Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 17.30 – 19.30
Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

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

Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
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1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 10. april 2018
Godkendt.
3. Opfølgning på Integrationsrådets årlige møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede i 2006 at invitere Integrationsrådet til et årligt møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Integrationsrådet deltog i år på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den
15. maj. Rådet havde forinden mødet indsendt emner, de ønskede at drøfte med udvalget.
Hvordan gik mødet? Og gav mødet anledning til noget konkret, Rådet vil arbejde videre med?
Hvilke andre overvejelser gav mødet anledning til?
Drøftelse:
På mødet var der forskellige synspunkter på hvorvidt Integrationsrådet skal have en
”ekspert rolle” eller om de skal have fokus på projekter. Der var ikke så meget snak
om, hvad rådet ønsker at gå i gang med. Mødet bar præg af, at der er tale om et nyt
råd.
Hvis Integrationsrådet ønsker at søge penge til projekter eller lignende, skal der laves en beskrivelse af de konkrete ideer. Michael (Hansen) og Rasmus arbejder videre med nogle ideer.
Der er kommet særskilt referat fra mødet.
4. Orientering om repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter (Sara)
Sara deltog den 5. maj på det årlige repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter. Denne gang i Odense. Sara orienterer om emner mm, der blev drøftet på
mødet.
Orientering:
Sara orienterede fra mødet den 5. maj. Der var primært tale om orientering for de
nye om Rådet for Etniske Minoriteters (REM) arbejde, ligesom der var valg til REM.
Der er udgivet et visionskatalog (Medborgerskab & Integration i Danmark – et visionskatalog) om REM’sfokuspunkter; 1) Uddannelse blandt børn og unge, 2) demokratisk deltagelse og medborgerskab blandt etniske minoriteter, 3) Revision/re- definition af danskhed, 4) Boligpolitik og boligområder.
Visionskataloget kan ses her (kan downloades).
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5. Opfølgning på emner for det nye integrationsråd
Rådet har på de første møder i 2018 drøftet mulige emner at arbejde med. En række
emner er kommet frem på møderne. Disse vedlægges som bilag 1.
•

På seneste møde i april blev det besluttet, at Sara kommer med et oplæg om
punktet ”Iværksætteri” med henblik på at kortlægge behov, tal på området og
evt. arbejde videre med dette. Status? Blev ikke drøftet.

•

Rådet drøftede desuden mulighederne for en mindre pulje penge til initiativer,
der fremmer integration. Status efter mødet med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget? Michael (Hansen) og Rasmus arbejder videre med nogle ideer
som anført under punkt 3.

•

Rasmus orienterede om to professorer fra Ålborg Universitet, der kan belyse
emnet integration ud fra et forskningssynspunkt. Han undersøger, hvad de koster at invitere ud. Som inspiration. Status på dette? Rasmus oplyste, at han
ikke har fået svar fra eventuelle oplægsholdere.

Drøftelse og beslutning:
Rådet drøftede emner på ny og besluttede at nedsætte 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. Liste med medlemmers mailadresser genfremsendes med referatet.
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
Fritidsliv; Rune, Dorte, André, Rasmus, Michael (Hansen)
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6. Gladsaxe Loves Culture
Dato for Gladsaxe Loves Culture, som Integrationsrådet er medarrangør af, er lørdag
den 2. juni 2018.
Orientering om status på forberedelser.
Bemanding i Rådets stand er på plads. Mail er sendt ud med navne på de, der passer standen og tidspunkter. Quiz til dagen bliver lavet, så den kan ses på mødet den
24. maj. Sekretæren sørger for indkøb af præmie.
Hvilket yderligere indhold skal standen have?
Orientering:
De sidste forberedelser er i gang. Der kommer besøg fra venskabsby Charlottenburg/Wilmersdorf (Berlin). De går med i paraden.
7. Gladsaxedagen lørdag den 25. august 2018
Integrationsrådet skal have en stand på dagen. Formanden har sørget for tilmelding.
Hvad skal standen indeholde?
Hvem tager sig af forberedelser?
Hvem kommer på dagen?
Drøftelse og beslutning:
Som indhold ønskes quiz igen + noget andet, som besluttes hen over sommeren.
På dagen deltager Farrukh, Reem, André. Eventuelt flere. Suppleanter er også velkomne til at melde sig.
8. Meddelelser
Formand:
• Henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp om projekt Mind Spring. Sekretæren
redegjorde for projektets indhold og ide. Der var enighed om at svare, at det
ikke var op til et integrationsråd at tage stilling, men at Dansk Flygtningehjælp
bør henvende sig til forvaltningen.
•

Henvendelse fra kommunens borgerrådgiver - inviteres til mødet den 30.08
2018 (har sagt ja tak til invitation).

•

Opfølgning på overvejelser om hvordan Facebook skal bruges – der blev ikke
talt så meget om punktet. Har man gode ideer, så gå til Reem eller Rasmus.
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•

Henvendelse fra Netværk for Flygtninge og Indvandrere – er blevet inviteret til
mødet den 30.08. Netværket har i skrivende stund sagt ja tak til at komme.

Medlemmer: Opfølgning på henvendelse fra Kanal Gladsaxe Radio og TV om deltagelse i et program. (Michael og Michael). Det har ikke været muligt at finde et tidspunkt for deltagelse. Der bliver fulgt op på henvendelsen, når det er muligt.
Sekretær: Der er kommet høringsmateriale om Gladsaxe strategi 2018-2022. Sættes på næstkommende møde. Der er høringsfrist den 26.08, sekretæren forsøger at
få det udsat til 31.08, så det kan drøftes på mødet den 30.08.
Integrationsrådet er inviteret til Gladsaxemødet den 11.06. Gladsaxemødet er et dialogværksted og starten på en proces, hvor man med inspiration fra FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling igangsætter handlinger og initiativer, der kan indfri ambitionen om bæredygtig vækst og velfærd.) Farrukh deltager.
9. Eventuelt
Farrukh foreslog at gøre fremtidige møder længere, så flere punkter kan nås. Der var
ikke stemning for forslaget.

Kommende ordinære møder i Integrationsrådet:
Torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30 – 19.30
Mandag den 5. november 2018 kl. 17.30 - 19.30
Andre vigtige datoer
Gladsaxedag lørdag den 25. august
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