
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat af Integrationsrådets møde den 25. august 2011 

 
Deltagere: 
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand      
Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 
Tamara A. Al-Sultany, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Kirsten Kierkegaard, kommunalbestyrelsesmedlem (deltog under punkt 1-2)  
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  
Niels Henrik Kromann, Børnerådet 
Per Johansen, Håndværkerforeningen 
 
Fra forvaltningen m.v.: 
Søren Bønløkke 
Jacob Berger Strønæs  
Mette Mie Nielsen (deltog under punkt 1) 
Karl Bøtker (referent) 
 
Afbud:  
Jan Carstens, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG)  
 
Fraværende: 
Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Thea Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem  
Erik Hamre, Handelstandsforeningen 
Michael Christian Jørgensen, Skolerådet 
 
 
1. Orientering om Frederikkevej 21 v/juridisk chef Mette Mie Nielsen 
Juridisk chef Mette Mie Nielsen orienterede om de lovregler, der er fastsat om nedlæggelse af 
forbud mod beboelse (kondemnering) m.v.   
 
Ifølge Byfornyelsesloven skal Kommunalbestyrelsen (kommunen) føre tilsyn med ejendomme, der 
anvendes til beboelse og ophold, hvis det vurderes, at de er sundhedsfarlige. Beboelser skal yde 
tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, have tilstrækkelig opvarmning og et 
tilfredsstillende indeklima. 
 
Mette Mie Nielsen oplyste videre, at nogle ejendomme ikke har et tilfredsstillende indeklima som 
følge af skimmelsvamp, der kan forårsage helbredsproblemer. I sådanne tilfælde har kommunen 
mulighed for at nedlægge forbud mod beboelse (kondemnering), og/eller meddele påbud om 
udbedring af de sundhedsfarlige forhold. 
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Genhusning af de berørte beboere kan enten ske midlertidigt eller som permanent genhusning. Det 
er beboeren der beslutter om genhusningen skal være midlertidig eller permanent.   
 
Ved midlertidig genhusning skal der være mindst 1 rum for hver to personer i husstanden. 
Genhusning kan være ophold på hotel eller lignende. Lejeren beholder sin oprindelige lejekontrakt 
og betaler leje til det oprindelige lejemål. Kommunen betaler det midlertidige lejemål. 
 
Ved permanent genhusning skal der enten være et rum mere end antallet af husstandsmedlemmer, 
eller samme antal rum som den tidligere bolig, med mindre den var beboet af mere end 2 personer 
pr. rum. Boligen skal have passende kvalitet, udstyr og beliggenhed. Permanent genhusning giver 
udlejer ret til at opsige lejeren i det oprindelige lejemål. 
 
Mette Mie Nielsen gav herefter en overordnet orientering om sagsforløbet i ejendommen 
Frederikkevej 21.   
 
Maja Mølholm takkede afslutningsvis Mette Mie Nielsen for orienteringen.  
 
2. Godkendelse af anbefaling til kommunalbestyrelsen  

(Udkast til anbefaling er vedlagt dagsordenen) 
Kirsten Kierkegaard oplyste indledningsvis, at hun fandt at udkastet indeholdt mange gode forslag. 
Hun fandt dog, at hun ikke havde mulighed for at underskrive anbefalingen, da hun ud over at være 
medlem af Integrationsrådet er medlem af Kommunalbestyrelsen. Udkastet indeholder en række 
anbefalinger til projekter, der vil kræve kommunal finansiering, og som kommunalpolitiker fandt 
hun det ikke muligt at binde sig under de igangværende budgetforhandlinger i 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Kirsten Kierkegaard anførte en række bemærkninger til udkastet. I relation til forslag vedrørende 
mødregrupper foreslog hun at der blev taget kontakt til kommunens sundhedsplejersker, ligesom 
der kunne tages kontakt til det nye Frivillighedscenter vedrørende forslag vedrørende reserve-
/bedsteforældre/ressourcepersoner. Hun foreslog endvidere, at der kiggedes på de nuværende tilbud 
inden for breddeidræt.  
 
Maja Mølholm gennemgik udkastet og orienterede om baggrunden for de enkelte anbefalinger.   
 
Ayesha Khwajazada spurgte til muligheden for at involvere sportsklubber for så vidt angår idræt. 
Søren Bønløkke oplyste, at Integrationsrådet i tidligere funktionsperioder har drøftet dette, og 
efterfølgende har bl.a. Jægersborg Boldklub ydet en del hjælp.  
 
Noël Bizimana anførte, at det kan være vanskeligt at opretholde løbetræning året rundt grundet 
Danmarks kolde vintre. Samtidig er det erfaringen, at mange flygtninge og indvandrere ikke er 
motiverede for motion, ligesom de ikke er bekendt med risikoen for, at man på længere sigt kan få 
helbredsproblemer ved manglende motion.  
 
Integrationsrådet godkendte udkastet med den bemærkning, at Kirsten Kierkegaard i egenskab af 
kommunalbestyrelsesmedlem ikke kan tilslutte sig rådets anbefaling.  
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3. Kommunikation – opfølgning (fra undergruppe) 
Maja Mølholm oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Amneh Hawwa, Ayesha 
Khwajazada, Ellen Margrethe Andersen og Maja Mølholm, der arbejder med en række 
arrangementer m.v. i Netværkshuset, herunder om tillidsskabende kommunikation, oplæg for 
frivillige om kulturmøder ved Basim Osman. Arrangementerne vil blive afholdt i Netværkshuset 
efteråret 2011 og foråret 2012.  
 
Jacob Berger Strønæs anbefalede at Netværkshuset korrdinerer arrangementerne med relevante 
fagpersoner fra Gentofte Kommune, UU-Nord m.v.      
 
4. Sundhed   
Amneh Hawwa orienterede om, at hun arbejdede med planlægningen af et arrangement, hvor både 
en mandlig og en kvindelig læge underviser lokale flygtninge og indvandrere i basale 
kropsfunktioner, forebyggelse, smertelindring m.v. Der vil også blive mulighed for at de enkelte 
deltagere kan henvende sig om helbredsproblemer.  
 
Maja Mølholm oplyste, at Netværkshuset arbejder på at indarbejde dette arrangement i 
Netværkshuset program for aktiviteter i efteråret 2011.  
 
Amneh Hawwa anførte, at der var erfaring for, at generelle orienteringer om helbredsforhold kan 
spare sundhedssystemet for mange udgifter. Nogle flygtninge og indvandrere er ikke bekendt med 
basale forhold omkring helbred, hvorfor nærmere oplysning om f.eks. kropsfunktioner kan spare 
unødige lægebesøg, ligesom information om vigtigheden af sund kost og motion kan forebygge 
forekomsten af en række sygdomme, herunder diabetes 2.  
 
5. Hvad gør Gentofte Kommune for at afhjælpe problem med praktikpladser til unge under 

uddannelse? Jf. Håndværkerforeningens bemærkning under evt. på sidste møde 
Søren Bønløkke orienterede om, at Gentofte Kommune har fokus på at få unge i gang med en 
uddannelse, herunder skaffe praktikpladser. Kommunens virksomhedskonsulenter er i kontakt med 
mange virksomheder, ligesom kommunen er i fortløbende dialog med erhvervsskoler og andre 
kommuner. Det må imidlertid konstateres, at det under den nuværende økonomiske krise er svært at 
skaffe praktiskpladser til unge.  
 
Jacob Berger Strønæs orienterede om, at Gentofte Kommune har fået bevilget midler til at afholde 
et CSR-seminar. Forberedelsen af seminaret sker i samarbejde med LBR, Social & Sundhed og 
Børn, Unge og Fritid. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der har taget kontakt til CBS 
(Copenhagen Business School) for at få bistand til at forberede afholdelsen af seminaret.   
 
Per Johansen oplyste, at han har forelagt spørgsmålet om at skaffe flere praktikpladser for 
Håndværkerforeningen. Meldingen herfra er, at man vil gøre meget for at skaffe praktikpladser. En 
forudsætning herfor er dog at de enkelte håndværkere får flere opgaver, herunder fra kommunen.  
 
Søren Bønløkke oplyste, at han var bekendt med at Håndværkerforeningen tidligere har 
tilkendegivet dette ønske overfor borgmesteren, og redegjorde endvidere kort for kommunens 
retningslinier for udbud af håndværkeropgaver m.v.   
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6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af julearrangement 
Maja Mølholm orienterede om, at der arbejdes med et tilsvarende arrangement som i 2010, der 
afholdes 1. advent (søndag den 27. november) 
 
Noël Bizimana og Maja Mølholm er forløbig deltagere i arbejdsgruppen.  
 
7. Status på iværksatte projekter (ungeprojekt -”invitation til middag”- ½dags seminar NB! 

som forberedelse find egne eksempler på vellykkede og mindre vellykkede kulturmøder) 
Maja Mølholm oplyste at ungeprojektet udsættes. Ayesha Khawajazada arbejder på et spiseprojekt 
for unge, der forventes iværksat i foråret 2012.  
 
”Invitation til middag:” Maja Mølholm oplyste, at 27 danske familier og 27 udenlandske har meldt 
sig til arrangementet, der afholdes d. 6. oktober 2011.  
 
Seminar for Integrationsrådet: Maja Mølholm oplyste at enkelte medlemmer ikke kan deltage i 
seminaret, der afholdes den 8. september 2011. Hun anmodede samtidig medlemmerne tænke over 
erfaringer med vellykkede og mindre vellykkede kulturmøder, inden seminaret afholdes.  
 
8. Eventuelt 
Intet.  
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