Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Mandag den 18. marts 2019 kl. 17.30 til 19.30
Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Medlemmer
Farrukh Shahzad, formand
Ole Michael Hansen, næstformand (Skolerådet)
Christina Rittig Falkberg (MB)
Michael Dorph Jensen (MB)
Dorte Bonde Andersson
Reem El Hakiem
Rasmus Winther Due (afbud)
Sara Kobli (afbud)
Toubo Andre Vincent (afbud)
John Pedersen (Boligorganisationerne)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne) (afbud)
Rune Schmidt (SSP) (afbud)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
Suppleanter er inviteret til mødet.
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1 . Besøg af Kommunaldirektør Bo Rasmussen (kl. 17.30 til ca. 18.15)
Mødet starter med et besøg af Kommunaldirektør Bo Rasmussen, som vil tale om
Gladsaxestrategi og ambitionerne om bæredygtig vækst og velfærd – ikke bare strategisk, men også i praksis. Endvidere om hvordan Integrationsrådet spiller en vigtig
rolle ved tage medansvar overfor de netværk, de arbejder sammen med.
Orientering:
Bo Rasmussen orienterede rådet om Gladsaxestrategien, som den helt overordnede
strategi for kommunen koblet op på FN’s verdensmål.
Gladsaxe har sat særlig fokus på syv af verdensmålene.
Bo Rasmussen opfordrede Integrationsrådet at tænke verdensmålene ind i rådets arbejde, så det bliver en fælles referenceramme samt tage strategien med ud i de
kredse, hvor rådet kommer.
2 . Godkendelse af resten af dagsorden
Rådet besluttede at sætte et punkt på, der hedder ”Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi i høring”. Rådet har fået denne sag i høring, og der er frist for aflevering af høringssvar før rådets næste møde. Alle har fået sendt høringsmaterialet ud
inden dagens møde og har kunnet orientere sig i det, og på mødet var der enighed
om at tage punktet på.
Tages som punkt 7, punktet meddelelser bliver punkt 8.
Øvrige dele af dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra møde den 21.01 2019
Godkendt.
4. Integrationsrådets årlige møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet at invitere Integrationsrådet til
et årligt møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Integrationsrådet deltager i år på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde
den 30. april.
På mødet vil Integrationsrådet få lejlighed til at stille spørgsmål til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets medlemmer samt drøfte emner på integrationsområdet, der har
interesse.
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Rådet skal til brug for mødet den 30. april drøfte de emner, de ønsker at tage op med
udvalget, herunder evt. indstiftelse af integrationspris. Rådet har arbejdet med oplæg
til en integrationspris. Siden sidste møde i Integrationsrådet er der blevet lagt op til,
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget står for indstiftelsen og uddeler prisen,
mens Integrationsrådet som rådgivende organ er med til at udforme kriterierne og
formålet med prisen.
Drøftelse og beslutning:
Integrationsrådet besluttede, hvilke emner de vil tale med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om.
Der var stemning for tre emner, som gives videre til forvaltningen.
John Andersen ønskede referatført, at han havde et emne herudover, som han også
havde ønsket at få på. Emnet var ”Hvordan løser vi integrationsudfordringen i dagligdagen? Integration, der ligger udover det beskæftigelsesmæssige. ”
5. Nyt fra arbejdsgrupper
I forbindelse med arbejdet med emner for det nye integrationsråd nedsatte Rådet på
mødet den 24. maj 2018 nogle arbejdsgrupper, som så kan arbejde videre med ideer
inden for hvert emne.
Arbejdsgrupperne tager på eget initiativ kontakt til hinanden.
På møde den 21. januar 2019 besluttede Rådet, at én arbejdsgruppe skal fremlægge
noget ved hvert møde, for at sætte gang i arbejdsgrupperne igen. På mødet i marts
skal gruppen ”Fritidsliv” fremlægge.
Arbejdsgrupper:
•
•
•

•
•

Gladsaxe Loves Culture. Datoen for 2019 er 8. juni. Status på planlægning
for 2019
Kvinders rettigheder: Dorte, Reem.
Valg (det kommende folketingsvalg): Farrukh, Sara, Michael (Dorph), Rasmus.
Materiale fra Furesø Integrationsråd vedrørende øget valgdeltagelse er
fremsendt i særskilt mail
Job, iværksætteri, uddannelse: Sara, Reem, Michael (Dorph), Rune, Andre
Fritidsliv; Rune, Dorte, André, Rasmus, Michael (Hansen), Mikkel (fremlægger
18. marts)

Det er op til de enkelte grupper, om de vil sende noget ud til resten af Rådet, når de
har mødtes.
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Drøftelse:
Michael og Mikkel har holdt møde (som en del af gruppen Fritidsliv) og har udarbejdet et oplæg – ”Pulje til fremme af integration i fritidslivet i Gladsaxe Kommune”. Oplægget ”sendes ud til rådet i høring” i hele rådet.
Under Gladsaxe Loves Culture arbejdsgruppen gav Farrukh udtryk for nogle bekymringer vedrørende planlægning af Gladsaxe Loves Culture og oplyste, at han mente,
at Integrationsrådet var repræsenteret med for få mennesker; ham selv og Reem.
Næste møde i arbejdsgruppen er 4. april 2019 kl. 16.30 på Telefonfabrikken, Farrukh
opfordrer flere fra Integrationsrådet til at møde op.
6. Relevante udvalgssager
Det blev aftalt, at man som fast punkt på møderne fremover har et punkt, hvor relevante udvalgssager drøftes. Sekretæren ser dagsordner igennem og finder relevante
sager for rådet.
Husk, at man kan abonnere på udvalgssager.
Til dette møde:
Beskæftigelses og Integrationsudvalget
5. februar 2019 Status på integration af flygtninge og indvandrere, orientering
Orientering:
Rådet nåede ikke punktet, men Michael Dorph sender orientering ud til rådet.
7. Høring af udkast til Medborgerskabsstrategi
Økonomiudvalget har 05.03.2019 besluttet at sende udkast til Medborgerskabsstrategi i Gladsaxe Kommune i høring.
Udviklingen af strategien bygger på mange dialoger med borgere, frivillige, medarbejdere og andre interesserede i løbet af 2018.
Forslaget er i høring 11.03.2019 – 06.05.2019.
Integrationsrådet har fået udkast til Medborgerskabsstrategi i høring den 13.03 2019
og havde ikke punktet med på dagsorden til mødet den 18.03 2019. På mødet den
18.03 blev det besluttet at sætte punktet på dagsorden, da alle havde haft mulighed
for at orientere sig i materialet.
Drøftelse og beslutning:
Rådet drøftede og tog beslutning om et høringssvar.
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8. Meddelelser
Formand:
-

Tilmelding til Gladsaxedagen. Frist den 1. maj – (foreløbige tilkendegivelser til
deltagelse på selve dagen Farrukh og John)
Besøg af ”Venskabsfamilier” på maj mødet – Ok til, at de inviteres.
Handicaprådet har inviteret til dialogmøde 26. marts.

Medlemmer:
-

Michael (Hansen) foreslog på sidste møde forskellige interne oplægsholdere
fra børn og unge området. Forslag? Udsat
Teaterforestilling om integration på Nørrebro Teater den 4. februar (Dorte og
Mikkel) Udsat

Sekretær:
- Status på boliger til flygtninge Udsat
9. Eventuelt
Kommende møder 2019
Møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet

Tirsdag den 30. april kl. 19.00 – 19.45
Onsdag den 15. maj 17.30 – 19.30
Mandag den 19. august 17.30 – 19.30
Tirsdag den 8. oktober 17.30 – 19.30
Torsdag den 21. november 17.30 –
19.30

Arbejdsgruppemøder 2019 Gladsaxe Loves Culture planlægning
Torsdag den 4. april kl. 16.30 – 18.00
Arbejdsgruppemøde, Telefonfabrikken
Torsdag den 25. april kl. 18.00
Møde med alle foreninger, Telefonfabrikken
Tirsdag den 14. maj kl. 16.30 – 18.00
Arbejdsgruppemøde, Telefonfabrikken
Andre arrangementer 2019
Lørdag den 8. juni
Lørdag den 24. august
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