
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 20. september 2012 

 
Deltagere: 
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand      
Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte (deltog under 
punkt 1)  
Niels Henrik Kromann, Børnerådet  
Per Johansen, Håndværkerforeningen 
 
Fra forvaltningen: 
Gitte Petersen, Børn og Familie (deltog under punkt 1) 
Lisbet Hammershaimb Rasmussen, Sociale Institutioner og Familieplejen (deltog under punkt 1) 
Marianne Lincke Christiansen, Social & Handicap (deltog under punkt 1) 
Nozad Barmerni, Social & Handicap (deltog under punkt 1) 
Jacob Berger Strønæs (deltog under punkt 2-5) 
Søren Bønløkke (deltog under punkt 1) 
Karl Bøtker (referent) 
 
Øvrige deltagere: 
Samir Rafiqi (deltog under punkt 1-2) 
 
Afbud:  
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen  
Louisa Schønnemann Bøttkjær, Kommunalbestyrelsen  
Erik Hamre, Handelstandsforeningen  
 
Fraværende: 
Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
 
 
1. Modtagelse af nytilkomne flygtninge (voksne og uledsagede) i Gentofte Kommune 

v/souchef Gitte Petersen og Lisbet Hammershaimb Rasmussen, Børn og Familie, leder 
Marianne Lincke Christiansen og Nozad Bamerni, Sociale Tilbud 

 
Maja Mølholm bød indledningsvis oplægsholderne velkommen.  
 
Marianne Lincke Christiansen oplyste, at Gentofte Kommune modtager flygtninge fra FN’s 
flygtningekvote samt flygtninge fra Udlændingeservices flygtningekvoter. I praksis modtages flest 
flygtninge fra sidstnævnte kvote. De enkelte flygtninge afhentes på asylcentre m.v.  
 
I 2012 forventer kommunen at modtage minimum 37 flygtninge. Til dato er der modtaget 13, heraf 
flere uledsagede børn. De fleste uledsagede flygtningebørn i Gentofte Kommune kommer fra 
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Afghanistan. De øvrige er fra Irak, Iran, Eritrea, Etiopien, Cameroun, Nigeria, Burma og Kosovo. 
En afrikansk familie kommer til kommunen i november. De resterende flygtninge forventes at 
komme i den sidste del af året.   
 
Kommunen følger generelt flytninge tæt, herunder med rådgivning. Det går mange af dem godt. 
Der arbejdes tættere med flygtninge med traumer, f.eks. med rådgivning om transport og indkøb.  
 
Hjælp til flygtninge ydes efter integrationsloven. Flygtninge modtog tidligere starthjælp, men i dag 
ydes der kontantmedhjælp, der er en højere ydelse. Flygtninge kan bl.a. også – hvis betingelserne er 
opfyldt - få bevilget støtte i hjemmet eller hjælp til enkeltudgifter. Der ydes også rådgivning om 
hjælp hos andre myndigheder, f.eks. at egen læge kan henvise til behandling for psykologiske 
traumer på Gentofte Hospital.  
 
På spørgsmål fra Maja Mølholm oplyste Marianne Lincke Chtistiansen, at kommunen er 
opmærksom på, at nogle flygtninge har brug for at oplysninger gentages mange gange, og at nogle 
flygtninge f.eks. kan have svært ved at benytte offentlig transport også efter flere års ophold i 
Danmark. Nozad Barmerni oplyste, at han og en kollega yder mentorstøtte til flygtninge med bus- 
og togkørsel, f.eks. hjælp til at forstå zonesystemet.    
 
På spørgsmål fra Ellen Margrethe Andersen oplyste Marianne Lincke Christiansen, at en voksen 
flygtning typisk har to sagsbehandlere, en fra Social & Hanciap og en fra Jobcenteret. Flygtninge 
med komplekse problemstillinger kan dog have flere sagsbehandlere.  
 
Ellen Margrethe Andersen spurgte, hvad der sker med de unge, der forbliver i ufaglært job. 
Marianne Lincke Christiansen oplyste, at det generelt er kommunens indtryk, at de unge er ret 
ambitiøse. Mange vil f.eks. gerne i gymnasiet. Nogle går det knap så godt, hvilket måske kan 
skyldes social arv eller særlige familiemønstre.  
 
Maja Mølholm spurgte om integrationsperioden forlænges efter 3 år, hvis man har traumer, eller 
fortsat har vanskeligt ved dansk. Marianne Lincke Christansen oplyste, at den lovbestemte periode 
ikke forlænges, men at kommunen fortsætter med at yde hjælp til traumeramte flygtninge. Nozad 
Barmerni oplyst, at Jobcenteret overtager sagsbehandlingen efter integrationsperioden er udløbet. 
Jobcenteret kan henvise til danskundervisning, hvis der vurderes at være behov for dette, f.eks. i 
forbindelse med at den pågældende skal i arbejde.   
 
Gitte Petersen og Lisbet Hammershaimb Rasmussen orienterede herefter om Børn og Families 
foranstaltninger over for børn og unge i alderen 0-23 år, herunder efterværn til 18-23-årige.  
 
Børn og Familie modtager det enkelte flygtningebarns/den unge flygtnings sag, inden pågældende 
flytter til kommunen, og aflægger besøg hos barnet/den unge på flygtningecentret. Gentofte 
Kommune modtager primært drenge, og p.t. kun fra Afghanistan. En enkelt pige kommer fra Iran. 
Kommunen har tilbud for børn/unge på Dohns Minde (p.t. 5 uledsagede flygtninge) og i Josephine 
Schneiders Ungdomsboliger (p.t. 2 uledsagde flygtninge). Der kan etableres forskelligartede tilbud 
efter den enkeltes behov, herunder plejefamilie.   
 
Når sagsbehandleren indstiller til en foranstaltning, sker det i samarbejde med den unge. De fleste 
unge ønsker at bo sammen med andre danskere, ligesom de fleste ønsker at bo i 
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københavnsområdet. Beslutning om foranstaltning træffes af Visitationsudvalget, der bl.a. består af 
en konsulent for Sociale Institutioner og forstanderne.  
 
De fleste børn/unge får tildelt en værge, der bl.a. hjælper dem med at finde rundt i kommunen. Der 
ydes hjælp til psykologbistand, hvis der er behov herfor, ligesom nogle kan få tildelt støtteperson 
med samme sprog og kultur, hvis de f.eks. har vanskeligheder med at forstå dansk.  
 
Maja Mølholm takkede afslutningsvis oplægsholderne for deltagelsen i mødet.  
 
2. Oplæg og samtale med to unge uledsagede flygtninge om deres oplevelse af at komme til 

Gentofte kommune (Samir og Mohammed)  
Maja Mølholm oplyste, at borgeren Mohammed havde meldt afbud til at deltage.  
 
Samir Rafiqi fortalte, at han var ung, afghansk flygtning, der efter ankomsten til Danmark havde 
været på asylcenter i Thisted. Her fik han tilbudt at få bopæl i tre kommuner, og valgte Gentofte. 
Under rejsen fra asylcentret til Gentofte Kommune var han ikke ledsaget af en medarbejder fra 
kommunen. Han var da 17 år. I Gentofte fik han anvist et værelse, hvor han skulle bo for sig selv. 
Han kunne imidlertid ikke bo alene, og kontaktede Nozad Barmerni herom. Efter en uge fik han 
bopæl et andet sted, hvor der også boede andre. Han har været glad for at bo der. Han fik udpeget 
en voksen kontaktperson, senere fik han en ny, yngre kontaktperson. Indtil han blev 18 havde han 
også en værge. Det har fungeret godt med både kontaktpersoner og værge.  
 
Han har gået på Ungdomsskolen og fik god undervisning der. Da mange elever kommer fra 
Afghanistan, har de talt modermål i pauserne, og kun dansk med lærerne. De fik derfor ikke trænet 
så meget dansk, som de kunne. Samtidig oplevede han, at det var svært at få kontakt med danskere.  
 
Maja Mølholm oplyste, at hun inden mødet havde talt med en 30-årig iransk mand af kurdisk 
afstamning, der ikke kunne deltage i mødet. Han havde fortalt, at han havde været på asylcentret 
Sandholm, inden han kom til Gentofte. Han ville gerne have haft et forbesøg fra kommunen inden 
flytningen, det fik andre flygtninge fra deres kommende kommune. Ved flytningen fik han ikke sine 
ting med sig, de blev eftersendt. Han havde manglet personlig kontakt ved ankomst til kommunen. 
Selve ankomsten havde været ret problematisk for ham, men overordnet var han glad for at bo i 
Gentofte Kommune, herunder for sin bolig. Samtidig havde han oplevet det som en forbedring at gå 
fra starthjælp til kontanthjælp.  
 
Hvad angik hans sproglige uddannelse var han utilfreds over sit sprogskolehold, idet der på hans 
sprogskolehold var der flere dansk gifte kursister. De havde gjort større fremskridt end ham, da de 
også kunne tale dansk hjemme. Han havde selv svært ved at følge med. Han havde dog selv gjort 
fremskridt ved selv at søge frivilligt arbejde 2 gange om ugen. Ligesom Samir Rafiqi efterlyste han 
mere kontakt med danskere.  
 
Jacob Berger Strønæs oplyste, at kommunen ser den manglende kontakt mellem danskere og 
flygtninge som en udfordring. For så vidt angår skolesøgende unge, er de sproglige vanskeligheder 
imidlertid ofte en barriere, både i forhold til at få danske kammerater og til at kunne følge med i 
undervisningen. Han gjorde opmærksom på, at der findes en række andre ungdomsuddannelser ud 
over gymnasiet, og at UU-Nord vejleder de unge herom. Endvidere kan der læres meget dansk på 
arbejdspladser og i praktikforløb. Han foreslog at man kontakter Frivillighedshuset, hvis der ønskes 
formidlet kontakter til arbejdspladser.  
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Maja Mølholm foreslog at der i fornødent omfang etableredes 1-1 ordninger, hvor der blev talt 
dansk, herunder i forbindelse med en bytur eller lignende. Hun foreslog endvidere, at der blev lagt 
lydfiler med relevante fremmedsprog på de dele af kommunens hjemmeside, der vedrører 
modtagelse af flygtninge.  
 
Endelig blev det foreslået, at kommunale medarbejdere aflægger på asylcentrene, når flygtninge 
skal flytte til Gentofte Kommune. Jf. det udtalte behov hos de unge flygtninge, som nævnt ovenfor. 
 
Maja Mølholm anførte afslutningsvis, at Gentofte Kommunes modtagelse af flygtninge efter hendes 
opfattelse generelt fungerer godt.   
  
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der tager hånd om arrangementet 1. advent (søndag den 2. 

december 2012) 
Maja Mølholm oplyste, at hun, Ayesha Khwajazada og Nayre Stefanian detager i arbejdsgruppen.  
  
4. Orientering om  

a. Ungeprojektet (Ayesha og Niels Henrik) 
b. Sundhedsansøgning i samarbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte 

Kommune (Maja og Amneh) 
c. Status på rådets budget for 2012  

Ad a. Maja Mølholm orienterede om status på Ungeprojektet. Arrangementet afholdes den 26. 
oktober 2012 på Ungdomsskolens café.  
 
Ad b. Maja Mølholm oplyste, at projektet Sund Sammen er startet i september 2012. Projektet 
omfatter motion for mænd og kvinder samt undervising om mad. Målgruppen er borgere over 30 år 
med bopæl i kommunen, der har en ikke-vestlig baggrund og taler arabisk, persisk eller dansk, og 
som bevæger sig meget lidt. Der er oprettet 2 fitnesshold, 2 varmtvandshold og et zumbahold. På 
zumbaholdet deltager kun kvinder, de øvrige hold er også beregnet for mandlige deltagere. 30 
kvinder kvinder har tilmeldt sig, mens der kun deltager et mindre antal mænd. De tilmeldte har 
været glade for tilbudene. Projektet slutter i marts 2013, hvorefter det bliver evalueret.  
 
Brochuren om Sund Sammen er oversat til arabisk og persisk. Der har været stor ros fra 
Netværkshusets brugere for dette. 
 
Ud over Sund Sammen vil der blive etableret et projekt med det formål at uddanne 6-12 
sundhedsformidlere med tosproget baggrund, der efterfølgende skal formidle sundhedsbudskab til 
landsmænd med forankring i Netværkshuset. Dette projekt starter i november 2012. Det varer 8 x 3 
timer og varetages af konsulent Lisa Duus.  
 
Ad c. Karl Bøtker oplyste, at der resterer ca. 26.500 kr. af rådets budget for 2012.  
  
5. Eventuelt 
Det blev aftalt at høre rådets medlemmer om de ønskede at deltage i en julefokost umiddelbart efter 
årets sidste møde den 13. december 2012.  
 


