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Jævnfør Integrationsrådets forretningsorden kapitel 6, § 16 skal rådet hvert år udarbejde
en skriftlig beretning over rådets virksomhed.
Beretningen skal indeholde:
Vejledende udtalelser om almindelige integrationsindsats i Mariagerfjord Kommune.
Vejledende udtalelser om introduktionsprogrammer som kommunalbestyrelsen tilbyder.
Integrationsrådets formål er:
Integrationsrådets formål er at tage vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord
Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens
integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.
Integrationsrådet kan varetage forskellige typer af opgaver:
Rådgive forvaltninger og byråd om kommunale integrationsindsatser.
Sætte fokus på emner, som rådet finder relevante.
Fungere som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen.
Integrationsrådets aktiviteter i 2020:
I slutningen af 2019 nedsatte Integrationsrådet en gruppe, der havde til formål at komme
med forslag til arrangementer i 2020.
På første møde i 2020 drøftede Integrationsrådet ønsket om at være mere aktive i forhold
til, at holde arrangementer for flygtninge i Mariagerfjord Kommune.
Integrationsrådet besluttede, at afsætte økonomiske midler til at holde en workshop med
virksomheder, erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune/Jobcenter samt
virksomhedsbesøg for integrationsrådet i tæt samarbejde med Virksomhedsservice.
Dette initiativ har Integrationsrådet fortsat store forventninger til med henblik på dialog
omkring muligheder for etniske minoriteter.
Konkret har Integrationsrådet i februar 2020 reserveret 10.000 kr. til dette initiativ.
Derudover har Integrationsrådet reserveret økonomiske midler til aktive lokale initiativer
eks.
desværre aflyst.
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Den årlige uddeling af Integrationsprisen blev udsat pga. aflysning af Frivillig Fredag.
Vinderen af prisen er Røde Kors Integration i Hobro, som har gjort en stor indsats for
integrationsområdet.
Overrækkelsen af prisen er blevet udsat pga. de løbende covid 19 restriktioner og i
skrivende stund er Integrationsrådets formand i dialog med kontaktperson fra Røde Kors
Integration Hobro vedr. overrækkelsen.
Integrationsrådet har haft repræsentanter i flere arbejdsgrupper og aktiviteter i 2020. i
forbindelse med Mariagerfjord Kommunes nye sundhedspolitik har Integrationsrådets
mulighed for input til strategien.
Integrationsrådet har også drøftet og givet tilsagn om deltagelse i kommende borgerpanel.
Den 15. september 2020 deltog repræsentant fra Integrationsrådet i Fagenheden
Arbejdsmarked og Uddannelses temamøde vedr. Beskæftigelsesplan 2021. Her var aktiv
drøftelse og input fra bl.a. Integrationsrådet til planen samt mulighed for dialog og
netværk med bl.a. uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra private virksomheder,
faglige organisationer og Mariagerfjord Kommune.
Den 1. oktober 2020 deltog repræsentant fra Integrationsrådet i dialogmøde med
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, hvor integrationsrådets fokus og opgaver
blev drøftet.
Den aktuelle covid-19 pandemi har desværre umuliggjort mange arrangementer i 2020,
hvorfor Integrationsrådet i Mariagerfjord Kommune ikke har haft mulighed for at være så
aktivt støttende for arrangementer i kommunen som tidligere år. Dette forventes at blive
muligt igen i 2021.
Integrationsrådet har prioriteret løbende dialog med Jobcentret omkring
integrationsindsatsen. Formålet med dialogen er planlægning af eventuelle områder og
aktiviteter, hvor Integrationsrådet kan støtte. Derfor deltager repræsentant fra
Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse på det første og tredje møde hvert år og kan
indkaldes ad hoc derudover.
I august 2020 blev afholdt valgmøde til Integrationsrådet idet der var to ledige pladser.
Her var to kandidater mødt om og blev dermed valgt.
Dermed er Integrationsrådet endnu engang fuldtalligt og sammensætningen er:
Faketa Leto, formand og repræsenterer BIHDAN og kvindecafé
Piratheep Krishnapalan, næstformand og repræsenterer Tamilske foreninger samt
frikirken Mariagerfjord
Janne Jensen, formand Red Barnet Mariagerfjord
Tommy Sørensen, leder Frivilligcenter Mariagerfjord
Suzan Khaled, repræsenterer Bydelsmødre

Side 2 af 3

Rushan Al Kahtib, repræsenterer sprogcafé
Lise Colding, repræsenterer Mariagerfjord Gymnasium og Røde Kors
Margrethe Svenstrup Thomassen, repræsentant for koordineringsgruppen for Integration
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommunes byråd
Peter Muhl Nielsen, Mariagerfjord Kommunes byråd
Integrationsrådets fokus i 2021:
Integrationsrådet er opmærksomme på, at covid 19 restriktioner vil give vanskelige
betingelser for den resterende del af valgperioden.
Rådet har drøftet, hvilke fokusområder de har i 2021 på trods af covid 19:
Særligt fokus på børn og unge som to særskilte indsatsområder.
Integrationsrådet kan gennem dialog med relevante aktører komme med
anbefalinger til, hvordan man kommer godt i gang på forskellige områder efter
covid 19.

Integrationsrådet vil rådføre sig med skolefagchef og tosprogskoordinator
med henblik på afklaring af om, der er områder, hvor Integrationsrådet kan
gøre en særlig indsats for børn. Fokus kan være på trivsel og behovet for
frivillige ressourcer samt samspillet mellem den frivillige og den kommunale
sektor.
Dfunks afdeling i Hobro er blevet nedlagt. Der er et vakuum for unge som
Frivilligcentret allerede er i gang med at se på. Integrationsrådet kan eventuelt
bidrage her sammen med tidligere frivillige i Dfunk.

Vejledende udtalelse:
Integrationsrådet er generelt trygge ved den politik og indsats, der i Mariagerfjord
Kommune ydes overfor Integrationsborgere.
Integrationsrådet har følgende overvejelser omkring fremtidig indsats:
Der kan ønskes en højere grad af dialog med borgere i målgruppen, herunder afdækning
af yderligere muligheder for fokus og støtte på ungeområdet.
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