Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mødedato: 7. september 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
Britta Markussen - suppleant som repræsentant for LO
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
Lone Gladbo – Røde Kors
Morten Hartvig – formand for Det Lokale Udviklingsråd i Lyngby, Ungdommens Røde Kors
Paul K Jeppesen – udpeget af Kommunalbestyrelsen
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
Berit Hass Olesen – repræsentant for de almennyttige boligselskaber
Sonja Kjær – suppleant som repræsentant for de almennyttige boligselskaber
Christian Jespersen – Oplysningsforbundene
Fuad Bassam Fouad Awad Diab – repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Pkt. 1

Oplæg ved leder af Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk Line Pinstrup
Line beskrev processen omkring afvikling af borgermøder i 2016, hvor Frivilligcenter
og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk sammen med Integrationsrådet, foreninger,
venligboere, kirker, kommune, mv. efterfølgende har arbejdet videre med de ideer og
forslag der kom ud af borgermøderne.
Et konkret behov, der opstod på borgermøderne, var behovet for at kunne finde
hinanden - danskere og flygtninge imellem - en større grad af gennemsigtighed for nye
flygtninge, der gerne vil involveres samt viden om kommunal og frivillig indsats.
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivilligcentret, kommunen,
Integrationsrådet, frivillige foreninger og andre. Gruppen har etableret en hjemmeside
der hedder http://ltk-frivilligcenter.dk/, hvor man kan finde oplysninger om alle relevante
tilbud til målgruppen af flygtninge og indvandrere i kommunen. Der er endvidere blevet
afviklet netværksmøder, som har bidraget til et større kendskab aktørerne imellem.
Endelig er der blevet etableret et foreningsspot på biblioteket, hvor der hver torsdag kl.
16.30 – 18.30 vil være foreningsguider til rådighed, der kan hjælpe flygtninge med
anvisning til, hvor de kan gå hen med forskellige behov. Den særlige
opfølgningsindsats blev prioriteret med økonomiske midler fra Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget for perioden januar – december 2017. Indsatsen vil blive
evalueret ved årets udgang.
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Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
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Godkendelse af referat fra d. 20. april 2017
• Referat er sendt ud med dagsordnen
Gitte KW gav nedenstående tilbagemelding fra Jobcentret på Christians punkt
under evt.:
”Jobcentret giver ledige flygtninge råd- og vejledning i forhold til jobnet, følger løbende
op på om borgeren kan håndtere jobnet, tjekker jobopslag, joblog og bekræfter sig
ledig min hver 7 dag.
Jobcentret kan oplyse, at der ikke er nogen integrationsborgere I Lyngby-Taarbæk
Kommune, der er blevet trukket i ydelse for ikke at have tjekket deres jobforslag på
jobnet.
Jobcentret har mulighed for at fritage borgere fra at skulle tjekke jobforslag på jobnet
for en periode, hvis det vurderes, at borgeren ikke er i stand til at tjekke jobopslag og
heller ikke kan blive det i den nærmeste fremtid.
Jobcentret oplever dog ikke, at det er en stor udfordring for borgere at tjekke jobnet
mv.”
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Orientering ved Formand og Næstformand
• Faktaark: Der var en kort gennemgang af seneste faktaark. Efterfølgende var
der en drøftelse af, hvorvidt det er rimeligt at indkvartere store familier på
enkelte familieværelser i midlertidig indkvartering. Henrik Bang (SF) vil tage
initiativ til en politisk sag med stillingtagen til, hvad det ville koste kommunen,
hvis man gav disse familier bedre fysiske rammer i midlertidig indkvartering.
• Samarbejdet med Sky Media: Indsatsen kører rigtigt godt. Gitte KW og Ruth
har været på rundtur i kommunen med fotograf i dag og taget billeder. Der
efterlyses billeder fra aktiviteter i regi af Integrationsrådet eller de frivillige
foreninger, som bedes sendt til Gitte KW. Gitte KW har også fået tekst til
gennemlæsning i brochuren, mv.
• Påtænkt ansøgning hos Rådet for etniske minoriteter (REM) til valgevent:
Der er sendt en ansøgning til REM vedr. økonomisk støtte til en valgevent for
at øge valgdeltagelsen til det kommende kommunalvalg blandt borgere med
anden etnisk baggrund end dansk. Eventen bliver i form af en bus, der kører
rundt til forskellige boligområder i kommunen d. 11. eller 12. november. På
bussen vil blandt andet en imam fra Århus være til stede samt Imad, talsmand
for Muslimer for fred, og Integrationsrådets formand. Andre opfordres også til at
deltage.
• Nyt fra S. Willumsensvej 12: Der har været en del storm i lokalavisen, der har
ført til en politisk beslutning om skærpede krav til brugen af huset. I processen
har borgmesteren og Integrationsrådets formand været med til et åbent hus
arrangement, hvor der desværre ikke mødte nogen af de naboer op, som
havde været fremme med kritiske udsagn.
• Nyt fra cykelværkstedet på Lykkens Gave: Cykelværkstedet er gået lidt i stå,
da der mangler frivillige, der kan drive det. Forslag fra Gitte H-I om at kontakte
nogle af byens cykelklubber og cykelværksteder eller mekanikstuderende fra
DTU for at høre, om der skulle være nogen derfra, der kunne have lyst til at gå
ind i det. Ruth går videre med det.

•

•

•
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Stillingen som frivillighedskoordinator: Karinas stilling som
frivillighedskoordinator er med Gitte KW´s hjælp blevet forlænget året ud i
første omgang fra 1. juli til 30. september og efterfølgende resten af året. Hvis
den skal fortsætte i det nye år, vil det kræve en politisk prioritering i forbindelse
med de kommende budgetforhandlinger, hvilket Gitte KW arbejder for.
Invitation til konference om social kontrol d. 19. september 2017: Der er
sendt en invitation ud, men Gitte H-I kan oplyse, at hun er kommet med i sidste
øjeblik, og at der ikke er flere pladser. Charlotte deltager ligeledes. Gitte H-I og
Charlotte giver en tilbagemelding på det næste møde.
Tilbud om oplæg om radikalisering, Syrienskrigere og IS: Der er kommet
en henvendelse fra en journalist, der har undersøgt udfordringer i forhold til
radikalisering, Syrienskrigere fra Danmark, mv. og som tilbyder at komme og
holde et foredrag om dette. Et foredrag koster 2000 kr. Det blev drøftet hvorvidt
og i hvilket regi, det eventuelt kunne være relevant. Det blev besluttet, at det
nye Integrationsråd, eventuelt i samarbejde med Integrationsrådene i
nabokommunerne og/eller Stadsbiblioteket, kan arbejde videre med en
afklaring af om et sådan foredrag er relevant i begyndelsen af den nye periode.
Gitte KW melder dette tilbage til journalisten.

Tilbagemelding fra Integrationsrådets arbejdsgrupper
• Mentorkorpset – Gitte KW: Der er denne uge påbegyndt afvikling af et nyt
kursusforløb for kommende mentorer, som fortsætter de næste to tirsdage.
Karina Hoyda og Gitte KW underviser mentorerne. Endvidere deltager Ruth og
Bjarne.
• Kulturfestivalen – Gitte KW, Ruth, Massoud, Christian, Farghana:
Kulturfestivalen bliver søndag d. 29. oktober kl. 11-16. Arbejdet er rigtigt godt i
gang, og foreløbig er det planlagt, at Anne Marie Helger og børnekoret ved
Henrik Goldschmidt kommer. Der efterlyses frivillige, der vil bidrage med
smagsprøver på mad fra forskellige lande. Susanne, Britta, Massoud og Gitte
H-I melder sig med det samme. Farghana har kontakt med 2 kvinder med
anden etnisk baggrund, som også bidrager. Gitte H-I, Silas, Britta og Bjarne (og
Poul i mindre omfang) deltager på dagen med praktisk hjælp.
• Den gode modtagelse – Gitte KW, Karina: Indsatsen blev omtalt i oplægget
fra Line Pinstrup.
• Wifi i de midlertidige indkvarteringer – Poul, Christian, Susanne og
Bjarne: Paul har lavet en større afdækning af, hvad det vil kræve, hvis der skal
installeres internet i kommunens midlertidige indkvarteringer. Det viser sig at
være mere avanceret og krævende end først antaget og dermed urealistisk at
få virksomheder til at indgå i løsningen af det. Indsatsen er dermed blevet
grundigt afdækket og har vist sig ikke at være realiserbar. Den lukker derfor
ned nu.
• Fælles projekter med nabokommuner - Gitte KW: Der har været afholdt et
indledende planlægningsmøde med repræsentanter fra Integrationsrådene i
Furesø, Gentofte og Gladsaxe før sommerferien, og der blev afholdt en
workshop d. 31. august for alle medlemmer, hvor vores Integrationsråd var
rigtigt godt repræsenteret. Gode ideer blev delt og drøftet, og f.eks. var der stor
interesse for vores frivillige mentorkorps, samt Gentofte Kommunes
netværkshus. Paul blev inspireret til afvikling af et valgmøde, hvor også
borgere med anden etnisk baggrund, der ikke taler dansk, kan deltage, ved at
bestille tolke til mødet. Det blev besluttet, at såfremt der kommer en ansøgning
til Integrationsrådets pulje om økonomisk støtte til et sådant arrangement, vil
det blive imødekommet. Derudover blev det på workshoppen aftalt, at der en

gang årligt vil blive afviklet en workshop, hvor Furesø med det samme meldte
sig som vært til næste års workshop. Det blev også aftalt, at formand,
næstformand og sekretærer vil mødes to gange årligt for at udveksle erfaringer
og følge op på igangsatte initiativer.
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Status økonomi
- Status på Integrationsrådets pulje. Oversigt udsendt med dagsordenen.
Oversigten blev gennemgået, og den viser, at der kun er bevilget penge til
Kulturfestivalen og til afvikling af mentorkurser og netværksmøder for de
frivillige mentorer. Der er 47.484 kr. tilbage til bevilling resten af året.
Ruth og Gitte KW har talt om behovet for at afsætte midler til støtte af
deltagelse i idrætsaktiviteter, som har været drøftet tidligere. Det er tidligere
besluttet ikke at gå videre med forslaget, da der er forskellige muligheder for
støtte i andre regi. Det blev besluttet, at forvaltningen laver en oversigt over de
økonomiske støttemuligheder, der er for deltagelse i idrætslivet.
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Ansøgninger til Rådet
• Forplejning til den tværkommunale workshop med de andre integrationsråd i
nabokommunerne beløb sig til 1.400 kr., som med Integrationsrådets accept vil
blive afholdt på Integrationsrådets pulje.
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Proces for kommende valg af repræsentanter med anden etnisk baggrund end
dansk til nyt integrationsråd
Der skal afvikles valg af repræsentanter til det nye kommende Integrationsråd, og der
søges derfor gode ideer eller forslag til, hvordan valget kan afvikles. Det blev på den
tværkommunale workshop aftalt mellem sekretærerne, at der afholdes et
netværksmøde for at inspirere hinanden og indhente gode erfaringer med afvikling af
valget for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det blev foreslået at vente
med at afvikle valg til Integrationsrådet, til Kommunalvalget er overstået. Det vil sige, at
valg til Integrationsrådet først bliver afviklet i første kvartal 2018.
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Forslag om etablering af en Integrationspris
Gitte KW stiller forslag om etablering af en Integrationspris i kommunen, som
Integrationsrådet kunne stå for. Man kunne så enten vælge at uddele prisen i
forbindelse med afvikling af Kulturfestivalen eller i forbindelse med afvikling af Frivillig
Fredag eller ved et årligt arrangement i de frivillige idrætsforeninger. Det vil i givet fald
kræve, at der bliver udarbejdet nogle kriterier, der skal lægges vægt på ved tildeling af
prisen, samt hvad prisen skal bestå af.
Det besluttes, at der til næste møde udarbejdes et oplæg, med inspiration fra andre
kommuner. Forslaget skal efterfølgende godkendes politisk.
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Tilbagemelding fra råd, foreninger og politiske udvalg
• Rådet for Etniske Minoriteter
o Sonja har deltaget som suppleant på sidste møde, men der er ingen
tilbagemelding, da Sonja ikke deltager i dagens møde.
• De enkelte foreninger der er repræsenteret i rådet:
o Der er travlhed hos LyngbyGuiderne, som efterlyser flere frivillige.
o Ungdommens Røde Kors har travlt med forskellige aktiviteter i både
hverdage og weekender. De rekrutterer nye frivillige bl.a. på DTU.
o Lyngby Frivillignet har besluttet at rykke mødetidspunktet fra onsdag til
torsdag, som har betydet, at der kommer flere flygtninge. Her efterlyses
også flere frivillige.

o

•
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Evt.

Røde Kors har godt igang med de nye familier, der har meldt sig som
venskabsfamilier for flygtningefamilier. I alt er ca. 14 familier matchet.
Politiske udvalg
o Forlængelse af koordinatorstillingen, som er omtalt tidligere, er
oversendt til budgetforhandlingerne.
o Der er godt gang i budgetforhandlingerne for de kommende års
budgetter, men der er nogle udfordringer på grund af lofter på
forskellige områder.
o Der var et forslag om Integrationsrådet kunne stå for en
rekrutteringsannonce i forhold rekruttering af flere frivillige. Men der var
umiddelbart stemning for, at foreningerne fortsætter som hidtil og
anvender de rekrutteringskanaler og metoder, som de i forvejen gør
brug af.

