Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2014
1. Indledning
Ifølge § 1 i Integrationsrådets vedtægt af 26. oktober 2009 skal Integrationsrådet afgive en årlig
redegørelse om rådets virksomhed i januar kvartal.
Integrationsrådet afgiver hermed redegørelse for rådets virksomhed i 2014.
2. Integrationsrådets medlemmer m.v.
Integrationsrådet tiltrådte sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2014, og havde i 2014
følgende medlemmer:
Eli Kassis

flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand
for Integrationsrådet

Ayesha Khwajazada

flygtninge-/indvandrerrepræsentant,
næstformand for Integrationsrådet

Amneh Hawwa

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Sawsan Aref

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Kosna Savage

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Shekiba Safi

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Ellen Margrethe Andersen

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte, formand for Integrationsrådet

Ulla Sandbæk

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Erik Hamre

Handelsstandsforeningen

Kate Skavin

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Ulrik Borch

Kommunalbestyrelsen

Anne Hjorth

Kommunalbestyrelsen

Håndværkerforeningen har tidligere meddelt, at den ikke ønskede at være repræsenteret med et
medlem i indeværende funktionsperiode. Integrationsrådet har tidligere haft en repræsentant fra
henholdsvis Børnerådet og Skolerådet. Da disse råd er nedlagt, forventes der i 2015 udpeget en
bestyrelsesformand fra henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet.
Rådets nuværende funktionsperiode ophører den 31. december 2017.

3. Integrationsrådets opgaver m.v.
Det fremgår af § 1 i Integrationsrådets vedtægt, at rådet afgiver vejledende udtalelser om den
almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune, og om de introduktionsprogrammer, der
tilbydes af kommunen.
Det fremgår endvidere af vedtægtens § 1, at rådet skal tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan
fremme integrationen. Rådet skal herunder medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge,
indvandrere og øvrige borgere i Gentofte Kommune. Rådet skal opsøge viden, erfaringer og
synspunkter om integration og kulturmøde og ved afholdelse af møder med flygtninge/indvandrere
blive orienteret om denne gruppes problemer, behov og ønsker.
Desuden skal Gentofte Kommunes forvaltning ifølge vedtægten drage omsorg for, at
Integrationsrådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge og
indvandrere og integration i kommunen, så rådet kan deltage i debatten og dets viden, erfaringer og
holdninger udnyttes i beslutningsprocessen.
Integrationsrådet har i 2014 holdt 3 møder, heraf et konstituerende møde, et seminar og afholdt et
arrangement. Der henvises nærmere til de følgende afsnit.
4. Integrationsrådets møder i 2013
Integrationsrådet har på sine møder behandlet følgende emner m.v.:
Det konstituerende møde den 13. maj 2013:
På dette møde blev Eli Kassis valgt som rådets formand, og Ayesha Khwajazada genvalgt som
næstformand. Endvidere blev Ellen Margrethe Andersen genvalgt som rådets repræsentant i Det
Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).
Rådets medlemmer fik en introduktion til Integrationsrådet og Gentofte Kommune. Rådet
besluttede fortsat at have særskilt hjemmeside. Endvidere besluttede rådet at afholde et seminar,
hvor medlemmerne bl.a. kunne lære hinanden bedre at kende og drøfte, hvordan de ønskede at
arbejde i rådet. Endelig orienterede næstformand Ayesha Khwajazada om Rådet for Etniske
Minoriteters (REM) repræsentantskabsmøde den 3. maj 2014.
Mødet den 30. oktober 2014:
Rådet drøftede seminaret, der var blevet afholdt den 25. september 2014, jf. nedenfor. Som
opfølgning på seminaret fastsatte rådet en række temaemner til rådets kommende møder, og en
række arrangementer, som rådet ønskede at stå for. Endelig blev der besluttet en mødeplan for
2015.
Mødet den 9. december 2014:
På dette møde behandlede rådet et udkast til revideret vedtægt. Baggrunden var, at det efter
nedlæggelsen af Børnerådet og Skolerådet er nødvendigt at fastsætte nye bestemmelser om
udpegning af medlemmer, der repræsenterer daginstititutions- og skoleområdet. Ved gennemgangen
af den gældende vedtægt havde forvaltningen også fundet det hensigtsmæssigt at foretage enkelte
andre ændringer. Integrationsrådet godkendte udkastet, der efterfølgende (januar 2015) er blevet
vedtaget af Kommunalbestyrelsen.
Integrationsrådet godkendte endvidere et udkast til revideret forretningsorden, der indeholdt enkelte
ændringer i forhold til den hidtil gældende forretningsorden. Baggrunden var, at det fremgik af
hidtil gældende forretningsorden, at den var fastsat i medfør af den dagældende vedtægt.
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Rådet drøftede endvidere den formelle nedlæggelse af LBR, der får virkning fra 2015. Rådets
medlemmer havde tidligere via en mailkorrespondance besluttet, at rådet ønskede være
repræsenteret i et eventuelt lokalt forum, der afløser LBR. Rådet sekretær havde meddelt dette til
kommunen.
Formand Eli Kassis oplyste, at han fraflyttede kommunen, og derfor ikke kunne fortsætte i
Integrationsrådet. I henhold til Integrationsrådets vedtægt skal rådet derfor på førstkommende møde
(i 2015) vælge ny formand.
Endelig orienterede næstformand Ayesha Khwajazada om Integrationsrådets julearrangement, der
blev afholdt 1. advent (den 30. november 2014) i Rådhusets kantine, jf. i øvrigt nedenfor.
Der kan i øvrigt henvises til referaterne af disse møder, der er publiceret på Gentofte Kommunes
hjemmeside, jf. følgende link: http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-ogpolitik/Dagsordener_og_referater?q&subject=Integrationsraadet&from=01-01-2014&to=31-122014
5. Aktiviteter m.v.
Seminar: Integrationsrådet deltog den 25. september 2014 i en workshop om opstart af rådet.
Workshoppen, der blev afholdt på Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved Havn, blev faciliteret af
chefkonsulent Ida Juhler fra Gentofte Kommune, Social & Sundhed.
I workshoppen fik medlemmerne lejlighed til at præsentere sig for hinanden. Efter en orientering
om rådets rolle og opgaver fik medlemmerne mulighed for at arbejde med følgende emner: Hvordan
opleves Integrationsrådet nu, og hvordan vil medlemmerne gerne opleve rådet i fremtiden, herunder
hvilke ideer og opgaver rådet skal arbejde med i fremtiden.
Seminaret blev drøftet på rådets førstkommende møde, jf. ovenfor.
Julearrangementet 1. advent (søndag den 30. november 2014): Ligesom i årene 2010, 2011,
2012 og 2013 der afholdt et julearrangement 1. advent i kantinen på Gentofte Rådhus.
Arrangementet havde også dette år været en succes med mange besøgende.
Den 19. februar 2015
På vegne af Integrationsrådet
Ayesha Khwajazada
Formand
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