Integrationsrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Integrationsrådets konstituerende møde den 13. maj 2014
Deltagere:
Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerepræsentant
Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerepræsentant
Eli Kassis, flygtninge-/indvandrerepræsentant
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen
Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
Ulla Sandbæk, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
Erik Hamre, Handelsstandsforeningen
Fra forvaltningen:
Søren Bønløkke
Jacob Berger Strønæs
Karl Bøtker (referent)
Afbud:
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerepræsentant
Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerepræsentant
Fraværende:
Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerepræsentant
Kate Skavin, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte)
1. Valg af Integrationsrådets formand, jf. § 6 i rådets vedtægt
Rådets vedtægt og forretningsorden var fremsendt med mødets dagsorden. Det fremgår af § 6 i
Integrationsrådets vedtægt, at valget af rådets formand ledes af det ældste af de medlemmer, der er
udpeget af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Valget af formand blev ledet af Anne
Hjorth.
Anne Hjorth spurgte, om nogen ønskede at opstille som formand. Ellen Margrethe Andersen
oplyste, at hun indstillede Eli Kassis som formand. Eli Kassis oplyste, at han gerne ville tage mod
indstillingen.
Integrationsrådet valgte enstemmigt Eli Kassis som formand. Eli Kassis overtog herefter ledelsen af
mødet.

2. Valg af Integrationsrådets næstformand, jf. § 6 i rådets vedtægt
Eli Kassis spurgte, om nogen ønskede at opstille som næstformand. Ayesha Khwajazada oplyste at
hun gerne ville opstille som næstformand.
Integrationsrådet valgte enstemmigt Ayesha Khwajazada som næstformand.

3. Introduktion til Integrationsrådet og Gentofte Kommune
Integrationsrådets årsredegørelse 2013 og Gentofte Kommunes Integrationspolitik var fremsendt
inden mødet til medlemmernes orientering.
Søren Bønløkke orienterede om Integrationsrådets opgaver, herunder om, at rådet ifølge sin vedtægt
rådgiver og afgiver vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i Gentofte Kommune.
Søren Bønløkke orienterede endvidere om Gentofte Kommunes organisering. Kommunen er en
politisk ledet organisation. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer. Kommunalbestyrelsen har
organiseret arbejdet i en række stående politiske udvalg med hver 7 medlemmer, der er valgt af og
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunen er desuden administrativt organiseret i en
række opgaveområder (”forvaltninger”).
Endelig orienterede Søren Bønløkke om, at kommunen ikke blot modtager rådgivning fra
Integrationsrådet, men også fra Seniorrådet og Handicaprådet.
Eli Kassis takkede for orienteringen.
4. Valg af 1 repræsentant til Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte
Ellen Margrethe Andersen, der hidtil har været Integrationsrådets repræsentant i Det Lokale
Beskæftigelsesråd (LBR), orienterede om Beskæftigelsesrådets opgaver m.v. Hun oplyste i den
forbindelse, at det er muligt at kommunernes lokale beskæftigelsesråd bliver nedlagt i forbindelse
med den kommende beskæftigelsesreform.
Ellen Margrehe Andersen oplyste endvidere, at hun gerne ville fortsætte i LBR.
Integrationsrådet valgte enstemmigt Ellen Margrethe Andersen som rådets repræsentant i LBR.
5. Integrationsrådets hjemmeside
Karl Bøtker oplyste, at det foregående Integrationsråd i 2013 oprettede en hjemmeside om rådet:
http://www.integrationgentofte.dk/. Hjemmesiden skal vedligeholdes og opdateres af
Integrationsrådets medlemmer, mens oplysningerne om Integrationsrådet på kommunens
hjemmeside opdateres af kommunen. Han oplyste samtidig, at årsabonnementet for rådets
hjemmeside er på ca. 320 kr., og spurgte om rådet ønskede at beholde hjemmesiden.
Integrationsrådet besluttede at beholde hjemmesiden og anmodede om at abonnementet forlænges
et år. Opdateringen m.v. af hjemmesiden drøftes på førstkommende møde.
6. Næste møder
Det besluttedes at Integrationsrådets møder så vidt muligt holdes på torsdage kl. 17.30-19.30.
Rådets sekretær laver forslag til mødeplan for resten af 2014.
På forslag fra Søren Bønløkke blev det besluttet, at Integrationsrådet på de kommende møder
introduceres til kommunens forskellige opgaveområder.
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7. Afholdelse af eventuelt seminar for Integrationsrådet
På forslag fra Søren Bønløkke besluttede rådet at afholde et seminar, hvor medlemmerne bl.a. kan
lære hinanden bedre at kende og drøfte hvordan man ønsker at arbejde i rådet. Seminaret holdes så
vidt muligt i slutningen af august. Rådets sekretær udsender forslag til mødetidspunkter.
8. Eventuelt
Ayesha Khwajazada orienterede om, at hun den 3. maj 2014 havde deltaget i
repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Her blev der orienteret om REMs
foregående 4-årige funktionsperiode, og deltagerne valgte fem medlemmer til det nye råd. Rådets
hidtidige formand, Muhsin Türkyilmaz, blev genvalgt som medlem. REMs 5 andre medlemmer
udpeges af ministeren, og REM vil efterfølgende holde konstituerende møde, hvor REM vil vælge
sin formand m.v. Det blev oplyst på repræsentantskabsmødet, at alle integrationsråd er velkomne til
at rette henvendelse til REM. Der kan i øvrigt henvises til REMs hjemmeside: www.rem.dk.
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