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Mødedato: 28.8.13. 
 
Til stede: Britta Schneider-Jørgensen,  Lene Lonnov, Nebi Deveci, Hakima Lasham 
Lakhrissi,  Per Hvidtved , Paw Østergard Jensen, Tülay Sarikaya, Bodil Garde, Karen 
Tobisch og sekretær Mette Nielsen Duekilde.  
Afbud: Wannisa Buakhan, Billal Zahoor, Frede Vestergard, Madeeha Hussain, Claus 
Rasmussen, Faouzia Johannsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Madeeha Hussain er flyttet fra kommunen og stopper dermed i Integrationsrådet. 

2. Godkendelse af referat 

3. Aktiviteter i anledning af kommunalvalg 2013 
Ministeriet og Rådet for Etniske Minoriteter (REM) har taget forskellige initiativer for at få 
flere med anden etnisk baggrund til at stemme til kommunalvalget. Kampagnen Alles valg 
giver mulighed for at få et lokalt vælgermøde, som demonstrerer hvordan 
kommunalbestyrelsen arbejder med at prioritere. Der er også udviklet et demokratispil. 
Desuden er der mulighed for at søge støtte til egne projekter. 
Integrationsrådet diskuterede forskellige muligheder: et vælgermøde, som bør være i 
samarbejde med de etniske foreninger for at sikre deltagere; information om kommunens 
rolle, f.eks. via en folder, som Høje Taastrup Kommune gjorde ved seneste valg eller via 
REMs pjece om kommunalvalget;  samlet udflugt hen til afstemningsstedet med information 
om hvordan man stemmer og hvordan man finder ud af, hvad de forskellige politikere mener; 
en billedvalgplakat, som Integrationsrådet forsøgte sig med ved seneste kommunalvalg. 

Efter en del diskussion besluttede Integrationsrådet at gøre tre ting: 
ansøge om et vælgermøde under Alles valg, faciliteret af YouGlobe. Det kunne ligge på 
Kongsholm Gymnasium og måtte gerne være den 30. eller 31.10. 
foreslå alle opstillede lister at lave en valgplakat med billeder af alle opstillede kandidater, 
som en hjælp til læse- og skrivesvage vælgere. 
sende REMs pjece ud til foreningerne med forslag til at holde et informationsmøde om 
stemmeafgivning og links til hvor man finder ud af hvad partierne mener. 

4. Orientering om familiesammenføringer 

I forlængelse af en diskussion på sidste møde er der lavet en opgørelse over 
familiesammenføringer til Albertslund Kommune det seneste år. Opgørelsen viser at den 
største gruppe er kommet fra Filippinerne. Der kommer også familiesammenførte fra Tyrkiet 
og Pakistan, men ikke i stort antal. 

5. Foreløbig rapport 
Det første foreløbige udkast til Integrationsrådets rapport forelå. Året er kun halvt gået, så 
formålet var at få en diskussion af formen og hvilke anbefalinger, der skal fremhæves.  
Der blev efterlyst billeder fra årets arrangementer i rapporten. Anbefalinger skal handle om 
vigtigheden af dialog med forældre og foreninger i forhold til de unge (brandene), 
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sundhedsformidling fra Sundhedshuset og måske sundhedscertificering, medborgerpolitik 
som en måde at vende integrationsdebatten til at handle om dem, der har brug for noget for at 
komme med i samfundet, i stedet for at handle om alle ud fra en nationalitetstankegang. 

6. Sundhed 
Albertslunds Kommunes sundhedspulje er næste år reserveret til at understøtte 
forebyggelsespakker indenfor tobak, alkohol og mad og måltider. Der ligger anbefalinger om 
hvad kommunerne skal gøre indenfor disse forebyggelsesområder, f.eks. lave 
informationsmateriale om sund kost. Karen har lavet et oplæg om Integrationsrådets 
kogebogsprojekt, der er sendt til arbejdsgruppen om forebyggelsespakken Mad og måltider. 
Det er en intern arbejdsgruppe i kommunen, der nu vil se på om det er en idé, der passer ind i 
det samlede arbejde med forebyggelsespakken. Ideen kan blive udviklet sammen med 
arbejdsgruppen. 

7. Ny valgperiode 2014 og evaluering af den kørende valgperiode 
Flere talte for at der er behov for at de valgte repræsentanter er mere aktive. En metode kunne 
være at rekruttere mere via foreninger, så der kom repræsentanter, der er aktive i forvejen. En 
metode kunne være klare regler om, at man højst må melde afbud tre gange eller mødediæter, 
som kunne være med til at vise, at arbejdet er vigtigt og skal prioriteres. En metode kunne 
være at gå over til et udpeget råd, så man kan trække de personer ind, der vil yde en indsats. 
Det blev besluttet at stile mod at beholde de gældende vedtægter med valg til  9 pladser og 3 
foreningsrepræsentanter, men at arbejde mere på at opfordre egnede kandidater til at stille op 
og oplyse dem mere om arbejdet, inden de endelig beslutter at stille som kandidater. I 
vedtægterne står: Snarest efter kommunalbestyrelsesvalget offentliggør forvaltningen gennem 
annoncering eller direkte henvendelse datoen for valg af personlige repræsentanter til 
Integrationsrådet, tilligemed oplysning om hvem der er stemmeberettigede, hvordan man 
stiller som kandidat og hvordan der stemmes. 
Selve metoden til at finde kandidater og afholde valg er altså ikke fastsat i vedtægterne. 
 
På integrationsrådets seneste møde hørte vi om Ishøj Integrationsråd, der i forbindelse med 
Ishøjs medborgerpolitik vil omdøbe sig til et medborgerskabsråd. Flere støtter den tanke at et 
skifte fra at tale om integration til at tale om medborgerskab er at komme videre, men da 
Albertslund endnu ikke har arbejdet med en medborgerpolitik er vi ikke klar til at lave 
ændringer allerede inden et kommende valg. Der er ikke talt om hvem der skulle stemme 
eller være repræsenteret i et medborgerskabsråd. 
 
8. Integrationsrådets projekter 
a.Opfølgning på International dag, 25. maj. 
Der skal holdes et opfølgningsmøde for de deltagende foreninger den 29. august.  
b.Status på Skoleråds pjece. 
Lene, Karen og Mehmet fra kommunalbestyrelsen har lavet et udkast til en pjece, som blev 
forelagt integrationsrådet. Det blev diskuteret om målgruppen er lærere og 
skolebestyrelsesmedlemmer eller også de tosprogede forældre selv. Den skal gerne kunne 
læses også af tosprogede forældre og skal derfor rettes til i sproget. Integrationsrådet havde 
konkrete eksempler, der kan sættes ind i pjecen. Gruppen retter teksten og laver layout med 
billeder. 
Det er planen, at pjecen præsenteres på et fællesmøde for skolebestyrelserne i oktober. Mette 
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orienterer tosprogskonsulenten om pjecen. 
 
9. Åbent brev om Netværkshuset. 
En ny henvendelse om nødvendigheden af en videreførsel af netværkshuset med lønnet 
tovholder bliver sendt til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforhandlingerne 
sammen med Integrationsrådets tidligere udtalelse.  

10. Meddelelser 
a. Nyt fra Det lokale Beskæftigelsesråd Nebi Deveci: Der er møde 29. august. 
Beskæftigelsesplanen fokuserer på unges uddannelse og på indsats mod langtidsledighed. Der 
blev spurgt til forskellen mellem unge, der har gået på (muslimsk) privatskole og folkeskole. 
b. Nyt fra Sundhedsrådet Faouzia Johannsen: Ikke til stede. 
c. Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter og repræsentantskabsmøde Hakima Lakhrissi: 
repræsentantskabsmødet i maj handlede om kommunalvalgskampagnen. Hakima har været 
med til at afprøve demokratispillet, som var for højt niveau, så der skulle blive lavet et nyt. 
FDIK har søgt penge til valgaktiviteter i form af plakater om at stemme og T-shirts for at 
skabe opmærksomhed om valget. 
d. Nyt fra Netværkshusets styregruppe Britta Schneider-Jørgensen: Der har været møde i dag 
28.8. Kvinderne er i gang med at danne en forening. Der vil blive afholdt en workshop om 
foreningsdannelse med Etniske Minoritetskvinders Råd og senere vil lokale foreninger blive 
inddraget i arbejdet med at støtte en nydannet forening. Tülay er blevet bedt om at komme 
med erfaringer fra Tyrkisk Kulturforening.  
e. Høringer fra kommunalbestyrelsen Karen Tobisch: Der har været tre høringer, som 
Integrationsrådet ikke har givet et svar på: skolemad, inklusion i undervisningen og 
ældrepolitik (anden høring, integrationsrådet havde et svar i første høring). 

11. Evt. 


