Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mødedato: 1. december 2016 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
Henrik Bang – medlem af Enhedslisten/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Paul K Jeppesen – udpeget af Kommunalbestyrelsen
Britta Markussen -suppleant for Tony Tronhjem – LO
Gitte Heiberg-Iürgensen – repræsentant for FIL
Christian Jespersen - suppleant for Anne-Marie Sejer - Oplysningsforbundende
Massoud Kadhodaee – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Fuad Bassam Fouad Awad Diab – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end
dansk
Susanne Bisgaard – suppleant for Ruth Jensen
Sekretariatet:
Karina Elisabeth Hoyda – integrationsmedarbejder, Center for Social Indsats
Charlotte Olsen – afdelingsleder, Center for Social Indsats
Afbud
Silas Mudoh – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Muharrem Ayyildizoglu – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Tony Trondhjem – repræsentant for LO
Anne-Marie Sejer – repræsentant for Oplysningsforbundene
Jannie Rosendahl – repræsentant for boligorganisationerne
Bjarne Olsen – formand for Lyngby Frivillignet
Imdad Ali Dogar – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Mahin A. Khalessi – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Sara Rezak Al-Saudi – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Fargana Ismailova – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Pkt. 0

Velkommen til nye deltagere på mødet.
Præsentationsrunde
Der deltog et nyt medlem som repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end
dansk. Der deltog derudover 3 suppleanter, hvoraf 2 ikke har deltaget før.

Pkt. 1

Oplæg om kommunens integrationsindsats på arbejdsmarkedet v/ Britta Lybech,
Afdelingschef samt Annika Signe Borbye Omraninejhad, Virksomhedskonsulent i
Center for Arbejdsmarked
Kommunens paradigmeskift på beskæftigelsesområdet for flygtninge blev gennemgået.
Herunder status på de konkrete forløb for de 200 flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge som pt. er i den 3-årige integrationsperiode. Slides fra oplægget sendes ud
sammen med referatet.

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra d. 25. august 2016
Referat blev godkendt.

Pkt. 4

Orientering ved Formand og Næstformand
 Der er indgået en samarbejdsaftale mellem L-TK og Røde Kors. Røde Kors har i
samme forbindelse fået stillet en plads i Integrationsrådet til rådighed. Røde Kors
vender tilbage når de har en repræsentant.
 Samarbejdsaftaler mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og henholdsvis Lyngby
Frivillignet og LyngbyGuiderne er ved at blive udarbejdet.
 Integrationsrådets årsberetning 2014/2015 blev uddelt på mødet.
 Status på filmprojektet ”Lykkens Gave”. Line Hadsbjerg kalder det et 'visuelt
storytelling initiativ, der har til formål at give europæere og nyankomne flygtninge
i Europa en stemme. Det er Politiken, der er udgiver af projektet, og projektets
'medie partner', så det er også dem, der skal godkende, hvornår projektet
frigives, forventeligt i december og er allerede blevet omtalt i DGO. Projektet skal
på en kortfilm festival, og Politiken lægger det op i deres digitale fora. Der bliver
oprettet en Instegram account til at dele fortællingerne. I de sociale medier bliver
det sådan, at billederne lægges op enkeltvis som 'attention grappers' med et citat
og et link, som linker til hele filmen. De interviewede er 'gamle og nye'
tilkommere, flygtninge og folk, der arbejder med flygtninge, som stort set alle
kommer fra Lyngby-Taarbæk kommune. Der er tanken, at det skal blive større og
involvere andre kommuner og lande i Europa. Link: http://altamar.tv/lykkensgave/
 Borgmesterens næste velkomstmøde for nye flygtninge bliver d. 30. januar 2017.
Gitte og Silas deltager som repræsentanter for Integrationsrådet. Det første
velkomstmøde blev afviklet i efteråret 2015.
 Frivilligcentret har fået bevilget 200.000 kr. til et projekt om bedre koordinering af
de frivillige indsatser på området. Projektet er en udløber af processen omkring
”den gode modtagelse”, som blev afviklet først på året med afholdelse af
borgermøder og workshops.
 Nyt projekt fra Dansk Flygtningehjælp kaldet ”Naturvenner” er under planlægning.
Det vil være kontaktpersoner fra henholdsvis Lyngby Frivillignet og
LyngbyGuiderne der vil blive involveret i projektet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Projektet vil blive annonceret via pressen og Integrationsrådet vil høre mere på
næste møde.
 Status på fremmøde. I sidste periode blev der lavet en gennemgang af
medlemmernes fremmøde for at sikre, at de udpegede eller valgte medlemmer
fortsat har motivation for at deltage. Der vil blive lavet en tilsvarende
gennemgang i den kommende tid.
 Ideer til oplægsholdere det kommende år. Forslag:
o Jakob Engel-Schmidt – lokal kommunalpolitiker og folketingsmedlem
o Imad – formand for foreningen Muslimer for fred
o Kommunale nøglepersoner – f.eks om boligområdet
o Frivilligcentret om hvad der er kommet ud af borgermøderne
o Indsatsen for de unge/yngre flygtninge
o Virksomheder der gør en særlig indsats på flygtningeområdet

Pkt. 5

Tilbagemelding fra Integrationsrådets arbejdsgrupper
 Børn og integration – hvordan sikres den bedste integration af kommunens børn
– Mette Hoff. Mette har ikke haft mulighed for at arbejde med projektet. Det blev
besluttet at lade området udgå af Integrationsrådets fokusområde for eventuelt
senere at blive taget op igen.
 Mentorkorpset – Gitte KW. De senest uddannede mentorer er ved at blive
matchet og det overvejes om der skal planlægges uddannelse af et nyt hold




mentorer.
Kulturfestivalen – Gitte KW, Ruth, Fargana, Massoud, Christian og Karina. Det
var en stor succes med mange mennesker og et meget alsidigt program. Temaet
for festivalen var ”Fællesskab og måden vi er sammen på”.
Wifi i de midlertidige indkvarteringer. Kommunens it-afdeling har oplyst om de
tekniske muligheder. Rådet drøftede forskellige muligheder. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe der arbejder videre med spørgsmålet. Arbejdsgruppen består af
Paul, Christian, Bjarne og Susanne.

Pkt. 6

Status økonomi
- Status på Integrationsrådets pulje. Oversigt udsendt med dagsordnen. Der er
32.703 kr. til rådighed for nye ansøgninger.

Pkt. 7

Ansøgninger til Rådet
 Lyngby-Guiderne: indkøb af værktøj til cykelværksted samt køb af cykellygter.
Besluttet at bevilge et rammebeløb på 10.000 kr. til etablering af et
cykelværksted. Pengene udbetales efter forelæggelse af kvitteringer.
 Mentorkorpset: budget til afvikling af erfa-møder for mentorerne. Besluttet at
afsætte 2.000 kr. til forplejning og materiale.
 Nabogruppen Lykkens gave: indretning af fællesrum på Lykkens Gave og
fællesspisning. Besluttet at bevilge et rammebeløb på 6.500 kr. til indretning og
fællesspisning. Pengene udbetales efter forelæggelse af kvitteringer.

Pkt. 8

Tilbagemelding fra møder i råd og politiske udvalg
 Rådet for Etniske Minoriteter. Intet nyt da Fargana ikke deltog på mødet.
 Politiske udvalg
o Boliger til flygtninge. Fortsat fokus på etablering af nye midlertidige og
permanente boliger til flygtninge. Herudover fokus på dialog med
boligselskaberne om muligheder for nye løsninger, hvor flygtninge og
studerende tænkes ind i samme boliger.
o Nye løsninger i forhold til modtageklasser hvor alle nye flygtningebørn
tidligere blev placeret på Lindegårdsskolen. Nu placeres de på tre skoler
der er geografisk spredt. Der er pt. tomme pladser i nogle af klasserne.
o Møde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget mhp at se på om der er områder, som begge udvalg
med fordel kan samarbejde omkring. Der er blandt fokus på
handlemuligheder for at bryde den høje koncentration af børn med
udenlandsk baggrund i udvalgte institutioner.

Pkt. 9

Nyt fra foreningerne i rådet
Punktet vil blive et fast punkt, der implementeres fra næste møde.

Pkt. 10

Godkendelse af nyt ansøgningsskema til Integrationsrådets pulje
Revideret skema er sendt ud med dagsordnen.
Skemaet er godkendt.

Pkt. 11

Forslag til møder i 2017
 Torsdag d. 16. marts
 Torsdag d. 29. juni
 Torsdag d. 7. september
 Torsdag d. 30. november
Alle dage kl. 17.00 – 19.00.

Der var flere der ikke havde mulighed for at deltage i møde i slutningen af juni. Det
forsøges at ændre på mødeplanen så det første møde bliver i februar og det næste i
april.
Pkt. 12

Evt.
Rådet ønsker information om ordningen Fritidspas.

