Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mødedato: 9. februar 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
Henrik Bang – medlem af Enhedslisten/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Paul K Jeppesen – 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
Silas Mudoh – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Mahin A. Khalessi – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Susanne Bisgaard – suppleant for Ruth Jensen/LyngbyGuiderne
Sekretariatet:
Charlotte Olsen – afdelingsleder, Center for Social Indsats
Afbud
Fuad Bassam Fouad Awad Diab – 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
Sara Rezak Al-Saudi – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Pkt. 1

Oplæg om kulturidentitet - hvornår er man dansk nok?
v/ Wid og Diyar
Wid og Diyar holdt oplæg om projektet ”Rollemodeller”, som de er med i under
Mellemfolkeligt Samvirke og som relaterer sig til unge, der har erfaringer med hverken
at høre til i den oprindelige kultur, som de unge har rødder i og heller ikke den danske
kultur. Projektet har således fokus på at være ung i Danmark med anden etnisk
baggrund og har som mål, at formidle den virkelighed som de unge oplever samt at
give et bud på, hvordan man kan balancere og integrere de forskellige kulturer, som de
unge lever i. Herunder at have fokus på at italesætte hvad der handler om religion og
kultur samt hvad der er alment gældende værdier i forhold til f.eks. festkultur, rygning,
rusmidler, mv. Et delformål med projektet er endvidere, at almindelige muslimer ytrer
sig om deres liv i Danmark, så det ikke kun er de ekstreme stemmer, der høres.

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden
Christian frafalder ønsket om at drøfte sammenhængen mellem integrationsydelse og
integration på arbejdsmarkedet. Henrik Bang mener dog at det fortsat kan være
relevant at drøfte punktet på et senere tidspunkt, hvis der udarbejdes et konkret oplæg
til drøftelse.

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra d. 1. december 2016

• Referat er sendt ud med dagsordnen
Referatet er godkendt med rettelsen fra Christian, der er anført i referatet med
markering.
Henrik og Mette ønsker at mødematerialet fremadrettet bliver tilgængeligt via First
Agenda, som er det system der bruges i forbindelse med møder som
kommunalbestyrelsens medlemmer deltager i. Det vil ske fremadrettet.
Pkt. 4

Orientering ved Formand og Næstformand
• Nyt om filmprojektet ”Lykkens Gave”
Filmen er stadig ikke officielt tilgængelig da det er Politikken der har
rettighederne til udgivelsen. Politiken holder dog fortsat fast i at ville udgive det.
Der har blot været andre presserende ting. Lykkens Gave er blevet udvalgt af
Social Impact Media Awards (SIMA) i USA til at deltage i deres "SIMA
Classroom Program" - som stiller filmene til rådighed for undervisere og lærere
over hele verden. De laver også classroom screenings i forskellige lande. Læs
mere her: http://simaclassroom.com
• Status på fravær efter sekretariatet har kontaktet de medlemmer som har haft
meget fravær i denne periode:
o Christian er blevet ordinært medlem da Anne-Marie ikke længere
ønsker at være medlem
o Tony, Imdad og Muharrem ønsker heller ikke længere at være medlem
pga. andre forpligtelser og arbejde. Deres pladser står dermed pt.
tomme, og rådet beslutter at vente med ny rekruttering til den nye
politiske periode, da der er kort tid til kommunalvalget.
o Det er forsøgt at få udpeget en ny repræsentant fra
boligorganisationerne i stedet for Jannie. Det er ikke lykkedes endnu,
men der vil blive fulgt op på henvendelsen på borgmesterens
kommende møde dialog, hvor alle boligorganisationerne er
repræsenteret.
• Borgmesterens velkomstmøde d. 30. januar forløb fint med ca. 45
fremmødte flygtninge og 8 forskellige tolke. Formanden og Silas
repræsenterede Integrationsrådet og holdt oplæg. Der var umiddelbar
tilfredshed med mødet fra flygtningenes side.
• Hizb-ut Tahrir i Lyngby: Orientering om debatten i de lokale medier om Hizbut Tahrirs invitation til at deltage i et møde i byen d. 10. februar.
Integrationsrådets formand er gået ind i sagen for sammen med lokale
muslimer, at danne modvægt til den præsentation af Islam, som Hizb-ut Tharir
står for. Mødet er dog blevet aflyst, da Kampsax kollegiet, som skulle lægge
hus til mødet, har trukket sig ud af aftalen. Gitte KW planlægger dog stadig
sammen med borgmesteren at få lokale muslimer mere på banen i den
fremadrettede debat.
• Kommunens flygtningesituation: Fakta-ark er sendt ud sammen med
mødematerialet. Af fakta-arket fremgår at de midlertidige indkvarteringer i
kommunen er fyldt op. De første flygtninge er derfor blevet indkvarteret i
Rudersdal Kommune, som har tilbudt at Lyngby-Taarbæk Kommune kan købe
pladser i deres kapacitet af midlertidige indkvarteringspladser. Derudover er
der på Kommunalbestyrelsens sidste møde blevet godkendt en aftale om
deleboliger med boligorganisationerne i kommunen, hvor der stilles 50 ekstra
boliger til rådighed. Boligerne skal bebos af en flygtning og en eller flere
studerende fra DTU, som forpligter sig til at fungere som frivillig mentor for
flygtningen. Til gengæld skal kommunen stille personale til rådighed i forhold til
råd og vejledning for flygtninges integration i de forskellige lokale boligområder.
Endelig blev der orienteret om at der er to nye boliger som er ved at blive

klargjort til midlertidige indkvarteringer. Boligerne kan rumme 4 beboere hver
og har adresse i henholdsvis Eremitageparken samt på Lundtoftevej. Der
arbejdes med at finde yderligere boliger til midlertidig indkvartering, da
kommunens kapacitet af midlertidig indkvartering fortsat ikke er dækkende.
Pkt. 5

Tilbagemelding fra Integrationsrådets arbejdsgrupper
• Mentorkorpset – Gitte KW. Korpset kører videre med netværksmøder og der
er fortsat efterspørgsel på mentorer fra flygtninge samt frivillige, der ønsker at
blive mentorer. Der vil derfor blive uddannet et nyt hold mentorer, såfremt rådet
i henhold til ansøgningen under punkt 7 godkendes.
• Kulturfestivalen – Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der allerede nu vil
begynde at arbejde med planlægning af dette års festival. Gitte KW, Massoud,
Christian, Farghana, Mahin og Susanne vil gerne indgå i arbejdsgruppen. Ruth
vil overveje og vende tilbage. Der blev fremsat forslag om at et eventuelt tema i
år kunne være ”Hvornår er man dansk nok?” Temaet besluttes dog i
samarbejde med Stadsbiblioteket, der har overordnede sæsontemaer, som
kulturfestivallen skal passe ind i.
• Den gode modtagelse – Gitte KW, Karina. Der arbejdes videre med de forslag
der kom frem på borgermøderne i 2016 i regi af Frivilligcentret, særligt et fysisk
og et digitalt sted at mødes for flygtninge, og andre der interessere sig for
flygtninge. Der er holdt adskillige møder i en arbejdsgruppe, hvor Gitte KW,
Karina og Ruth sidder med. En portal er på vej under Frivilligcentret.
• Wifi i de midlertidige indkvarteringer – Poul, Christian, Susanne og Bjarne.
Paul har talt med en medarbejder i kommunen, der oplyser at det er i strid med
lovgivningen, at kommunen stiller gratis internet til rådighed for nogle borgere
og ikke andre. Paul har talt med nogle af de omkringliggende kommuner, som
tolker lovgivningen anderledes. Mette forslår at arbejdsgruppen prøver at
kontakte nogle af de store virksomheder i kommunen, for at høre om de vil gå
ind i at finde en løsning på udfordringen sammen med Integrationsrådet, under
henvisning til virksomhedens arbejde med at integrere sociale hensyn i
virksomhedens forretningsaktiviteter. (CSR/Corporate Social Responsibility)

Pkt. 6

Status økonomi
- Status på Integrationsrådets pulje. Oversigt udsendt med dagsordnen. Der var
forslag om at aktiviteten vedrørende cykelværksted bredes ud til alle byens
borgere. Ruth går videre med forslaget.

Pkt. 7

Ansøgninger til Rådet
• Henvendelse fra Mellemfolkeligt Samvirke. Rådet vurderer at det er for uklart
hvordan økonomien hænger sammen. Rådet ønsker at der gives
tilbagemelding til Mellemfolkeligt Samvirke om dette, inkl. en opfordring til at
organisationen retter henvendelse til nogle af de lokale aktører i kommunen
med konkrete forslag der retter sig mod lokale aktiviteter.
• Henvendelse fra Klinik Syn og Indlæring vedr. foredrag. Rådet vurderer at
foredraget er for fagspecifikt til at rådet kan gå ind i det. Sekretariatet giver
tilbagemelding vedr. dette.
• Det frivillige mentorkorps – uddannelse af nye mentorer. Ansøgningen
imødekommes med 5.000 kr. som der blev ansøgt om.
• Kulturfestivalen. Der afsættes et budget på 25.000 kr. til dette års festival.

Pkt. 8

Tilbagemelding fra råd, foreninger og politiske udvalg
• Rådet for Etniske Minoriteter. Det blev foreslået at Farghana giver en melding
til Integrationsrådet, såfremt hun ikke har mulighed for at deltage i de årlige

•
•

møder. Derved kan de øvrige medlemmer få mulighed for at deltage, så
Integrationsrådet er repræsenteret i repræsentantskabet.
Der var intet nyt fra de enkelte foreninger der er repræsenteret i rådet
Politiske udvalg:
o Kommunalbestyrelsen har tiltrådt rammeaftale om deleboliger som
beskrevet under punkt 4 «Orientering ved formand og næstformand».
o Der er bevilget en deltidsansættelse i 2017 til en koordinator i
Frivilligcentret som opfølgning på «Den gode modtagelse».
o Modtageklasser – der er tilpas kapacitet pt. både i forhold til pladser
samt det afsatte budget.
o Der er sag på vej om hvordan man arbejder med dansk som
andetsprog i folkeskolerne.
o Mette har planlagt møde med formanden for BUU og BIU der handler
om hvordan man håndterer, at der er 4 daginstitutioner i kommunen,
hvor der er en meget høj koncentration af børn med anden etnisk
baggrund end dansk.

Pkt. 9

Drøftelse af sammenhæng mellem integrationsydelse og integration på
arbejdsmarkedet
Punktet udgår i henhold til punkt 2.
Mette tilkendegav, at hun oplevede at oplægget på sidste møde var sagligt
forholdende sig til lovændringen om den nedsatte integrationsydelse, herunder
hvordan man i relation til dette bedst kan tilrettelægge den arbejdsmarkedsrettede
indsats.
Henrik tilkendegav at en eventuelt kommende drøftelse eventuelt kan tage afsæt i et
oplæg fra de faglige organisationers side.

Pkt. 10

Evt.

