Dagsorden for møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mødedato: 30.november 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
Gitte Heiberg-Iürgensen – repræsentant for FIL
Massoud Kadhodaee – 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
Morten Hartvig – formand for Det Lokale Udviklingsråd i Lyngby, Ungdommens Røde Kors
Henrik Bang – medlem af Enhedslisten/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Silas Mudoh – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Sekretariatet:
Karina Elisabeth Hoyda, integrationsmedarbejder, Center for Social Indsats
Charlotte Olsen, afdelingsleder, Center for Social Indsats
Afbud:
Mahin A. Khalessi – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Lone Gladbo – Røde Kors Lyngby
Paul K Jeppesen – udpeget af Kommunalbestyrelsen
Christian Jespersen – Oplysningsforbundene
Britta Markussen - suppleant som repræsentant for LO
Sonja Kjær – suppleant som repræsentant for de almennyttige boligselskaber
Mette Hoff – medlem af Socialdemokratiet/udpeget af Kommunalbestyrelsen
Berit Hass Olesen – repræsentant for de almennyttige boligselskaber
Fuad Bassam Fouad Awad Diab – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra d. 7. september 2017
• Referat er sendt ud med dagsordenen
Referatet blev godkendt.

Pkt. 3

Orientering ved Formand og Næstformand
• Kommunalvalgets resultat:
Gitte KW orienterer om kommunalvalgets resultater: Borgmester Sofia Osmani
fik et flot valg med over 7500 personlige stemmer. De konservative fik således
10 mandater. De Radikale fik 2 mandater, hvoraf det ene mandat er gået til Gitte
KW. Venstre fik 2 mandater, SF fik 2 mandater, Socialdemokratiet fik 4 mandater
og Enhedslisten fik 1 mandat, det gik til Henrik Bang. Den nye
kommunalbestyrelse skal konstitueres i morgen fredag. Det bliver sandsynligvis
en fredelig konstituering, eftersom der er stort flertal til de Konservative. Gitte
KW orienterer om, at det er afgjort, hvilke partier, der vil være repræsenteret i
det kommende Integrationsråd for perioden 2018 – 2021 (denne afgørelse
konstitueres også i morgen). Det vil være en kandidat fra de Radikale (Gitte KW),
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en kandidat fra Socialdemokratiet, en kandidat fra de Konservative og en
kandidat fra Alternativet.
Den nye valgperiode betyder også, at Integrationsrådet skal genkonstitueres til
foråret, og det kan være, at Rådets sammensætning bliver anderledes til den tid,
eftersom der skal en sag op i de politiske udvalg om etablering af nye rammer
for Integrationsrådet. Denne sag vil blive drøftet under punkt 8.
Fritidspuljen: Gitte KW orienterer om, at Fritidspuljen, under Dansk
Flygtningehjælp, genåbner for nye ansøgninger til hjælp til fritidsaktiviteter, efter
at den har været lukket i en periode pga. at midlerne har været opbrugt. Eftersom
der er fundet ny finansiering (flere fonde har givet tilsagn om donationer), åbner
puljen igen d.8.januar 2018. Der er dog nogle ændringer, som træder i kraft, når
puljen genåbner: Kontingentstøtten pr. flygtningebarn er reduceret fra 1200 kr.
til 1000 kr. årligt; der kan ikke længere søges om støtte til udstyr; der gives
udelukkende støtte til etablerede foreningsaktiviteter og ikke til fitness m.m.; og
der kan ikke længere søges om støtte til unge flygtninge mellem 18 – 30 år.
Rådet drøfter efterfølgende, om det vil være muligt at lave en lignende ordning,
der støtter flygtningebørns deltagelse i fritidsaktiviteter, som fx støtte til at gå på
musikskolen, som er en dyr fritidsaktivitet. Det foreslås, at der laves en sag om
dette i det nye råd.
Fakta-ark: Der var en kort godkendt gennemgang af fakta-arket. Kommunen
skal modtage 2 flygtninge til d. 1.december. I løbet af kvote-året har kommunen
modtaget 25 flygtninge. På baggrund af dette tal, når kommunen sandsynligvis
ikke op på de 61 flygtninge, som er kvoten for 2017. Til gengæld har kommunen
modtaget 46 familiesammenførte i år. Gitte KW orienterer om, at der i Taarbæk
er rygter om, at der kommer flygtninge til bydelen i februar 2018. Forvaltningen
orienterer i den forbindelse om, at der ikke kommer flygtninge til Taarbæk til
februar, eftersom den nedlagte børnehave endnu ikke vil være klar til at huse
flygtninge. Det skyldes, at byggeprocessen har overskredet tidsplanen.
Tidshorisonten for hvornår det står klar kendes ikke. Der orienteres om, at
direktør Lene Magnussen har haft et møde med en gruppe frivillige borgere, som
gerne vil have flygtningefamilier til Taarbæk. Det kan give god mening at få
flygtningefamilier til Taarbæk, hvorfor man arbejder på at etablere
familieværelser og værelser til enlige i bygningen. Muligvis vil en af de
boligsociale medarbejdere få base der, når bygningen står klar. Der vil blive
afholdt et informationsmøde på Taarbæk Skole i januar 2018, hvor man vil
informere bydelens borgere om, hvem der kommer til at bo i ejendommen.
Forvaltningen orienterer endvidere om, at der er åbnet to nye midlertidige
indkvarteringer i oktober, hhv. på skolebakken i Virum (hvor der bl.a. bor en
familie på 6 personer, som har fået to værelser) og på Lundtoftevej.
Samarbejdet med Sky Media: Brochuren er blevet rigtig god, dog savner rådet,
at den lille boks om stemmeret, som er der på dansk, også var der på engelsk.
Alle medlemmer får efterfølgende tildelt en brochure.
Tilbagemelding fra valg-eventen: Gitte KW orienterer om, at der i forbindelse
med valgbus-eventen d.11.11.17. var et godt fremmøde af lokalpolitikere og
medlemmer af Integrationsrådet. Derudover deltog Imad Malik, talsmand for
Muslimer for Fred. Rådet havde forinden besluttet, at der alligevel ikke skulle
være deltagelse af en imam for ikke at bidrage til at skabe for meget politisk
polemik. Men desværre dukkede der ikke borgere op to af de steder, som
politikerne og rådets medlemmer besøgte, dvs. på Grønnevej (Sorgenfrivang)
og på Agervang. I huset på Willumsensvej blev bussens deltagere mødt af
bestyrelsen for huset, og her var der en god dialog. Endvidere var deltagerne
forbi Rådhuset, hvor Borgmesteren afholdt et lille velkomstmøde for nyankomne
flygtninge og familiesammenførte. Rådet havde ikke selv anvendt egne midler til
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arrangementet, men havde fået bevillingen af Styrelsen for International
Rekruttering og Integration. På trods af det manglende borgerfremmøde, var
eventen lærerig. I forbindelse med drøftelsen kommer der forslag om andre
metoder til at få borgere med anden etnisk baggrund til at stemme til valg: Fx
ved at lave et arrangement, der inkluderer mad, at stemme dørklokker, at tage
ud til moskeer, kirker og andre lokaliteter i forbindelse med gudstjenester,
fredagsbøn, mv, at tage kontakt til expat-grupper, at lave en lille video derom,
være tidligere ude, fx undervise målgruppen i demokrati, valg og stemmeret på
sprogskolen imellem valg.
Pkt. 4

Tilbagemelding fra Integrationsrådets arbejdsgrupper
• Mentorkorpset – Gitte KW: Orientering om, at 8 mentorer er blevet matchet ud
af de 10 deltagere, som gennemførte mentorkurset i september. De sidste 2 vil
vente med at blive matchet til det nye år. Endvidere har Karina haft flere samtaler
med interesserede borgere, som har henvendt sig spontant. De vil også få
mulighed for at blive frivillige mentorer, selvom de ikke har været på kursus.
Karina vil sørge for, at de bliver klædt godt på til opgaven.
• Kulturfestivalen – Gitte KW, Ruth, Massoud, Christian, Fargana:
Kulturfestivalen var en stor succes igen i år – faktisk større end sidste år. Det var
en rigtig god idé at holde festivalen på en søndag. Der kom over 2000
besøgende, og rigtig mange kom kun for Kulturfestivalen. Det hele fungerede
rigtig godt på dagen. Der var nogle gode indslag, som musiske indslag (kor),
stomp, Anne Marie Helger og en sprogquiz. Særligt stomp var både voksne og
børn begejstrede for. Arbejdsgruppen har efterfølgende haft evalueringsmøde.
• Den gode modtagelse – Gitte KW, Karina: Der er evalueringsmøde om
samarbejdsprojektet med frivilligcentret d.5.dec. Projektet har kørt i knap 1 år og
nærmer sig sin afslutning. Projektet opstod bl.a. pga. et ønske om større overblik
over de frivillige tilbud og pga. ønsket om et fysisk mødested. Derfor har
frivilligcentret i samarbejde med kommunen etableret et ugentligt infospot på
biblioteket, hvor flygtninge kan få hjælp til at komme ud i foreningslivet. Men
infospottet har desværre ikke været en succes, eftersom meget få borgere mødte
op. Infospottet lukker derfor ned pr.1.dec. Årsagen til de få besøg kan skyldes,
at behovet ikke er der, eller at der i forvejen er mange andre frivillige tilbud i
kommunen. Dette afføder en bemærkning fra Morten om, at det ofte er en
barriere at få folk til at komme hen til en aktivitet, og at det er bedre at opsøge
folk de steder, hvor de kommer i forvejen. Der er også flygtninge, der ikke ved,
at man kan mødes på biblioteket.
• Tværfagligt samarbejde med integrationsråd i nabokommuner - Gitte KW:
Det er blevet aftalt, at formand og næstformand for de 4 Integrationsråd skulle
mødes halvårligt, og at medlemmerne skulle mødes en gang om året. Det giver
dog umiddelbart bedre mening at vente med at mødes på tværs af rådene, til der
er valgt nye medlemmer, formænd og næstformænd i det nye år. Så vil der være
klarhed over medlemmerne i Rådet. Det diskuteres dog også, at det kan give
mening, at formænd og næstformænd mødes allerede i december for at få
drøftet det videre tværfaglige samarbejde og de fremadrettede aktiviteter. Men
samtidigt kan det være svært at mødes i december og lave en aktivitetsplan, når
der fortsat er uvished om, hvordan Rådet i LT-K kommer til at se ud i det nye år.
Gitte KW vil overveje mulighederne.

Pkt. 5

Status økonomi
- Status på Integrationsrådets pulje. Oversigten er udsendt med dagsordenen.
Forvaltningen har medbragt den seneste oversigt pr. 30.11.17. Der er lidt
bevægelse i forhold til projekter, som har fået bevillinger tidligere. Hvad angår
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Kulturfestival 2017 er der forbrugt 500 kr. mere, end der står i oversigten, dvs.
der er ca. 2413 kr. tilbage ud af de 25.000 kr., som er bevilget. Der er 46.000 kr.
tilbage af budgettet for 2017, som der ikke er disponeret over. Efterfølgende
bliver der gjort opmærksom på, at mange flygtninge og indvandrere faktisk har
brug for hjælp til forskellige ting, men at denne gruppe ikke selv ansøger om
midler fra Rådets pulje. Rådet drøfter i den forbindelse muligheden for, at Rådet
målretter informationen om Rådets pulje direkte til flygtningene og indvandrere,
og at man opfordrer dem til selv at ansøge om midler. Det foreslås også, at Rådet
kontakter forskellige foreninger og klubber (som fx ungdomsskolen, spejdere og
sportsforeninger) og opfordrer dem til at søge midler til at lave aktiviteter til fordel
for målgruppen. Det foreslås endvidere, at Rådet støtter længerevarende
pilotprojekter, selvorganiseret sport eller en event omkring E-sport. Der spørges
ind til, om Rådets midler kan anvendes til at betale løn til en facilitator (fx en
studerende) til et projekt/en event for unge. Normalt må Integrationsrådets midler
ikke gå til løn, ifølge kriterierne for uddeling af midler, men samtidigt betaler
Rådet honorarer i forbindelse med Kulturfestivalen. Forvaltningen vil derfor se
på kriterierne og undersøge, hvad der er muligt i forhold til udbetaling af løn.
Pkt. 6

Ansøgninger til Rådet
Der er ikke nogen ansøgninger til Rådet denne gang.

Pkt.7

Kriterier vedrørende Integrationspris i Lyngby-Taarbæk Kommune
Forvaltningen har udarbejdet nogle kriterier for uddeling af en Integrationspris i
kommunen, efter at det blev drøftet ved det sidste møde i Integrationsrådet. Eftersom
flere af medlemmerne ikke har fået læst kriterierne, gennemgår Gitte KW dokumentet.
Forvaltningen retter det til undervejs, mens kriterierne gennemgås punkt for punkt.
Under punkt 1 besluttes det, at prisen skal uddeles til Kulturfestivalen, og at prisen skal
bestå af en sum på 5000 kr. og et diplom. Under punkt. 3, ’Kriterier’, besluttes det, at
flere af kriterierne skal sammenskrives, eftersom der er mange, og da nogle af dem
overlapper hinanden. Samtidig besluttes det, at modtageren af prisen ikke skal opfylde
alle kriterierne, men blot nogle af dem. Det aftales, at forvaltningen retter dokumentet til
og sender det ud til medlemmerne for kommentarer med en deadline så hurtigt som
muligt. Forvaltningen melder ud, at dokumentet skal videre til økonomiudvalget, når det
er vedtaget af Rådet, da det er økonomiudvalget, som skal tage stilling til, om Rådet må
indføre en pris. Formanden spørger ind til, om Rådet selv må beslutte, om der indføres
en pris, samt hvem der skal modtage den, idet Rådet jo ikke spørger Økonomiudvalget
om lov i forhold til andre beslutninger og udgifter. Da der er lidt usikkerhed omkring
denne procedure, aftales det, at forvaltningen undersøger det nærmere.

Pkt. 8

Høring af udkast til rammer for nyt Integrationsråd
Direktionens sekretariatet har udarbejdet et udkast til rammer for et nyt Integrationsråd,
som blev indstillet som sag på Økonomiudvalget i november uden indledende
involvering af Rådet eller forvaltningen. Gitte KW udarbejdede i den forbindelse en
kommentar til sagen, og Økonomiudvalget valgte at udskyde sagen til den nye
kommunalbestyrelse, samt at høre Integrationsrådet, inden der bliver taget endelig
beslutning.
Integrationsrådets behandling af sagen i dag tager udgangspunkt i Gitte KW’s
kommentar til Økonomiudvalget. Følgende punkter besluttes til mødet:
1. Målgruppen: Det er en selvfølge, at målgruppen for Rådets arbejde også
omfatter udlændinge fra vestlige lande, udenlandske studerende, expats m.m.
og ikke kun flygtninge og indvandrere. Dette blev besluttet helt tilbage i 2013 i
forbindelse med Integrationsrådets temadag, hvorfor den ønskede ændring i
sagen slet ikke er nogen ændring.

4

2. Sammensætningen af Rådet: Det er en god idé at ændre på sammensætningen
af Rådet, således at også erhvervslivet og Vidensbyen er repræsenteret.
3. Antal medlemmer: Det er sårbart, unødvendigt og utilrådeligt at reducere Rådet
til 10 medlemmer af flere årsager, (se Integrationsrådets høringssvar, som er
vedlagt som bilag).
4. Høringsberettigelse: Integrationsrådet bør være høringsberettiget, ligesom
Handicaprådet og Ældrerådet. Begrundelserne for ikke at gøre Rådet
høringsberettiget er ikke helt forståelige, eftersom det ikke burde volde større
udfordringer, at gøre Integrationsrådet høringsberettiget, end at andre råd er
høringsberettigede.
Det aftales, at forvaltningen formulerer et høringssvar og sender det ud til medlemmerne
med deadline for tilbagemelding på ca.3 dage.
Pkt. 9

Tilbagemelding fra råd, foreninger og politiske udvalg
• Rådet for Etniske Minoriteter: Der er intet nyt, eftersom der ikke har været
møde siden maj måned.
• De enkelte foreninger der er repræsenteret i rådet:
LyngbyGuiderne har travlt. De har fået 10 nye frivillige i år, men der er også
enkelte frivillige, der er stoppet. Ved den årlige afrapportering i november måned
til Dansk Flygtningehjælp blev det optalt, at LG har haft kontakt til mere end
1400 borgere i årets løb, som er blevet hjulpet på den ene eller anden måde
Lyngby Frivillignet: De har også travlt til lektiecafé og åbent hus. Det svinger,
hvor mange der kommer, men det ligger på omkring 20 personer i gennemsnit.
De har også fået 5 nye frivillige, nogle af dem er studerende med
minoritetsbaggrund fra DTU. De kan hjælpe med naturfag på højt niveau. Efter
ændringen af åbningstiden kommer der flere til åbent hus og lektiecafé. De
holder julefest d.10.dec. som plejer at være et tilløbsstykke.
Ungdommens Røde Kors har afholdt samarbejdsmøde med personalet på
Slotsvænget, hvor der bor 7-9 unge flygtninge i bofællesskab. Ideen bag
samarbejdet med Slotsvænget er at få de unge fra bofællesskabet til at komme
ned i Drivhuset om onsdagen. Endvidere har de et julearrangement sammen
med Røde Kors i sognegården d.16.dec. Arrangementet er primært for mindre
bemidlede og udsatte borgere. Det foreslåes efterfølgende, om det vil være
muligt at samarbejde med Røde Kors om det frivillige mentorkorps for flygtninge
fremadrettet, eftersom Røde Kors allerede har et mentorkorps i kommunen.
FIL har afholdt et medlemsmøde, hvor man har drøftet lokalefordelingen, da der
er meget pres på de lokaler, særligt i hverdagene, som foreningerne kan benytte.
Politiske udvalg: Der er intet nyt fra de politiske udvalg, eftersom ingen
medlemmer fra de politiske udvalg er til stede, (Henrik Bang var gået før punktet).

Pkt. 10

Evt.
Gitte HI foreslår, om det kursus, som Socialstyrelsen udbyder om social kontrol og og
æresrelaterede konflikter, vil kunne bookes af Integrationsrådet. Det understreges her,
at også de frivillige har behov for at blive klædt på, når de oplever social kontrol.
Forvaltningen påpeger dog, at det ikke er muligt, eftersom kurset er forbeholdt de
kommunale medarbejdere.
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