22.. maj 2016

Til landets borgmestre fra Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter
Kære borgmester
Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter har et ønske om, i langt højere grad at få aktører fra
kommunen, jobcentre m.v. repræsenteret på de kommende Frivilligheds- og Integrationskaravanemøder.
Vi skriver derfor med ønsket om, at I vil opfordre relevante medarbejdere i jeres kommune til at deltage på
karavanemøder, når vi kommer til jeres region.
Deltagelse på møderne vil give jer som kommune herunder lokale virksomheder og jeres lokale frivillige
mulighed for at dele erfaringer, perspektiver og bud på løsninger omkring integrationsopgaven på tværs af
sektorer og fagdiscipliner.
Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter afholdt i december måned 2015 et Frivilligheds- og
Integrationsdøgn i Vejle for at give civilsamfundsaktører, virksomheder og offentlige organisationer
mulighed for at prøve kræfter med samskabelse og tænke i lokale og konkrete ideer til at løfte
integrationsopgaven af flygtninge.
Som opfølgning på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet er de to råd nu gået sammen om at afholde seks
regionsmøder ”Frivilligheds- og Integrationskaravanen” med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Bikubenfonden. Med Karavanen rejser vi rundt i
landet dels for at følge op på de gode idéer og initiativer, der blev sat i gang på Frivilligheds- og
Integrationsdøgnet og dels for at stille skarpt på koordineringen og potentielle nye og innovative
samarbejdsmuligheder mellem de lokale aktører på integrationsområdet fra frivillige organisationer,
frivilligcentre, råd, kommuner og virksomheder.
Frivilligheds- og Integrationskaravanen afsluttes med et debatarrangement på Folkemødet på Bornholm,
hvor udlændinge-, integrations-, og boligminister, Inger Støjberg samt Karen Ellemann, social- og
indenrigsminister, vil blive præsenteret for en række spørgsmål og anbefalinger som civilsamfundsaktører,
kommuner, virksomheder og den frivillige verden identificerer i løbet af Karavanemøderne. Vi håber, at I vil
bakke op om møderne, så vi sammen kan finde løsninger for en bedre koordineret og effektiv indsats, og på
sigt lykkes med integrationen af vores nye borgere.
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Karavanemøderne:
23. maj: Region Midtjylland – Silkeborg
30. maj: Region Hovedstaden – København
2. juni: Region Syddanmark – Esbjerg
7. juni: Region Sjælland – Næstved

Tilmelding og info:
Møderne er gratis gå-hjem-møder fra kl. 17-20.30.
og der sørges for let forplejning undervejs.
Tilmelding sker på mail hos Frivilligrådet til
Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk

