Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30 til 20.00
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 (afbud)
Reem El Hakiem
Rasmus Winther Due
Sara Kobli
Toubo Andre Vincent (afbud)
Vakant (Boligorganisationerne)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne)
Rune Schmidt (SSP)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
Suppleanter er inviteret til mødet.
Gæster på dele af mødet: Netværk for Flygtninge og Indvandrere og Borgerrådgiver
Preben Rohde
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1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 24. maj 2018
Godkendt.
3. Besøg af Netværk for Flygtninge og Indvandrere (kl. 17.30 til ca. 18.00)
Netværket står for forskellige aktiviteter og hjælper borgere med etnisk minoritetsbaggrund med at løse opgaver i hverdagen, der kan være en udfordring, når man ikke
kan så meget dansk. Der er lektiehjælp til børn og voksne, hjælp til at forstå breve fra
kommune, bank m.fl., hjælp til jobsøgning. Der er socialt samvær, bl.a. med månedlig
fællesspisning.
Orientering:
Fra Netværk for Flygtninge og Indvandrere mødte Stine (formand), Bent og Zara. De
orienterede om, at netværket har eksisteret i ca. 8 år, og at det er forankret i Dansk
Flygtningehjælp. De holder til på Telefonfabrikken og har åbent hus hver tirsdag aften. I 2018 har der været færre brugere end ellers. Nogle Gladsaxeborgere bruger et
netværkshus i Gentofte Kommune, som ligger på grænsen til Gladsaxe Kommune.
Der er ca. 25 frivillige, 10 af disse er aktive i de ugentlige aktiviteter. Nogle hjælper
på andre tidspunkter. I gennemsnit mellem 10 og 15 brugere pr. gang.
Netværket orienterede om, at et tilbagevendende problem er lokalerne. De ønsker
sig deres egne lokaler, hvor der kan foregå andre aktiviteter end blot lektiehjælp, og
hvor man i højere grad kan komme, også blot for en kop kaffe og en snak. Og hvor
der ikke hver uge skal pakkes ud. De nævnte, at de sammen med det tidligere integrationsråd have arbejdet på et lokalt netværkshus.
Netværket og Rådet drøftede forskellige lokale muligheder.
4. Besøg af Gladsaxe Kommunes Borgerrådgiver Preben Rohde (kl. 18.10 til
18.30)
Gladsaxe Byråd etablerede en borgerrådgiverfunktion den 1. januar 2016. Formålet
med ordningen er at styrke borgernes retssikkerhed og at de erfaringer, som kommer
i kraft af borgerrådgiverfunktionen, bruges til læring i organisationen
Borgerrådgiverens opgaver er:
• Sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.
• Hjælpe borgerne med at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en
afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation.
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•

•

Behandle klager over sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, herunder om
sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.
Give vejledning i forbindelse med klager og om fornødent hjælpe med at formulere en klage.

Borgerrådgiveren vil på mødet orientere om sit arbejde.
Netværk for Flygtninge og Indvandrere er inviteret til at deltage under dette punkt.
Orientering: Borgerrådgiveren orienterede om sin funktion og gav eksempler på typer af henvendelser. Rådet spurgte til henvendelser fra borgere med anden etnisk
baggrund. Borgerrådgiveren oplyste, at den gruppe ikke adskiller sig markant fra andre, det er samme emner, de henvender sig om.
5. Udkast til Gladsaxe Kommunes kommende sundhedspolitik, høring
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune har valgt at sende udkastet til Gladsaxe Kommunes kommende sundhedspolitik: ’Sammen om et sundt liv i
Gladsaxe’ i høring i Integrationsrådet.
Udkast til sundhedspolitik og høringsbrev kan læses her. Frist den 1. oktober 2018.
Drøftelse og beslutning: Rådet drøftede og besluttede deres høringssvar.
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.
På de kommende møder vil et af punkterne være ”Nyt fra arbejdsgrupper”. Arbejdsgrupperne tager på eget initiativ kontakt til hinanden.
Rådet ønsker en slags ”atlas” over foreninger/grupper, der arbejder med integration/emner, der er interessante for Integrationsrådet. Sekretæren sørger for at indsamle oplysninger. Rådet drøftede ideer med hensyn til hvordan man kan komme i
dialog med foreningerne /grupperne og skabe netværk. Dialogmøde skrives på rådets idekatalog.
Arbejdsgrupperne er foreløbig:
•
•
•
•
•

Gladsaxe Loves Culture – er afholdt for 2018 – arbejdsgruppe nedsættes i
2019
Kvinders rettigheder: Dorte, Reem
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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Drøftelse: Intet nyt fra arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper tager selv initiativ til at mødes.
7. Evaluering af Gladsaxe Loves Culture den 2. juni 2018
Integrationsrådet var igen i år medarrangør af Gladsaxe Loves Culture. I år var der
gæster fra Gladsaxe venskabsby Charlottenburg-Wilmersdorf.
Hvordan gik dagen. Hvad gik godt? Og hvad er der behov for at justere på til næste
år?
Orientering om formandens deltagelse i middag i Tivoli om aftenen sammen med
Borgmesteren og gæsterne fra Charlottenburg-Wilmersdorf.
Orientering og drøftelse: Årets Gladsaxe Loves Culture gik rigtig godt og med et
godt program. Integrationsrådet havde den flotteste stand nogensinde. Farrukh orienterede om gæster fra venskabsbyen Charlottenburg-Wilmersdorf. Og han fik mulighed for at fortælle om hvordan Integrationsrådet i Gladsaxe arbejder og høre om
hvordan man arbejder Integrationsrådet i i Charlottenburg-Wilmersdorf. Farrukh deltog i middag om aftenen i Tivoli sammen med borgmester, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget m.fl.
I forbindelse med middagen kom invitation fra Charlottenburg-Wilmersdorf til at deltage i møde sammen med Minden (en anden tysk venskabsby). Det blev aftalt, at Michael (Dorph) taler med Borgmester herom.
8. Evaluering af Gladsaxedagen 2018 den 25. august 2018
Integrationsrådet havde som vanligt en stand på Gladsaxedagen. Hvordan gik dagen? Kom rådet i snak med de besøgende? Hvad skal evt. gøres anderledes næste
år?
Drøftelse:
Der var flere forbi Integrationsrådets stand, end der plejer med spørgsmål til rådets
arbejde. Rådet kan evt. lave en FAQ ud af det, så rådet finder ud af hvad der rør sig
blandt besøgende.
Quiz skal fremover ned på 5 spørgsmål. F.eks. en tekst hvor man kan finde svarene
og quizzen på bagsiden. Bør bruges til at starte dialog. Skal quiz og svar evt. formidles f.eks. på hjemmesiden eller i Gladsaxebladet?
9. Meddelelser
Formand:
- KL’s Integrationstræf 2018, 17. september i Nyborg, skal en eller flere fra rådet
deltage – Rasmus, Farrukh, Michael, Sara deltager.
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-

Integrationspolitisk netværk – Skal rådet deltage – Nej, Det vil være bedre at
få oplægsholdere ud.

-

Samarbejde på tværs af kommuner. Sidste år startede man et samarbejde
med omkringliggende kommuner, hvor i første omgang rådenes formænd/næstformænd og sekretærer deltog. Lyngby-Tårbæks kommunes integrationsråd har taget tråden og vil invitere til nyt møde.

-

Farrukh orienterede om, at et tidligere medlem af Integrationsrådet har taget
initiativ til en udstilling om nydanskere på Gladsaxe Bibliotekerne. Muligheden
for at få udstillingen på næste Gladsaxe Loves Culture undersøges.

-

Rådet holder julefrokost, 22. november 2018, Farrukh skriver ud om tid og
sted.

-

Integrationspris, Farrukh nævnte muligheden. Enighed at høre om andre kommuners erfaringer med en sådan pris. Sekretæren forhører sig. Skal på som
punkt på næste møde.

Medlemmer:
- Der er (har været) mangfoldigheds dag både i Lyngby og på Frederiksberg
den 1. september.
-

Michael (Hansen) Oplyste, at han nu også sidder i skolebestyrelsen på GXU
(Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole)

-

15. september er der markedsdag i HG, som er et åbent hus arrangement,
Mikkel anbefaler alle at kigge forbi. Åbent fra kl. 12.-1 8

Sekretær: Integrationsrådet har fået forslag til skolestruktur i Mørkhøjområdet i høring. Den er kommet 30.08 og kunne ikke nå at komme på dagsorden. Det aftales, at
Michael (Hansen) udarbejder forslag til svar, som de øvrige medlemmer forholder sig
til.
10. Eventuelt
T-shirts, som er blevet lavet til Integrationsrådet, udleveres på næste møde.
Kommende møder 2018:
Mandag den 5. november 2018 kl. 17.30
Julefrokost den 22. november 2018 (socialt arrangement uden dagsorden)
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