
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Integrationsrådets møde den 19. februar 2015 

 

Deltagere:  
Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerepræsentant, formand 

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerepræsentant, næstformand 

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Ulla Sandbæk, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 

Fra forvaltningen: 

Thomas Bille 

Jacob Berger Strønæs 

Karl Bøtker (sekretær, referent) 

Karoline B. Petersen, Børn og Skole, Ungdomsskolen (deltog under punkt 1-3) 

Line Marstrand Jensen, Social & Sundhed, Social & Handicap Myndighed (deltog under punkt 1-3) 

 

Afbud: 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 

Heidi Fink Hesselholt 

 

Fraværende:  

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerepræsentant   

Kate Skavin, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 

 

1. Valg af ny formand 

Det fremgår af § 6 i Integrationsrådets vedtægt, at der foretages fornyet formandsvalg, hvis 

formanden udtræder af rådet, og at valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen på det 

møde, hvorunder valget skal afholdes.  Valget af formanden ledes af det ældste af de medlemmer, 

der er udpeget af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.  

 

Anne Hjorth ledte valget og oplyste at Ayesha Khwajazada havde ønsket at opstille. Hun spurgte, 

om andre ønskede at opstille, hvilket ikke var tilfældet.  

 

Ayesha Khwajazada blev herefter valgt enstemmigt som formand, og overtog ledelsen af mødet i 

henhold til vedtægten.  

 

   

2. Eventuelt valg af ny næstformand 

Da den tidligere næstformand opstillede og blev valgt som ny formand, jf. punkt 1, skulle der 

udpeges ny næstformand. Ayesha Khwajazada spurgte, om nogen ønskede at opstille som 

næstformand.  
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Kosna Savage oplyste, at hun ønskede at opstille, og blev valgt enstemmigt som næstformand.  

 

 

3. Orientering om ViTo-projektet v/Karoline Margrethe B. Petersen, Ungdomsskolen, og Line 

Marstrand Jensen, Social & Handicap Myndighed. 

 

Karoline Margrethe B. Petersen og Line Marstrand Jensen orienterede om Videncenter for 

Tosprogede (ViTo) ved gennemgang af en række plancher, der efterfølgende er sendt til 

Integrationsrådets medlemmer med mødereferatet.  

 

ViTo blev i 2007 oprettet på skoleområdet, og i 2011 udvidet til en tværfaglig samarbejdsmodel, 

der skal koordinere en helhedsorienteret indsats for flygtninge på tværs af forvaltninger og 

afdelinger i Gentofte Kommune. Projektet indebærer overordnet, at der udpeges en koordinerende 

sagsbehandler for den enkelte flygtning, og at denne sagsbehandler har ansvaret for koordination 

med andre relevante sagsbehandlere. Det er med projektet bl.a. lykkedes at bidrage til, at den 

enkelte flygtning har fået en mere helhedsorienteret oplevelse af sagsbehandlingen end tidligere. 

For at sikre kvaliteten, har konsulentfirmaet LG Insight løbende evalueret modellen, og fungeret 

som sparringspartner i processen. Evalueringen har været en af de mest omfattende, der er foretaget 

i Danmark på dette område, og viste bl.a. en progression på en række borgerrelaterede områder: 

målgruppens evne til at drage nytte af støtte og behandling, børn/unges trivsel, voksnes sociale og 

helbredsmæssige forhold, forældreressourcer/kompetencer samt beskæftigelse.       

 

Der blev spurgt, vor mange sagsbehandlere den enkelte flygtning møder, og oplyst, at dette 

afhænger af hvilken flygtning der er tale om. En 30-årig enlig flygtning vil normalt kun have en 

enkelt sagsbehandler i Jobcenteret, mens flygtningefamilier vil kunne have flere sagsbehandlere, 

f.eks. fra Jobcenteret og børneområdet.  

 

Der blev videre spurgt, hvad tilgangen af mange nye flygtninge i 2015 vil indebære. Thomas Bille 

oplyste, at tilgangen nødvendigvis må indebære, at kommunen skal anvende flere ressourcer på 

hjælp til flygtningene end hidtil. Hvis Gentofte Kommune eventuelt modtager mange flygtninge, 

der har brug for omfattende hjælp efter sociallovgivningen m.v., vil dette kunne udfordre ViTo-

modellen. Han oplyste i den forbindelse, at staten yder finansiel hjælp til kommunerne, bl.a. i form 

af bloktilskud og refusion.    

 

Der blev desuden spurgt til om kommunen er opmærksom på inddragelse af foreningslivet. Jacob 

Berger Strønæs oplyste, at ViTo længe har arbejdet længe på at skabe adgang for enlige flygtninge 

til foreninger, ikke mindst sportsklubber. Flygtninge informeres fortløbende om det vigtige i at 

deltage i foreninger, da foreningslivet er noget helt centralt i det danske samfund. Der orienteres 

også om hvilke foreninger der er. Det er erfaringen, at det er vigtigt med frivillige til at fastholde 

den enkelte flygtning i at deltage i træning i pågældendes sportsklub.    

 

Endelig blev det oplyst, at ViTo har været præsenteret på KLs integrationstræf, ligesom andre 

kommuner har vist interesse for denne ”Gentofte-model.”  

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Karoline Margrethe B. Petersen og Line Marstrand 

Jensen for orienteringen.  
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4. Godkendelse af udkast til redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2014 

(Udkast til redegørelse er vedlagt dagsordenen)  

Integrationsrådet godkendte udkastet. Årsredegørelsen er efterfølgende publiceret på kommunens 

hjemmeside.   

 

5. Orientering om flygtningesituationen v/Thomas Bille 

Thomas Bille orienterede om, at Udlændingestyrelsen tidligere har udmeldt, at Gentofte Kommune 

i 2015 vil få en såkaldt kvote på 104 flygtninge. Det forventes derfor, at kommunen skal modtage 

op til dette antal flygtninge i år. Antallet af kvoteflygtninge vil være væsentligt større end hidtil, og 

vil give kommunen større opgaver end tidligere år, herunder med at finde tilstrækkeligt med 

boliger. Kommunen arbejder dog allerede på dette, og har herunder fokus på at finde 

flygtningeboliger rundt om i hele kommunen. Det er forventningen, at der med en række tiltag vil 

blive fundet det fornødne antal boliger, samtidig med at kommunen fortsat også kan yde lovpligtig 

hjælp med andre boligtyper, f.eks. husvildeboliger.  

 

Som nævnt ovenfor yder staten finansiel hjælp til kommunerne, bl.a. i form af bloktilskud og 

refusion. Økonomien er ret kompliceret, og det undersøges nu af kommunens økonomiafdeling, i 

hvilket omfang de faktiske udgifter vil kunne dækkes via statslige midler.     

 

6. Næste møde  

Næste møde afholdes torsdag den 16. april 2015 kl. 17-19.  

 

Thomas Bille orienterede om, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) ønskede et 

fællesmøde med Integrationsrådet i Netværkshuset tirsdag den 14. april kl. 17.00- ca. 18.00 om 

flygtningesituationen med fokus på beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Når fællesmødet er slut 

gennemfører EBU sit ordinære møde fra ca. kl. 18.00-19.00. Integrationsrådet besluttede, at rådet 

ønsker at deltage i fællesmødet fra kl. 17.00 til ca. 18.00.  

 

7. Eventuelt 

Ulla Sandholm orienterede om, at Trampolinhuset, der er et medborgerhus for asylsøgere i 

Købehavns Kommune, i et stykke tid arbejdet på et pilotprojekt om at gøre asylansøgere 

arbejdsmarkedsparate. Projektet skal gennemføres med ISS, COOP og en til to kommuner som 

partnere. Trampolinhuset har rettet henvendelse til Gentofte Kommune om et samarbejde. Ulla 

Sandholm foreslog i den forbindelse, at kommunen etablerede et indslusningstilbud i form af en 

mentorording, hvor flygtninge kunne opnå arbejdsmarkedskendskab inden for ældre- og 

børneplejeområdet. Hun fandt, at en sådan ordning, der ikke må være løntrykkende eller i øvrigt 

have utilsigtede konsekvenser i forhold til arbejdsmarkedet m.v., burde ske via kommunens 

Jobcenter.  

 

Integrationsrådets øvrige medlemmer og forvaltningen fandt at det var et fint forslag. Samtidig blev 

det dog fundet vigtigt, at det er Jobcenteret der foretager en nøje vurdering af, hvorvidt forslaget 

kan indpasses i forhold til de øvrige indsatser i forhold til flygtninge, og at det samtidig fortsat er de 

enkelte arbejdspladser, der vurderer i hvilket omfang de kan håndtere borgere på særlige vilkår på 

den enkelte arbejdsplads.  

 

 


