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Til stede:  Estrella Acosta, Derya Turkmen, Claus Rasmussen, Rukhsana Ali, Lene Lonnov, Sadiq Beg, 
Karen Tobisch, Stig Larsen, Knud Dahn, Britta Schneider-Jørgensen, Chresten Larsen,  Thomas Hørby, 
Jan Eriksen og sekretær Mette Duekilde. Som oplægsholder Lam Truong, Albertslund Boligsociale 
Center og Muzhamil Akhtar fra Mind Your Own Business. 
Afbud: Tülay Dogan, Carl Andersen, Nebi Deveci, Nurene Ahmed, Almaas Ahmed, Qamer un Nisa, 
Nilgün Erdem, Fatema Aziz, Anita Kallesøe, Yasin Yorulmaz, Mohamed Moumou.  

1. Dagsorden og referat godkendt. 
Liberal Alliance har skiftet repræsentant til Carl Andersen, der desværre er syg i dag. 

2. Mind Your Own Business 
Albertslund Boligsociale Center (ABC) ønskede at lave et projekt, der kunne vende den 
negative stemning blandt de unge drenge. De skulle lære at tænke anderledes om deres 
fremtidsmuligheder og se at samfundet gerne ville dem, hvis de gik i positiv dialog. 
Dansk Flygtningehjælp har udviklet konceptet Mind Your Own Business som er et 
iværksætterforløb for drenge fra udsatte boligområder. En gruppe drenge udvikler en 
forretningsidé og coaches undervejs af ”venture pilots”, som er frivillige studerende fra bl.a. 
CBS og RUC. Lokale erhvervsfolk medvirker også som coach. Både Coop og den lokale 
Kvicklys varehuschef stillede op. Drengene får 25.000 at arbejde med. 
Der startede 16 drenge fra forskellige boligområder i forløbet, som foregik i Blokland. Kun 2 
faldt fra og Albertslund havde dermed den største gruppe på landsplan. Alle drengene er 
efterfølgende i gang med gymnasium eller erhvervsuddannelse. 
 
Muzhamil er 18 år og går i 3. g. Forløbet var mens han gik i 1.g. Han bor i Hedemarken. 
Forløbet kørte 2x2 timer om ugen i 9 måneder. Drengene enedes om at lave firmaet NGU 
(Never Give Up), som arrangerede et event på Stadion med tre sjove sportsgrene og solgte 
T-shirts med deres logo. Til eventet kom der 90 mennesker og der var god opbakning. 
Senere blev NGU af kommunen inviteret til at deltage i et event på Hyldagergrunden. Der 
var dog ikke nok drenge, der ville fortsætte firmaet og gentage eventet, så de resterende 
penge blev brugt på en fælles oplevelse. 
Muzhamil er siden blevet inviteret med i et Advisory Board for hele Mind Your Own 
Business, som laver karriereaktiviteter for de drenge, der har deltaget. I april skal de lave et 
event hos KPMG, hvor man laver LinkedIn-profiler og professionelle portrætter til 
ansøgninger. 
Drengene har i forløbet lært at være fokuserede. De satte selv regler for hvordan man skulle 
arbejde uden pjank og afbrydelser. De har lært at turde ringe op og at turde stå frem og 
præsentere. Drengene er faktisk meget generte selv om de fylder meget på gaden. Det gav 
dem god motivation at se, at andre godt ville hjælpe dem, også erhvervsfolk og professionelt 
reklamebureau. 
De frivillige venture piloter hjalp dem med at strukturere og  har inspireret dem til 
uddannelsesvalg. 
 
Spørgsmål: Hvorfor var der ingen piger og ingen drenge med dansk etnisk baggrund? 
Dansk Flygtningehjælps koncept er at det er for drenge. Der kunne godt have været drenge 
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med dansk baggrund med, det har der været andre steder i landet. 
Bliver det gentaget? 
ABC har ikke medarbejderressourcer til det længere. Nogle foreslog at lave lignende i 
Albertslund Ungecenter som et hold i iværksætteri.  
 
3. Arbejdet i 2018 
Integrationsrådet er blevet bedt om at fortsætte et år. I løbet af det år skal der udarbejdes 
et bud på en medborgerpolitik, hvor det bl.a. skal formuleres hvordan der arbejdes med 
repræsentation og borgerinddragelse i forhold til integrationsspørgsmål. Integration som 
emne ligger i Økonomiudvalget og i denne valgperiode har alle partier en repræsentant der. 
 
Ideer til integrationsrådets form og arbejde: 
Integrationsrådet kunne igen skabe konkret samvær ved kulturelle arrangementer a la 
international medborgerdag, f.eks. ved en koncert på Forbrændingen. 
Integrationsrådet skal have autonomi. Der skal være flertal af borgere fremfor politikere og 
det er vigtigt at der er deltagelse af minoriteter.  
Det burde være mere dynamisk, så deltagere kunne inviteres ind emnebaseret, da 
erfaringen er at det er svært at holde modet oppe i en fire-årig valgperiode. 
Emnet rækker ud over integration. Det er både sociale spørgsmål, integration og deltagelse 
(medborgerskab). 
Integrationsrådet har en rolle fortsat til at påpege problematikker. Det ville være godt, hvis 
det kunne gøres mere løbende over året og ikke kun være i form af den årlige rapport og 
fællesmøde. Ældrerådet ser løbende på udvalgsdagsordner. Det kan integrationsrådet også 
gøre, men det kræver tid (og flere møder) 
Integrationsrådet kunne have kontakt til de enkelte udvalg undervejs i året. 
 
Emner til møderne i 2018: 
Indsats mod ensomhed – mødesteder i byen, den foreningsdrevne indsats. 
Ghetto-udspil – boligområdernes udfordring, især Hedemarken, mødes med 
afdelingsbestyrelsen. 
Vedtægter og arbejdsopgaver for rådet – rådets rolle som rådgiver, gennemgang af 
integrationsindsats 2018. 
Gadeballade – erfaring med ny klubstruktur, Den Kriminalpræventive enhed. 
Medborgercentret/ Albertslund Boligsociale Center 
Kulturtilbud som samler folk på tværs – samarbejde med kulturinsitutioner 
Vikingelandsbyens ønske om mangfoldighed – hvordan får man en bredere gruppe til at 
bruge tilbuddet? 
 
Mette og Karen vil revidere arbejdsplan 2018 i forhold til mødedatoer og fordele de 
foreslåede emner på møderne. Vi enedes om at ændre tidspunktet til 17.30 til 20.30. 
 
4. Udvalgsbehandling af rådets rapport 2017 
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En række afdelinger har udtalt sig om integrationsrådets rapport, som i denne og næste uge 
behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Integrationsrådet havde ikke yderligere kommentarer til forvaltningens udsagn. Der blev 
udtrykt glæde over ros til nogle af rådets anbefalinger. 
 
 

5. Meddelelser og evt. 
Ældrerådet: Britta var gået. 

Skolerådet: Der er skolebestyrelsesvalg, alle skoler vil helst have kampvalg. Det betyder også 
at der måske kommer en ny repræsentant. Der har været fællesmøde med oplæg af Helene 
Türkmen om forældrene som en ressource. Der var 24 deltagere og skolefolkene fik små 
redskaber med hjem. Et godt møde, men der kunne godt have været flere 
forældrerepræsentanter.  
Sundhedsrådet: Integrationsrådet skal indstille en repræsentant. Rukhsana meldte sig. 
 
Spørgsmål: Kan Jobcentret mærke opsvinget? Ja, der er flere der kommer i arbejde og 
antallet på ydelse falder. 


