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Mødedato: 28.11.12. 
Til stede: Britta Schneider Jørgensen, Lene Lonnov, Hakima Lasham Lakhrissi, Frede Vestergaard, 
Billal Zahoor, Karen Tobisch, Nebi Devici, Aviva Bernstein, Faouzia Johannsen, Sahin Tirpan, 
Wannisa Buakhan, sekretær Mette Nielsen Duekilde og Kira Baun fra Forebyggelsescenter 
Nørrebro som oplægsholder. 
  
Afbud: Per Hvitved, Madeeha Hussain, Paw Østergaard Jensen, Claus Rasmussen, Bodil Garde, 
Anjam Bashir. 
Uden afbud: Zishan Ali, Hamza Javed Mir, Johnny Chiang Kejs 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Andet udkast til rapport 
4. Tilrettelæggelse af arbejdet i 2013 
5. Meddelelser 
6. Tema Sundhed: Planer for det nye Sundhedshus 
7. Evt. 
 
1. og 2. Dagsorden og referat godkendt. 
 
3. Der var en generel diskussion om hvor konkrete anbefalingerne i rapporten skal være. Ved 
gennemgang af teksten blev anbefalinger omformuleret, så det blev klarere hvem der skal handle.  
Rapporten gennemskrives en sidste gang, så den er klar til aflevering til kommunalbestyrelsen før 
jul. 
Det blev diskuteret om der skulle være en anbefaling af en revision af integrationspolitikken og evt. 
ændring af navnet. Der var enighed om en anbefaling om at kommunalbestyrelsen ser på 
integrationspolitikken for t fremtidssikre den. 
 
4. 
Temaer:  
7.2.13 Arbejdsmøde om kogebogsprojekt og sundhedsgrupper. Der inviteres samarbejdspartnere 
blandt forening og enkeltpersoner og mødet holdes med gruppearbejde. 
21.3.13 Oplæg fra en kommune som har medborgerskabspolitik, gerne Ishøj. 
 
5.  
Repræsentationer: 
Følgegruppe for projektet Ægteskab med omhu, som Vestegnens Indvandrer Kvindecenter står bag: 
Karen Tobsich blev valgt 
Referencegruppe for team for ikke-ønskede ægteskaber (møde 17. januar): Hakima blev valgt 
Det lokale beskæftigelsesråd: Nebi fortæller, at arbejdet med akutjob og akutpakke i kommunen 
følges. 
Rådet for etniske minoriteter: Hakima fortæller, at hun skal møde en minister fra Kazakhstan. 
Netværkshusets styregruppe: Britta fortæller, at der var første møde i går. Mange kvinder bruger 
huset dagligt og der skal findes samarbejdspartnere for at arrangere andre tilbud til dem. 
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Mette omdelte nationalt integrationsbarometer med tal for Albertslund Kommune, som 27.11. er 
offentliggjort på integrationsbarometer.dk 
 
6. Tema sundhed 
Borgmester Steen Christiansen fortalte om planerne for det kommende sundhedshus, der fra april 13 
bliver bygget på den nuværende busholdeplads. Sundhedshuset skal efter planen være færdigt i 
2015. Byggeriet består af et plejecenter og et sundhedshus. Formålet er at forberede kommunen på 
et større antal ældre og at forbedre sundhedstilstanden i kommunen ved at arbejde for at forebygge 
livstilssygdomme og kunne viderebehandle patienter, når de kommer hjem fra sygehus. 
Sundhedshuset kommer til at indeholde: 

 en café, der skal drives af en forpagter, evt. som socioøkonomisk virksomhed.  
 genoptræning 
 sygeplejeklinik 
 praktiserende læger 
 faciliteter til patientforeninger 

 
Det bliver et hus som alle bruger, f.eks. ved almindelige lægebesøg, for at komme til foredrag, 
træning eller for at stille spørgsmål om sundhed. 
Der er et nyt projekt på vej, hvor en koordinator skal opsøge ældre, der f.eks. er blevet enlige og 
hjælpe dem. Det tilbud kan også fremover komme til at ligge i Sundhedshuset. 
 
Spørgsmål: 
Nebi: Er der taget hensyn til indvandrere, der bliver ældre? 
Ældre indvandrere kan jo komme på plejehjem, hvis der er behov for det og der vil blive taget 
hensyn til f.eks. kostvaner. 
Billal: Vil Sundhedshuset give besparelse eller udgifter? 
Udgifterne til ældreområdet og hospitalsindlæggelser er stigende, men det er ikke så meget 
økonomien, der er vigtig for beslutningen, som det at kommunen gerne vil have et ordentligt tilbud. 
Britta: Kan cafeen blive brugt til at give ældre et dagligt måltid. 
Det kan den godt og man kan også stadig bruge cafeen i Albo. 
 
7. Intet til evt. 
 
  
 
 


