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Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 19. februar 2019 

 
Til stede:  

 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Zakir Hussain Shahoo, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Pernille-Leeloo Ottosen, børneområdet  

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Fra Kommunalbestyrelsen 

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Fra forvaltningen: 

 Bo Sund, Social & Sundhed 

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Afbud:  

 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  

 Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

 Ane Palsberg, skoleområdet 
 

 

1. Velkomst og siden sidst 

Ayesha Khawajazda, formand for Integrationsrådet, bød velkommen til årets første møde. Ayesha 
refererede til opsamlingen på sidste mødes tema om modtagelse af flygtninge og henviste bl.a. til, at 
det er vigtigt at nyankomne flygtninge får hurtig kontakt til kommunen og får tilbudt en frivillig 
kontaktperson. De særlige råd til kommunen var, at det er en udfordring for flygtninge, hvis de skal 
skifte mellem forskellige praktikpladser, i stedet for at komme i løntilskud eller varig beskæftigelse, 
at det kunne være ønskværdigt med én kontaktperson i kommunen og at det er vigtigt, at alle 
flygtninge får afklaret deres kompetencer. 

 
 
2. Orientering om integration  

 

 Opgaveudvalg:  
”Vi Skaber Sammen”: Ayesha, der har plads i opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” fortalte, 
at udvalget har afholdt det første møde i januar, hvor opgave og medlemmer blev 
præsenteret. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan kommunens 
fire råd, herunder Integrationsrådet, evt. kan spille endnu bedre sammen med politikerne. 
Der er planlagt en proces på tværs af rådene.  
”Tryghed for borgerne” har udpeget medlemmer, men ikke afholdt møde endnu.  
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Yderligere fem opgaveudvalg er i gang med rekruttering af medlemmer, som rådets 
medlemmerne fik en mail om den 7. februar.  

 Kort status på modtagelse af flygtninge i kommunen: 
På kvoten for 2018 har Gentofte Kommune modtaget 21 flygtninge ud af de 24, som 
kommunen var sat til skulle modtage inden kvoteåret sluttede den 1. marts. På kvoten for 
2019 har kommunen endnu ikke modtaget besked om nye flygtninge til kommunen. I år er 
kvoten på 18 flygtninge. 

 Nyt fra møde i december med tre andre integrationsråd: 
Mødet fandt sted den 10. december 2018 i Lyngby-Taarbæk sammen med Furesø og 
Gladsaxe. Der blev udvekslet erfaringer med arbejdsform og arrangementer, og fremover vil 
rådene invitere til hinandens arrangementer. Gentofte Kommune er vært for næste møde 
den 11. juni. Referat af mødet og oversigt over aktiviteter sendes til rådet. 

 Nyt fra dialogmøde om forebyggelse af negativ social kontrol: 
Kosna havde den 4. december 2018 været til dialogmøde, som havde givet nyttig viden og 
redskaber om, hvordan man fx i integrationsrådet kan arbejde med at forebygge negativ 
social kontrol.  
 
 
 

3. Tema 1: Familiesammenføring og arbejdet med familierne  
 
Integrationskonsulent Lone Skotte Højlo, Familiecenteret, var inviteret for at for fortælle rådet om 
deres arbejde med at møde familier som enten er familiesammenført til en flygtning eller kommet til 
kommunen som flygtninge. Arbejdet er forebyggende og kan gives op til tre år efter ankomst til 
kommunen. Medarbejderne taler bl.a. arabisk, tigrinya og farsi/dari, og har stor personlig erfaring 
med kulturmøder og integrationsarbejde. Målet for indsatsen er, ”at forældrene så tidligst som 
muligt er velorienterede omkring og har forståelse for, hvad familielivet indebærer i en dansk 
kontekst. Det inkluderer, at de skal have kendskab til, hvad der forventes af dem som forældre i 
Danmark, og derved udvikle et bedre greb om deres eget liv og handlemuligheder, så de ikke glider 
ud i en passiv bane på sidelinjen, fordi de sprogligt eller kulturelt kan have svært ved at følge med.”   
 
Integrationskonsulenterne arbejder bl.a. med at sikre børns trivsel og bygge bro til fx daginstitution 
og skole ved hjælp af samtaler med forældre. De støtter også børn i at deltage i fritidsaktiviteter og 
hjælper med at tilvejebringe en forståelse af, hvad vi tænker ”engagement” er i en dansk kontekst. 
En andet eksempel, som Lone kom med er begrebet ”offentlig ansat”, som der kun findes ét ord for 
på arabisk, mens det på dansk dækker over mange typer af ansættelser i det offentlige. Hun fortalte, 
at de støtter børn i at deltage i fx legegrupper og fødselsdage, som er en god indgang til få kontakt 
med danske familier. I det hele taget arbejder de ud fra mange perspektiver, og skal have blik for 
bl.a. job, skole, økonomi, fritid, sundhed og daginstitution. 
 
Lones oplæg vedlægges referatet. 
 
 
4. Tema 2: Orientering om forslag til lovændringer – paradigmeskift og konsekvenser 
 
Bo Sund, chef for Erhverv, Beskæftigelse og Integration, orienterede rådet om L 140, der er forsalg til 
lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. 
Bo Sund beskrev følgende ændringer: 

 Flygtninges opholdstilladelser bliver midlertidige 

 Opholdstilladelser ændres til midlertidige 
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 Færre vil få forlænget opholdstilladelse, hvis det ikke strider med internationale 
forpligtigelser 

 Bortfald af retskrav på en permanent bolig 

 Nedsættelse af ydelser 

 Integrationskontrakt ændres til ”selvforsørgelses- og hjemrejseprogram” 

 Øget fokus på repatriering, dvs. hjemsendelse 

 Mulighed for loft over familiesammenføringer, hvis der bliver behov for det. 

 Etablering af udrejsecenter på Lindholm for udviste kriminelle og personer på tålt ophold. 

Bo Sund fortalte, at de fleste ændringer vil træde i kraft fra den 1. marts 2019.  
Lovændringerne blev vedtaget i Folketinget torsdag den 21. februar 2019. 
 
 
5. Eventuelt 
 
Næste møde: tirsdag den 21. maj 2019. Der er ikke besluttet et tema endnu. 

 

Ida Juhler 

26. februar 2019 
 
 


