Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015

Til stede:
Amtul Shafi Malik, Formand, etnisk repræsentant
Gitte Kjær-Westermann, Næstformand, udpeget af Kommunalbestyrelsen
Fargana Ismailova, etnisk repræsentant
Ruth Jensen, Lyngby Guiderne
Bjarne Olsen, Lyngby Frivillignet
Ye Li, etnisk repræsentant
Tony Trondhjem Sørensen, LO Storkøbenhavn
Atia Malik, etnisk repræsentant
Massoud Kadkhodaee, etnisk repræsentant
Imdad Ali Dogar, etnisk repræsentant
Karina Elisabeth Hoyda, ansat i Center for Social Indsats
Salem Ghaiby, observatør/mulig ny suppleant – deltog fra punkt 2
Charlotte Olsen, Afdelingsleder i Center for Social Indsats (referent)
Afbud:
Anne-Marie Sejer, Oplysningsforbundene
Mette Hoff, Kommunalbestyrelsen
Janni Rosendahl, De almene boligorganisationer
Henrik Bang, Kommunalbestyrelsen
Muharrem Ayyildizoglu, etnisk repræsentant
Stig Løjborg-Nielsen, udpeget af Kommunalbestyrelsen
Silas Mudoh, etnisk repræsentant
Gitte Heiberg-Iürgensen, Idrætsforeningerne

Pkt. 1

Forslag om procedure i forbindelse med indstilling af nye medlemmer eller
suppleanter
Med henblik på at give potentielle nye medlemmer/suppleanter med anden etnisk
baggrund end dansk, mulighed for at få et indtryk af hvad det vil sige, at være medlem af
Integrationsrådet, inden formel opstilling som kandidat, har formanden stillet følgende
forslag:
Efter konkret aftale med Integrationsrådets sekretariat, har interesserede borgere med
anden etnisk baggrund mulighed for, at deltage i et møde i Integrationsrådet som
observatør, inden de giver endeligt tilsagn til at stille op som medlem eller suppleant.
Efterfølgende indstilles de til udpegning for Kommunalbestyrelsen på førstkommende
møde.
Forslaget blev godkendt.
En interesseret borger, Salem Ghaiby, deltog herefter i resten af mødet.

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden
Under punkt 5 er der et ekstra punkt vedr. formandsskabet
Under punkt 6 er der et ekstra punkt vedr. Kulturfestival 2015.
Under punkt 10 er der kommet en ekstra ansøgning fra Lundtofteparken. Ansøgningen
deles ud på mødet.
Under punkt 10 skal forslag fra sidste møde vedrørende tur til Moskéen på Rovsinggade
i København også drøftes.
Dagsordnen blev med disse ændringer godkendt.

Pkt. 3

Oplæg ved souschef/vejledningsfaglig leder fra UU-Nord Mads Aafeldt
Der blev først givet en overordnet orientering om UU-Nord´s opgave vedrørende
vejledning til unge mellem 12 og 25 år. UU står for ”Ungdommens
uddannelsesvejledning” og er obligatorisk for alle kommuner. UU-Nord dækker udover LTK, Gentofte, Gladsaxe og Herlev.
Følgende kan fremhæves fra oplægget:
 Der differentieres som udgangspunkt ikke mellem etnicitet i forbindelse med
vejledningen
 Primær opgave er at sikre, at unge kommer ind på en uddannelse eller indenfor
et erhverv samt at sikre, at der ikke kommer til at mangle arbejdskraft indenfor
udvalgte brancher
 Vejledningen foregår på de skoler hvor der er 7. – 10. klassetrin
 80 % af vejledningen foregår som kollektiv vejledning – 20 % som individuel
vejledning
 Der er en særlig forpligtigelse i forhold til unge mellem 15 og 17 år som stopper i
skolen eller i et uddannelsesforløb. Disse unge er forpligtet til at være aktive
 Endvidere særlig forpligtigelse i forhold til unge mellem 18 og 25 år, som ikke
modtager offentlige ydelser til forsørgelse (kontanthjælp eller SU)
 Der vejledes til 3 uddannelsestyper:
o Erhvervsuddannelser
o Gymnasiale uddannelser
o Visitationsuddannelser
 Der ydes flerkulturel vejledning i kommunens modtageklasser, hvor der er 4
vejledere der er særligt uddannede til at vejlede denne gruppe. Vejledningen
foregår teambaseret og individuelt og der arbejdes også med andre aktiviteter
som sprogpraktik, introduktion til rollemodeller og mentorkorpset, tur til
Folketinget og udvalgte uddannelsessteder. De unge får endvidere hjælp til at
søge SU.
 I Gentofte er der indgået samarbejde i forhold til de sent ankomne unge, som får
et tættere vejledningsforløb, med henblik på mulighed for at få adgang til
uddannelsessystemet. Denne gruppe er ellers i risiko for ikke at komme ind i
uddannelsessystemet, da de har meget kort tid til at opnå de kompetencer,
faglige såvel som personlige, som andre unge får igennem et langt skoleforløb.
 UU-Nord er åben for forslag til samarbejde med Integrationsrådet, hvis der er
gode ideer.

Pkt. 4

Godkendelse af referat fra d. 26. februar 2015
Referatet blev godkendt.

Pkt. 5

Orientering ved Formand og Næstformand
- Bydelsmødreprojektet
Forvaltningen har indledt dialog med Bydelsmødrene om hvad deres opgaver
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Pkt. 6

konkret skal bestå af og om der eventuelt er behov for at rekruttere flere
bydelsmødrene.
Etablering af ekstra pladser til midlertidig indkvartering og permanent
boligplacering
For at imødekomme det stigende antal flygtninge som kommunen skal modtage,
har Økonomiudvalget besluttet, at 3 kommunale bygninger skal anvendes som
midlertidige indkvarteringsboliger. Bygningerne skal nu istandsættes og tages i
brug snarest. Herudover er der allerede taget 3 af kommunens lejligheder i
anvendelse som midlertidige boliger. Dermed er målet om 30 ekstra pladser til
midlertidig indkvartering opfyldt.
Sag vedrørende flytning og lukning af modtageklasserne
Orientering om formandens udtalelse til DGO og status på sagen. Formanden har
et ønske om i lignende sager, at blive inddraget af kommunen og politikere, frem
for af medierne.
Opfølgning på møde med Jakob Engel-Schmidt
Som opfølgning på formandens og næstformandens besøg hos Jakob EngelSchmidt i Folketinget, som omtalt på sidste møde, var der aftalt besøg i Moskéen
i Hvidovre med efterfølgende kaffemøde, med henblik på at forsøge at nuancere
debatten landspolitisk. Endvidere var der en drøftelse af Integrationsrådets
fremtid, siden det er på den politiske dagsorden i øjeblikket, herunder
kommunalbestyrelsens beslutning om at formanden for Integrationsrådet skal
have en anden etnisk baggrund end dansk, som formanden ikke finder relevant.
Bevilling af ekstra statstilskud til integrationsindsatsen
L-TK har fået ekstra 2.7 mio. kr. i statstilskud til dækning af kommunens
ekstraordinære udgifter til flygtninge.
Opsætning af opslagstavle i Frivilligcentret
Der er blevet sat en opslagstavle op i Frivilligcentret, hvor ting og aktiviteter
målrettet flygtninge og indvandrere kan annonceres.
Der skal vælges ny formand for Integrationsrådet
Nahdia skal flytte ud af kommunen og udtræder som følge deraf af
Integrationsrådet. Der skal derfor vælges en ny formand. Formanden er
modstander af Kommunalbestyrelsens klausul om at Integrationsrådets formand
skal have en anden etnisk baggrund end dansk, da hun ikke mener at etnicitet er
en kompetence i forhold til at kunne varetage formandsrollen. Der bør i stedet
lægges vægt på motivation og evner til at kunne lede et møde, såvel som evnen
til at samarbejde. Da der nu skal vælges en ny formand, bliver dette aktuelt at
forholde sig til, og det blev foreslået at Integrationsrådet forsøger at ændre på
denne klausul. Formanden foretog derfor en spørgerunde på mødet, hvor rådets
medlemmer blev bedt om at udtale sig om hvorvidt de er enige i denne holdning,
og kan tilslutte sig at formanden forsøger at gå i dialog med borgmesteren om
spørgsmålet. Der var fuld opbakning fra alle medlemmer. Den tidligere formand
forbeholdt sig neutral.
Formanden konktakter derfor nu borgmesteren.
Sekretariatet vender tilbage med oplysning om hvordan der skal vælges en ny
formand inden næste møde.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende Rådets fokusområder
Formanden indledte punktet med at foreslå, at alle rådets medlemmer skal melde sig ind
i en af nedenstående arbejdsgrupper, for at sikre at rådets medlemmer alle er aktive og
ikke passive deltagere. Hvis nogen ønsker at arbejde med nogle andre fokusområder, er
de velkomne til at melde dette ind. Medlemmer som ikke deltager på mødet, opfordres til
at melde sig på grupperne ved at skrive til sekretariatet inden næste møde eller at gøre

det på næste møde.
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Pkt.7

Det boligsociale område og Naboskabsprojekt – Nahdia og Atia. Intet nyt.
Da både Nahdia og Atia flytter ud af kommunen, blev der spurgt til om andre
ønsker at arbejde med dette fokusområde. Imdad og Fargana melder sig.
Nahdia og Atia stiller sig til rådighed i forhold til de tanker de har gjort sig i
forhold til emnet, selvom de flytter til en anden kommune.
Børn og integration – hvordan sikres den bedste integration af
kommunens børn – Mette Hoff. Mette Hof var ikke til stede, derfor intet nyt.
Unge og integration – samarbejde med UU-Nord - Bjarne og Gitte HI.
Som opfølgning på Mads Aafeldts oplæg, arbejder Bjarne og Gitte videre med
forslag til konkrete indsatser, der kan arbejdes videre med i et samarbejde
mellem UU-Nord og Integrationsrådet.
Mentorkorpset – Gitte KW. Som orienteret om på sidste
Integrationsrådsmøde, blev der først på året afviklet et uddannelsesforløb for
nye mentorer. Der har efterfølgende været afholdt et erfa-møde for
mentorerne, med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling. Gitte KW
orienterede endvidere om et ny initativ, Civilsamfundet Task Force, som blev
præsenteret på et dialogmøde for de frivillige foreninger for nylig. Task Forcen
arbejder sammen med kommunen, både omkring en digital portals, der skal
støtte de frivillige foreninger, samt udvikling af mentorområdet.
Kulturfestival 2015. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på
organisering af årets kulturfestival. Gitte K-W er tovholder på det. Fargana og
Ye melder sig også. Efter mødet tilkendegav Salem at han fortsat ønsker at
stille op som suppleant til Integrationsrådet og at han gerne vil deltage i
arbejdsgruppen vedrørende kulturfestivalen.

Drøftelse af udkast til visioner og målsætninger for flygtningeområdet i LyngbyTaarbæk Kommune
 Som opfølgning på sag i Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget i marts 2015, hvor det blev godkendt at der skal
udarbejdes visioner og målsætninger for flygtningeområdet, herunder for
Integrationsrådets virke, har forvaltningen udarbejdet et udkast, som er udsendt
med dagsordnen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget protokollerede, at
udvalget ønsker at det brede foreningsliv inddrages i indsatsen, samt at der
ønskes et forpligtende samarbejde med Integrationsrådet i forhold til konkrete
aktiviteter for nytilkomne flygtninge. Social- og Sundhedsudvalget protokollerede,
at de forudsætter dialog og inddragelse med Integrationsrådet.
Næstformanden har gjort opmærksom på, at Integrationsrådet i 2013 har holdt et
temamøde, hvor formålet var at drøfte Integrationsrådets arbejdsplan, visioner,
målgruppe og anvendelse af Integrationsrådets midler. Der blev spurgt til en
sammenhæng mellem resultatet af dette temamøde og det forelagte udkast til
visioner og målsætninger for flygtningeområdet. Sekretariatet var ikke bekendt
med mødet i 2013.
Det blev derfor besluttet, at referatet fra temamødet i 2013 sendes ud med
referatet for dette møde, så medlemmerne har mulighed for at tage stilling til om
indholdet fra temamødet kan indgå i de visioner og målsætninger for
flygtningeområdet, som der skal udarbejdes, samt om medlemmerne vurderer, at
det er inkluderet i udkast til visioner og målsætninger for flygtningeområdet, som
det foreligger.

Pkt. 8

Drøftelse af udkast til plan for ”den gode modtagelse af flygtninge i LyngbyTaarbæk Kommune”
 I sammenhæng med det foregående punkt vedrørende visioner og målsætninger
for flygtningeområdet, hvor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget protokollerede,
at udvalget ønsker at det brede foreningsliv inddrages i indsatsen, samt at der
ønskes et forpligtende samarbejde med Integrationsrådet i forhold til konkrete
aktiviteter for nytilkomne flygtninge, har forvaltningen lavet et udkast til en plan for
”den gode modtagelse af flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune”. Hensigten
med udarbejdelse af en plan for den gode modtagelse, er at få taget en strategisk
drøftelse og beslutning om hvordan nye flygtninge skal modtages i kommunen.
Herunder at få beskrevet, hvilke elementer i modtagelsen der er en kommunal
forpligtelse at varetage, samt hvilke der med fordel bør løses af civilsamfundet og
hvordan dette samarbejde kan optimeres.
Det var tænkt, at Integrationsrådet skulle forholde sig til de forskellige elementer i
planen og tage ejerskab til den fordeling imellem kommunale og frivillige
indsatser, som der efter en drøftelse, vurderes fornuftig. Herunder eventuelt at
indgå i arbejdet med rekruttering af frivillige og organisering af de forskellige
grupper af frivillige, der vurderes fornuftig at gå videre med. Dermed ville
Integrationsrådet få en vigtig rolle i modtagelsesindsatsen, som de politiske
udvalg har lagt op.
Der var ikke tid til en ordentlig drøftelse af udkast til planen på mødet, hvorfor det
blev besluttet, at sætte punktet til drøftelse på næste møde.

Pkt. 9

Status økonomi
- Integrationsrådet har i 2015 et budget på i alt 82.211 kr. Herudover er der 36.581
kr. som der er bevilget til aktiviteter i de forrige år, der endnu ikke er forbrugt. Der
blev på sidste møde bevilget 6.500 kr. og det disponible budget for 2015, når der
ses bort fra de 36.581 kr. der er bevilget til aktiviteter i de forrige år, er dermed på
75.711 kr.
Det blev besluttet, at der reserveres 25.000 kr. til Kulturfestivalen 2015.

Pkt. 10

Ansøgninger til Rådet
- Ansøgning fra Foreningen Frivillige mentorer for flygtninge i LyngbyTaarbæk. Der bevilges op til 9.000,- kr. mod forevisning af relevante kvitteringer.
- Ansøgning fra Lundtofteparken vedrørende tur til Sommerland Sjælland.
Det besluttes at bevilge udgiften til 1 bus frem for 2 busser, som ansøgt. Det
besluttes endvidere at lade forvaltningen stå for bookning af bussen, således at
momsen kan spares. Det bevilgede beløb udgør dermed 4.600 kr.
- Forslag om tur til Moské på Rovsingsgade i København. Fargana stillede
forslag om at Integrationsrådet tager på tur til Moskéen med rundvisning, med
henblik på orientering om Moskéens arbejde og tilbud samt som en social
aktivitet for Integrationsrådets medlemmer. En sådan rundvisning koster ca. 100
kr. pr. person. Der var en drøftelse af en principiel holdning til om man skal betale
for at besøge en Moské. Henrik undersøger de praktiske forhold til næste møde
inden der eventuelt træffes beslutning om at gå videre med forslaget.

Pkt. 11

Tilbagemelding fra møder i råd og politiske udvalg
- Rådet for Etniske Minoriteter.
Intet nyt.
- Politiske udvalg
Ingen politikere deltog i mødet og der var derfor ikke noget nyt.

Pkt. 12

Evt.
Der var ikke noget til eventuelt.

