
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat af Integrationsrådets møde den 3. september 2015 
 
Til stede:  
Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand 
Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen (deltog under punkt 5-8) 
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 
Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 
Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelse 
Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 
Kurt Bagge-Hansen, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 
 
Fra forvaltningen: 
Borgmester Hans Toft (deltog under punkt 5) 
Thomas Bille, Social & Sundhed 
Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole  
Karl Bøtker (ref.) 
 
Ikke til stede:  
Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   
 
 
1. Velkommen til rådets to nye medlemmer 
Ayesha Khwajazada bød Kurt Bagge-Hansen og Kirsten á Rogvi velkommen til Integrationsrådet.  
 
2. Kommunikationsplan for Integrationsrådet  
Et inspirationsforslag til en kommunikationsplan var udsendt med dagsordenen.  
 
Integrationsrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der sammen med en 
kommunikationsmedarbejder fra Gentofte Kommune udarbejder et udkast til rådets 
kommunikationsplan. Arbejdsgruppen består af: Ayesha Khwajazada, Kosna Savage, Amneh 
Hawwa og Ellen Margrethe Andersen. Forvaltningen vil give arbejdsgruppen besked om, hvem der 
deltager fra kommunen.  
 
Integrationsrådet anførte en række forslag og ønsker til rådets kommende kommunikationsplan, til 
brug for arbejdsgruppens videre arbejde. Et notat med disse forslag m.v. er udsendt til rådets 
medlemmer med dette referat.     
 
3. Orientering fra arbejdsgruppen til unge-arrangement 
Ayesha Khwajazada oplyste, at det tidligere har været overvejet at planlægge arrangementet i 
sommeren eller efteråret 2015. På baggrund arrangementet Velkomstfest for nye flygtninge, der 
blev afholdt i Det Grå Pakhus den 23. august 2015, blev det besluttet at udsætte afholdelsen af 
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ungearrangementet. Velkomstfesten, som hun selv deltog i planlægningen af, var i øvrigt en stor 
succes.  
 
Ayesha Khwajazada oplyste endvidere, at kommunen gerne vil hjælpe med planlægningen af 
ungearrangementet, og spurgte, hvilke medlemmer der ønskede at deltage i arbejdsgruppen.   
 
Integrationsrådet nedsatte en arbejdsgruppe med følgende medemmer: Ayesha Khwajazada, Amneh 
Hawwa og Ellen Margrethe Andersen.      
 
4. Orientering fra arbejdsgruppen til julearrangementet 
Ayesha Khwajazada oplyste, at julearrangementet traditionen tro vil blive afholdt 1. advent. 
Arrangementet vil blive annonceret på bl.a. facebook  
 
Integrationsrådet nedsatte arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Ayesha Khwajazada, Kosna 
Savage og Sawsan Aref.   
 
5. Politisk arbejdsform v/borgmester Hans Toft 

Kommissorium til kommunens opgaveudvalg for integration af flygtninge var udsendt med 
mødets dagsorden.   

Ayesha Khwajazada bød indledningsvist borgmester Hans Toft velkommen til mødet.  

Hans Toft orienterede om, at Kommunalbestyrelsens havde vedtaget en ny styrelsesvedtægt, hvor 
hovedparten af arbejdet i kommunens stående udvalg erstattes af en række nye opgaveudvalg med 
deltagelse af både borgere og politikere. Kommunalbestyrelsen har taget beslutningen efter de gode 
erfaringer, kommunen tidligere har haft med at inddrage borgerne i forskellige projekter.  
 
Fremover vil den politiske proces indebære, at borgere, interessenter og politikere sammen udvikler 
politiske strategier, der efterfølgende behandles i Kommunalbestyrelsen.   
 
Den nye arbejdsform gør således op med en 150-årig politisk arbejdsform.  I stedet for at mødes 11 
gange om året i fem af de traditionelle stående fagudvalg, skal man kun mødes fire gange årligt. 
Samtidig nedsættes foreløbig 8 opgaveudvalg, der hver har 15 medlemmer – 5  kommunalbestyrel-
sesmedlemmer og 10 borgere. Opgaveudvalgene er midlertidige og nedlægges, når deres opgaver er 
løst. Det overvejes p.t. at nedsætte enkelte yderligere opgaveudvalg. Projektet vil blive fulgt af to 
forskere fra Roskilde Universitet.  
 
Hans Toft oplyste endvidere, at det i relation til Integrationsrådet særligt kan nævnes, at der 
nedsættes et opgaveudvalg vedrørende integration af flygtninge. Han understregede i den 
forbindelse, at der ikke vil ske indskrænkninger i Integrationsrådets kompetenceområde ved 
nedsættelsen af dette eller andre opgaveudvalg.  
 
Ayesha Khwajazada oplyste, at hun var blevet spurgt, og havde sagt ja til at være medlem af 
opgaveudvalget vedrørende integration af flygtninge.  
 
Endelig oplyste Hans Toft, at der vil kunne findes information om opgaveudvalgene på kommunens 
hjemmeside og i Gentofte Lige Nu. For så vidt angår hjemmesiden kan der henvises til følgende 
link: http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg 
 

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg
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Integrationsrådet anmodede forvaltningen om en løbende rapportering særligt om opgave-udvalget 
vedrørende integration af flygtninge.   
 
Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Hans Toft for orienteringen.  

6. Tiltag til at skabe mere opmærksomhed omkring Integrationsrådets arrangementer – 
opfølgning 
På mødet den 21. maj 2015 fremsatte Integrationsrådets medlemmer en række forslag til 
sådanne tiltag, jf. referatet af dette møde, punkt 3.  

Integrationsrådet drøftede oversigten i referatet fra ovennævnte møde, og besluttede følgende: 
 
• At rådet gerne vil deltage i genoptagelse af de indsatser, der blev gennemført i Gentofte 

Kommunes projekt ”Sund Sammen,” der blev afviklet gennemført i 2012-2013. Deltagelse og 
planlægning skal dog først iværksættes efter, at Integrationsrådet har udarbejdet sin 
kommunikationsplan, jf. punkt 2 ovenfor.   

 
• At rådet er repræsenteret på Gentoftenatten, der afholdes i oktober 2015.   
 
• At der i samarbejde med forvaltningen laves en mobil plakatsøjle om Integrationsrådet.   
 
På baggrund af ønske om en oversigt over løbende arrangementer oplyste forvaltningen, at den ville 
udarbejde et årshjul over kendte og forventede aktiviteter til brug for rådet.   

7. Orientering om Integrationsrådet facebookside  
Ayesha Khwajazada orienterede om, at rådets facebookside nu er sat op. Alle medlemmer er 
velkomne til at ”like” siden. Da hun p.t. er sidens eneste administrator, og det anbefales, at en sådan 
side har flere administratorer til at holde den aktiv, spurgte hun, om andre medlemmer vil være 
administratorer.  
 
Kosna Savage og Amneh Hawwa oplyste, at de gerne ville tildeles rettigheder som administratorer 
af facebooksiden.  
 
Amneh Hawwa foreslog, at facebooksiden ud over oplysninger på dansk også indeholder 
oplysninger på arabisk.  
 
8. Eventuelt 
Amneh Hawwa oplyste, at Cinemateket for nylig har vist en række arabiske film. Hun spurgte til 
mulighederne for at der f.eks. i kommunalt regi kan vises sådanne film. Jacob Berger Strønæs 
oplyste, at forvaltningen vil undersøge dette.   
 
Ayesha Khwajazada oplyste, at der ved næste møde tages billeder af Integrationsrådet til brug for 
rådets facebookside.   
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