Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 14. december 2021
Mødet blev afholdt virtuelt

Til stede:
•
•
•
•
•
•
•

Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand
Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand
Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Birgit Jensen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
Ane Palsberg, skoleområdet
Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen

Fra forvaltningen:
•
•

Bo Sund, Erhverv, Beskæftigelse og Integration, Social & Sundhed
Ida Juhler, Stab & Udvikling, Social & Sundhed (sekretær)

•
•
•
•
•

Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen
Michael Dall, Håndværkerforeningen
Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

•

Ummy Hamyar (inviteret af Ane)

Afbud:

Gæst:

1. Velkomst og siden sidst
Ayesha bød velkommen til mødet, som desværre var nødt til at være virtuelt pga. stigende smitte.
Hun takkede for de 10 år, hvor hun har været med i rådet, heraf 8 år som formand. Hun genopstiller
ikke til det kommende integrationsråd, da hun skal flytte, men ikke ved om hun fortsat kan blive
boende i kommunen. Rådet takkede for hendes store indsats som formand.

2. Kort orientering
•
•

•

Opgaveudvalg: Den medsendte oversigt overafsluttede og igangværende opgaveudvalg blev
gennemgået.
Ny kommunalbestyrelse: Bo Sund orienterede om den nye kommunalbestyrelse, der begynder
deres arbejde fra nytår. Søren Heisel og Anton Brünche-Olsen vil fremover være repræsentanter
fra kommunalbestyrelsen i Integrationsrådet. Rådet takkede Katja S. Johansen for hendes
indsats og gode samarbejde de sidste 4 år.
Kommunekvote for modtagelse af flygtninge i 2022: Kvoten er blev ændret, så kommunen fra
1. marts og et år frem, skal byde velkommen til ca. 14 flygtninge.
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3. Højdepunkter fra KL’s integrationstræf
Ellen Margrethe havde sammen med daglige koordinator Melia Koutina Nielsen været til KL’s
Integrationstræf. I den anledning delte Ellen Margrethe nogle indtryk med rådet:
•

Blokerer vi selv for integrationen? Det var overskriften på et oplæg af psykolog Naderah
Parwani, der talte om, at der er behov for brud med fastlåste måder at se etniske minoriteter på.
Vi skal forstå hvilke strukturelle vilkår, de kommer fra og hvilke mindset, de kommer med. Ser vi
tydeligt nok, hvordan vores egne begrænsninger blokerer for indsigten i mennesker, der er
anderledes end os selv? Ellen Margrethe sagde, at det har givet inspiration til at se på, hvordan
Netværkshuset kvinderne i huset på. Hun foreslog også, at Integrationsrådet inviterede Naderah
Parwani til at holde oplæg i kommunen.

•

Sproglig opkvalificering af ledige borgere, var et andet indlæg fra KL’s integrationstræf, som
Ellen Margrethe fremhævede. Manglende sproglige kompetencer er en af de største
udfordringer for, at ikke-vestlige ledige kan indtræde på arbejdsmarkedet og der er behov for
kreative løsninger. Næstved Kommune gav eksempler på, hvordan de har en sprogkonsulent
ansat i beskæftigelsesafdelingen, som udvikler sprogplaner i samspil den enkelte borger og
interne samt eksterne interessenter. Ellen Margrethe foreslog, at vi kunne tage det op som tema
i det nye integrationsråd.

4. Tidsplan i forhold til Integrationsrådsvalget den 24. februar 2022
Ayesha fortalte, at der i øjeblikket er en nyhed om at melde sig som kandidat til det nye
Integrationsråde, som man kan finde på kommunens hjemmeside, i Villabyerne og i Gentofte Lige
Nu. I Kommuneservice kan interesserede kandidater hente en opstilleblanket, som også kan
downloades fra hjemmesiden.
Interesserede kandidater kan også få hjælp og svar på spørgsmål i Netværkshuset torsdag den 16.
december og igen den 3. januar 2022. Alle interesserede er også velkomne til at kontakte Ayesha
eller Kosna for at høre nærmere.
Der blev stillet spørgsmål til om det er muligt at gennemføre valget som planlagt i lyset af den
voksende smitte og myndighedernes anbefalinger til at mødes med færre mennesker for at
begrænse smitten.
OBS: Efter mødet er det besluttet at udskyde fristen for aflevering af udfyldt opstillingsblanket, foto
og motivation til tirsdag den 11. januar 2022, kl. 12. Det vil også blive annonceret på hjemmesiden
efter jul, og der vil komme en ny tidsplan. I må meget gerne informere om den nye dato i jeres
netværk. Hvis I har spørgsmål, så kontakt valgkoordinator Karl Bøtker på tlf. 39 98 60 40 eller på mail
karb@gentofte.dk

5. Evaluering af Integrationsrådets arbejde og arbejdsform
Rådet var på forhånd blevet bedt om at forholde sig til en række spørgsmål inden mødet. Hvert
medlem kom med deres synspunkter om rådets arbejde og arbejdsform.
Der var generelt enighed om, at møderne under pandemien har været vanskelige, og
medlemmernes engagement har været svingende bl.a. på grund af corona. Møderne og arbejdet i
rådet var mere konstruktive i årene fra 2018 og frem til foråret 2020.
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Nedenfor er en opsamling på medlemmernes tilbagemelding - opdelt i temaer:

Indhold på møderne
•
•
•

Der er behov for at tale mere om integration i rådet, og finde ud af, hvad vi skal gøre med det vi
ved.
Der bliver måske brugt for meget tid på opgaveudvalg, og for lidt om integration.
Det er vigtigt, at vi har mulighed for at blive hørt ved større politiske beslutninger. Det er
relevant, og det kan overvejes, om der fremover kan afholdes korte onlinemøder med nyt fra
opgaveudvalg, så det ikke tager tid fra møderne. Det er i diskussionerne, at vi får noget ud af
det, og ikke i de skriftlige oplæg.

Medlemmernes deltagelse
•
•
•
•

Det har været en udfordring at fastholde og engagere flygtninge-/indvandrerrepræsentanterne i
rådet. Der har været for få til at ordentligt at få drøftet de emner, som rådet har talt om.
Der skal være større respekt om Integrationsrådet, og at det betyder noget, at man stiller op.
Det er en vigtig og seriøs opgave.
Der skal være et eller andet synligt værktøj, som de valgte repræsentanter kan få med fx et logo
på, fx en iPad.
Det handler også om motivationen, når man skal deltage i møderne og lytte og være med – det
tager en masse energi.

Mødernes form
•

Det bør overvejes at ændre møderne lidt ved at afholde dem på en anden måde. Der kan fx
nedsætte arbejdsgrupper om særlige problemstillinger, som kan bruges til at belyse en
udfordring eller problemstilling.

Evalueringen af rådet vil indgå i det arbejdet i det det nye integrationsråd, som vil være klar igen fra
marts-april 2022.

22. december 2021/Ida Juhler
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