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Punkt 1
Præsentation af alle medlemmer
Sagsfremstilling
Alle medlemmer præsenterer sig selv med navn og tilhørsforhold.
Beslutning
Hver enkelt medlem præsenterer sig selv med navn og på hvilken baggrund de er blevet
medlem af Integrationsrådet.
Medlemmerne er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gitte Kjær-Westermann - Kommunalbestyrelsen
Martin Vendel Nielsen - Kommunalbestyrelsesmedlem
Dorthe Minna Hansen - Udpeget af Kommunalbestyrelsen
Erik Wasli - Udpeget af Kommunalbestyrelsen
Ruth Jensen - Lyngby Guiderne
Farnaz Asadzadeh - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Anna Dzere - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Aagje Hegermann - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Mehdi Aldin - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Massoud Kadkhodaee - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Hatem Alaboud - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Nasra Ibrahim Khayr - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk Afbud
Fargana Ismailova - Medlem med anden etnisk baggrund end dansk
Pt. vakant - LO
Torben Sørensen - Oplysningsforbundene FOF
Gitte Heiberg Jügensen - Idrætsforeningerne/F.I.L
Pt. vakant - Samrådet for Børne- og Ungdomsrepræsentanterne
Pt. vakant - De almennyttige Boligselskaber
Tom Høholdt - Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppe
Morten Hartvig - Ungdommens Røde Kors
Lone Gladbo - Røde Kors Lyngby
Pt. vakant - Skolebestyrelserne

Suppleanter:
•

Anni Frisk Carlsen - F.I.L

•

Christian Jespersen - Oplysningsforbundende AOF

•

Niels Juul Hansen - Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppe

•

Susanne Bisgaard - LyngbyGuiderne

Alle medlemmer opfordres til at sende en kort beskrivelse af sig selv med angivelse af baggrunden for at de
ønsker at være medlem af Integrationsrådet. Beskrivelsen vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside.
Hvis man ønsker inspiration kan man gå ind og se hvad de tidligere medlemmer som også er medlem i dette
nye Integrationsråd, har skrevet. Man finder beskrivelsen ved at klikke på de navne som har en streg under
under "Medlemmer af Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune 2018-2021".
Medlemmer som pt. ikke har en suppleant er meget velkomne til at melde en suppleant ind.
Alle suppleanterne bedes angive om de ønsker at få tilsendt dagsorden til alle møder uanset om det
medlem, som de er suppleant for, deltager i mødet.
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Alle suppleanter er velkomne til at deltage i Integrationsrådets møder. Dog har de ikke stemmeret, i fald der
er en sag til behandling, der kræver afstemning.
Suppleanterne bedes melde til sekretariatet om de ønsker at deltage i alle møder eller om de ønsker at
melde sig til de enkelte møder.
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Punkt 2
Valg af formand og næstformand
Sagsfremstilling
Valg af formand og næstformand.
Beslutning
Gitte Kjær-Westergaard stillede op som formand. Der var ingen andre kandidater, hvorfor
Gitte blev valgt som formand.
Gitte præsenterede kort sig selv.
Aagje Hegermann stillede op som næstformand. Der var ingen andre kandidater, hvorfor Aagje
blev valgt som næstformand.
Aggje præsenterede kort sig selv.
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Punkt 3
Oplæg om Integrationsrådet
Sagsfremstilling
Oplæg om Integrationsrådets visioner, rammer og ressourcer.
Beslutning
Gitte Kjær-Westermann holdt oplæg om Integrationsrådet. Oplægget er vedlagt sagen.
Bilag
•

Oplæg for Integrationsrådets møde d. 22. maj 2018
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Punkt 4
Integrationsrådets økonomi
Sagsfremstilling
Orientering om Integrationsrådets pulje, ansøgningskriterier samt økonomisk status ved
Charlotte Olsen.
Beslutning
Status på Integrationsrådets økonomi blev fremlagt. Der er 113.849 til disposition for
aktiviteter i 2018.
Formålet med Integrationsrådets pulje blev præsenteret og alle opfordres til at give budskabet
om puljen videre til relevante foreninger eller enkeltpersoner. Ansøgningskriterier fremgår af
notat herom som ligger på kommunens hjemmeside. Ansøgninger bliver behandlet på
Integrationsrådets møder.
Det blev besluttet at afsætte 30.000 kr. til Kulturfestival 2018.
Bilag
•

Budget 2018
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Punkt 5
Prioritering af Integrationsrådets indsatsområder for denne periode
Sagsfremstilling
Forslag og drøftelse af mulige fokusområder for Integrationsrådets indsatsområder i denne
periode ved Gitte Kjær-Westermann.
Beslutning
Medlemmer og suppleanter lavede en lille øvelse med henblik på at komme med forslag til
indsatsområder for det nye Integrationsråd.
Forslagende blev grupperet med følgende overskrifter:
Kulturfestival - arbejdsgruppemedlemmer er: Gitte K-W, Massoud, Christian, Susanne,
Fargana, Erik, Ruth
Mentorkorpset - arbejdsgruppemedlemmer er: Gitte K-W, Aagje, Ruth, Torben, Anna,
Susanne
Aktiviteter med og for børn - arbejdsgruppemedlemmer er: Aagje, Hatem
Aktiviteter i almennyttige boliger - arbejdsgruppemedlemmer er: Dorte Minna, Mehdi,
Anna
Konkrete forslag der skal modnes lidt inden der eventuelt nedsættes en
arbejdsgruppe:
• lektiehjælp - forslag stillet af Mehdi (eksisterer i et vist omfang i regi af LyngbyGuiderne
og Lyngby Frivilliggruppe for mindre børn og voksne så der kan eventuelt tages afsæt i
erfaringerne derfra) Ruth Jensen fra LyngbyGuiderne støtter gerne Mehdi i afklaring af
ekstisterende tiltag og videreudvikling af idéen.
• borgeroplysning inden næste valg for at fremme valgdeltagelsen blandt borgere med
anden etnisk baggrund end dansk - forslag stillet af Mehdi, som arbejder videre med
idéen.
De nedsatte arbejdsgrupper går igang med at definere hvordan man vil arbejde med
indsatsområderne og status fra de enkelte arbejdsgrupper kommer på
Integrationsmøderne fremadrettet som et fast punkt.
Medlemmer og suppleanter der ikke deltog på mødet er velkomne til at melde sig i
arbejdsgrupperne efterfølgende og selv komme med forslag.
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Punkt 6
Møderække 2018
Sagsfremstilling
Møderne resten af året er foreslået til:
•
•

Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 17-19.
Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 17-19.

Beslutning
Møderne fastlægges som foreslået.
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Punkt 7
Eventuelt
Sagsfremstilling
Eventuelt
Beslutning
Intet.
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Underskrifter
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Bilag
•
•

Oplæg for Integrationsrådets møde d. 22. maj 2018
Budget 2018
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Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk
Kommune
Oplæg på Integrationsrådets møde d. 22. maj 2018

Hvorfor et Integrationsråd? Formål
Ø Et valg, ikke lov!
Ø Vejleder kommunalbestyrelsen i dennes
integrationsindsats
Ø Eget initiativ eller efter anmodning
Ø Kan ikke behandle enkeltsager, men ophøje
enkeltsager til principielle spørgsmål

Hvem er vi? Rådets sammensætning
Ø 4 politisk udpegede, 2 fra KMB
Ø 6-8 medlemmer og 3-4 suppleanter fra
flygtninge/indvandrergrupper.
1 medlem og 1 suppleant fra følgende:
Ø Dansk Flygtningehjælp – Lyngby Frivilliggruppe
Ø LyngbyGuiderne
Ø Ungdommens Røde Kors
Ø Røde Kors
Ø LO
Ø Skolebestyrelserne
Ø Oplysningsforbundene
Ø Idrætsforeningerne
Ø Børne- og ungdomsorganisationerne
Ø De almene boligorganisationer
Ø (Vidensbysamarbejdet)

Hvem er målgruppen og hvad er Integration?
Ø Integration af etniske minoriteter – forstås bredt
som alle etniske minoriteter
Ø Inkl. udlændinge fra både andre vestlige og ikke
vestlige lande, to-sprogede, udenlandske
studerende og expats.
Ø Integration = en proces, hvor en borger gennem
deltagelse og interaktion i det samfund, de lever
i, får mulighed for at leve et godt liv og et aktivt
medborgerskab

Hvad laver Integrationsrådet?
Ø 4 møder årligt af ca. 2 timers
varighed, inkl. ½ times oplæg
Ø Planlægger og igangsætter
aktiviteter, fx den årlige
kulturfestival og mentorkorpset.
Ø Støtter og finansierer aktiviteter
initieret af borgere for
målgruppen
Ø Brobygger mellem kommunen
og den etniske borger
Ø Har taget initiativ til en
integrationspris
Ø Integrationspuljen

Hvad er rådets vision?
Ø Gensidig forståelse, åbenhed og respekt.
Ø Øget kulturforståelse.
Ø Øget bevidsthed om, at effektiv integration
kræver indsats, vilje og åbenhed fra begge sider.
En positiv indstilling til mangfoldighed, og den
gensidige læring af forskellighed.
Ø Kontakt og netværk mellem etniske minoriteter
og etniske danskere.

Hvem samarbejder vi med?
Ø Kommunen
Ø Andre aktører, der arbejder med integration
Ø Statsbiblioteket / City koordinatoren
Ø Nabokommunerne i tværgående indsatser

Integrationsrådets økonomi 2018

Projekter

Budget 2017

Budget 2018

62.800

Overført fra 2017
Rest af bevilgede midler fra tidligere år:
Frivillige mentorer - netværk og uddannelse (bevillinge 2017)
Frivillige mentorer - rammebudget 2016

64.055

Bevilget

4.922
2.127

Forbrug t.o.m. 2017

5.000
12.000
-

Kulturfestival 2017
Kulturfestival 2017 - retur- ej brugt.
Fællesrum Lykkensgave - Nabogruppen
Cykelværksted Lykkensgave - Lyngbyguiderne
Tværkommunal Workshop - forplejning
Tværkommunal Workshop - forplejning - retur
Budget 2018 total
Til nye projekter i 2018
Aktiviteter 2018
Integrationsrådsvalg 2018 Annoncer

1.536
-1.536 2.860
1.697
1.400
-1.400

78
9.873
-

25.000

0
0
-

23.464
-

6.500
10.000
1.400

Rest af bevilgede
midler

Forbrug 2018

0

3.640
8.303
0

4.922
2.127
1.536
-

0
0

2.860
1.697
1.400

8.325

-8.325
0
0
0
0

113.849
0

0

Bevilget i alt i 2018
Forbrug af bevilgede midler 2018
Rest af bevilgede midler i 2018
Restbudget 2018 til nye projekter
Bogføring i alt på 2018 regnskab
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