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Til stede: Lene Lonnov, Niels Frederiksen,  Nebi Deveci, Britta Schneider-Jørgensen, Chresten Larsen, 
Estrella Acosta , Karen Tobisch, Stig Larsen, Knud Dahn, Sadiq Beg, Nilgün Erdem,  Jan Eriksen og 
sekretær Mette Duekilde.  

Afbud: Søren Paulsen, Nurene Ahmed, Almaas Ahmed, Qamer un Nisa, Rukhsana Ali , Claus 
Rasmussen, Tülay Dogan , Fatema Aziz,  Anita Kallesøe, Yasin Yorulmaz, Mohamed Moumou. 
 
 

1. Dagsorden og referat godkendt. 
2. Implementering af skolereform 

Henriette Krag har måttet melde afbud til mødet. Integrationsrådet diskuterede kort det 
udsendte bilag om opfølgning på skolereformen. På mange punkter står, at der arbejdes 
videre eller at der er lavet en handleplan, man ikke hvad den indeholder. 
Integrationsrådet vil gerne have en generel orientering om status på skolereformen, 
herunder bevægelse i skoledagen og samarbejde med klubber. Det nævnes at nogle SFO’er 
mangler at formulere mål- og indholdsbeskrivelser: Hvor mange elever er helt udmeldt af 
SFO efter reformen og hvad betyder det for samarbejdet mellem SFO og skole? 
Hvordan spiller undervisningen på basisdanskholdet sammen med klassens øvrige 
undervisning? I Integrationsindsats 2014 fremgår det at 0.klasse har 10 ugentlige timer 
basisdansk og 1. klasse har 12. 
Henriette Krag bliver inviteret igen på mødet den 24. august, da næste møde er ude af 
huset. 
 

3. Anbefalinger 2010-2016 og effekten af dem  
Mette har sammensat et overblik over integrationsrådets anbefalinger i de seneste perioder 
og generel opfølgning på dem. Det viser, at noget af det Integrationsrådet har anbefalet er 
sket, f.eks. videreførelse af Netværkshus og frivillige mentorer. Andre ting er vedtaget som 
en politik f.eks. social klausuler, men der arbejdes stadig med at føre det ud i livet. I det hele 
taget vedrører anbefalingen tit af den generelle udvikling på området, så det er svært at sige 
om en anbefaling er indfriet eller ej. 
Skemaet giver et godt overblik over hvad integrationsrådet har arbejdet med og hvor der 
skal følges op, evt. ved fornyet oplæg i rådet. 
 

4. Oplæg om medborgerskabspolitik 
Steen Christiansen fremlagde sit udkast til Medborgerskabs- og fællesskabspolitik, som har i 
øjeblikket er i dialog med de politiske partier om. Hvis der er udsigt til bred opbakning til det, 
vil det blive fremsat i kommunalbestyrelsen og komme i formel høring. 
Politikken skal afløse både integrationspolitikken og borgerinddragelsespolitikken. 
Politikken tager udgangspunkt i Albertslunds tradition som en ny by med engagerede 
medborgere og en mangfoldig by, hvor borgere er flyttet til fra mange steder. ”Vi er alle 
Albertslundere” 
Der er fem udfordringer, som sætter rammer for inddragelse af borgerne: 
den tekniske udvikling, som får debatten til at gå hurtigere, klimaudfordringen, den 
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økonomiske krise og udviklingen på arbejdsmarkedet, tillidskrise mellem politikere og 
vælgere og ligestilling, både i forhold til alder, køn og etnicitet. 
Principper: 
Medborgerne skal inddrages i de politiske beslutninger. 
Rammerne for inddragelsen (f.eks. økonomisk råderum) skal være klare. 
Borgerne forventes at tage ansvar f.eks. i deres boligområder, både demokratisk og i 
praktisk arbejde. 
Medarbejderne i kommunen er videnspartnere i borgerinddragelsen. 
 
Konkret er planen at nedsætte et §17.4 udvalg med både borgere og politikere til i første 
omgang at lave en handlingsplan. Integrationsrådets opgaver overføres til fagudvalgene. 
Debat: 
Niels: Er integrationen løst nu, hvis der ikke er behov for et særligt fokus på integration? 
Nilgün: Det er ikke et etnisk problem at inddrage folk, det er noget der skal tillæres i 
barndommen. Folkeskolens rolle med demokratisk dannelse er vigtig. 
Stig: Borgernærheden bliver mindre, når man nedlægger et råd og erstatter det med et 
§17.4-udvalg, som er mere formelt. 
Karen: Der skal arbejdes med etnisk ligestilling og kønsligestilling i bestyrelser, f.eks. i 
boligområderne. Der mangler også unge. Måske der skal en overvejelse om 
borgerinddragelse med i alle politiske sager, ligesom der er en overvejelse om 
miljøkonsekvenser. 
Knud: Hvordan skal fagudvalgene kunne fylde integrationsrådets rolle? Måske er det noget i 
stil med Brugergruppen på miljøområdet, der skal etableres. 
Chresten: Kunne man lave et stort råd med repræsentanter fra de forskellige råd: Idrætsråd, 
Handicapråd, Integrationsråd. 
Britta: Gruppen skal netop være lille og tryg, hvis man vil have dem, der ikke plejer at 
deltage til at bidrag. 
Karen: Det er de 5%, der stadig har integrationsproblemer vi taler om, generelt er der ikke 
behov for en særlig indsats fordi man har anden etnisk baggrund. Men der er stadig de 
ældre og de børn der har behov for basisdansk. 
Stig. Det kan være det er et udsatte råd vi har brug for. 
Nilgün: I Helsingør taler man om isolationstruede borgere, men der er jo andre fællesskaber 
de er med i, f.eks. caféklubber. 
 
Steens svar: 
Der kan arbejdes med inddragelse som projekter. Elevbyrådsdagen er et eksempel. Ideen er 
at vi skal have flere borgere involveret, så det skal ikke tolkes som at kommunen skal blive 
mere lukket. §17.4-udvalget skal være et forum for interesserede borgere i stil med 
brugergruppen. Man må diskutere hvordan det skal sammensættes: Skal man gå efter 
særlige kompetencer, repræsentanter for forskellige foreninger osv., hvordan sikrer man 
ligestilling? 
Det er en afvejning om der er brug for særlig fokus på integration. Bedre skoleresultater er 
godt for alle. 
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5. Forventninger til næste valgperiode 

Integrationsrådet vil gerne have udkastet til Medborgerskabspolitik, så snart det er klar til 
behandling i kommunalbestyrelsen, så rådet kan holde et separat møde om et høringssvar. 
Et §17.4-udvalg vil have svært ved at høre alle. Det vil let blive for stort. Der skal nok være 
en konstruktion med arbejdsgrupper under udvalget eller Integrationsrådet bevares og 
sender repræsentanter til udvalget. 
Fagudvalgene arbejder meget anderledes end Integrationsrådet. De har forberedte 
indstillinger, i Integrationsrådet undersøger man en problemstilling ved hjælp af oplæg. 
 

6. Bidrag til Integrationsrådets rapport 
På baggrund af sidste møde har Karen udarbejdet en opsummering, som er første bidrag til 
den kommende rapport.  Teksten blev godkendt. 
 

7. Meddelelser og evt. 
Ældrerådet: På Albertshøj har de er projekt med lys, som giver afslappende lys om aftenen 
så det er lettere at falde i søvn uden sovemedicin. Britta spørger hvordan man kan formidle 
gode lysvaner til ældre indvandrere  ikke skarpt neonlys og ikke skærmlys lige inden man 
skal sove. 
Rådet for Etniske Minoriteter: Der bliver afholdt repræsentantskabsmøde 6. maj, vi har 
endnu ikke modtaget invitation. Både Nilgün og Nebi meldte sig som interesserede. Nilgün 
er første prioritet. 
Bydelsmødre: Albertslund Boligsociale Center skal uddanne et nyt hold bydelsmødre. En 
bydelsmor er an aktiv kvinde, der er i stand til at rådgive andre efter at have fået uddannelse 
om forskellige samfundsemner. Anbefal gerne mulige kvinder til ABC, Britta eller Mette. 

 


