Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2015
1. Indledning
Ifølge § 1 i Integrationsrådets vedtægt af 26. januar 2015 skal Integrationsrådet afgive en årlig
redegørelse om rådets virksomhed i januar kvartal. Redegørelsen publiceres på kommunens
hjemmeside.
Integrationsrådet afgiver hermed redegørelse for rådets virksomhed i 2015.
2. Integrationsrådets medlemmer m.v.
Integrationsrådet tiltrådte sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2014, og havde i 2015
følgende medlemmer:
Ayesha Khwajazada

flygtninge-/indvandrerrepræsentant,
formand for Integrationsrådet

Kosna Savage

flygtninge-/indvandrerrepræsentant,
næstformand for Integrationsrådet

Amneh Hawwa

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Sawsan Aref

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Shekiba Safi

flygtninge-/indvandrerrepræsentant

Ellen Margrethe Andersen

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Ulla Sandbæk

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Erik Hamre

Handelsstandsforeningen

Kate Skavin

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Kurt Bagge-Hansen

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Heidi Fink Hesselholt

Skolebestyrelserne

Kirsten á Rogvi

Daginstitutionernes bestyrelser

Ulrik Borch

Kommunalbestyrelsen

Per Bruun Andersen

Kommunalbestyrelsen

Anne Hjorth

Kommunalbestyrelsen

Ulla Sandbæk udtrådte af rådet i august 2015. Der er efterfølgende udpeget en ny repræsentant for
Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, der indtræder i 2016.

Kate Skavin udtrådte af rådet i maj 2015. Kurt Bagge-Hansen blev i juni 2015 udpeget som ny
repræsentant for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG).
Integrationsrådet har tidligere haft en repræsentant fra henholdsvis Børnerådet og Skolerådet. Da
disse råd er nedlagt, er Integrationsrådets vedtægt ændret således, at der udpeges en
bestyrelsesformand fra henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet. Heidi Fink Hesselholt
indtrådte i januar 2015 som repræsentant for skoleområdet. Kirsten á Rogvi indtrådte i juni 2015
som repræsentant for daginstitutionsområdet.
Det kan endelig oplyses, at Per Bruun Andersen indtrådte som medlem ultimo 2015, da Ulrik Borch
havde orlov fra Kommunalbestyrelsen.
Håndværkerforeningen har tidligere meddelt, at foreningen ikke ønskede at være repræsenteret med
et medlem i indeværende funktionsperiode.
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 kan 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 2015 holdt 6 møder og deltaget i et fællesmøde med Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget. Der henvises nærmere til punkt 4 nedenfor.
4. Integrationsrådets møder i 2015
Integrationsrådet har på sine 6 møder behandlet nedenstående emner m.v. Mødereferaterne kan
findes via følgende link:
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-ogpolitik/Dagsordener_og_referater?q&subject=Integrationsraadet&from=01-01-2015&to=31-122015
Mødet den 19. februar 2015: Da rådets formand Eli Kassis udtrådte af rådet ultimo 2014, blev
rådets hidtidige næstformand, Ayesha Khwajazada, blev enstemmigt valgt som formand. Kosna
Savage blev enstemmigt valgt som rådets nye næstformand.
Rådet blev orienteret om ViTo-projektet af Karoline Margrethe B. Andersen, Ungdomsskolen og
Line Marstrand Jensen, Social & Handicap Myndighed. Socialdirektør Thomas Bille orienterede
om den aktuelle flygtningesituation i kommunen.
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Mødet den 16. april 2015: Forud for dette møde havde Integrationsrådet den 14. april 2016
deltaget i fællesmøde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Gentofte Kommune. På
Integrationsrådets møde den 16. april drøftede rådet fællesmødet, herunder de væsentlige forslag og
pointer, der var fremkommet under fællesmødet.
Rådet blev endvidere orienteret om facebook og hjemmesider som kommunikationsværktøjer af
Frederik Georg Stage, Kommunikation. Rådet havde hidtil haft en hjemmeside, som rådet blev
besluttet at opsige. Samtidig blev det besluttet at oprette en facebookside som en mere relevant
kommunkationskanal, herunder i forhold til nytilkomne flygtninge.
Integrationsrådet valgte endvidere Kosna Savage og Amneh Hawwa som henholdsvis repræsentant
og suppleant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (REM).
Endelig drøftede og fremførte rådets medlemmer en række forslag til arrangementer m.v. for unge
og/eller nytilkomne flygtninge.
Mødet den 21. maj 2015: På dette møde blev Integrationsrådet orienteret om frivillighedsområdet
af centerleder Malene Brandt, Frivilligcenter Gentofte. Rådet blev herunder orienteret om, hvad
man skal være opmærksom på, når man afsøger en målgruppes ønske til aktiviteter, og hvad
Frivillighedshuset og Gentofte Kommune kan yde hjælp til i den forbindelse.
Rådet blev endvidere orienteret om modtagelse m.v. af udledsagede flygtningebørn af Karoline
Margrethe B. Petersen, Ungdomsskolen.
Rådet drøftede herefter tiltag til at skabe mere opmærksomhed omkring Integrationsrådets
arrangementer, og nedsatte arbejdsgrupper til unge-arrangement og julearrangement.
Mødet den 3. september 2015: På dette møde fik Integrationsrådet forelagt et inspirationsforslag
til kommunikationsplan. Rådet besluttede, at en arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer
udarbejdede et udkast til rådets kommunikationsplan på baggrund af inspirationsforslaget.
Arbejdsgruppen udarbejdede efterfølgende et udkast sammen med en kommunikationsmedarbejder
fra Gentofte Kommune, der blev forelagt rådet på et seminar i februar 2016.
Rådets formand orienterede om, at hun havde deltaget i planlægningen af en velkomstfest for nye
flygtninge i august 2015. Rådet besluttede samtidig at nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af
et ungearrangement. Integrationsrådet blev endvidere orienteret om arbejdet med det kommende
julearrangement.
Borgmester Hans Toft orienterede herefter om ny politisk arbejdsform i kommunen.
Kommunalbestyrelsen havde tidligere på året besluttet at nedsætte en række opgaveudvalg, hvor
borgere, interessenter og politikere sammen kan udvikle politiske strategier, der efterfølgende
behandles i Kommunalbestyrelsen. Der var herunder nedsat et opgaveudvalg vedrørende integration
af flygtninge. Integrationsrådets formand er medlem i dette opgaveudvalg.
Rådet drøftede herefter mulige tiltag til at skabe mere opmærksomhed omkring rådets
arrangementer. Rådet blev endelig orienteret om rådets facebookside.
Mødet den 29. oktober 2015: På dette møde orienterede Torben H. D. Petersen og Jytte Poulsen,
Forebyggelse & Sundhed, om følgende: 1) opgaveenheden Forebyggelse & Sundhedsfremme, 2)
opgaveenhedens rapport ”Fakta om KRAM + M – fakta og aktuelle indsatser i forhold til kost,
rygning, alkohol, motion og mental sundhed, 3) en rapport om unges trivsel og brug af rusmidler i
Gentofte Kommune, og 4) projektet Sund Sammen fra 2012-2013, der etableret og gennemført i
samarbejde med Integrationsrådet og Netværkshuset i Gentofte.
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Rådet blev videre orienteret om status på modtagelse af flygtninge af Thomas Bille og Jacob Berger
Strønæs, ligesom Ayesha Khwajazada og Thomas Bille orienterede fra opgaveudvalget for
flygtninge.
Endvidere orienterede Ameh Hawwa om en kvindegruppe, ligesom rådet fik orientering fra
arbejdsgrupperne for unge-arrangementet og julearrangementet.
Mødet den 10. december 2015: På årets sidste møde afgav Integrationsrådet sparring til
Forebyggelse & Sundhed til følgende projektforslag: 1) fysisk aktivitet og integration – herunder en
klippekortsordning til foreningsidræt og foldboldfitness, 2) sund mad på budget – herunder indkøb,
sammensætning af menu, madklubber samt udvikling af en app, der viser hvordan man kan lave
sund mad, og 3) robusthed – fokus på social og mental sundhed for at støtte den enkelte deltager i
egen udvikling, og hjælpe med at håndtere hverdagens udfordringer.
Ayesha Khwajazada gav herefter en status på udarbejdelsen af rådets kommunikationsplan.
Rådet drøftede herefter forslag til mulige arrangementer og emner i 2016, og besluttede herunder at
holde et seminar på førstkommende møde.
Endvidere evaluerede rådet julearrangementet, der blev holdt 1. advent.
Endelig blev der orienteret fra opgaveudvalget for flygtninge, herunder om arbejdsgrupper under
opgaveudvalget, der bl.a. skulle se på 1) hvad der kan gøres beskæftigelsesmæssigt i relation til de
flygtninge der ikke har afsluttet en uddannelse fra deres hjemland, 2) flygtninges adgang til kulturog fritidslivet, samt 3) tilrettelæggelse af kommunens modtagelse af flygtninge.
5. Aktiviteter m.v.
Velkomstfest for nye flygtninge: Integrationsrådets formand deltog i planlægningen af dette
arrangement, der blev afholdt i Det Grå Pakhus den 23. august 2015. Som det fremgår ovenfor, er
der nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af et unge-arrangement, der afholdes af
Integrationsrådet.
Julearrangementet 1. advent (søndag den 29. november 2015): Ligesom i årene 2010-2014 blev
der i 2015 afholdt et julearrangement 1. advent i kantinen på Gentofte Rådhus. Arrangementet
havde også dette år været en succes med mange besøgende. På mødet den 10. december 2015 blev
der underevalueringen af arrangementet fremsat en række forslag til arrangementet i 2016.
Den 31. marts 2016
På vegne af Integrationsrådet
Ayesha Khwajazada
Formand
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