Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.30 til 19.30
Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Medlemmer
Farrukh Shahzad, formand
Ole Michael Hansen, næstformand (Skolerådet)
Christina Rittig Falkberg (MB) (afbud)
Michael Dorph Jensen (MB) (afbud)
Dorte Bonde Andersson
Reem El Hakiem
Rasmus Winther Due
Sara Kobli
Toubo Andre Vincent
Leon Friis Jørgensen (Boligorganisationerne)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne)
Rune Schmidt (SSP)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)

Suppleanter var inviteret til mødet. Følgende suppleanter deltog ved mødet: Fadumo
Waise, Keld Møller Jensen (idrætsområdet), Claus Wachmann (MB).
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1.Velkommen til det nye integrationsråd
Præsentationsrunde – medlemmer og suppleanter.
Orientering fra Integrationsrådets sekretær.
Sekretæren orienterede kort om hendes rolle, antal sekretær timer, rådets budget
mm.
2. Konstituering af Integrationsrådet
Valg af formand.
Valg af næstformand.
Ifølge vedtægterne leder det ældste medlem efter a: anciennitet og b: alder valget af
formand og næstformand.
Vedtægter for Integrationsrådet i Gladsaxe Kommune er vedlagt som bilag 1.
Beslutning:
Mikkel Hartmann Grøn ledede valget som den, der har siddet længst i Integrationsrådet.
Følgende stillede op til formandsposten: Farrukh Shahzad og Ole Michael Hansen.
Farrukh Shahzad blev ved stemmeflertal valgt som formand.
Følgende stillede op til posten som næstformand: Ole Michael Hansen og Rasmus
Winther Due. Ole Michael Hansen blev valgt som næstformand.
3. Valg af repræsentant og stedfortræder til repræsentantskabet for Rådet for Etniske
Minoriteter
Ifølge Integrationsloven skal Integrationsrådet vælge en repræsentant og en stedfortræder for denne til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Integrationsrådets valg af medlem og stedfortræder skal ske blandt de medlemmer af Integrationsrådet, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, eller blandt tilsvarende personer i kommunen.
Der afholdes ét årligt repræsentantskabsmøde, oftest i maj måned.
Beslutning:
Følgende stillede op som repræsentant til repræsentantskabet for Rådet for Etniske
Minoriteter: Sara Kobli, Toubo Andre Vincent, og Farrukh Shahzad. Sara Kobli blev
valgt som repræsentant.
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Følgende stillede op som suppleant: Toubo Andre Vincent, og Farrukh Shahzad.
Toubo Andre Vincent blev valgt som suppleant til repræsentantskabet for Rådet for
Etniske Minoriteter:

4. Fastlæggelse af møder i Integrationsrådet
Forslag til mødedatoer for 2018:
Torsdag den 1. marts 2018
Torsdag den 24. maj 2018
Torsdag den 30. august 2018
Mandag den 5. november 2018
Evt. flere mødedatoer, det afgør rådet.
Integrationsrådet skal ligeledes tage stilling til mødetidspunkt.
Beslutning:
De foreslåede mødedatoer blev valgt. Tidspunkt for møderne er som udgangspunkt
17.30 til 19.30. Evt. behov for flere møder drøftes på møde den 1. marts.
Det blev besluttet at invitere suppleanter med til møderne.
Dato for Gladsaxe Loves Culture, som Integrationsrådet på ny ønsker at være medarrangør af er lørdag den 2. juni 2018.
Dato for Gladsaxedagen, som Integrationsrådet plejer at deltage i er lørdag den 25.
august 2018.
5. ”Gode råd” fra det tidligere integrationsråd
Det tidligere integrationsråd holdt deres sidste møde den 1. november 2017. På mødet besluttede de at give det nye råd følgende ”gode råd”:

•
•
•
•

•

Husk at være rådgivende overfor Byrådet (og sørge for at efterspørge den viden om forskellige spørgsmål, det kræver)
En god ide er at have fokus på dagsordenspunkter, der tages op på de forskellige udvalg
Rådet bør hele tiden tænke på synlighed
Forslag om at allerede fra starten at arbejde med emnet ”at få flere indvandrere til at stemme til valg” (så er rådet klar med noget, når der er folketingseller kommunevalg næste gang)
Integrationsvinklen bør skinne igennem i rådets høringssvar
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•
•

Arbejdet med et hus/faste lokaler til Netværk for Flygtninge og Indvandrere og
andre kan der arbejdes videre med
Gladsaxe Loves Culture bør Integrationsrådet stadig være en del af (næste
Gladsaxe loves Culture er 2.6 2018, forberedelser går i gang ultimo januar
2018)

Til inspiration vedlægges ”Integrationsrådenes arbejde og udfordringer udarbejdet af
Institut for menneskerettigheder 2017, bilag 2.

Drøftelse og beslutning:
Under dette punkt blev rådets fremtidige arbejde drøftet og det blev aftalt, at et af
punkterne på mødet den 1. marts skal være emner, som rådet ønsker at arbejde
med.
Et medlem spurgte, hvad Byrådet mener, at Integrationsrådet kan bidrage med.
Claus Wachmann svarede som repræsentant for byrådsmedlemmerne, at han
mente, at det var vigtigt at have fokus på de udsatte boligområder. Ligeledes at se på
bandekriminalitet, hvor få mennesker ødelægger det for de mange. Og i øvrigt følge
med i både den landspolitiske dagsorden og Gladsaxe Byråd med hensyn til, hvad
der rør sig på integrationsområdet. Et vigtigt bidrag er, at rådet kan være med til at
fortælle de gode historier. De gode eksempler gør en forskel.
Ole Michael Jensen orienterede i sammenhæng med Claus’ indlæg om arbejdet med
at ændre på det fysiske udtryk i boligområdet Mjølnerparken på Nørrebro, som han
er involveret i via sit arbejde.
Rasmus Winther Due orienterede om, at han om kort tid skal til Canada i forbindelse
med sit studium og her se på boligområder og ejerskab i lokalmiljøer. Rasmus orienterer gerne Integrationsrådet om turen på et møde.
6. Eventuelt
Der var et ønske om at invitere Social- og Sundhedsdirektør Jane Torpegaard på
mødet den 1. marts med henblik på at drøfte kommunens integrationspolitik.

Næste møde: Torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.30 på Gladsaxe
Rådhus
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