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REFERAT
af møde i
Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Til stede:
Amtul Shafi Malik, Formand, etnisk repræsentant
Gitte Kjær-Westermann, Næstformand, udpeget af Kommunalbestyrelsen
Atia Malik, etnisk repræsentant
Fargana Ismailova, etnisk repræsentant
Manija Ghafory, etnisk repræsentant
Massoud Kadkhodaee, etnisk repræsentant
Muharrem Ayyildizoglu, etnisk repræsentant
Shayeste Berahman, etnisk repræsentant
Silas Mudoh, etnisk repræsentant
Ruth Jensen, Lyngby Guiderne
Bjarne Olsen, Lyngby Frivillignet
Mette Hoff, Kommunalbestyrelsen
Gitte Heiberg-Iürgensen, Idrætsforeningerne
Christian Jepsersen, Suppleant, Oplysningsforbundene
Lone Nygaard Jensen, Centershef for Center for Social Indsats
Charlotte Olsen, Afdelingsleder i Center for Social Indsats
Trine Bøgh Barnholdt, Kultur og Fritidskonsulent i Center for Sundhed og Kultur (udvalgskoordinator, referent)
Afbud:
Bo Guttmann, Skolebestyrelserne
Janni Rosendahl, De almene boligorganisationer
Henrik Bang, Kommunalbestyrelsen
Tony Trondhjem Sørensen, LO Storkøbenhavn
Anne-Marie Sejer, Oplysningsforbundene
Stig Løjborg-Nielsen, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra d. 24. marts 2014
Godkendt uden bemærkninger

Pkt. 3

Valg af repræsentant til Beskæftigelsesrådet

Shayeste Berahman blev valgt som repræsentant til Beskæftigelsesrådet i LyngbyTaarbæk Kommune
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Massoud Kadkhodaee blev valgt som suppleant.
Pkt. 4

Orientering ved Formand og Næstformand
Lone Nygaard Jensen og Charlotte Olsen gav en kort orientering omkring den
igangværende organisationsændring i administrationen, som medfører at Integrationsrådet overgår til Center for Social Indsats pr. 1. juni 2014.
Ændringen betyder, at Charlotte Olsen overtager sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet.
Formanden orienterede kort om Svendborg Kommunes projekt om ”Rollemodeller”.
Det blev aftalt af forvaltningen tager kontakt til Svendborg Kommune for at høre
mere om projektet, med henblik på at Integrationsrådet kan drøfte videre om rådet
ønsker at lave et lignende projekt i Lyngby-Taarbæk Kommune,
Næstformanden orienterede om en artikel fra Berlingske Tidende En bindestreg til
forskel, som behandler emnet omkring benævnelsen af borgere med anden etnisk
oprindelse end dansk. Der var efterfølgende en god debat i rådet omkring, hvornår
man er dansker, og hvordan det skal benævnes når man har en anden oprindelse.
Der var holdninger for og imod brugen af bindestreg. Næsteformanden konkluderede afslutningsvis at der var enighed om, at der bør herske en åbenhed omkring
kulturelle forskelle samt at rådet fortsat reflekterer videre over benævnelsesmuligheder. Refleksioner over bindestregen samles og der forelægges et oplæg på næste Integrationsrådsmøde.

Pkt. 5

Opsamling og refleksion over på busturen d. 5. maj
Der var en positiv tilbagemelding på turen. Charlotte Olsen orienterede om at forvaltningen pt. er i gang med at arbejde med tankerne omkring det boligsociale område, hvor Integrationsrådets holdninger og tanker bør tænkes ind.
Der blev opfordret til at Integrationsrådet overvejer, hvordan der kan igangsættes
projekter i Fortunen Øst i samarbejde med den boligsociale indsats, for at skabe en
større samhørighed blandt beboerne i området. For derved at skabe det samme
fællesskab, som fx eksisterer i boligområdet Sorgenfrivang.
Der var under punktet en kort orientering omkring Frivillignet v/ Bjarne Olsen og
omkring Lyngby Guiderne v/ Ruth Jensen

Pkt. 6

Fremtidige fokusområder – arbejdsprogram 2014-17
Der blev nedsat følgende arbejdsgrupper, det er stadig muligt at tilmelde sig de
enkelte grupper:
Fokusområde: Kulturfestival i samarbejde med Stadsbiblioteket
Medlemmer af arbejdsgruppen: Shayeste Berahman, Gitte KjærVestermann, Atia Malik, Amtul Malik, Ruth Jensen, Fargana Ismailova og
Massoud Kadkhodaee.
Gitte tager kontakt til Biblioteket omkring opstartsmøde, da kulturfestivalen
løber af stablen i efteråret 2014.
Det boligsociale område og naboskabsprojekt
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Foreløbige medlemmer af arbejdsgruppen: Atia Malik, Nadhia Malik og evt.
Shayeste Berahman
Det blev aftalt at arbejdsgruppen til mødet i august udarbejder et kort oplæg
til, hvordan der kan arbejdes med fokusområdet.
Børn og integration - hvordan sikres den bedste integration af kommunens børn
Foreløbige medlemmer af arbejdsgruppen: Mette Hoff
Det blev aftalt, at arbejdsgruppen på et senere tidspunkt kommer med et
oplæg til, hvordan der kan arbejdes med fokusområdet.
Unge og integration – samarbejde med UUnord:
Bjarne Olsen og Gitte Heiberg-Iürgensen
Det blev aftalt at Bjarne udarbejder et oplæg med sparring fra Gitte H.I. til,
hvordan der kan arbejdes med fokusområdet.
Pkt. 7

Proces for valg af suppleanter for de etniske medlemmer
Forvaltningen afholder valg af suppleanter for de etniske medlemmer i
august/september 2014. Rådet vil høre nærmere herom.
Rådets medlemmer opfordres til at gøre en aktiv indsats for at finde egnede
kandidater. Bla. Igennem at opstille en bod og søge at rekrutere ved
arrangementet: ‘Tør du slå politiet’ i Lundtofte d 13 juni.

Pkt. 8

Status økonomi
Status over økonomi og forslag til budget blev omdelt. Da der fra forvaltningens
side var sket en formelfejl i sammenlægningen, herskede der tvivl om hvad rådet
har til rådighed i 2014. Forvaltningen har d. 3. juni eftersendt korrigeret økonomioversigt, både økonomioversigt og budgetforslag vedlægges referatet.
Det blev i forbindelse med behandling af forslag til budget besluttet at reservere
25.000 kr. til afholdelse af kulturfestivalen. Arbejdsgruppen opfordres dog til at begrænse brugen af budgetmidlerne.

Pkt. 9

Ansøgninger til Rådet
Der blev fra forvaltningens side søgt om 10.000 kr. til Projekt Bydelsmødre. Ansøgning blev afslået, dog med henblik en genbehandling i august. Integrationsrådet
ønsker til mødet i august at få identificeret, hvorfor der er 8 bydelsmødre der er
faldet fra projektet, samt om der kan gøres en indsats for at få dem med i projektet
igen, i stedet for at uddanne nye bydelsmødre.

Pkt. 10 Tilbagemelding fra møder i råd mv.
Der var ingen tilbagemeldinger
Pkt. 11 Møder i rådet 2014
- 25. august 2014, 17.00-19.00
- 27. november 2014, 17.00-19.00
Pkt. 12 Evt.
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