
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde torsdag den 14. september 2017 

 
Til stede:  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

 Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen  

 Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

 
Fra forvaltningen: 

 Helene B. Rasmussen, Social & Sundhed 

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole 

 Karl Bøtker, Social & Sundhed  

 Naja Lassen, projektleder ved indkvartering Hellerupvej 22-26 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

 
Ikke til stede/afbud:  
Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  
Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   
Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 
Lars Hylling Axelsson, Skolebestyrelserne 
Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

 
 

1. Rundvisning i den midlertidige indkvartering for flygtninge på Hellerupvej 22 og oplæg med status 
på modtagelse af flygtninge i kommunen v/Naja Lassen, projektleder 
 
Naja Lassen indledte med at orientere om den midlertidige indkvartering for flygtninge på Hellerupvej 
22, hvor der på sigt vil være plads til cirka 60 flygtninge med 30 beboere fordelt på hhv. stueetagen og 
1. sal. Som udgangspunkt bor der to beboere i hvert værelse. Der er to køkkener og tre toiletter på 
hver etage samt ekstra toiletter og baderum i kælderen til hhv. mænd og kvinder. Derudover er der 
også i fastlagte tidsrum mulighed for at benytte baderum i idrætshallen, samt bruge idrætshallen. Der 
findes også vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumblere i hovedbygningen. Der er fælles 
beboerrum og spisestue på hver etage. Røde Kors, som er til stede i indkvarteringen hele døgnet, har 
desuden kontor og personalerum til bl.a. overnatning. Røde Kors har stor erfaring og viden om 
målgruppen, og deres opgave er bl.a. at støtte integrationen ved at hjælpe de nyankomne til at få en 
god ny hverdag i Gentofte med vægt på fællesskab og selvstændighed. En opgave er bl.a. at 
tilrettelægge rengøring. Der er gode udendørsfaciliteter med bl.a. boldbane og to legepladser. Naja 
Lassen understregede, at det er beboernes eget hjem og derfor er der aflåst mellem de øvrige 
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faciliteter på adressen. De øvrige faciliteter er bl.a. idrætshal, VITO-udskoling og en kommende 
fremskudt sagsbehandling af bl.a. flygtninge. 
 
Herefter var der rundvisning i hovedbygningen, hvor rådet fik adgang til stueetagen og fik bl.a. set 
køkken, toiletter, opholdsrum samt værelser. I kælderen fik rådet også set kantine, køkken og rum der 
er reserveret til frivillige aktiviteter.  
 
En stor gruppe frivillige, naboer, skoler og kirke har vist interesse for at yde en frivillig indsats sammen 
med beboerne, og de er kommet med mange ideer og forslag. Det første skridt bliver etablering af en 
madklub for beboere og frivillige med indkøb og tilberedning af sund mad for få midler i det store 
køkken og i kantinen. Derfra vil flere andre frivillig aktiviteter vokse i samarbejde med bl.a. 
Venligboerne, Netværkshuset og Røde Kors. 

 
2. Integrationsrådsvalget den 22. februar 2018, herunder at finde kandidater v/ Karl Bøtker 

Karl Bøtker orienterede om det kommende valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til 
Integrationsrådet, der bliver afholdt på Gentofte Rådhus den 22. februar kl. 18.00. Ved dette valg skal 
der vælges 6 medlemmer og op til 6 stedfortrædere. Han gennemgik nogle af de bestemmelser, der er 
fastsat i Integrationsrådets valgprocedure, og tidsplanen for valget, som rådet havde godkendt på 
mødet den 23. marts 2017.  

Karl Bøtker oplyste endvidere, at der ikke blev afholdt valgmøde ved det seneste valg i februar 2014, 
da der kun opstillede 6 personer, og alle dermed var valgt som medlem.    

Der var enighed i rådet om, at det er en udfordring at fastholde de valgte medlemmer i hele den 4-
årige funktionsperiode.   

Netværkshusets repræsentanter oplyste, at de gerne ville påtage sig at afholde et informationsmøde 
om Integrationsrådets arbejde og hvilke opgaver, som rådet udfører, og om at det er vigtigt at valgte 
medlemmer kommer til møderne. Mødet skal være i oktober-november 2017. 

Netværkshusets repræsentanter oplyste endvidere, at de gerne ville stå for et opstillingsmøde i 
begyndelsen af december. Karl Bøtker oplyste i den forbindelse, at kandidaterne skal udfylde en 
opstillingsblanket med tekst og foto senest den 4. januar 2018.  

Rådet talte om, at der på næste møde er behov for at præsentere en kommunikationsplan for valget, 
herunder brug af fx sociale medier, Villabyerne, Ungecamperen, julearrangement, Sprogcenter 
Hellerup mv. 

 
3. Status på Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og 

beskæftigelse v/Kosna Savage 
 
Kosna Savage orienterede om, at opgaveudvalget havde holdt tre møder. På det seneste møde blev 
der nedsat to arbejdsgrupper, som hhv. skulle se på læringsvideoer om dansk kultur i en uddannelses- 
og beskæftigelsessammenhæng og ung-til-ung-ordninger på uddannelsessteder. Arbejdsgrupperne har 
holdt et møde i august og skal afrapportere til udvalget på det kommende møde den 27. september. 
Der er forsat derudover tre møder yderligere i udvalget. 
 
Der følges op på næste møde i rådet. 

 
4. Eventuelt 
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Rådet for etniske minoriteter, REM, har genoptrykt en guide til demokratiske deltagelse i Danmark, 
titlen ”Det er dit valg”, som har fokus på kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017. Pjecen 
bestilles til distribution til Ungdomsskolen, bibliotekerne, Borgerservice og Netværkshuset, og linket 
er: http://rem.dk/radet/publikationer/det-er-dit-valg-2017-1. 

 

 

http://rem.dk/radet/publikationer/det-er-dit-valg-2017-1

