Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Mandag den 21. januar 2019 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)
Dorte Bonde Andersson
Reem El Hakiem (afbud)
Rasmus Winther Due
Sara Kobli
Toubo Andre Vincent (afbud)
John Pedersen (Boligorganisationerne) (afbud)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne)
Rune Schmidt (SSP) (afbud)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
Suppleanter er inviteret til mødet.

J. nr. 15.40.00P35
Sag: 2018/00070 003

1

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 05.11 2018
Der er en dato i referatet, som skal rettes, ellers godkendt.
3. Deltagelse i arrangement om Forebyggelse af negativ social kontrol
Integrationsrådet var inviteret til arrangement om forebyggelse af negativ social kontrol den 04.12 2018. Arrangeret af Dialogkorpset. Tre medlemmer deltog: Rune,
Reem og Michael (Hansen).
Orientering:
Michael (Hansen) orienterede om arrangementet den 04.12 2018. Dialog korpset tager ud med oplæg. Der er ikke tale om foredrag, men en fortælling og en dialog. Emner kan være; familieliv og børneopdragelse, kønsroller og identitet, ungdomsliv og
fællesskaber m.fl. Integrationsrådet kan overveje at stå for et arrangement lokalt.
Evt. i forbindelse med et andet arrangement for at få flere til at møde op.
Evt. i samarbejde med Netværk for Flygtninge og Indvandrere. Rasmus taler med
netværket for at høre om de er interesserede. . Forskellige foreninger kan evt. også
kontaktes.
4. Integrationspris
Integrationsrådet har drøftet muligheden for at uddele en integrationspris i Gladsaxe
Kommune som præmiering af en særlig indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Gladsaxe Kommune. Uddelingen kan evt. ske i forbindelse med Gladsaxe Loves Culture dagen.
På mødet i november 2018 var der enighed om, at det ville være en god ide, at man
– i lighed med flere andre kommuner – uddeler en integrationspris i Gladsaxe Kommune. Det er med til at sætte positivt fokus på emnet. Ligesom idrætspriser og lignende. Gerne på Gladsaxe Loves Culture dagen. En klar vision skal beskrives, kriterierne skal ligge fast fra start, samt hvem der skal uddele prisen og hvordan.
En arbejdsgruppe blev nedsat: Michael (Dorph), Reem, Andre, Michael (Hansen).
Tovholder: Reem. Arbejdsgruppen orienterer om status.
Drøftelse og beslutning:
Arbejdsgruppen har udarbejdet en udkast til hvordan Integrationsrådet kan indstifte
en integrationspris. Rådet drøftede oplægget inkl. kommentarer, herunder kommentarer fra et medlem, som ikke kunne deltage i mødet.
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Arbejdsgruppen arbejder videre med henblik på at kunne fremlægge noget endeligt.
Forslag om at udarbejde et skema til at skrive indstilling på, det gør det mere overkommeligt.
Rådet besluttede, at arbejdsgruppen, som har arbejdet med oplægget, også bliver
dem, der screener indstillingerne af kandidater.
5. Orientering om integrationsområdet
Der sker løbende og ofte ændringer på integrationsområdet. Og i Gladsaxe ændrer
tallene sig for, hvor mange flygtninge kommunen skal modtage, en særlig aftale med
boligselskaberne om boliger til flygtninge er indgået etc.
Rådets sekretær giver med et kort oplæg et overblik over de vigtigste ændringer og
giver status på flygtninge antal mm. i Gladsaxe.
Orientering:
Sekretæren orienterede om hvad der rører sig på integrationsområdet – asyl, ydelser, repatriering mm, herunder et netop fremsat lovforslag. Desuden blev der orienteret om antal flygtninge, Gladsaxe modtager samt hvordan der arbejdes med anvisning af boliger.
6. 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.

Arbejdsgrupper:
•

•

•
•
•

Gladsaxe Loves Culture. Datoen for 2019 er 8. juni. Der skal nedsættes arbejdsgruppe for 2019. Deltagelse i planlægning kræver ca. et møde månedligt. Første planlægningsmøde mandag den 28. januar kl. 16.30 på Telefonfabrikken.
Kvinders rettigheder: Dorte, Reem. – Dorte orienterede om et projekt ”Lev
uden vold”.
Valg (det kommende folketingsvalg): Farrukh, Sara, Michael (Dorph), Rasmus.
Job, iværksætteri, uddannelse: Sara, Reem, Michael (Dorph), Rune, Andre
Fritidsliv; Rune, Dorte, André, Rasmus, Michael (Hansen), Mikkel
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Det er op til de enkelte grupper, om de vil sende noget ud til resten af rådet, når de
har mødtes.
Drøftelse:
Farrukh opfordrede til, at Rådet får nogle mærkesager for 2019.
Rådet besluttede, at en arbejdsgruppe skal fremlægge noget ved hvert møde, for at
sætte gang i arbejdsgrupperne igen. På mødet i marts skal gruppen ”Fritidsliv”
fremlægge.
Michael (Dorph) nævnte under dette punkt, at han har kontakt til forvaltningen angående en sports event. Michael orienterer nærmere, når han ved mere.
Under punktet drøftede rådet desuden hvordan Jobcentret arbejder med udlændinges kompetencer contra de beskæftigelsestilbud, udlændinge får. Hvordan bliver der
giver vejledning om uddannelse i Jobcentret, og er den vejledning, der bliver givet for
generel.
7. 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.
Til dette mødes vedlægges Beskæftigelsesplan 2019. Vækst, velfærd og unge i
uddannelse og job. Behandlet på møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
11.12 2018.
Orientering: Til efterretning
8. Meddelelser
Formand:
-

Samarbejde på tværs af kommuner. 2017 år startede man et samarbejde med
omkringliggende kommuner. Lyngby-Tårbæk kommunes integrationsråd har
taget tråden op og formand og sekretær deltog i møde den 10. december
2018. I dette regi arrangeres et foredrag med Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Integrationsrådet deltager. Integrationsrådene kan i øvrigt meddele hinanden, hvis man har forslag til andre oplægsholdere.

-

Evt. besøg af kommunaldirektør Bo Rasmussen. Formanden har talt med
kommunaldirektøren om mulighed for et besøg på et af rådets møder. Kommunaldirektøren har mulighed for at komme på møde den 18. marts 2019 og
tale om Gladsaxestrategi og ambitioner om bæredygtig vækst og velfærd.
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-

Rådet skal hvert år orientere Byrådet om det forrige års arbejde. Det er sekretæren, der udarbejder en årsrapport. Den skal ikke politisk behandles, men
sendes alene som orientering. Inden den sendes ud, ser Integrationsrådet årsrapporten.

-

Integrationsrådet har fået mail fra kommunens byrådssekretariat med orientering om udpegning til den kommende grundliste. Integrationsrådet opfordres til
at være med til at sprede kendskabet til grundlisten, som en del af rådets aktiviteter i perioden frem til 1. marts 2019, hvor ansøgningsfristen udløber.

Medlemmer:
-

Michael (Hansen) foreslog på sidste møde forskellige interne oplægsholdere
fra børn og unge området. Forslag? Punktet udsat

9. Eventuelt
Michael (Dorph) orienterede om, at han har været i fortsat kontakt med Netværk for
Flygtninge og Indvandrere om mulige lokaler.
Integrationsrådet har fået invitation til teater arrangement om integration på Nørrebro
teater den 4. februar 2019 (tidligere sendt ud). Dorte, Farrukh, Mikkel og Sara deltager.

Kommende møder 2019
Mandag den 21. januar

Møde i Integrationsrådet

Mandag den 18. marts 17.30 – 19.30
Tirsdag den 30. april kl. 19.00 – 19.45

Møde i Integrationsrådet
Møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet

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
Andre arrangementer 2019
Lørdag den 8. juni
Lørdag den 24. august
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