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INDLEDNING
Denne årsberetning beskriver Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i
2017.
Sammenfattende kan det siges, at 2017 har været et begivenhedsrigt og indholdsrigt år.
Rådets arbejde har taget udgangspunkt i Integrationsrådets formelle retningslinjer og opgaver. Derudover
har Integrationsrådets arbejde gennem hele året taget afsæt i den overordnede strategi, der blev udarbejdet
for 2016 – 2017, og har fulgt de spor, der allerede var lagt og dermed skabt kontinuitet og sammenhæng i
rådets arbejde. De arbejdsgrupper, der blev nedsat i 2016, har fortsat deres arbejde i 2017. Der er arbejdet
intensivt og brugt megen tid på de respektive indsatsområder – ikke mindst i tiden mellem møderne.
For at kvalificere rådets arbejde, har rådet i de seneste år inviteret repræsentanter/ ledere fra de respektive
kommunale fagområder eksempelvis i forhold til at styrke kendskabet til ældreplejens indsats overfor den
stigende gruppe af ældre danske borgere med anden etnisk baggrund end dansk, to-sprogs problematikken
i forhold til folkeskoleområdet, og der er givet oplæg vedr. Bydelsmødre. Der er til alle rådets møder
givet en status på kommunens flygtningesituation for at kunne identificerer områder, der kunne have
behov for en særlig opmærksomhed fra Integrationsrådet.

UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET
Integrationsrådet består af 11 medlemmer, der udpeges af Byrådet, og Integrationsrådets funktionsperiode
følger den kommunale valgperiode. Rådet refererer til Byrådets Økonomiudvalg. Byrådet udpegede den
30. april 2014 Integrationsrådets medlemmer og suppleanter for perioden 2014-2017.
På møderne deltager i videst muligt omfang både medlemmer og suppleanter. Der skelnes udelukkende
mellem, hvorvidt en person er medlem eller suppleant i de tilfælde, hvor der skal foretages en afstemning.

RÅDETS KOMMISORIUM OG STRATEGI
Integrationsrådet i Furesø Kommune har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er
effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling, som det er nedfældet i
"Integrationspolitik 2014 -2017" og "Handlingsplan for integrationspolitikken 2014-2017”.
Integrationsrådet kan selvstændigt eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige
integrationsindsats i kommunen.
På et seminar for Integrationsrådet den 21. oktober 2015 vedtog rådet en overordnet strategi for perioden
2016 – 2017. Integrationsrådet vil:
 Bidrage konstruktivt til at påvirke og understøtte det politiske beslutningsgrundlag
 Iværksætte aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i Furesø Kommune og understøtte, at borgerne
har en gensidig forståelse for hinandens kulturelle baggrund
 Styrke mulighederne for, at borgere i Furesø Kommune udviser et aktivt medborgerskab i forhold til
kommunens integrationsindsats.
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INTEGRATIONSRÅDETS OPGAVER OG
AKTIVITETER
For at understøtte Integrationsrådets overordnede strategi er der i perioden taget initiativ til nye
aktiviteter, samtidig med, at nuværende aktiviteter fortsætter.
I 2017 har rådet haft seks arbejdsgrupper:
 Etniske minoriteters deltagelse i demokratiske processer
 Farverige Furesø
 Furesø Integrationspris
 Teaterforestillingen for Furesø Kommunens skoler
 Indførelse af Bydelsmødre i Furesø Kommune
 Initiativer for at understøtte og fremme det politiske beslutningsgrundlag.
Arbejdsgruppen: Etniske minoriteters deltagelse i demokratiske processer.
Integrationsrådet har fokus på at iværksætte aktiviteter, der understøtter at borgere med anden etnisk
baggrund end dansk deltager i den demokratiske beslutningsproces herunder:
 At øge valgdeltagelse
 At øge deltagelse i skole- og institutionsbestyrelser
 At øge deltagelse i foreningsarbejde.
Med et kommunalvalg i 2017 har arbejdsgruppen haft et travlt år. Arbejdsgruppen har i dette arbejde dels
taget udgangspunkt i den drejebog, der blev udarbejdet efter valget til EU i 2016. Derudover er der i
forbindelse med Kommunalvalget 2017 iværksat nye aktiviteter.
KL har udarbejdet et inspirationskatalog til aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalg 2017.
På baggrund af dette tog arbejdsgruppen initiativ til at styrke den tidligere indsats med en større og synlig
og mere proaktiv indsats.
Regionsrådet i Region Hovedstaden havde afsat en pulje på i alt 425.000 kr. til supplerende
kommunikationsindsatser i regionens kommuner for at højne valgdeltagelsen. Et af kriterierne var, at der
skulle ske en kommunal medfinansiering af halvdelen af det ansøgte beløb. Arbejdsgruppen havde et
estimeret budget for den styrkede indsats på 30.000kr., og fik bevilliget 15.000 kr. fra Furesø Kommune
og 15.000 kr. fra Regionsrådet i Region Hovedstaden.
Midlerne til kampagnen blev anvendt til anskaffelse af to gamle sofaer, betræk til sofaer, tryk af tekst på
betræk, fremstilling af flyers med fotografier af kendte Furesøborgere, fremstilling af to Roll-ups med
fotografi og tekst som på flyers og endelig slik til uddeling ved bemanding af sofaerne.
Sofaryggen fik påtrykt følgende tekst: ”Sidder du her og lader andre bestemme - Furesø Integrationsråd
opfordrer dig til at sætte kryds d. 21.november.”
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Sofa på turne i Farum Kulturhus. Billeder er taget af fotograf Mikkel Arnfred

På Flyers/postkort var der portrætfotos af 8 lokalt kendte ansigter med anden etnisk baggrund end dansk,
et foto af sofaen og en opfordring fra disse borgere til at bruge deres stemme d. 21. november. Indhold på
Roll up var det samme.
Sofaerne og Roll-ups turnerede med hjælp fra kommunens servicemedarbejdere rundt i Furesø
Kommune: 1 sofa i Nord (Farum) og 1 sofa i syd (Værløse) i perioden 31.oktober til 21. november 2017:
 Farum Kulturhus
 Furesø Jobcenter
 Farum Bytorv
 Borgerservice
 Værløse og Hareskov Bibliotek
 Furesø Rådhus
 Værløse Bymidte.
Alle steder var der Flyers/postkort og pjecer lagt ved eller i sofaerne.
I forbindelse med bemandingen af sofaerne blev der uddelt valgmaterialet og slik.
Der var udarbejdet et Facebook opslag, der blev distribueret dels gennem Furesø Kommunes hjemmeside,
de borgere, der har lagt ansigt til fotografierne og andre relevante kendte Furesø borgere. Alle med
opfordring til at dele opslaget i eget netværk osv.
Meget af materialet fra denne kampagne kan genanvendes, med enkelte korrektioner.
Generelt må det konkluderes, at kampagnen har været en succes og har tiltrukket sig opmærksomhed.
Flyers og Roll-ups tiltrak sig manges opmærksomhed med et: ” Ham/hende kender jeg!” – så var isen
brudt for at komme i kontakt med den forbipasserende.
Arbejdsgruppen: Farverige Furesø
Farverige Furesø er en tilbagevendende fest, der fejrer kommunens mangfoldighed. Her mødes
kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og gastronomiske udfoldelser fra flere
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forskellige verdensdele. Formålet med arrangementet er at skabe synlighed og kendskab til
mangfoldigheden i kommunen.

Billede fra Farverige, der er taget af Jørgen Overgaard

Farverige Furesø blev i 2017 afholdt for 9. gang lørdag den 16. september 2017 kl. 11-14 i Farum
Kulturhus med over 4.500 deltagere, mere end 1.000 flere end året før. Der deltog flere borgere
med forskellige kulturelle baggrunde i år end i de foregående år. Derved er arrangementets formål
blev opfyldt.
Deltagerne blev budt på et indholdsrigt program, både hvad angår gastronomi og underholdning. Festen
blev åbnet kl. 11.00 af borgmester, Ole Bondo Christensen og formanden for Integrationsrådet, Neslihan
Diksan.
Der var madboder med kinesisk, indisk, og dansk mad, men det mest spændende var måske maden fra
grupper af flygtninge og/eller frivillige med somalisk og syrisk baggrund.
Det omfattende underholdningsprogram omfattende blandt andet af hovedattraktionen - den berømte
klovn, Paolo Nani, der optrådte med sin forestilling, ”Jekyll on Ice”. Han optrådte som issælger med
mange problemer, der tog tilskuerne med storm.
De mere etniske indslag var den orientalske violinspiller, Zeki Sadik, der spillede tyrkisk folkemusik,
efterfulgt af Said og hans afrikanske dansere. Til slut spillede Apollon orkesteret græsk folkemusik.
Traditionen tro blev der udført kinesisk, berberisk og arabisk kalligrafi og mange gik glade hjem med
deres navn skrevet i smukke tegn. Specielt for børnene var der ballondyr til alle, og på biblioteket kunne
børnene bygge deres egen ridderborg.
Se artikel om Farverige Furesø fra Furesø Avis via dette link
http://furesoe.lokalavisen.dk/se-billederne-farverige-furesoe-blev-endnu-en-gang-en-kaempe-succes/20170918/artikler/709199655/1126

Arbejdsgruppen: Furesø Integrationspris
I forbindelse med afholdelse af ”Farverige Furesø” overrækkes Furesø Kommunes Integrationspris.
Prisen tildeles for at udtrykke anerkendelse over for enkeltpersoner eller foreninger, der har udvist særlige
initiativer med det formål at fremme mangfoldighed og integration og derigennem være rollemodel for
andre.
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Integrationsrådet kan med stor tilfredshed konstatere, at der til uddeling af integrationsrådsprisen i 2017
var indstillet langt flere og meget kvalificerede kandidater end de foregående år, og at kandidaterne er
indstillet fra såvel enkeltpersoner som fra offentlige og private arbejdspladser. Integrationsprisen synes at
have fået status i Furesø Kommune.
Integrationsprisen i 2017 blev tildelt Tina Jeanette Strand Petersen, der er centerleder i Svanepunktets
Rehabiliteringscenter.

Billedet er af Tina Jeanette Strand Petersen og er taget af Jørgen Overgaard

Med stort engagement og motivation af medarbejderne, har Tina i samarbejde med medarbejderne ydet en
særlig indsats over for kvinder med flygtningebaggrund. Sammen har de givet mulighed for, at borgere
med flygtningebaggrund gennemgår praktik – og uddannelsesforløb, den såkaldte
Integrationsgrunduddannelse (IGU). Da prisen blev uddelt havde kommunen 6 flygtninge i offentlige
IGU-forløb. Svanepunktet står alene for tre af disse pladser.
Formanden for Integrationsrådet, Neslihan Diksan sagde i talen til Tina, at hun er ” Usædvanligt god til at
tilpasse borgernes arbejdsopgaver og påtager sig arbejdsopgaver ud over det forventelige. Det ligger i
hendes DNA at hjælpe sine medmennesker. Hun kan simpelthen ikke lade være”. Gennem forståelse for
og anerkendelse af kvindernes baggrund og udfordringer med at lære det danske arbejdsmarked at kende
og med de sproglige og kulturelle forskelligheder, der har været undervejs i samarbejdet, er der fundet
gode løsninger, der har givet kvinderne lyst til at fortsætte. Tina udviser stor rummelighed og overskud og
ved at tilpasser arbejdsopgaver til den enkeltes behov, øges kvindernes selvtillid undervejs. At
målgruppen er kvinder, gør blot indsatsen yderligere prisværdig.
Arbejdsgruppen: Teaterforestillingen for Furesø Kommunens skoler
Furesø Integrationsråd har gennem flere år i samarbejde med Furesø Teaterforening vist en årlig
teaterforestilling for børn og unge, så de får en fælles oplevelse, der tager udgangspunkt i et eller flere
emner vedrørende integrationsområdet. I år det 5. gang. Teaterforestillingerne er gerne formidlet på en
måde, der kan nå ud til denne målgruppe, og som kan bidrage til skolernes undervisning af eleverne.
F.eks. har Integrationsrådet de sidste par år afholdt teaterforestillinger for udskolingseleverne, hvor emnet
integration var en del af teaterforestillingerne, og hvor der var udarbejdet undervisningsmateriale til
forestillingerne, som skolerne kunne vælge at bruge.
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Billeder er taget af Jørgen Overgaard

I 2017 blev teaterstykket Habibi fra teatergruppen Opgang2 opført gratis for Furesø Kommunes ældste
klasser d. 2. maj i Galaksen. Ca. 300 elever og lærere overværede teaterforestillingen.
Teaterforestillingen ”Habibi” er en musikalsk teaterfortælling om fremmedangst og tilhørsforhold. Det er
et eventyr om identitet, forskelle og frygt. Om hvad der sker, når angst og mistro rykker ind i samfundet,
ind i familien, ind i individet. Teaterstykket er skrevet af Reumert vinder Pia Marcussen.
Arbejdsgruppen: Indførelse af Bydelsmødre i Furesø Kommune
Integrationsrådet har været med til at opstarte projektet ”Bydelsmødre”. Bydelsmødre er en
landsdækkende organisation, der støtter isolerede kvinder med viden og information, så de kan tage
kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem. Det er primært kvinder
med etnisk minoritetsbaggrund, der uddannes til bydelsmødre. Grunduddannelsen og Bydelsmødrenes
personlige viden samt deres netværk, er de forudsætninger, der giver Bydelsmødrene mulighed for at
hjælpe andre kvinder med at træffe de valg, som passer til dem.
Kommunen ansatte pr. 1. maj 2016 en boligsocialmedarbejder, der blandt andet skulle opstarte projektet.
Oprindeligt var forventningen, at uddanne 15 Bydelsmødre i løbet af efteråret 2016. Det har været
vanskeligere at rekruttere bydelsmødre end først forventet, så rekrutteringsprocessen er fortsat i gang.
Integrationsrådet ønsker at evaluere projektet i Integrationsrådet januar 2018.
Arbejdsgruppen: Understøtte og fremme det politiske beslutningsgrundlag
For at styrke Integrationsrådets mulighed for at understøtte og fremme det politiske beslutningsgrundlag,
er der udpeget 2-3 tovholdere blandt integrationsrådsmedlemmerne. Disse udgør sammen med 3-4
medlemmer fra Integrationsrådets 6 følgegrupper, der sammen er ansvarlige for at følge arbejdet i de
politiske udvalg – og deres indstillinger til økonomiudvalget:
 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
 Social – og sundhedsudvalget
 Miljø-, Plan og Teknikudvalget
 Børn – og skoleudvalget
 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 Økonomiudvalget.
Følgegrupperne har til opgave at inddrage det samlede Integrationsråd, hvor det er aktuelt, så rådet
kan udfærdige et vejledende notat til Økonomiudvalget i forbindelse med byrådsmøderne.
Følgegrupperne skal endvidere sikre, at Integrationsrådet har fokus på det politiske arbejde og indsigt i
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det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige forvaltninger. Der er udarbejdet et kommissorium for
disse arbejdsgrupper.

MØDEKALENDER FOR 2017
Der er afholdt følgende møder i 2017 i Integrationsrådet:
 Den 24. januar 2017
 Den 13. marts 2017
 Den 23. maj 2017
 Den 4. september 2017
 Den 30. november 2017.
Derudover er der afholdt:
 Farverige Furesø den 16. september 2017
 Teaterforestilling den 2. maj 2017
 Samt en række møder i Integrationsrådets arbejdsgrupper.

REPRÆSENTATION I RÅD
I 2017 har formanden Neslihan Diksan repræsenteret Furesø Integrationsråd i Rådet for Etniske
Minoriteter (REM).
Desuden har Furesø Integrationsråd deltaget i en fælles temamøde sammen med integrationsrådene fra
Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner den 31. august 2017.

HØRINGER
På et integrationsrådsmøde den 30. marts 2017 drøftede rådet kommunens indsats i forhold til tosprogede
børn og deres forældre. Drøftelserne tog udgangspunkt i en overordnet orientering fra forvaltningen om
kommunens indsats samt Integrationsrådets egne erfaringer med området. Resultatet af drøftelserne var,
at rådet udarbejdede nogle anbefalinger for dette område, der blev forlagt til Børne- og Skoleudvalget.
Integrationsrådet har den 30. november 2017 afgivet høringssvar i forhold til Furesø Kommunens
Beskæftigelsesplan 2018-2019.

SIDE PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE
Integrationsrådet har sin egen hjemmeside. Se den på furesoe.dk under menupunktet Kommunen – Det
politiske liv – Råd, nævn og bestyrelser – integrationsrådet
Eller følg dette link:
http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/RaadNaevnOgBestyrelser/Integrationsraad
Her kan man finde kontaktoplysninger på rådets medlemmer, mødereferater, kommissorium, forretningsorden
med mere.
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Denne årsberetning er godkendt af Furesø Integrationsråd i januar 2018.
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Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
www.furesoe.dk
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