Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2016
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 2016.
2. Integrationsrådets medlemmer m.v.
Integrationsrådet tiltrådte sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2014, og havde i 2016
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

Isak Isaksen

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Erik Hamre

Handelsstandsforeningen

Birger Hesse

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Heidi Fink Hesselholt

Skolebestyrelserne

Kirsten á Rogvi

Daginstitutionernes bestyrelser

Ulrik Borch

Kommunalbestyrelsen

Anne Hjorth

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 2016 afholdt 3 møder og et seminar. Der henvises til punkt 4 og 5 nedenfor.
4. Seminar
Integrationsrådet holdt den 11. februar 2016 et seminar, hvor rådet drøftede hvad det skulle arbejde
med i 2016-2017. Der fremkom en række forslag til aktiviteter i denne periode. Samtidig blev det
besluttet, hvilke medlemmer der skulle være tovholdere på de enkelte aktiviteter. På mødet den 31.
marts evaluerede Integrationsrådet seminaret og gennemgik de fleste forslag. På mødet den 1.
september 2016 blev der ligeledes givet status fra de enkelte tovholdere og besluttet enkelte
ændringer til forslagene. Endelig blev der afgivet status på mødet den 24. november 2016.
5. Integrationsrådets møder i 2016
Integrationsrådet har på sine 3 møder behandlet nedenstående emner m.v. Mødereferaterne kan
findes via dette link: http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,politik/Dagsordener_og_referater?q&subject=Integrationsraadet&from=01-01-2016&to=31-122016. Om Integrationsrådets opfølgning m.v. på seminaret den 3. februar 2016 henvises til afsnit 4
ovenfor.
Mødet den 31. marts 2016: På årets første møde blev Integrationsrådet orienteret en række emner
m.v. Den nye socialdirektør, Helene B. Rasmussen, orienterede fra Opgaveudvalget vedrørende
flygtninge. Rådet blev endvidere orienteret om Ungecamp 2016 af Annemette Krabbe og Mathias
Olander fra Kultur, Unge og Fritid. Endelig var rådet blevet orienteret om status på rådets
facebookside ved evalueringen af opfølgningen på rådets seminar.
Mødet den 1. september 2016: På dette møde blev rådet orienteret om projekt Sund Integration og
Medborgerskab af Forebyggelse & Sundhedsfremme ved Torben H. D. Petersen, Claus Bøcker
Pedersen, Mette Hüsig Jespersen og Kirstine Sofie Schlawitz. Rådet fik desuden en orientering af
Helene B. Rasmussen om status på arbejdet i det daværende Opgaveudvalg vedrørende flygtninge.
Endelig blev rådet orienteret om arbejdet i foreningen Danish Palestinian Women
Organization/Dansk Palæstinensisk Kvinde Organisation (Dapawo) af Amneh Hawwa, som er
foreningens forkvinde.
Mødet den 24. november 2016: På årets sidste møde orienterede Bo Sund, Jobcenter Gentofte, om
2- og 3-partsaftalerne samt ændringer i ydelsessats i introduktionsprogrammet. Herefter drøftede
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Integrationsrådet forslag til øget anvendelse af musik og sang i integrationsarbejdet samt
helbredsundersøgelser af flygtninge, på baggrund af materiale fra Birger Hesse, der var udsendt
med dagsordenen.
6. Aktiviteter m.v.
Som det fremgår af 4. ovenfor, fremkom Integrationsrådet med forslag til en række aktiviteter. Det
blev samtidig besluttet, hvilke medlemmer der skulle være tovholdere på den enkelte aktivitet. På
efterfølgende møder i 2016 blev der gjort status herpå.
Følgende forslag til aktiviteter blev ikke afsluttet i 2016:
 Kaffebord, hvor formanden orienterer om Integrationsrådet, f.eks. på Sprogcenter Hellerup – i
planlægningsfase
 Filmarrangement for flygtninge i Gentofte Kino– i planlægningsfase
 Facebookside, løbende opdatering – i gang
 Folder, plakater, visitkort m.v. – i planlægningsfase
 Møder med Netværkshuset (træffetid for Integrationsrådet) – i planlægningsfase
 Dialogmøde med flygtninge og indvandrere – udskudt og i planlægningsfase
 Sundhedsrådgiving til flygtninge – i planlægningsfase
 Fritidslivet i Gentofte Kommune, orientering til flygtninge og indvandrere særligt om
sportsforeninger – i planlægningsfase
 Anbefaling om råd og etik i form af undervisning om, hvordan man begår sig over for det
modsatte køn i Danmark – i planlægningsfase
 Sundhedsrådgiving til flygtninge – i planlægningsfase
Rådet afholdt og afsluttede følgende aktiviteter i 2016:
Velkomstfest for nye flygtninge: Integrationsrådet var medarrangør af velkomstfesten, der blev
afholdt den 28. august. Ligesom i 2015 blev arrangementet afholdt i Det Grå Pakhus.
Julearrangementet 1. advent (søndag den 27. november 2016): Ligesom i årene 2010-2015 blev
der i 2016 afholdt et julearrangement 1. advent i kantinen på Gentofte Rådhus. Arrangementet var
også en succes dette år med mange besøgende.
Den 23. marts 2017
På vegne af Integrationsrådet
Ayesha Khwajazada
Formand
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