
Referat af Integrationsrådets møde den 24. august 2010 

 
Deltagere: 
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand      
Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 
Tamara A. Al-Sultany, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Kamran Keshavarzi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 
Kirsten Kierkegaard, kommunalbestyrelsesmedlem   
Thea Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem  
Erik Hamre, Handelstandsforeningen 
Niels Henrik Kromann, Børnerådet 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke 
Jacob Berger Strønæs  
Caroline Muxoll  
Karl Bøtker (referent) 
 
Afbud:  
Huda Falah, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Jan Carstens, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 
Per Johansen, Håndværkerforeningen 
 
 
1. Orientering om aktiviteter og tiltag, der har med flygtninge/indvandrere at gøre fra 
- Netværkshuset  
Tamara A. Al-Sultany orienterede om en række af Netværkshusets aktiviteter, herunder 
computerundervisning, cykelkursus for kvinder, en fisketur på Øresund. Der planlægges spisning 
efter ramadanen, der slutter den 9. september. I marts 2010 påbegyndte Netværkshuset et nyt 
projekt om arbejdet med ældre flygtninge og indvandrere. Projektet har til formål at sikre at de 
ældre ikke bliver ensomme. Der har bl.a. været afholdt en tur til Forstbotanisk have og 
Charlottenlund Fort for en lille gruppe ældre. Yderligere er der planlagt ekskursion til Frederiksborg 
Slot, sammen med det øvrige Netværkshus. 
 
Tamara A. Al-Sultany spurgte om kommunen kan yde hjælp til transport, herunder af handicappede 
der bruger kørestol i forbindelse med udflugter arrangeret af Netværkshuset. Søren Bønløkke 
oplyste, at Netæværkshuset modtager tilskud efter reglerne om frivilligt socialt arbejde, hvorefter 
der kan ydes hjælp til sådanne udgifter. Han ville endvidere undersøge om der kan ydes hjælp efter 
andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Det er efterfølgende oplyst, at der som udgangspunkt 
ikke bevilges hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning til et sådant formål. Svært 
bevægelseshæmmede personer, som ikke kan benytte almindelige offentlige transportmuligheder og 
har fået bevilget et engangshjælpemiddel fra kommunen, kan dog mod betaling få individuel kørsel 
med minibus til kuturelle aktiviteter m.v. Kørslen ydes af MOVIA/FLEXTRAFIK. 
Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Gentofte Kommune, Pleje & Sundhed.    
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- Børnerådet  
Niels Henrik Kromann oplyste at Børnerådet endnu ikke har behandlet emner med særlig relation til 
Integrationsrådets område.  
 
- Skolerådet 
Der er endnu ikke udpeget medlem fra Skolerådet til Integrationsrådet. 
 
- Handelsstandsforeningen 
Erik Hamre oplyste, at han som ny repræsentant for Handelsstandsforeningen har drøftet med 
foreningens formand om hvad foreningen kan bidrage med i forhold til integrationsindsatsen. 
Handelstandsforeningen ønsker at bidrage mest muligt til at flygtninge og indvandrere får mulighed 
for at få arbejde i detailhandelen i kommunen.  
 
- Håndværkerforeningen  
Håndværkerforeningen var ikke repræsenteret på mødet.  
 
- SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 
SIG var ikke repræsenteret på mødet.  
 
- LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) 
Ellen Margrethe Andersen oplyste at LBR i sin nye funktionsperiode har holdt to møder, og bl.a.  
har drøftet Beskæftigelsesplan 2010 og Handlingsplan 2010. Der har endvidere været drøftet status 
på forsikrede og ikke-forsikrede ledige.  
 
- Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Kierkegaard oplyste at der ikke var nyt fra Kommunalbestyrelsen, der holder sit første 
møde efter sommerferien den 30. august 2010.  
 
2. Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, herunder LBR’s beskæftigelsesrettede indsats 
for borgere med anden etnisk baggrund end dansk v/Caroline Muxoll, Jobcenter Gentofte 
Caroline Muxoll gav med udgangspunkt i plancher en bred orientering om Sociale Tilbuds og 
Jobcenter Gentoftes integrationsindsats, der sker efter reglerne i bl.a. integrationsloven, lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Caroline Muxoll orienterede endvidere med udgangspunkt i plancher om Gentofte Kommunes 
projekt: ”Den særlige integrationsindsats,” der havde opstart den 1. februar 2010. Projektet vedrører 
personer omfattet af integrationsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der endnu ikke er i 
ordinært arbejde eller i løntilskud. For at kunne deltage i projektet skal man kunne møde på arbejde 
hver dag. Projektet har 25 pladser. Kommer en projektdeltager i ordinært arbejde eller løntilskud, 
optages en ny projektdeltager. Der holdes tæt kontakt til den enkelte borger (projektdeltager), så der 
kan justeres på planer i tide, hvis der skulle opstå problemer. Der udarbejdes en konkret 
aktivitetsplan, som kræver borgerens aktive deltagelse. Aktivitetsplanen justeres løbende under 
forløbet. Arbejdspladserne kan f.eks. være børnehaver, skoler, butikker, håndværksfirmaer og 
køkkener, men ikke rengøringsfirmaer. Det er projektets målsætning er at få 20 % af deltagerne i 
job (løntilskud) eller uddannelse.   
 
Efterfølgende var der en drøftelse af oplægget.  
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Plancherne er sendt til rådets medlemmer efter mødets afholdelse.  
 
3. Jobskabende møde i Netværkshuset v/Ellen Margrethe Andersen  
Ellen Margrethe Andersen foreslog at håndværkere og andre erhvervsgrupper deltog i et 
jobskabende møde med forskellige stande, og oplyste om hvad der krævedes for at blive ansat i de 
forskellige erhverv, f.eks. som elektriker og eller bankuddannet. Der kunne også laves et 
arrangement med en jobbørs.  
 
Erik Hamre oplyste, at han vil høre om Handelsstandsforeningen kan stille med en eller flere 
repræsentanter til et sådant møde. Søren Bønløkke oplyste, at kommunen gerne stiller med en 
repræsentant for kommunens arbejdspladser.  
 
Maja Mølholm oplyste, at Netværkshuset vil gå videre med ideen om et jobskabende møde m.v.   
 
4. Status på Vangede Nord-projektet  
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
5. Kunstudstilling  
Maja Mølholm oplyste at der er etableret et samarbejde mellem Integrationsrådet, repræsenteret ved 
Thea Mikkelsen og Maja Mølholm og Netværksgruppen repræsenteret ved Arne Madsen med 
henblik på at organisere en kunstudstilling i Traneudstillingen. Udstillingen skal vise værker af 
henholdsvis danske og interkulturelle kunstnere og har som formål er at skabe dialog om inklusion 
og interkultur. Hensigten er ud over det voksne publikum at inddrage børn og unge og ved 
arrangementer i Øregårdssalen at skabe diskussioner og ny indsigt. Der ansøges om midler fra 
Statens Kunstråd. 
 
6. Næste møder 
Maja Mølholm oplyste, at hun, Ayesha Khwajazada og forvaltningen havde holdt et møde med 
Fouzi Abdelrazik fra IKONSULENT om afholdelse af seminar for Integrationsrådet. Det blev aftalt 
at seminaret bl.a. skal give mulighed for at rådets medlemmer lærer hinanden bedre at kende, og 
komme ind på hvad et integrationsråd og en kommune er.  
 
Integrationsrådet besluttede at seminaret holdes på det tidspunkt, der tidligere har været foreslået, 
nemlig tirsdag den 21. september 2010 kl. 13-18. Det endelige program sendes til medlemmerne 
forud for seminaret, der afholdes på Bernstorff Slot.  
 
Rådets sekretær har tidligere udsendt et forslag til mødedatoer. Integrationsrådet godkendte 
forslaget. Der holdes derfor møde følgende datoer:  

1. Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 18.00  
2. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 18.00 
3. Mandag den 7. februar 2011 kl. 18.00  
4. Tirsdag den 5. april 2011 kl. 18.00  

 
7. Eventuelt 
Intet.  
 
 


