Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mødedato: 26. april 2016 kl. 17.00 til 20.00
Mødested: Kommunalbestyrelsens spisestue, Rådhuset 5. sal, 2800 Kgs. Lyngby
Deltagere:
 Gitte Kjær-Westermann – udpeget af kommunalbestyrelsen (formand)
 Ruth Jensen – LyngbyGuiderne (næstformand)
 Henrik Bang – udpeget af kommunalbestyrelsen
 Bjarne Olsen – Frivillignet Lyngby
 Gitte Heiberg-Iürgensen – F.I.L Deltog kun i busturen
 Muharrem Ayyildizoglu - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end
dansk Deltog kun i busturen
 Massoud Kadkhodaee - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end
dansk
 Silas Mudoh - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 Fargana Ismailova - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end
dansk
 Paul K Jeppesen – udpeget af kommunalbestyrelsen
 Christian Jespersen – oplysningsforbundene/suppleant



Charlotte Olsen – Center for Social Indsats / sekretariatsbetjening
Karina Elisabeth Hoyda – Center for Social Indsats/sekretariatsbetjening

Afbud:
 Mette Hoff – udpeget af kommunalbestyrelsen
 Jannie Rosendahl – de almene boligorganisationer
 Ye Li - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 Anne-Marie Sejer – oplysningsforbundene
 Tony Trondhjem – LO
 Mahin A. Khalessi - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end
dansk
 Imdad Ali Dogar - repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 Salem Ghaiby – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Pkt. 0

Rundtur til Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige indkvarteringer.
Mødested foran Rådhuset.

Pkt. 1

Oplæg ved Line Hadsbjerg, forfatter og dokumentarfilm producent, om positive
integrationshistorier som oplæg til et eventuelt samarbejde med Integrationsrådet
Line Hadsbjerg holdt oplæg i forbindelse med ansøgning om støtte fra Integrationsrådets
pulje til et filmprojekt, der handler om formidling af positive historier om flygtninge. Fokus
på projektet er flygtningenes håb, medmenneskeligheden, den menneskelige essens,
"the small miracles", at vi har noget til fælles som mennesker.

Projektet indebærer interviews med både danskere og flygtninge.
Der skal laves 8-10 meget korte film til de digitale medier, Facebook, m.m.
Det er et kunstnerisk projekt - filmene vil blive lavet på et højt kunstnerisk og visuelt
niveau i samarbejde med dygtige og anerkendte filmfolk (navnene står i materialet).
Projektet handler også om at bidrage til at de positive historier bringes på bane, så der
skabes mere balance i debatten om flygtninge og migration.
Det er et pilotprojekt, som måske efterfølgende skal udbygges til også at omfatte andre
lande, ligesom tanken er, at filmene skal vises på internationale kortfilms festivaller.
Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra d. 28. januar 201
Referat blev godkendt.

Pkt. 4

Orientering ved Formand og Næstformand
 Ye Li udtræder af Integrationsrådet. Sara Rezak Al-Saudi forventes at indtræde i
stedet.

Pkt. 5



Fuad som deltog på sidste integrationsrådsmøde, indtræder som ny suppleant i
Integrationsrådet.



Orientering om Borgermødet om den gode modtagelse af vores flygtninge d. 7.
marts, som en bredt repræsenteret arbejdsgruppe stod bag. Mødet var en uventet
stor succes og vi kunne ikke være i bibliotekssalen. Flere gik forgæves. På
programmet var der både en status fra Charlotte Olsen om flygtningesituationen for
kommunen, interviews med 3 flygtninge, og en brainstorm på idéer blandt deltagerne
ved forskellige borde. Det var en interessant aften. Alle idéerne er samlet sammen og
danner udgangspunkt for vores næste borgermøde, som er den 10. maj, og bliver
afholdt i Kulturhuset. Rådet vil blive inviteret til at deltage.



Orientering om Lyngby spiser sammen – et arrangement som BRF Kredit står for i
samarbejde med Rotary og andre foreninger i kommunen. Det afvikles fredag den
29. april kl. 15 - 17. Det er Folkebevægelsen mod ensomhed der står bag det
landsdækkende arrangement, som løber i hele denne uge. Formålet er at danne
netværk og skabe opmærksomhed på ensomhed, som er mere udbredt end de fleste
nok tror. Ruth, Gitte, Massoud, Christian, Fargana og Karina deltager som
repræsentanter for Integrationsrådet.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende Rådets fokusområder
 Det boligsociale område og Naboskabsprojekt – Imdad og Fargana. Der er ikke
noget nyt og det besluttes derfor at stoppe projektet.


Børn og integration – hvordan sikres den bedste integration af kommunens børn –
Mette Hoff. Intet nyt da Mette ikke deltog i mødet.



Unge og integration – samarbejde med UU-Nord - Bjarne og Gitte HI. Projektet er
gået i stå og stopper dermed.



Mentorkorpset – Gitte KW. Karina er ny tovholder på projektet. Der er sat datoer for
uddannelse af en ny mentorgruppe: 11/5, 25/5 og 1/6 2016. Det har været
annonceret i DGO, og nyheden er spredt i diverse netværk. Ruth, Bjarne og Gitte KW
er med hver gang. Gitte med forskellige oplæg, bla. om relationen mellem mentor og
mentee, og interkulturel forståelse.



Kulturfestivalen – Gitte KW, Ye, Fargana, Salem, Ruth planlagde sidste års festival,
men nye medlemmer er velkomne i arbejdsgruppen. Der indkaldes snarligt til nye

møder med henblik på planlægning af dette års festival. Silas, Christian og Massoud
vil gerne gå ind i arbejdsgruppen.
Pkt. 6

Pkt. 7

Status økonomi
 Status på Integrationsrådets pulje. Oversigt blev uddelt på mødet.


Der er i alt 96.053 kr. til disposition for aktiviteter i 2016.



Det blev besluttet at reservere et budget på 25.000 kr. til årets kulturfestival.

Ansøgninger til Rådet
 Sund i Danmark uden diabetes – ansøgt: 30.000 DKK. Ansøgning er udsendt
sammen med dagsordnen. Integrationsrådet besluttede at give afslag med følgende
begrundelse: det synes ikke tydeligt hvad folk skal lære eller pengene gå til. Rådet
skønner, at der findes meget oplysning om emnet allerede, og det fremgår ikke af
ansøgningen hvorfor eksisterende undervisningsmateriale ikke kan anvendes og
hvad der er unikt ved dette projekt. Der er ingen projektbeskrivelse og ikke noget
budget.
 Nej til omskæring af piger – ansøgt 40.000 DKK. Ansøgning samt projektbeskrivelse
på engelsk er udsendt sammen med dagsordnen. Integrationsrådet anerkender det
alvorlige i sagen, samt at omskæring af piger naturligvis ikke er acceptabelt. Rådet
besluttede dog at give afslag på den foreliggende ansøgning med følgende
begrundelse: Projektet synes at være nationalt og ikke lokalt forankret. Ligeledes er
projektets fokus og målgruppe ikke afklaret – f.eks. hvor mange piger det drejer sig
om og hvordan man vil påvirke den meget begrænsede målgruppe gennem en
generel kampagne? Derudover er der ikke lagt budget, som redegør konkret for
pengenes anvendelse, eller aktiv indsats i forhold til at søge medfinansiering.
Ansøger vil i forbindelse med tilbagemeldingen fra rådet blive vejledt om at søge
støtte fra Danidas oplysningsmidler, der støtter projekter af denne type. Ansøger vil
endvidere blive gjort opmærksom på Sundhedsstyrelsens kampagner og KULU
(kvindernes u-lands udvalg), der allerede har indsatser overfor udfordringen med
omskæring af piger. Endelig vil ansøger få meddelelse om at der er mulighed for at
søge Integrationsrådet igen, såfremt projektet tilrettes en mere lokal forankring og
indtænker allerede i forvejen eksisterende kampagner, og hvori dette projekt adskiller
sig fra disse.


Migration to inclusion – positive integrationshistorier – ansøgt om 30.000 DKK.
Ansøgning samt projektbeskrivelse er udsendt sammen med dagsordnen. Projektets
totale budget er 80.000 DKK. I budgettet fremgår medfinansiering, samt en
fondsfinansiering, der har tilkendegivet ønske om at matche Integrationsrådets støtte
krone for krone. Integrationsrådet besluttede at bevilge 20.000 DKK til projektet (25%
af finansieringen) under forudsætning af følgende: Tydeligt lokalt afsæt, tydelig
integrationsvinkel, materialet fra projektet må bruges på hjemmesiden og i
kommunale sammenhænge, og Lyngby-Taarbæk kommune / Integrationsrådets
bidrag skal fremgå tydeligt i projektets eksponering andre steder. Endvidere vil der
blive anmodet om en uddybning af hvordan produktet tænkes formidlet, samt særligt
out reach til flygtningekritiske målgrupper. Endelig faldt der i rådet en kommentar om
at billederne i ansøgningen bør afspejle de positive historier. Samt at der bør
redegøres for overskriften ”Migration”, da den betyder indvandring og målgruppen er
flygtninge.



Grøn Koncert – ansøgt om 6.000 DKK. Ansøgningen er udsendt sammen med
dagsordnen. Ansøgningen blev behandlet sammen med den efterfølgende
ansøgning.



Fællesspisning mentornetværket - ansøgning er udsendt sammen med dagsordnen.
Denne ansøgning og den foregående blev behandlet sammen, da begge

ansøgninger kommer fra de frivillige mentorer. Det blev besluttet at bevilge en
ramme på 10.000 DKK til aktiviteter for mentorer og mentees i indeværende år.
Udgifterne skal dokumenteres. De frivillige vil endvidere blive opfordret til at søge om
støtte fra andre puljer.
Massoud foreslår at der planlægges et møde for Integrationsrådets medlemmer, hvor
integrationsråd fra andre kommuner inviteres til erfaringsudveksling. Massoud laver en
projektbeskrivelse samt ansøgning om finansiering til næste møde, idet han samtidig
undersøger, hvad der allerede eksisterer af sådanne møder.
Rådet besluttede at gennemgå kriterier for at ansøge om støtte fra Integrationsrådet
samt selve ansøgningsskemaet, da nogle af de indkomne ansøgninger ikke er
uddybende nok, særligt i forhold til budget.
Pkt. 8

Tilbagemelding fra møder i råd og politiske udvalg
- Rådet for Etniske Minoriteter. Intet nyt.
- Politiske udvalg
o Fremtidig planlægning af undervisning af nyankomne flygtninge- og
indvandrerbørn har været drøftet. Det ser ud til at den nuværende model
med modtageklasser fortsætter.

Pkt. 9

Evt.
Der var intet til eventuelt.

