
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Integrationsrådets møde den 9. december 2014 

 

Deltagere:  
Eli Kassis, flygtninge-/indvandrerepræsentant, formand 

Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerepræsentant, næstformand 

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 

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 

Karl Bøtker (sekretær, referent) 

 

Afbud: 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

 

Fraværende:  

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerepræsentant   

Kate Skavin, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 

 

1. Godkendelse af udkast til ny vedtægt for Integrationsrådet 

Et udkast til revideret vedtægt var udsendt sammen med mødets dagsorden.   

 

Karl Bøtker orienterede om, at baggrunden for dette dagsordenspunkt var, at det efter nedlæggelsen 

af Børnerådet og Skolerådet er nødvendigt at fastsætte nye bestemmelser om udpegning af 

medlemmer, der repræsenterer daginstitutions- og skoleområdet. Ved gennemgangen af den 

gældende vedtægt har forvaltningen også fundet, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage enkelte 

andre ændringer.  

 

Integrationsrådet godkendte udkastet, der i januar 2015 vil blive forelagt Socialudvalget og 

Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.  

 

2. Godkendelse af udkast til revideret forretningsorden 

Et udkast til revideret forretningsorden var udsendt sammen med mødets dagsorden.   

 

Karl Bøtker oplyste, at det fremgår af den gældende forretningsorden, at den er fastsat i medfør af 

den gældende vedtægt. Da der har været behov for at revidere vedtægten, jf. punkt 1, har 

forvaltningen vurderet, at det vil være nødvendigt også at revidere forretningsordenen, så den er 

fastsat i medfør af den kommende vedtægt. Ved en gennemgang af forretningsordenen har 

forvaltningen også fundet, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage enkelte andre ændringer.  
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Integrationsrådet godkendte udkastet. 

 

3. Integrationsrådets deltagelse i evt. rådgivende forum i forhold til beskæftigelsesindsatsen i 

Gentofte Kommune v/Ellen Margrethe Andersen  

 

Ellen Margrethe Andersen gjorde opmærksom på, at Gentofte Kommunes Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalg i et brev i november 2014 orienterede om, at de nuværende lokale 

kommunale beskæftigelsesråd – herunder LBR Gentofte, hvor Ellen Margrethe Andersen 

repræsenterer Integrationsrådet – nedlægges formelt med udgangen af 2014. Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets brev har tidligere været sendt til Integrationsrådets medlemmer, da 

udvalget anmodede rådet om senest den 12. november 2014 at tilkendegive, om rådet ville være 

interesseret i at indgå i et nyt lokalt forum. Efter en række tilkendegivelser via e-mails fra rådets 

medlemmer har sekretæren meddelt udvalget, at Integrationsrådet ønsker at indgå i et sådant forum. 

Ellen Margrethe Andersen anførte i den forbindelse, at det havde været bedst, hvis Integrationsrådet 

havde haft mulighed til at drøfte udvalgets henvendelse på et møde.    

  

Thomas Bille orienterede om, at medlemmerne af LBR har givet tilbagemelding til forvaltningen i 

forhold til, om de ønsker at indgå i en fortsættelse af et LBR-lignende organ. Det forventes at 

spørgsmålet vil blive politisk behandlet i januar 2015.  

 

4. Næste møde  

Næste møde afholdes torsdag den 19. februar 2015 kl. 17-19.   

 

5. Eventuelt 

Eli Kassis oplyste, at han fraflytter kommunen, og derfor ikke kan fortsætte i Integrationsrådet. 

Integrationsrådets medlemmer og forvaltningen udtrykte stor beklagelse over, at Eli Kassis 

udtræder af rådet.  

På førstkommende møde vil Integrationsrådet derfor vælge sin ny formand m.v.    

Ellen Margrethe Andersen spurgte, om kommunens muligheder for at etablere en mentorordning for 

unge flygtninge og indvandrere under uddannelse, med henblik at de kan få sparring m.v. Hun 

oplyste, at Københavns Kommune har en sådan ordning, og at de unge studerende generelt har 

været glade for den. Thomas Bille oplyste, at kommunen vil undersøge mulighederne for en sådan 

ordning.   

Ayesha Khwajazada orienterede om Integrationsrådets julearrangement, der som de foregående år 

blev 1. advent i Rådhusets kantine. Arrangementet var gået godt, og der have været mange 

besøgende. Kosna Savage oplyste, at der dog ikke havde deltaget mange børn med flygtninge-

/indvandrerbaggrund. Rådet drøftede herefter forskellige mulige tiltag, der kan skabe øget 

opmærksomhed om julearrangementet i forhold til disse børn og deres forældre. Integrationsrådet 

anmodede rådets sekretær om at sætte emnet på dagsordenen til det førstkommende møde efter 

sommerferien 2015.    

Medlemmerne takkede afslutningsvist hinanden for et godt samarbejde i 2014.  

 


