Kommissorium for Integrationsforum

Integrationsforum i Lemvig Kommune
Forslag til kommissorium for Integrationsforum. Kommissoriet erstatter det hidtil gældende
kommissorium fra 2007. Integrationsforum indstiller nærværende kommissorium til
godkendelse af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget på møde d. 25. november 2010.
--- oOo --Integrationsforum er en borgergruppe bestående af medlemmer, der er udpeget af
Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget, inden for følgende områder:
Faste medlemmer af Integrationsforum:
•
•
•

Integrationsforeningen (2 medlemmer)
Skoleområdet v/ Lemvig Kommune (udpeges af fagrådet) (1 medlem)
Borgere med flygtninge/indvandrere baggrund (4 medlemmer)

Dertil kommer evt. suppleanter. Integrationsforums faste medlemmer afgør om
suppleanter deltager på møderne, dog har de ikke stemmeret.
De medlemmer, som udpeges – udpeges med baggrund i, at de har kendskab og
interesse for flygtninge/indvandrere området. Medlemmerne udpeges for to år. 1 periode
dækker kalenderårene 2011 og 2012.
Den kommunale administration stiller sekretariatsbistand til rådighed. På
Integrationsforums møder vil der være assistance fra adminstrationen. Medarbejderen vil
have detailkendskab til flygtninge/indvandrer gruppen og således kunne besvare
spørgsmål der måtte opstå under ordinære møder. Sekretæren vil desuden være
behjælpelig med praktiske gøremål, herunder indkaldelse og afholdelse af møder.
Integrationsforummets kommissorium:
Integrationsforum har til formål, at sætte et bredt fokus på integration i form af:
 At opsamle og videreformidle viden omkring integration
o Hvordan opnår vi en god integration
 At udveksle praktiske erfaringer omkring integrationsarbejdet
o Trivsel og tilværelse
o Kultur
o Børn, unge, gamle
o Livet i Danmark
 At inspirere til aktiviteter, der fremmer integrationen for borgerne i kommunen, heraf
integration på arbejdspladser
o Fokus på succes og de gode historier
 At rådgive det politiske niveau på spørgsmål omkring integration
o Anbefalinger
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Integrationsforummet mødes ca. 6 gange om året – hvoraf de to af møderne er
fællesmøder med Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget. Det tilstræbes, at de fleste af
møderne der ikke er fællesmøder med politikere afholdes på kommunens arbejdspladser,
idet arbejdsmarkedstilknytning er en vigtig del af integration. Blandt forummets
medlemmer udpeges der en formand, en næstformand og en sekretær.
Formanden har ansvaret for, at der til møderne udarbejdes en dagsorden og et
efterfølgende referat. I forbindelse med de to årlige møder med Arbejdsmarkeds- og
Integrationsudvalget fastlægges dagsorden for mødet med udvalget
Opstart og opfølgning
Integrationsforummets medlemmer vil blive udpeget i på informations- og valgmøde d. 25.
november 2010. Herefter vil Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i samarbejde med
Integrationsforum og Integrationsforeningen hvert andet år udpege nye medlemmer for en
2-årig periode.
Inden udgangen af 2012, vil Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget sammen med
Integrationsforum evaluere nærværende kommissorium med henblik på permanentgørelse
eller ved at stille ændringsforslag til kommissorium til effektuering pr. 1. januar 2013.
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