
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde torsdag den 7. december 2017 

 
Til stede:  

 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  

 Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 Lars Hylling Axelsson, Skolebestyrelserne 

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

 Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Fra forvaltningen: 

 Helene B. Rasmussen, Social & Sundhed 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Ikke til stede/afbud:  
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 
Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 
Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole 
Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 
Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   
 
 

1. Tidsplan i forhold til Integrationsrådsvalget den 22. februar 2018 v/Ayesha Khawajazda 

Ayesha orienterede om, at hun og Kosna til julefesten på rådhuset søndag den 3. december i kantinen havde en 
bod, hvor de fortalte om valg til Integrationsrådet og havde fortalt om rådets arbejde.  

Netværkshuset er vært for et arrangement om hvordan det er at være medlem af rådet, og det sker torsdag den 
14. december kl. 18.00 med deltagelse af medlemmer fra rådet.  

Den 2. og 3. januar 2018 vil medlemmer fra rådet være tilgængelige i Netværkshuset et par timer hver aften for 
rådgive og hjælpe evt. kandidater med opstilling. 

Alle, der ønsker at stille op som kandidater til rådet, skal udfylde en blanket, som kan hentes på kommunens 
hjemmeside: http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/R%C3%A5d-og-
n%C3%A6vn/Integrationsraadet/Integrationsraadsvalg-2018 

Information om Integrationsrådet findes på www.gentofte.dk/integrationsrådet 

 

 
2. Evaluering af Integrationsrådets arbejde og arbejdsform v/Ida Juhler 

De fremmødte delte sig i to grupper, og fik udleveret fem spørgsmål, som blev besvaret i fællesskab i gruppen 
og efterfølgende fremlagt for resten af rådet. Nogle af de gode ting ved at være medlem af rådet er bl.a., at de 
mange informationer omkring integration, har givet indsigt og forståelse for opgaven. Kommunikationsplanen, 
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med beskrivelse af rådets forskellige aktiviteter, som fx formidles via rådets Facebook-side, har været med til at 
øge rådets synlighed. Det har bl.a. været deltagelse i velkomstfesten for nye flygtninge i 2015 og 2016 og den 
årlige julefest på Rådhuset. Men det blev også nævnt, at der var en del aktiviteter i kommunikationsplanen, som 
ikke var blevet gennemført. Rådets medlemmer oplever desuden stor afstand til målgruppen. Langsommelig 
proces, fravær af konkrete projekter og overblik over økonomi blev også nævnt, som noget der har været 
mindre godt. Alle nævnte også at der har været dårligt fremmøde blandt særligt repræsentanterne fra 
flygtninge og indvandrere.  

På spørgsmålet om forvaltningen kunne forbedre arbejdet for medlemmerne blev det nævnt, at der var en for 
lille økonomi til aktiviteter. Generelt var der enighed om, at forvaltningen gør det godt og at det er godt, at der 
er repræsentanter fra rådet i flere opgaveudvalg. Det er godt at bruge de gode eksempler på integration i 
kommunen. Der var et ønske om, at forvaltningen gerne må støtte et ”nyt” netværkshus for unge og støtte de 
frivillige foreninger. Forvaltningen oplyste, at frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge støtte via § 18.  

Der var også gode råd og tips til de kommende medlemmer: Sørg for at udnytte mulighederne for at få 
indflydelse, vær aktiv og tålmodig og sørg for at afstemme forventninger. Konkret var der forslag om at 
henlægge nogle temaer til workshops, og så var der forslag om en fælles kommunikationsbase til viden og 
oplæg. 

Se desuden vedlagte bilag med opsamling på evalueringen. 
 
 
3. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 


