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Årsberetning 2016
Integrationrådet, Roskilde kommune
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv
og sammenhængende, og disse indsatser skal fremme etnisk ligestilling. Rådet er et
formaliseret høringsorgan i sager, hvor nydanskere i særlig grad bliver 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 2016 har Rådet gjort meget ud af
at gøre de forskellige udvalg, under byrådet opmærksomme på at Rådet skal høres, når
integrationsemner er på dagsorden. Rådets formand brugte flere lejligheder til at give det
samme budskab til formand for Skole og Børneudvalg og formand for Beskæftigelsesog Socialudvalg.
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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 etnisk herkomst end dansk.
I 2016 har rådet, ligesom resten af Danmark, været mest optaget af integration af de
flygtninge grupper som kommunen har modtaget året før. 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.
Integrationsrådets sammensætning
Integrationsrådets sammensætning har været relativt stabil gennem 2016.
Integrationsrådet består af 10 medlemmer, hvoraf 6 repræsentanter kommer fra
foreninger og de fire resterende fra henholdsvis LO sektionen i Roskilde, Boligselskabet
Sjælland, Clavis Sprog og Kompetence samt Beskæftigelses- og Socialudvalget under
byrådet.
Foreninger repræsenteret i Integrationsrådet i løbet af 2016 var:
International Folkelig forening
Dansk- Tyrkisk Ungdoms- og Kultur- og Idrætsforening
Rebaat
Forening Afgansk –dansker

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

Dansk flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde
Roskilde United
Rådet debatterede også veje til at få flere medlemmer til rådet i løbet af 2016.
Integrationsrådet besluttede at kontakte forskellige institutioner, herunder VUC
Roskilde, Roskilde Handel, Erhvervsforum, Teknisk skole samt Midt- og Vestsjællands
Politi, for at høre om de vil blive medlem af Rådet. Det resulterede i ankomsten af to nye
medlemmer: VUC Roskilde og Politiet. De blev medlem af Rådet fra januar 2017.
Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet blev i starten af 2016 varetaget af
Integrationskonsulent Khalil Ahmad og Administrativ medarbejder Jurgita Petersen, fra
Integration under området Omsorg, Social og Beskæftigelse. Pga stigende opgaver i
Integration, besluttede afdelingen i starten af 2016 at Jurgita Petersen, skal fritages for
nogle sekretariatets opgaver, og at sekretariatsbetjening af Rådet fortages af Khalil
Ahmad alene.
Integrationsrådets mødeaktivitet
Integrationsrådet har afholdt 5 ordinære møder samt et fælles møde med Beskæftigelsesog Socialudvalget.
På fælles mødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget fik rådet ros for deres indsats på
integrationsområdet generelt. Der blev udvekslet synspunkter med fokus på integration i
Roskilde kommune.
Møder mellem formand for Integrationsrådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget blev
afholdt en gang i løbet af samme år, og det har haft en positiv virkning på rådets og
udvalgets samarbejde.
Ud over de planlagte møder har der været mødeaktivitet i arbejdsgrupper, fx i
forbindelse med Jobmach eventen, og Integrationspris uddeling i februar 2016.
Integrationsrådets repræsentation i andre råd m.v.
I 2016 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 i
integrationsloven, den nye lov om Integrationsgrunduddannelse (IGU-lov), fald i kvoten
for asyl flygtninge, modtagelsesklasser, manglen på billige permanente boliger til
flygtninge, osv. Derudover har rådet haft opfølgningen på integrationspolitikken på
dagsorden. med jævne mellemrum
Integrations Cup 2016
Traditionen tro blev Integrations Cup 2016 afholdt den 10. januar i Roskilde
Kongrescenter. Der deltog seks hold i denne turnering. Målet er at bringe forskellige
danske, og nydanske fodboldgrupper og -hold sammen. Det var Roskilde Kulturforening
der påtog sig ansvaret for planlægningen af turneringen i samarbejde med forvaltningen.
Hele seks hold mødte til turneringen. Nogle af holdene har været med lige siden denne
tradition blev startet og andre blev dannet specielt til lejligheden. Vinderen af
turneringen blev Roskilde Kulturforening som bestod hovedsagelig af de nye flygtninge.
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Selvom Integrationsrådet har støttet disse turneringer med puljemidler, har
forvaltningen indført det princip, at hvert hold skal betale 300 kr. for at kunne være med
i turneringen. Dette tiltag vil gøre turneringen mere selvstændig og økonomisk
bæredygtig, og samtidigt vil deltagerne sætte mere pris på tiltaget og få en ejerskabs
fornemmelse.
Åbent hus arrangement
Integrationsrådet har holdt en del åbent hus arrangementer, siden stiftelsen i 1999. I 2016
blev dette arrangement gentaget. Formålet med arrangementet var at gøre Roskildes
borgere opmærksomme, på rådets eksistens og profilerer rådets arbejde, måske endda
tiltrække nogle ildsjæle, som vil bruge deres dyrebare tid til at fremme integration i
Roskilde. Uddeling af integrationsprisen er en fast indslag i arrangementet.
Samtidigt havde forvaltningen i sinde at afholde en Jobmatch event, med det formål at få
flere arbejdsgivere at få øje på flygtninges kompetencer, og kvalifikationer og evt.
ansætte dem i ledige stillinger. Da integrationsrådet hørte om oplæget til Jobmach
eventen på Kongrescenteret den 17. februar 2016, besluttede rådet at afholde åbent hus
arrangementet med Jobmatch eventen under samme tag. Integrationsrådet fik en stand,
talte med de besøgende, og oplyste dem om Integrationsrådets arbejde.
Integrationsprisen blev uddelt på messen med overværelse af over 150 personer under
samme event.
Rådet som havde fået mange forskellige potentielle kandidater til prisen, valgte at give
prisen til to personer. Den ene pris gik til Hanif Seyed, træner og leder af AFG Volley
Klub, for hans store engagement som frivillig klub træner. Den anden pris gik til Hanne
Moe, initiativtager og leder af Roskilde Flygtningevenner.

Necdet Oklu
Formand for Integrationsrådet
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