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Punkt 1
Oplæg: Generel introduktion af flygtningeområdet
Sagsfremstilling
Introduktion til organisering af flygtningeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Beslutning
Charlotte Olsen gav en introduktion til kommunens organisering og indsats for flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge i kommunen.
Oplægget sendes ud til deltagerne sammen med referatet.
Bilag
•

2018 oplæg Integrationsrådet
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Punkt 2
Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.
Beslutning
Der er kommet ansøgninger til Integrationsrådet efter dagsordenen er blevet sendt ud.
Der indsættes derfor et nyt punkt 6: Ansøgninger til Integrationsrådets pulje.
Dagsordenen godkendes med denne tilføjelse.
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Punkt 3
Godkendelse af referat
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra møde d. 22. maj 2018
Beslutning
Referatet blev godkendt.
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Punkt 4
Orientering ved formand og næstformand
Sagsfremstilling
Orientering om nyt i relation til integrationsområdet ved formand og næstformand.
Beslutning
Formanden informerede om:
•

Der har været en drøftelse på formandskabets gruppemøde (for de politiske foreninger
og -udvalg) om hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at formanden for nævn og råd sidder i
kommunalbestyrelsen, af hensyn til habilitetsprincippet. Forvaltningen har i den
forbindelse udarbejdet et notat som konkluderer, at det ikke i udgangspunktet er et
problem. Det er på den baggrund blevet besluttet, at håndtere eventuelle problemer i
de enkelte råd og nævn, fremfor at tage en overordnet beslutning, der skal gælde alle.
Der er lagt vægt på at de enkelte råd og nævn er meget forskellige mht.
sammensætning, kompetencer, og høringsret.

•

De politiske udvalg har netop behandlet 1 og 2 anslået regnskab og af 1 anslået
regnskab fremgår blandt andet et merforbrug på udgifter til unge i efterværnsordning.
Det handler om unge uledsagede flygtninge, der er anbragt på opholdssteder, hvor der
er truffet nogle afgørelser der skulle nedbringe udgifterne på området. Kommunen har
ikke fået medhold i alle afgørelser der er påklaget til Ankestyrelsen, og reduktion af
udgifterne på området har derfor ikke været muligt i fuldt omfang. I forbindelse med de
igangværende budgetforhandlinger, har forvaltningen udarbejdet beredskabsforslag,
som bl.a. er brugt til finansiering af merforbrug i 2. anslået regnskab, og som kan ligge
til grund for eventuelle omprioriteringer i budget 2019-22

•

Der var før sommerferien en artikel i DGO om familiesammenførte kvinder i arbejde,
hvor både formanden og forvaltningen har udtalt sig. På landsplan er der udfordringer
med at få familiesammenførte kvinder i job. I Lyngby-Taarbæk Kommune ser det bedre
ud. Formanden har endvidere en artikel i DGO i denne uge om en muslimsk konvention,
Jalsa Salana, der blev afholdt i England i sommerferien. Ahmadiyya-muslimerne står
bag konventionen, der samlede 4O.OOO muslimer fra hele Europa. Der var flere
borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune med i planlægningen af konventionen, blandt
andet Imad Malik, der er talsmand for foreningen Muslimer for fred. Integrationsrådet
har tidligere samarbejdet med denne forening og Gitte Kjær-Westermann var på den
baggrund inviteret med til konventionen sammen med sin familie.

•

Integrationsrådet plejer at indlede møderne med et oplæg med relevans for rådet. Der
er forslag om at holde det næste møde i Lundtofteparken med oplæg fra
ejendomslederen Frank Starck-Sabroe. Fokus skal være på social kontrol i området,
hvordan det kommer til udtryk og hvordan der arbejdes med det. Sekretariatet går
videre med det. Det undersøges også, hvorvidt det er muligt at få en fotograf med, der
kan tage et gruppebillede af Integrationsrådets medlemmer.
Andre forslag til oplæg:
- er der noget som kommunen tænker at de frivillige foreninger kan bidrage med ift.
integrationsindsatsen?
- præsentation af de fire frivillige foreninger, der er repræsenteret i rådet og deres
aktiviteter
- besøg fra generalsekretæren i Dansk Flygtningehjælp. Måske også generalsekretæren
fra Dansk Røde Kors - eventuelt i et samarbejde med de Integrationsråd vi har indledt
samarbejde med i de omkringliggende kommuner.
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- besøg af et par borgere, der er kommet som flygtninge og som har gennemgået et
positivt integrationsforløb. Der er brug for modvægt til de negative historier, som
præger medierne.
- besøg fra Dansk Flygtningehjælps ungdomsafdeling - DFUNK - for at høre om hvilke
aktiviteter de tilbyder. Aktuelt da Integrationsrådet i dag har fået tilsendt invitation til
en friluftstur for unge
•

Medlemmerne skal huske at skrive et par ord om sig selv og sende til sekretariatet,
som så lægger det ud på hjemmesiden. Se eventuelt hvad andre har skrevet om sig
selv for at få inspiration.

•

For at gøre det nemmere for Integrationsrådets medlemmer at kontakte hinanden i
forbindelse med deltagelse i arbejdsgrupper, mv., vil det være hensigtsmæssigt, at
sekretariatet sender en oversigt ud med navne, telefonnummer og e-mail. De
tilstedeværende medlemmer og suppleanter skrev sig på en liste og tilkendegav i den
forbindelse deres samtykke til at deres informationer deles. Sekretariatet skriver til de
medlemmer og suppleanter som ikke deltog i mødet, for at indhente deres samtykke
også.

•

Cykelværkstedet på Lykkens Gave har ligget stille længe og det har trods en ihærdig
indsats ikke været muligt, at rekruttere frivillige til at drive det videre. Nabogruppen til
Lykkens Gave har derfor været i kontakt med Netværkshuset i Gentofte Kommune, om
at samarbejde omkring tilbuddet. Samarbejdet består i at Netværkshuset overtager de
brugte cykler der står på cykelværkstedet ved Lykkens Gave samt værktøj og
reservedele som er indkøbt med midler fra Integrationsrådet. Derved vil flygtninge fra
Lyngby-Taarbæk Kommune få mulighed for at få brugte cykler uden beregning.
Integrationsrådet bakker op om dette forslag.
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Punkt 5
Tilbagemelding fra Integrationsrådets arbejdsgrupper
Sagsfremstilling
Integrationsrådet nedsatte på sidste møde nedenstående arbejdsgrupper:
•
•
•
•
•

Kulturfestivalen/Liv i Lyngby - (Gitte KW, Ruth, Massoud, Christian, Fargana,
Susanne og Erik)
Mentorkorpset for flygtninge - (Gitte KW, Ruth, Aadje, Torben, Anna og Susanne)
Tværfagligt samarbejde med integrationsråd i nabokommuner - (Gitte KW)
Aktiviteter med og for børn - (Aadje og Hatem)
Aktiviteter i almennyttige boligområder - (Dorte Minna, Mehdi og Anna)

Følgende forslag til aktiviteter skal modnes, før der eventuelt nedsættes arbejdsgrupper:
•
•

Lektiehjælp - eksisterer i et vist omfang i regi af LyngbyGuiderne og Lyngby
Frivilliggruppe for mindre børn og voksne, så der kan eventuelt tages afsæt i
erfaringerne derfra. Forslag stillet af Mehdi.
Borgeroplysning inden næste valg for at fremme valgdeltagelsen blandt borgere
med anden etnisk baggrund end dansk. Forslag stillet af Mehdi, som arbejder videre
med idéen.

Arbejdsgruppernes medlemmer giver en status på arbejdet.
Beslutning
• Kulturfestivalen/Liv i Lyngby - (Gitte KW, Ruth, Massoud, Christian, Fargana,
Susanne og Erik)
Fremfor som tidligere at holde en årlig kulturfestival på Stadsbiblioteket, vil festivalen
til næste forår komme til at foregå i Lyngby midtby. Formanden har indledt et
samarbejde herom med den nyansatte citykoordinator. I mellemtiden er det besluttet
at deltage i Liv i Lyngby med aktiviteter på Ulrikkenborg Plads. Programmet er på plads
og indeholder optræden ved et børnekor, smagsprøver fra alverdens lande og kurdisk
arabisk dans og musik. Arbejdsgruppen har kontaktet de handelsdrivende omkring
Ulrikkenborgplads, som er meget glade for, at deres område tænkes ind i Liv i Lyngby,
og har budt ind med både mad og drikkevarer og stiller borde og stole til rådighed. Alle
er velkomne til at deltage.
•

Mentorkorpset for flygtninge - (Gitte KW, Ruth, Aadje, Torben, Anna, Lone og
Susanne)
Der er blevet afholdt møde med de frivillige mentorer før sommerferien for at finde ud
af hvordan mentorerne bedst kan støttes i deres rolle som mentor. Der er nyt møde i
september. Sideløbende er der ved at blive planlagt et møde for arbejdsgruppen i
Integrationsrådet, for at finde ud af hvordan Integrationsrådet fortsat kan være
involveret i, og bakke op om mentorkorpset, som er et initiativ forankret i
Integrationsrådet.

•

Tværfagligt samarbejde med integrationsråd i nabokommuner - (Gitte KW)
Sekretariatet har indsamlet kontaktoplysninger fra netværkskommunerne Gladsaxe,
Gentofte og Furesø. Formanden har taget kontakt til rådene og har inviteret dem til Liv
i Lyngby.

•

Aktiviteter med og for børn - (Aadje og Hatem)
Aadje og Hatem deltager ikke i mødet så der er ikke noget nyt fra dette område.
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•

Aktiviteter i almennyttige boligområder - (Dorte Minna, Mehdi og Anna)
Der er ikke blevet taget hul på området endnu, men der vil formentlig komme nogle
gode input efter næste møde, som skal holdes i Lundtofteparken.

En aktivitet på spillestedet Templet for unge flygtninge for et par år siden blev drøftet.
Initiativet kan have gavn af støtte fra Integrationsrådet for at komme i fokus igen. Dorte
Minna går videre med det.
Der blev stillet to forslag på sidste møde om lektiehjælp og borgeroplysning inden næste valg.
Der er ikke noget nyt om disse. Ruth har stillet sin viden til rådighed om eksisterende tiltag i
forhold til lektiehjælp, for at inspirere til udvikling af nye aktiviteter.
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Punkt 6
Ansøgninger til Integrationsrådets pulje
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har brug for et banner - en såkaldt roll-up - i forbindelse med deltagelse i
forskellige events, som for eksempel Liv i Lyngby og Kulturfestivalen. Det forslås derfor at
Integrationsrådets sekretariatsbetjening går videre med at få lavet dette. Der skal afsættes
700 kr.
LyngbyGuiderne har sendt en ansøgning om støtte af udgifter til udsatte flygtningebørn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Der ansøges om 10.000 kr.
Beslutning
Det besluttes at afsætte 700 kr. til at få lavet en roll-up for Integrationsrådet.
Det besluttes at bevilge det ansøgte beløb til LyngbyGuiderne med henblik på at støtte udsatte
flygtningebørn og -unges deltagelse i fritidsaktiviteter.
LyngbyGuiderne skal afrapportere til Integrationsrådet hvordan beløbet bliver brugt.
Sekretariatet udarbejder konkret forslag til indhold af afrapporteringen. Herunder hvilke
kriterier, der skal lægges til grund for tildeling af støtten.
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Punkt 7
Status økonomi
Sagsfremstilling
Status på økonomioversigten vedrørende Integrationsrådets pulje præsenteres.
Der er ingen nye ansøgninger til puljen.
Det skal drøftes om der skal laves reklame for puljen.
Beslutning
Der er kommet to ansøgninger efter dagsordenen blev sendt ud.
Ansøgningerne blev drøftet under punktet "Ansøgninger til Integrationsrådets pulje".
Status på Integrationsrådets pulje blev taget til efterretning.
Det blev besluttet lade Gentofte Netværkshus bruge de ubrugte midler, som tidligere er
bevilget til etablering af cykelværksted på Lykkens Gave.
Det blev besluttet at kommunikere muligheden for funding til integrationsinitiativer bedre ud.
Integrationsrådets medlemmer opfordrer hver især i deres netværk borgere og foreninger i
kommunen til at iværksætte aktiviteter med økonomisk støtte fra Integrationsrådet.
Bilag
•

Budget 2018 - status august 2018
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Punkt 8
Tilbagemelding fra råd, foreninger og politiske udvalg
Sagsfremstilling
Der gives en orientering om nyt fra:
• Rådet for etniske minoriteter
• De foreninger der er repræsenteret i rådet
• Politiske udvalg
Beslutning
Punktet blev udsat
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Punkt 9
Eventuelt
Sagsfremstilling
Eventuelt
Beslutning
Forskellige medlemmer i rådet orienterer om deres aktiviteter:
• Røde Kors har planlagt en workshop d. 5. september sammen med de frivillige
midlertidige forældremyndighedsindehavere, for at kunne forberede en bedre overgang
for de unge når de fylder atten år.
•

Røde Kors har planlagt et arrangement d. 10. oktober for de frivillige netværksfamilier i
Røde Kors. Arrangementet har til formål at støtte de frivillige i deres rolle og det vil
blandt andet byde på et oplæg fra en psykolog. Andre frivillige i kommunen og
Integrationsrådet vil også blive inviteret.

•

Frivillig fredag afholdes i år anderledes end tidligere, hvor der vil være fokus på
hvordan foreninger og frivillige tilbud kan kommunikere deres aktiviteter og
fællesskaber via fotos og film. I ugerne op til Frivillig fredag er der workshops, hvor
tilmeldte foreninger kan lære hvordan de kan kommunikere via fotos og film. På dagen,
den sidste fredag i september, vil foreningernes optagelser og fotos blive præsenteret
på Stadsbiblioteket.

•

Der var et spørgsmål til en proces sidste efterår, hvor det af et referat fremgik, at der
politisk var lagt op til en ændring i sammensætningen af Integrationsrådet. Formanden
orienterede om sagen. Det var en sag, som blev lagt på ØK i oktober 2017 uden
involvering af Integrationsrådet eller forvaltningsbetjeningen af rådet, hvori
forvaltningen indstillede en anden sammensætning og målgruppe for Integrationsrådet.
Sagen bar præg af manglende viden om rådets eksisterende målgruppe og arbejde.
Formanden udarbejdede et indsigelsesnotat, som rådet godkendte. Sagen blev udsat til
foråret 2018, hvor ØK på baggrund af indsigelserne besluttede at lade Integrationsrådet
fortsætte som hidtil, idet vi kan udvide vores sammensætning med nye medlemmer.

•

Der var et spørgsmål til en sag der har været drøftet for nylig på Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget vedrørende etablering af 5 kommunale IGU stillinger. Der blev
spurgt til hvorvidt Integrationsrådet er blevet hørt forinden eller har fået mulighed for
at give input. Det har ikke været tilfældet. Sagen skal behandles i Social- og
Sundhedsudvalget inden den skal i Økonomiudvalget.
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Bilag
•
•

2018 oplæg Integrationsrådet
Budget 2018 - status august 2018
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