentation i andre råd m.v.
I 2015 var rådet repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget samt Rådet for Etniske
Minoriteter (REM).
Hvad har vi haft på dagsordenen i år
Løbende orienteringer fra forvaltningen har altid udgjort størstedelen af sager til rådets
møder hvilket også har været tilfældet i år. Rådet blev løbende orienteret om ændringer
integrationsloven, stigningen i kvoten for asyl ansøgende, modtagelsesklasser, manglen
på billige bolig til flygtninge, kriterier for godkendelse som plejefamilie osv. Derudover
har rådet haft opfølgningen på integrationspolitikken med jævnlige mellemrum på
dagsorden.
Valgmøde den 20. april 2015 i Den Gamle Byrådssal
Mandag den 20. april 2015 afholdt Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde i
samarbejde med Integrationsrådet et valgmøde som en optakt til forestående
folketingsvalg. Formålet med arrangementet var at sætte fokus på udlændingepolitikken,
som fylder meget på den politiske dagsorden på grund af den voldsomme stigning i antal
af flygtningen som Danmark skal modtage. Repræsentanter fra samtlige
opstillingsberettigede partier fik mulighed for at udlægge partiets politik efterfulgt af
spørgsmål og debat fra salen om henholdsvis udlændingepolitik og integration.
Valgmødet blev velbesøgt og der har været livlig debat hele vejen igennem.
Arrangementet sluttede med et causeri af Omar Marzouk over aftenens temaer.
Integrations Cup 2015
Traditionen tro blev Integrations Cup 2015 afholdt den 14. juni på KFUM baner. Det
var Roskilde Kulturforening der endnu engang påtog sig ansvaret for planlægningen af
turneringen i samarbejder med forvaltningen. Hele 6 hold mødte til turneringen. Nogle
af holdene har været med lige siden denne tradition blev startet og et enkelt holdt blev
dannet specielt til lejlighed. Vinderen af turneringen blev holdet fra Jobcenter Roskilde
som bestod hovedsagelig af de nye flygtninge.
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Åbent hus arrangement
Integrationsrådet har holdt en del åbent hus arrangementer siden stiftelsen i 1999. I
2015 har rådets medlemmer haft kraftige overvejelser om hvorvidt denne tradition skulle
genoplives. Formålet med arrangementet var at gøre Roskildes borgere opmærksomme
om rådets eksistens og profilere rådets arbejde, måske endda tiltrække nogle ildsjæle
som vil bruge deres dyrebare tid til at fremme integration i Roskilde. Uddeling af
integrationsprisen ville være en fast indslag i arrangementet.
På mødet den 28. august2015 blev der besluttet at åbent hus arrangement skulle holdes
den 28. maj 2016 og planlægning af dagen var så småt gået i gang. Men da
integrationsrådet hørte om oplæget til Jobmach eventen på kongrescenteret den 17.
februar 2016 blev hele rådet enig om at droppe åbent hus arrangementet til fordel for en
stand under eventen.

Necdet Oklu
Formand for Integrationsrådet
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