Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Mandag den 5. november 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)
Dorte Bonde Andersson
Reem El Hakiem
Rasmus Winther Due (afbud)
Sara Kobli (fraværende)
Toubo Andre Vincent
John Pedersen (Boligorganisationerne)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne) (afbud)
Rune Schmidt (SSP)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
Suppleanter er inviteret til mødet.
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Farrukh bød velkommen til John Pedersen, Boligorganisationerne, som er trådt ind som
medlem.
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 30. august 2018
Godkendt.
3. KL Integrationstræf 17. september 2018
Rasmus, Farrukh, Michael og Sara samt sekretær deltog.
Årets tema var ” Fodfæste og fastholdelse”. Markant flere flygtninge og indvandrere har fået
fodfæste på arbejdsmarkedet de seneste år. Men der er stadig en stor gruppe, som har brug
for en ekstra håndsrækning for at få foden inden for. Samtidig er der i mange tilfælde brug for
en indsats for at fastholde flygtninge i jobbet, så de ikke kommer retur til jobcentret.
Derfor fokuserede årets Integrationstræf på, hvordan flygtninge og indvandrere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får fodfæste og fastholdes.
Orientering: De medlemmer, der havde deltaget på KL integrationstræf, orienterede om dagen, oplæg og fokuspunkter.
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.
Flere andre kommuners integrationsråd uddeler en sådan pris. Ofte i forbindelse med en kulturdag eller lignende.
Rådet har fået tilsendt links til andre kommuners hjemmesider som inspiration. Rådet drøfter
mulighederne.
Drøftelse: Der var 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.
Rådet nedsatte følgende arbejdsgruppe: Michael (Dorph), Reem, Andre, Michael (Hansen).
Tovholder: Reem.
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.
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Arbejdsgrupperne tager på eget initiativ kontakt til hinanden.
Arbejdsgrupper:

•
•
•
•

•

Gladsaxe Loves Culture – er afholdt for 2018 – arbejdsgruppe nedsættes i 2019.
Dato: Rådet ønsker, at Gladsaxe Loves Culture bliver 8. juni 2019, så det lægges lige
efter afslutning af ramadan, Farrukh taler med Telefonfabrikken,
Kvinders rettigheder: Dorte, Reem . Intet nyt
Valg (det kommende folketingsvalg): Farrukh, Sara, Michael (Dorph), Rasmus. Rådet
ønsker materiale om valg fra Rådet for Etniske Minoriteter. Dette bliver opdateret ifm.
det kommende valg. Materialet uddeles relevante steder.
Job, iværksætteri, uddannelse: Sara, Reem, Michael (Dorph), Rune, Andre: Gruppen
har drøftet iværksætteri for indvandrere, der gerne vil i gang, og hvordan man kan understøtte det i kommunalt regi. Michael har været i kontakt med Jobcentret. Gruppen
vil kortlægge, hvor mange mennesker, det drejer sig om.
Fritidsliv; Rune, Dorte, André, Rasmus, Michael (Hansen), Mikkel. Intet nyt

Til emnet valg kan man som inspiration læse Rådet for Etniske Minoriteters ”Sådan stemmer
du” og ”Det er dit valg 2015” og video om valg.
Drøftelse: Skrevet ind med kursiv under hvert punkt. Det er op til de enkelte grupper, om de
vil sende noget ud til resten af rådet, når de har mødtes.
6. Mødedatoer 2019.
Der skal fastlægges mødedatoer for 2019.
Følgende datoer foreslås under hensyn til Byrådsmedlemmers andre aktiviteter:
Onsdag den 23. januar 2019
Mandag den 18. marts 2019
Mandag den 15. maj 2019
Mandag den 19. august
Tirsdag den 8. oktober 2019
Torsdag den 21. november 2019
Alle møder fra 17.30 til 19.30 som udgangspunkt.
Desuden deltager Integrationsrådet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde i foråret.
Beslutning:
Januar datoen ændres til mandag den 21. januar 2019. De øvrige datoer blev godkendt.
7. Meddelelser
Formand:
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-

Rådet har fået tilbud om at deltage i et arrangement med dialog korpset om forebyggelse af negativ social kontrol. Den 4. december 2018. Følgende deltager: Michael
(Hansen), Rune og Reem.

-

Samarbejde på tværs af kommuner. Sidste år startede man et samarbejde med omkringliggende kommuner. Lyngby-Tårbæk kommunes integrationsråd har taget tråden
op og formand, næstformand og sekretær deltager i møde den 10. december 2018.

-

Høringer. Der har været en del høringer, og der har været frist inden de kunne drøftes på et integrationsrådsmøde. Det har været vanskeligt at få lavet svar pr. mail. Rådet drøftede, hvordan man kunne gøre fremover. Noget af problemet løses ved, at
der lægges flere møder i 2019.

-

Farrukh gav en besked fra Rasmus om, at han som aftalt har forsøgt kontakt til forskellige oplægsholdere på det universitet, hvor han har gået. Dog uden held.

-

Studietur til venskabsby med deltagelse af fra Integrationsrådet – Michael (Dorph) har
undersøgt muligheder. Det fremgår, at det alene var aktuelt, hvis Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget havde valgt en studietur til den tyske venskabsby, der var tale
om.

-

Medlemmer: Michael (Hansen) forslog forskellige interne oplægsholdere fra børn og
unge området. Tages op på næste møde.

9. Eventuelt
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.
Kommende møder 2018
Tirsdag den 4. december 2018

Dialogkorpset – Forebyggelse af negativ social kontrol (3 medlemmer)
Samarbejdsmøde på tværs af kommuner
(formand, næstformand og sekretær)

Mandag den 10. december 2018

Kommende møder 2019
Mandag den 21. januar
Mandag den 18. marts
Mandag den 15. maj
Mandag den 19. august
Lørdag den 24. august
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 21. november
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