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1. Udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet

Sagsfremstilling
Sekretariatet henviser til, at Rafieh Nouran, som det fremgår af mail modtaget den 
29. juni 2015, ønsker at stoppe som medlem af Integrationsrådet. Begrundelsen er 
travlhed i hverdagen, herunder studiestart. 
Navne på suppleanter fremgår af medsendte bilag. Som tidligere besluttet er 
Lingathasan R Sornaligan ikke aktuel, da han, i forbindelse med sin uddannelse, 
fra september skal afvikle eksaminer. 
 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning, og at der træffes beslutning om, hvilken suppleant der skal kontaktes 
med henblik på at indtræde som medlem af Integrationsrådet. 
 

Beslutning Integrationsråd den 11. august 2015
I forbindelse med orienteringen gennemgik sekretæren ”Medlems- og 
suppleantlisten”. 
Udover Lingathasan R. Sornaligam er Zardasht Qadi ikke aktuel for nuværende, 
idet kontaktforsøg er mislykkedes.
Aktuelt er Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan potentielle kandidater. 
Det blev besluttet, at administrationen skal tage kontakt til begge for at høre, om 
interessen for en plads i Integrationsrådet er intakt. Samtidig blev alle medlemmer 
opfordret til at se i egne netværk for derigennem at få kontakt med potentielle 
kandidater, med anden etnisk baggrund end dansk, til suppleantlisten.  
Endelig afgørelse vil blive truffet på næste møde.
 
Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen
 

Bilag
IR Medlems- og suppleantliste 2014 - 2017 (dok.nr.152172/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3411
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd



Integrationsråd - Referat - 11. august 2015 Side 5 af 13

2. Integrationsindsatsen i Fremtiden - status

Sagsfremstilling
Organisatorisk er det besluttet at samle integrationsteamet, der i øjeblikket er 
placeret på flere fysiske adresser, på en samlet adresse – Projektafdelingen. Det 
betyder, at der bliver et samlet integrationscenter med samtlige funktioner samlet i 
den daglige drift. Flytningen forventes at være effektueret pr. 1. september 2015. 
 
Den fremtidige integrationsindsats tager udgangspunkt i at øge integrationseffekten 
ved, at integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den 
virksomhedsrettede del med henblik på hurtig selvforsørgelse. Det skal være en 
kombination af sprogundervisning på sprogskolen og daglig kontakt med danskere 
på en arbejdsplads. 
 
For at imødekomme behovet for en mere virksomhedsrettet indsats, der er 
kombineret med sprogundervisning, skal flygtninge/indvandrere tilbydes et 
branchepakkeforløb, der bibringer borgerne motivation og kompetencer og som 
styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse. Branchepakkerne udarbejdes 
og tilpasses i forhold til de muligheder, der er på det lokale arbejdsmarked i 
Frederikshavn Kommune. 
 
Implementeringen af arbejdet med branchepakkerne følger følgende tidslinje: 
 
19. august 2015 kl. 09.00-12.00: Præsentation af analysegrundlaget for de 
involverede medarbejdere og ledere. LG Insigt vil på mødet komme med et oplæg 
til valg af branchepakker, hvorefter de aktuelle branchepakker for Frederikshavn 
Kommune skal udvælges.   
 
19. august 2015 kl. 13.30: AOF Nord præsenteres for de valgte branchepakker 
samt AOF´s rolle i den fremtidige indsats.
 
10. september 2015 kl. 12.30-15.30: Kick-Off seminar om branchepakkerne. 
Præsentation af konceptet om branchepakkerne – formål og effekt, præsentation af 
branchepakkerne i Frederikshavn Kommune samt den videre proces med 
implementeringen af branchepakkerne. Deltagerne i seminaret er AOF, 
integrationsteamet, borgerservice, herunder ydelsesområdet samt øvrige relevante 
medarbejdere i Jobcentret.
 
23. og 24. september 2015 kl. 08.30-15.30: Kick-Off seminar om opstart. Fokus 
på implementeringen af branchepakkerne i driften for de medarbejdere, der skal 
arbejde med branchepakkerne i praksis. 
 
7. oktober 2015 kl. 08.30-15.30: Branchepakkerne er implementeret og klar til drift. 
 
Uge 2 2016: Evaluering på effekt og metode, herunder fokus på justeringer og 
udvidelser til andre målgrupper i integrationsindsatsen.  

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15981
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Integrationsråd
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Integrationsråd den 11. august 2015
Afdelingsleder Anders Ferløv Andersen oplyste, at Integrationsteamet pr. 1. 
september 2015 flytter til Gl. Skagensvej 105, hvor de får eget hus – både kontorer, 
samtalerum, mødelokaler og undervisningslokale. 
Integrationsrådet vil på alle fremtidige møder blive orienteret om tidsplan, fremdrift 
og resultatmål i forhold til integrationsborgernes sproglige og jobmæssige udvikling. 
Der satset fra start på følgende 6 branchepakker

 Butik
 Rengøring
 Turisme, herunder køkken, servering, rengøring, bygningsvedligeholdelse

og grønne områder.
 Pleje og omsorg
 Landbrug
 Fødevareindustrien

Et egentligt branchepakkevalg vil som oftest blive til efter en kortere praktikperiode 
og en lettere opkvalificering.

Integrationsrådsmedlemmerne udtrykte stor tilfredshed med strukturen, og roste 
tiltaget med den flotte planlægning. Påpegede vigtigheden af at alle står fast på 
plan og struktur. Spurgte interesseret til, hvordan virksomhederne tog imod det nye 
tiltag, som omfatter alle, med eller uden uddannelse. Virksomhederne har taget 
godt imod henvendelserne – nogle har efter omtale selv taget kontakt til 
integrationsteamet. 
På spørgsmål om, hvordan det fremtiden så ud m. h. p. danskuddannelse i Skagen 
oplyste Centerchef Flemming Søborg, at han, formentlig på grund af travlhed i 
forbindelse med budgetlægningsperioden, mangler tilbagemelding fra Direktionen 
om, hvorvidt de kan godkende at undervisningen flyttes til Skagen i lokaler, 
udpeget af Center for Arbejdsmarked.

Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen

Bilag
Oplæg til indbydelse - kick_off_seminar_Frederikshavn Kommune_program.pdf (dok.nr.119940/15)
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3. Høringssager

Sagsfremstilling
Der er flere og flere høringssager, der bliver nødvendige at håndtere administrativt i 
Integrationsrådet. 
 
Det betyder, at rådets medlemmer skal være opmærksomme på følgende 
procedure i forbindelse med den administrative håndtering af høringssagerne: 

1. Der udsendes en mail med hørringsmaterialet
2. Ethvert medlem er ansvarlig for at reagere på mailen og kommentere på 

høringsmaterialet
3. Svaret sendes cc til de øvrige medlemmer i Integrationsrådet
4. Sekretariatet udarbejder skriftligt høringssvar på baggrund af de indkomne 

kommentarer fra Integrationsrådet
5. Høringssvaret præsenteres på det næstkommende møde i 

Integrationsrådet, hvor ”høringssager” fremover vil være et fast punkt på 
dagsordenen.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 11. august 2015
Sekretæren henviste til aftalen om, at alle skulle besvare mails med 
høringsmateriale og sende det cc, så det var muligt at se hinandens svar. 
Enkelte integrationsråds medlemmer har ytret ønske om, at der for fremtiden 
skrives kort om, hvad det handler om, og hvad medlemmerne skal tage stilling til. 
Det er for mange helt uoverskueligt at skulle læse alle de vedhæftede bilag, som 
ofte er skrevet i et fagsprog. 
Appellerede til, at alle svarer. Det, at integrationsrådet er høringsberettiget, på lige 
fod med andre politiske udvalg og råd, er en enestående mulighed for at gøre 
Integrationsrådets meninger gældende. Derfor er det vigtigt, at svarene bliver så 
nuancerede som muligt. 
Hvis der opstår tvivl, kan sekretæren kontaktes.
 
Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen

Bilag
Høringssvar: Budgetforlig for Kultur- og Fritidsudvalgs området. (dok.nr.123778/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21081
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Integrationsråd
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4. PR omkring integrationsrådets arbejde og den gode historie

Sagsfremstilling
Den 9. april 2014 blev det besluttet, at tage et punkt om indsatsmulighederne for at 
synliggøre Integrationsrådet dagsordenen, da der længe havde været et markant 
ønske om mere synliggørelse og PR omkring Integrationsrådets arbejde. Punktet 
blev efterfølgende drøftet i Integrationsrådet hhv. den 4. juni og 12. august 2014. 
Formålet med dette punkt er, at lave en status på arbejdet med synliggørelse og 
PR i Integrationsrådet. 
Følgende tiltag blev drøftet/igangsat på de forudgående møder:  

 Pressemeddelelse om Integrationsrådets arbejde og funktion: Udkast til
pressemeddelelse er sendt til godkendelse hos formand Elizaveta Z.
Wilhelmsen. Udkastet kan med fordel opdateres.

 Orientering om, at Integrationsrådet har nedsat et presseteam. Teamet
består af Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Azam Stavad, Lone Høxbroe
Pedersen og Flemming Søborg.

 Facebook profil.
 Flyer med info om Integrationsrådet og om, hvordan man kan få/søge

økonomisk støtte til projekter i integrationsregi. Integrationsrådets
medlemmer udleverer flyers til institutioner/foreninger/personer, som kan
komme med spændende idéer til projekter.

 Aktiviteter i samarbejde med biblioteket.
 Begrebsafklaring/fælles forståelsesramme af ordet integration. Hvad forstår

vi ved ordet, og hvordan kan vi i fællesskab gøre en indsats, der gør en
forskel i lokalsamfundet. Azam Stavad er initiativtager.

 Samarbejde mellem FUF (foreningerne), skoler, institutioner og fagudvalg.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der gives en status på de 
nævnte tiltag. Der lægges op til, at presseteamet laver oplæg til en offensiv og 
positiv strategi, som synliggør resultaterne af integrationsarbejdet.

Beslutning Integrationsråd den 11. august 2015
Generel drøftelse af behovet for synliggørelse at Integrationsrådets indsat i 
medierne. Specielt muligheden for pressemeddelelser og oprettelse af Facebook 
side. Formand Elizaveta Z Wilhelmsen tilstod, at beslutningen om 
pressemeddelelsen var stoppet hos hende, og at der efter at Yasmin var stoppet, 
ikke var sket noget med Facebook.

Generel drøftelse af fordele og ulemper ved Facebook. Der er brug for en 
forventningsafstemning, da det er uklart hvad vi må og ikke må på en offentlig side, 
og om hvordan vi kan sikre en stærk administrator.
Drøftelse af mediekontakt generelt.  Azam Stavad henviste til kontakt fra Arne 
Hansen, som havde efterlyst nyheder og oplysninger om Integrationsrådet. 
Sekretæren henviste til aftalen med Arne Hansen om, at referater er tilgængelige 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9661
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd
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på hjemmesiden, og at kontakt til Integrationsrådet skal ske til pressegruppen. Ikke 
forstået på den måde, at andre ikke må udtale sig som medlem af 
integrationsrådet. Der er forskel på at udtale sig på Integrationsrådets vegne og at 
udtale sig som enkeltperson.
Der blev igen stillet spørgsmål til, hvad Integrationsrådets opgave er, og om vi 
alene er et høringsorgan. 
Centerchef Flemming Søborg henviste til Vedtægterne, af hvilke det fremgår, at vi 
er rådgivende i forhold til Byrådet. Der skal ikke herske tvivl om, at det er en svær 
opgave. Det er vigtigt, at integrationen lykkes, og det er vigtigt at vi over for byrådet 
påpeger, hvad der er hensigtsmæssigt. De politisk udpegede byrådsmedlemmer er 
talerør til deres bagland. Der bliver informeret om vores aktiviteter på de politiske 
gruppemøder, underforstået bliver alle byrådsmedlemmer informeret om de skridt 
vi tager i forventning om at gøre en positiv indsats på integrationsområdet. 

Centerchef Flemming indbyder pressegruppen til møde. 

Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen
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5. Orientering - decembermødet

Sagsfremstilling
Den 30. november 2015 går Susanne Andersen på folkepension. Det betyder, at 
Susannes opgaver fordeles imellem Susan Christensen og Maiken Pilgaard Krüger 
med følgende fordeling:

Susan Christensen:
- Udsender og samler dagsorden og referat, modtager eventuelle afbud mm.

Maiken Pilgaard Krüger:
- Skriver sagsfremstillinger, tager referat til møderne, administrere eventuelle

puljemidler mm. 

Mødet i Integrationsrådet den 1. december er det sidste møde, hvor Susanne 
Andersen deltager. Mødet afholdes i Projektafdelingen hos Anders Ferløv 
Andersen. 

Susan Christensen kommer og hilser på Integrationsrådet til mødet den 11. august 
2015. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Integrationsråd den 11. august 2015
Formand Elizaveta Z Wilhelmsen startede med at byde Susan Christensen 
velkommen, og opfordrede hende til at komme med en kort præsentation.
Susan Christensen er sekretær for centerchef Flemming Søborg. Susan vil være 
ansvarlig for mødeindkaldelser, udsendelse af dagsordener og referater, og det er 
hende I skal kontakte, hvis I skal melde afbud. Susan vil som udgangspunkt ikke 
deltage i møderne, da det er Maiken der er sekretær for Integrationsrådet.

Projektafdelingens adresse er Gl. Skagensvej 105. Nærmere om decembermødet 
senere.

Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21082
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Integrationsråd
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6. Orientering om Idéaften - ansøgning Kulturdag

Sagsfremstilling
Initiativgruppen til ansøgningen om en ”Kulturdag” - hvor tanken er, at der skal 
være smagsprøver på lokal mad, multietnisk sang, musik og dans og oplysning om 
hjemlande og frivilligt arbejde – har arrangeret en idéaften. Deltagerne skal 
igennem en kreativ proces, hvor de i fællesskab skal udvikle idéer til aktiviteter på 
kulturdagen. Kulturdagen er for alle nationer i Frederikshavn Kommune og afholdes 
den 31. oktober 2015 i Maskinhallen. Stener Glamann fra Tankegang styrer den 
kreative proces. 
 
Idéaftenen afholdes i boldklubben Bangsbo Frejas klubhus, Vrangbækvej 115, 
9900 Frederikshavn, onsdag den 19. august 2015 kl. 19-21.30. Det er gratis at 
deltage og initiativtagerne håber på stor deltagelse fra foreninger, frivillige og 
ildsjæle.  

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 11. august 2015
Initiativgruppen oplyste, at der er tilmeldt 25 – 30 personer til Idáftenen, og at de 
tilmeldte repræsenterer mange forskellige lande. Forventningerne til en bred vifte at 
aktiviteter på Kulturaftenen er store. 
Afdelingsleder Anders Ferløv supplerede med, at initiativgruppen har haft kontakt til 
Venligboerne. 
Ros fra Integrationsrådet – et super initiativ. 
Initiativgruppen håber på bred tilmelding fra Integrationsrådet.
 
Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen

Bilag
Invitation_ideaften.pdf (dok.nr.119911/15)
Artikel - Kulturdag - Nordjyske 28/7-15. (dok.nr.126252/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5876
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Integrationsråd
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7. Eventuelt

Sagsfremstilling
Kim Raphael Riedel orienterede kort om sig selv. Han er født i Spanien, og har 
været tysk statsborger til sit 18. leveår. Han er uddannet socialpædagog og 
arbejder med bo-hjemme løsninger.

Kim Raphael Riedel er interesseret i integrationsindsatsen generelt, men specifikt 
har han interesse for Sport og fritidsområdet og henviser i den forbindelse til, at 
Integrationsrådet og Integrationsteamet med fordel kan nyde godt af klubbernes 
veluddannede trænere, de mange sportsudøvere og mangfoldigheden i klubberne. 
Mange klubber giver potentielle nye medlemmer en lang prøvetid. Efterfølgende 
ønsker mange medlemskab, men familierne, det være sig både etnisk danske og 
ikke etnisk danske, kan i nogle tilfælde ikke afse penge til kontingent, ej heller til 
udstyr, herunder klubbeklædningen. 
Foreningerne ønsker en samlet database over alle foreningerne, hvor oplysninger 
om indkøringsperiode og mulighed for ”friplads” fremgår
Kim Raphael Riedel vil gerne påtage sig, at være kontaktperson inden for 
kampsportsområdet for at synliggøre, hvad der er tilgængeligt i kommunen. Ønsker 
man viden inden for kampsportsområdet, så kan man bare ringe til Kim. 

Afdelingsleder Anders Ferløv Andersen oplyste, at Idéaftenen bevidst afholdes hos 
Klubben Bangsbo Freja. De er rigtige dygtige til at arbejde med integration og 
ønsker at udbrede deres erfaringer til andre foreninger. Klubben har dog brug for 
hjælp fra Frederikshavn Kommunen til, at løse nogle af de problematikker, der 
opstår i f m. integrationsindsatsen.

Kim Raphael Riedel ønsker et punkt på dagsordenen, hvor mulighederne kan 
drøftes – og om muligt afdækkes. 

Fraværende: Jytte N Høyrup, Ida Skov og Lone Høxbroe Pedersen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/3013
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: Integrationsråd
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen

Lone Høxbroe Pedersen

Ida Skov

Kim Raphael Riedel

Timur Shah

Ciara Ryan

Jytte Nimand Høyrup

Eric Nkurunziza

Azam Stavad

Bahram Dehghan

Melissa Annie Wanjiru Petersen



Bilag: 1.1. IR Medlems- og suppleantliste 2014 - 2017

Udvalg: Integrationsråd
Mødedato: 11. august 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 152172/14



Bilag: 2.1. Oplæg til indbydelse - kick_off_seminar_Frederikshavn
Kommune_program.pdf

Udvalg: Integrationsråd
Mødedato: 11. august 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 119940/15







Bilag: 3.1. Høringssvar: Budgetforlig for Kultur- og Fritidsudvalgs området.

Udvalg: Integrationsråd
Mødedato: 11. august 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 123778/15



Høringssvar: Budgetforlig for Kultur- og Fritidsudvalgs området. Dato: 24. juli 2015
Høringsmateriale – Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune

Eva Ottesen har den 24. juni 2015 på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget udsendt 
materiale til høring i Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 31. 
juli 201t5. Næste møde i integrationsrådet er den 11. august 2015. Materialet er derfor 
blevet behandlet administrativt via mail med efterfølgende udfærdigelse af 
høringssvaret.

I forhold til det udsendte materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet 
bekymring omkring nedskæringerne på det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, 
herunder besparelserne på Fælleskonti, som det fremgår af dokument 97027/15_v4. 

Integrationsrådet er vidende om, at der skal ske besparelser, men at besparelserne 
netop udmøntes på de konti, som integrationsrådets frivillighedsindsats kan gøre brug 
af, vækker bekymring. I parentes bemærkes, at Frederikshavn Kommunes 
sundhedsdirektør, i lighed med integrationsrådet, har lagt op til at øge den frivillige 
indsats. 

Sagsnummer: 15/21081
Dok. nr.: 123778/15 
Forfatter:
Susanne Andersen

Emne:
Høringssvar til Kultur- og 
Fritidsudvalget



Bilag: 6.1. Invitation_ideaften.pdf

Udvalg: Integrationsråd
Mødedato: 11. august 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 119911/15



Idéaften

Hele Verden i Frederikshavn

Det er nogle af de tilbud, vi kan tænke os til en kulturdag for alle nationer i

Frederikshavn Kommune i oktober måned.

Vi vil meget gerne have din idé og vi vil gerne invitere dig eller din forening til

at lave jeres eget arrangement ved kulturdagen.

Det er gratis og kan give nye kontakter, venner eller medlemmer. 

Det hele starter med en idéaften 

Onsdag den 19. august kl. 19-21.30
i Bangsbo Frejas klubhus, Vrangbækvej 115, Frederikshavn

Stener Glamann fra Tankegang sætter en kreativ proces i gang, hvor deltagerne 

sammen udvikler idéer til aktiviteter på kulturdagen. Idéer, som du/I selv

arbejder videre med og gennemfører på kulturdagen.

Tilmelding til idéaftenen senest mandag den 17. august:

Svar på denne mail eller ring på telefon 98 45 72 00.

Vel mødt fra

Melissa Pedersen og Azam Stavad
Initiativtagere og medlemmer af Frederikshavn Integrationsråd

Dyrk sport med unge fra Burundi eller Rumænien

Lav mad med en familie fra Ecuador eller Ungarn

Syng med i et gospelkor med sangere fra Burma, Syrien og Uganda



Bilag: 6.2. Artikel - Kulturdag - Nordjyske 28/7-15.

Udvalg: Integrationsråd
Mødedato: 11. august 2015 - Kl. 16:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 126252/15
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