Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mødedato: 20. april 2017 kl. 17.00 til 19.00
Mødested: Kommunalbestyrelsens spisestue, Rådhuset 5. sal, 2800 Kgs. Lyngby
Deltagere:
Gitte Kjær-Westermann – formand for Integrationsrådet/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Ruth Jensen – næstformand/formand for LyngbyGuiderne
Mette Hoff – medlem af Socialdemokratiet/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Britta Markussen - suppleant som repræsentant for LO
Gitte Heiberg-Iürgensen – repræsentant for FIL
Christian Jespersen - Oplysningsforbundene
Massoud Kadhodaee – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Mahin A. Khalessi – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Bjarne Olsen – formand for Lyngby Frivillignet
Fargana Ismailova – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Berit Hass Olesen – repræsentant for de almennyttige boligselskaber
Sonja Kjær – suppleant som repræsentant for de almennyttige boligselskaber
Morten Hartvig – formand for Det Lokale Udviklingsråd i Lyngby, Ungdommens Røde Kors
Sekretariatet:
Karina Elisabeth Hoyda, integrationsmedarbejder, Center for Social Indsats
Afbud:
Paul K Jeppesen – udpeget af Kommunalbestyrelsen
Henrik Bang – medlem af Enhedslisten/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Silas Mudoh – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Fuad Bassam Fouad Awad Diab – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Pkt. 0

Velkommen til ny repræsentant for de almene boligorganisationer i L-TK
De nye medlemmer af rådet, Berit Hass Olesen – repræsentant for de almennyttige
boligselskaber og Morten Hartvig – formand for Ungdommens Røde Kors i Lyngby, samt
Sonja Kjær – suppleant for de almennyttige boligselskaber bydes velkommen i
Integrationsrådet.

Pkt. 1

Oplæg om omkostningsfrie kommunikations- og profileringsløsninger
v/Sky Media
Projektleder og Key Account Manager Shawn fra mediebureaet Sky Media holdt oplæg
om omkostningsfrie kommunikations- og profileringsløsninger, herunder brochurer. Sky
Media tilbyder at lave gratis profileringsmateriale for Integrationsrådet, som Rådet selv
vil kunne bestemme indholdet af. Sky Media har stor erfaring i at lave
profileringsmateriale for andre råd, organisationer og kommuner m.fl.
Sky Media kan levere en gratis kommunikationspakke til Rådet, bestående af:
• 2500 stk. trykte brochurer
• Web brochure – online version af papirbrochuren
• Mail brochure – link til online version
• Storskærmsbrochure
• Fotos og tekster – leveres på Google Drive til fri rådighed
• Trykfilen - så kan kunden selv trykke flere end de 2500 stk.
Økonomi:
• Sky Media brochuren finansieres via salg af annoncer til samarbejdspartnere og
leverandører, (Sky Media lever af annonceindtægter)
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Kontakt til potentielle annoncører varetages af Sky Media
Hvis der ønskes genoptryk, skal kunden selv betale.
Når Sky Media vurderer, at der er reserveret tilstrækkeligt med annoncer, kan
hverken projektet eller annoncer aflyses.
Indhold:
• Brochuren vil normal vis bestå af 75 % redaktionelt indhold og 25 % annoncer.
• Sky Media har journalister ansat, som sørger for skrive det indholdsmæssige,
dvs. Rådet leverer indholdet, Sky Media sørger for at sammenfatte det ift. formål
og målgruppe. Journalisterne bidrager også med at tage fotos til formålet.
• Sky Media laver altid en forventningsafstemning med kunden ift. hvilke
annoncer, hvor og hvor mange annoncer, kunden ønsker i brochuren.
Leverandørliste:
• Rådet skal selv lave en liste over potentielle annoncører ud fra en tjekliste over
virksomheder i kommunen.
• Sky Media vil udarbejde og sende et adviseringsbrev til de potentielle
annoncører på vegne af Rådet, hvor de bliver spurgt om de vil annoncere.
Layout:
• Sky Media hjælper gerne med at lave layout. Kommunen har dog egen
designmanual, som det vil give god mening at bruge.
Tidsforbrug:
• Rådet vil skulle bruge ca. 6-8 timer i alt på arbejdet med brochuren.
Omdeling:
• Aftalen om tryk af de 2500 stk. er ikke beregnet på en hustandsomdeling af
brochuren, men på en fordeling strategiske steder, som fx Borgerservice,
biblioteker og andre offentlige steder.
Måling af succes:
• Succes måles forskelligt, alt efter målgruppe. En parameter kunne være
annoncesalget, dvs. at annoncørerne regner med, at de når ud til forbrugerne.
• Integrationsrådet vil have sine egne parametre at måle succes efter, fx synlighed
og antal borgere med anden etnisk baggrund, som stemmer til næste valg.
Efter en kort gennemgang af selve samarbejdsaftalen, aftaler Rådet med Sky Media, at
samarbejdsaftalen vil blive sendt videre til kommunens jurister for en juridisk
gennemgang af aftalens indhold, og at Rådet vender tilbage, så snart de har drøftet
muligheden for indgåelse af et evt. samarbejde. Efter Shawn forlader mødet, fortsætter
drøftelserne af bl.a. Rådets behov for en brochure. Nogle af de behov, der peges på, er
større synlighed af Rådet og et fokus på at øge stemmeprocenten til kommunalvalget
hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Formidling af viden om demokrati,
rettigheder og krav forslås ligeledes som et emne, der ville være relevant at have med i
en brochure. Det foreslås også at oversætte brochuren til flere sprog, bl.a. engelsk eller
andre sprog. Ved at oversætte brochuren vil Rådet kunne nå flere borgere. Formanden
vil spørge Sky Media, om de vil kunne lave en dansk version på den ene side, og en
engelsk version på den anden side af en brochure.
Rådet kommer ligeledes ind på nogle af de juridiske problematikker, der kan være i
forbindelse med en samarbejdsaftale med Sky Media, bl.a. spørgsmålet om
annoncering er et emne, som skal afdækkes ved kommunens jurister. Fx om
Rådet/Kommunen må pege på nogle bestemte virksomheder, som Sky Media kan søge
annoncering hos. Derved vil andre virksomheder blive udelukket fra at annoncere. Det
foreslås også, at man evt. ville kunne få virksomhederne til selv at kontakte Rådet og
byde ind på annoncering – via DGO. Det besluttes dog, at det vil være mest
hensigtsmæssigt at kontakte det juridiske kontor med henblik på at afklare ovenstående,
inden aftalen indgås og underskrives.
Rådet bliver afslutningsvis enigt om at arbejde videre med et samarbejde med Sky
Media, og der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Formanden, Christian, Sonja,
Mahin og Karina.
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Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Pkt. 3

Godkendelse af referat fra d. 9. februar 2017
• Referat er sendt ud med dagsordenen
Referatet blev godkendt.

Pkt. 4

Orientering ved Formand og Næstformand
• Tonen på Integrationsrådets møder. Formanden forklarer: Ved det sidst møde
i februar gjorde et medlem opmærksom på tonen ved mødet, hvorfor det blot er
et orienteringspunkt denne gang: Der har altid været en god tone på møderne,
og det skal fortsætte. Alle politikere er valgt i konstitueringen, og alle partier kan
være repræsenteret. Ligeledes kan Formanden være hvem som helst, uanset
partifarve. Rådet har et visionsgrundlag, som Rådet arbejder ud fra, og det er
bl.a., at Rådet taler ordentligt med og om hinanden og om andre. Det skal alle
naturligvis indrette sig efter, uanset tilhørsforhold.
• Nyt fra filmprojektet ”Lykkens Gave”. Politikken har endelig udgivet projektet.
Det er blevet offentliggjort i Politikken, DGO og på de sociale medier (Facebook).
Filmen er også blevet udvalgt af Social Impact Media Awards (SIMA) i USA til at
deltage i deres ”SIMA Classroom Program”.
• Status på faktaark og boligsituationen. Kommunen har fået udmelding fra
Udlændingestyrelsen om, at landstallet for opholdstilladelser til flygtninge vil blive
nedjusteret til ca. det halve i forhold til den oprindelse udmelding. Kommunen
mangler at modtage den endelige udmelding om, hvor meget kommunens kvote
vil blive skåret ned for i år. Kommunen har indtil nu modtaget 8 flygtninge for
marts og april (2017-kvoten) og skal modtage 1 flygtning i maj. Derudover har
kommunen modtaget 16 familiesammenførte personer i år. Alle de midlertidige
indkvarteringer er fyldt op, hvorfor to af flygtningene fortsat er indkvarteret i
Rudersdal Kommune. Der er samtidig et pænt flow ift. udflytning i permanente
boliger, hvorfor der fortsat opstår pladser i de midlertidige indkvarteringer.
• Hizb-ut Tahrir. Dækningen af Hizb-ut Tarir i DGO tidligere gav anledning til, at
Formanden foreslog at interviewe lokale muslimer for også at få deres vinkel
med i debatten. Det fik Formanden afslag på fra DGO. Formanden gik i dialog
med avisen om det, hvorefter DGO har valgt at bringe nogle artikler om bolig- og
jobsituationen for de lokale flygtninge. Formanden har stadig et ønske om at få
de lokale muslimer i tale gennem DGO i forhold til emner som demokrati, Isis,
mv.
• Modtaget reklame for efterskoleophold. Formanden og kommunen modtager
jævnligt henvendelser, tilbud og opfordringer. De relevante tages med på rådets
møder. En del giver formanden, i samråd med kommunen, afslag på mellem
møder. Der har ikke været tradition for at underrette rådet om forespørgsler, der
kommer, som ikke har relevans for rådet. Formanden vil gerne starte en sådan
tradition, så rådet får besked om, hvad vi siger nej til mellem møderne. Vi har
således modtaget en anmodning om penge til efterskoleophold for borgere med
anden etnisk baggrund end dansk. Formanden gav afslag ud fra den
begrundelse, at trods projektets udmærkelse, er særlig bevilling af
efterskoleophold en kommunal opgave, og ikke en opgave rådet kan tage sig af.
Endvidere er det så dyrt, så hele rådets årsbudget ville dække 1-2 unges ophold.
• Invitation til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter
d. 6. maj. Vi har besluttet, at dersom rådets repræsentant ikke kan deltage i
møderne, kan en anden fra rådet tage af sted. Fargana kan ikke deltage d.6.maj.
I stedet vil Sonja Kjær meget gerne deltage i mødet som Rådets repræsentant.
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Invitation til 30-års jubilæum på Willumsensvej 12. Indvandrerforeningernes
hus på Willumsensvej 12 holder åbent hus for alle borgere i kommunen d.7.maj
i anledning af husets 30-års jubilæum. Formålet med arrangementet er, at
muslimerne i kommunen skal være mere synlige, at sætte fokus på den gode
integration og gensidige forståelse for hinandens kulturbaggrunde.
Borgmesteren og Formanden for Integrationsrådet vil holde tale på dagen.

Tilbagemelding fra Integrationsrådets arbejdsgrupper
• Mentorkorpset – Gitte KW. Planlægningen af en 3.kursusrunde i maj er sat i
gang. Det vil blive annonceret i DGO snarest muligt; der er dog allerede en lille
notits i DGO i denne uge. Annoncen ligger desuden på Facebook. Rådet
opfordres til at dele linket på FB. Karina sender linket til Rådet.
• Kulturfestivalen – Gitte KW, Ruth, Massoud, Christian, Fargana. Det er 8. år i
træk at kulturfestivalen bliver afholdt. Stadsbiblioteket foreslår følgende datoer:
d. 4. eller d.11 nov. Temaet er stadig åbent. Der bliver gjort opmærksom på, at
Kommunalvalget er d.21 nov., hvorfor festivalen ikke skal ikke ligge for tæt på
valget. Den 28.10. foreslås som alternativ dato, men denne dag bliver det frigivet,
at man kan hænge valgplakater op. Det besluttes således, at festivalen skal
afholdes d.4.11. Et forslag til et muligt emne er ’Sprog’. Gitte laver en doodle og
indkalder til arbejdsgruppemøde snarest muligt.
• Den gode modtagelse – Gitte KW, Karina. Samarbejdsprojektet med
Frivilligcentret udspringer af borgermøderne sidste år. Der var netværksmøde i
tirsdags i Frivilligcentret, hvor der var et oplæg ved socialrådgiverne fra
modtagelsen (CSI), som omhandlede nogle af de problemstillinger, der opstår i
forbindelse med familiesammenføringer. I modsætning til indsatsen for
flygtninge, tilbydes der ikke samme hjælp til familiesammenførte, hvorfor den
herboende flygtning selv skal sørge for mange ting i forbindelse med
familiesammenføring. Gitte foreslog, at Rådet fx kunne bidrage til at lave en
vejledningspjece til flygtningene. Det digitale overblik over frivillige aktiviteter,
som er en del af projektet, er lavet og lagt på Frivilligcentrets hjemmeside. Næste
skridt er at få etableret et fysiske info-mødested på biblioteket, som vil være
bemandet af frivillige, der kan guide og vejlede flygtninge om de mange frivillige,
kulturelle samt idrætstilbud i kommunen. Info-mødestedet vil blive etableret på
forsøgsbasis i første omgang.
• Wifi i de midlertidige indkvarteringer – Poul, Christian, Susanne og Bjarne.
Paul, som har meddelt afbud til mødet, fortæller i mail, at han undersøger
mulighederne ift. Microsoft.
• Fælles projekter med nabokommuner - nyt projekt – Gitte KW.
Formanden forslår, at Rådet er mere opsøgende ift. at gå sammen med
Integrationsråd i nabokommunerne om nye projekter, som fx en fælles
kulturfestival, et fysisk mødested o.a. Det forslås at afholde en temadag sammen
med de andre 4K-kommuner med fokus på vidensdeling, erfarings- og
idéudveksling, hvor fælles projekt- og aktivitetsforslag kan blive drøftet.
Temadagen skal helst afholdes inden sommerferien. Formanden tager gerne
kontakt til integrationsrådene i nabokommunerne, men ser gerne, at flere
medlemmer vil være med i denne projektgruppe.
Status økonomi
o Status på Integrationsrådets pulje. Oversigt er udsendt med dagsordenen.
Der er luft i budgettet til større projekter, som der kan ansøges om, fx til en
temadag med nabokommunerne.
Ansøgninger til Rådet
o Ingen ansøgninger denne gang.
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Kommenterede [GK1]: Vi skriver en mail ud om hvem der
vil være med
Kommenterede [KEH2R1]:

Der orienteres om, at der kan søges til forskellige former for projekter, og at alle
kan ansøge, både enkelte borgere, boligforeninger, idrætsforeninger m.m.
Pkt. 8

Tilbagemelding fra råd, foreninger og politiske udvalg
• Rådet for Etniske Minoriteter. Der er møde d.6.maj. Sonja Kjær deltager.
• De enkelte foreninger der er repræsenteret i rådet. Det er et nyt mødepunkt.
o De Almene boligselskaber: Den opdaterede viden, man som
medlem/suppleant af Rådet får, er meget brugbar i forbindelse med
håndtering af spørgsmål fra boligforeningens beboere om flygtningene,
anvisning af lejligheder m.m. Der orienteres om nogle af de udfordringer
fra boligorganisationernes side i forbindelse med den nye ordning om
deleboliger (hvor en studerende skal dele bolig med og være mentor for
en flygtning), som kommunen og boligselskaberne har indgået aftale om
for nyligt. Der er nogle logistiske udfordringer ift. hvem som er ansvarlig
for, at boligen bliver repareret efter at beboerne flytter ud? Eller hvem er
ansvarlig for udgifterne, når boligen skal laves om til en delebolig? Der er
også udfordringer ift. at der skal laves forskellige lejekontrakter for hver
enkelt beboer. Set i et integrationsperspektiv er det dog en rigtig god idé.
I Samvirke har de talt om at få ansat en boligsocial medarbejder, som
dækker højhusene i Sorgenfri og Lundtofteparken. Måske bliver det en
fælles ansættelse af en boligsocial medarbejder, som vil være til rådighed
for alle beboere, på tværs af Samvirke og LAB.
o Lyngby Frivillignet: Det går stille og roligt til ‘Åbent Hus & Lektiehjælp’.
Frivillignet kan mærke, at der ikke kommer så mange flygtninge i år, som
sidste år – bl.a. pga. den styrkede indsats ift. praktik. Flygtninge har ikke
så meget tid og overskud til at komme længere. De unge fra VUC, Knord og 10.klasse, de kommer, men fra sprogskolen kommer der færre.
Frivillignet er involveret i DFH’s nye naturprojekt. Her støtter de op med
frivillige, som vil deltage i turene. Der vil bl.a. komme en tur til Torsdals
Mose d.20.maj. Men det er ikke altid nemt at lokke flygtningene ud i
naturen. Antallet af frivillige er også faldet til normalt niveau – ikke som i
2015, hvor antallet af frivillige eksploderede.
o Ungdommens Røde Kors (URK): URK’s aktivitet ‘Drivhuset’ drives af et
sejt hold frivillige studerende fra DTU, hvor formålet er møde unge
flygtninge og danne venskaber, at hygge, lave lektier m.m. URK mærker
også, at de unge flygtninge har travlt med praktik m.m. URK vil gerne
have flere unge flygtninge til et komme i Drivhuset. Der tales om at
koordinere med Frivillignet og LyngbyGuiderne, så aktiviteterne ikke
overlapper hinanden. De frivillige grupper går efter samme målgruppe,
men de har hver deres formål. URK kan fx tilbyde en ‘ung-til-ung’ relation,
som de øvrige grupper ikke kan i samme grad.
o FIL: Orientering om, at skolerne kan sætte ‘frivillighed’ på skoleskemaet:
Det vil således være muligt at få fat i frivillige til at komme og holde oplæg
i klasserne. Tilbagemelding vedr. henvendelse til idrætsforeninger om at
lave opsøgende arbejde ift. flygtninge: Det har idrætsforeningerne ikke
ressourcer til. Flygtningene er velkomne til selv at opsøge
idrætsforeningerne. FIL laver efter sommerferien et borgermøde med
‘integration’ som tema. Gitte HI sender en dato for mødet til forvaltningen.
o Oplysningsforbundene: Forespørgsel fremsættes internt, om det er
muligt at nedsætte deltagerbetaling til flygtninge? Kan man have en
særregel
ift.
Folkeoplysningsloven?!
Det
kan
betyde,
at
Oplysningsforbundene kan være nødt til at lukke nogle afdelinger.
o LyngbyGuiderne: Der kommer ikke så mange flygtninge i tilbuddene
som tidligere. LyngbyGuiderne er tilbage ved det normale med åben

5

•

Pkt. 9

sprogtræningscafé én dag om ugen i modsætning til 2015, hvor de var
oppe på at have åbent flere dage om ugen. Flygtningene har ikke så
meget tid til at komme. Derudover mangler de en frivillig cykelsmed til
cykelværkstedet på Lykkens Gave.
Politiske udvalg
o Vedr. overgang fra modtageklasser til almenklasser: Man ønsker fra
kommunens side, at flygtningebørnene kommer ud i de normale klasser
hurtigst muligt, men samtidig er det en balancegang ift., hvor meget man
skal forcere det, og hvor meget man skal holde igen. Der er en
ressourceudfordring for de skoler, som modtager eleverne fra
modtageklasserne. De oplever ikke at have ressourcer nok til at yde
støtte til denne gruppe. Der vil blive taget stilling til ressourcetildelingen i
forbindelse med en evaluering af ordningen med modtageklasser i
efteråret 2017.
o Det vurderes, at der er behov for at opkvalificere de lokale SSPmedarbejdere. Målet er, at de i endnu højere grad vil kunne handle
kriminalitetsforebyggende og hindre uønsket adfærd blandt unge, også
unge med anden etnisk baggrund.
o Forvaltningen har undersøgt anbringelsesalderen for anbragte børn. I
følge denne undersøgelse synes der at være en tendens til, at de
uledsagede flygtningebørn bliver anbragt i en sen alder. Oftest bliver de
anbragt på et opholdsted, men der har også været sager, hvor ældre
søskende med flygtningebaggrund er blevet værge for yngre søskende.
Forvaltningen vil se nærmere på dette område.

Evt.
Christian fortæller, at han oplever, at administrationen ikke vejleder godt nok ift. brugen
af ‘Jobnet’, idet mange flygtninge har problemer med at tilmelde sig og anvende Jobnet,
og derved får de problemer ift. udbetaling af deres ydelse. Det bemærkes, at der er et
stort behov for hjælp og vejledning ift. tilmelding på Jobnet, og at dette må være
admninistrationens forpligtelse. Formandsskabet og forvaltningen tager dette til
efterretning og vender tilbage med et svar på næste møde.
Christian
foreslår endvidere
muligheden for at
kontakte
elever på
cykelmekanikeruddannelsen på TEC ift. at finde frivillige til cykelværkstedet på Lykkens
Gave, som mangler hænder.

6

