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1 (Åben) Økonomi 
Sags ID: EMN-2016-00728

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har råderetten over en pulje midler, der er målrettet initiativer rettet mod 

integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune. Det er derfor muligt, at søge støtte til 

projekter inden for integrationsområdet

Økonomien for 2016:

Budget for 2016 129.160 kr.

Mødeforplejning –

forventet forbrug

6.500 kr.

Frederikshavn 

Teaterforening

14.750 kr.

Musikprojekt SSP 20.000 kr.

Prisfest – forventet 

budget 

25.000 kr.

Resterende midler 

2016

62.910 kr.

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Flemming Søborg gennemgik økonomien for at skabe overblik over, hvor mange penge 

der er til rådighed i Integrationsrådet i resten af 2016. 

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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2 (Åben) Integrationskor - tilbud fra Musikskolen
Sags ID: EMN-2016-00188

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Projektet Sang, kor og kultur udmønter sig to kor, hvor det ene retter sig mod 

voksne og det andet retter sig mod børn. Fællesnævnerne for begge kor er, at 

korene er for alle og det at synge sammen skaber glæde og fællesskab.

Bag ved den umiddelbare glæde og den sociale ramme er det projektets 

formål at arbejde med sprogkundskab og kulturforståelse, hvoraf sidstnævnte 

vil omfatte både dansk kultur og de mange forskellige kulturer, der må 

formodes at eksistere i et kor med mange etniciteter. Sprogmæssigt omfatter 

det et arbejde med tekstning, udtale og bevægelse for at understøtte tekstens 

betydning.

Den sociale ramme ligger som et iboende element, når man arbejder med 

musikken, der bliver en stærk katalysator for fællesskabet og kultur på tværs. 

Yderligere integration opstår, når korene skal synge koncert eller deltage i 

aktiviteter med Musikskolens øvrige kor.

Undervisningen foregår én gang på ugentlig basis 36 gange inden for 

folkeskolens undervisnings år.

Omfang og økonomi:

1 kor for voksne over 18 år 36 gange/år af 2 timer

1 kor for børn - evt. på Ravnshøj Skole 36 gange/år af 2 timer

Samlet pris pr. år for begge kor er 59.000,- pr. år.

I prisen er indregnet den daglige undervisning, koncerter samt forberedelse.

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet 

beslutter om de vil bevillige midler til projekt sang, kor og musik fra 

Frederikshavn Musikskole. 
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Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Flemming Søborg gennemgik tilbuddet fra Frederikshavn Musikskole. Der er stor 

opbakning til initiativet i Integrationsrådet. Der fremsættes et forslag om, at koret først 

starter til august og derved reducerer prisen til 25.000 kr. Er integrationskoret en succes,

bevilges der midler i 2017 til den resterende periode således, at det samlede antal 

undervisningstimer på 36 gange opnås. 

Der stilles spørgsmålstegn ved integrationskoret i Musikskolen i forhold til, at disse børn 

eventuelt kan deltage i skolekoret på egen skole. Derudover stilles der spørgsmålstegn 

ved integrationsaspektet, da integrationskoret ikke er baseret på, at koret er blandet med 

danske børn/voksne. 

På baggrund af drøftelserne besluttede Integrationsrådet at støtte integrationskoret med 

kr. 25.000 kr. i 2016. Det er dog under forudsætning af, at der i koret skal deltage 

danskere og ikke kun børn/voksne med anden etnisk baggrund end dansk.

Det aftales, at sekretariatet melder tilbage til musikskolen og fremhæver ovennævnte 

forudsætningerne for støtten. Den nye aftale præsenteres til det næste møde i 

Integrationsrådet.

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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3 (Åben) Fit deal vil styrke integrationsindsatsen
Sags ID: EMN-2016-00188

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Fit deal er et koncept oprettet i Frederikshavn kommune mellem 

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) og Idrætssamvirket Frederikshavn 

kommune. Der købes oplevelsesbeviser til den købte idrætsoplevelse og alle 

kan deltage. 

Se mere på http://frederikshavn.fitdeal.dk/

For at fremme og stifte bekendtskab med foreningslivet og styrke 

integrationsindsatsen vil Fit deal gerne tilbyde: 6-8 x forløb med 15-20 

deltagere på hvert hold. Hver gang er med en ny aktivitet. Til at fortælle om 

konceptet og dette nye tiltag vil formidler Charlotte Kirkegaard gerne komme 

og fortælle nærmere.

Der er skabt kontakt til Asylcentret og Dansk flygtningehjælp og Fit deal vil 

gerne indgå i et samarbejde med Frederikshavn kommune. Til orientering er 

den økonomiske beløbsramme 30.000-50.000. Dette svarer til en pris på 500 

kr. pr person for 6-8 gange.

Fit deal vil gerne have Integrationsrådets stillingtagen til om dette er noget 

rådet vil støtte med et vist beløb. Regnskab og budgetter kan fremskaffes.

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet 

beslutter hvorvidt de ønsker at støtte Fit deal økonomisk med kr. 30.000-

50.000, hvilket svarer til en pris pr. person på 500 kr. for 6-8 forløb for 15-20 

deltagere på hvert hold. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Punktet blev rykket frem til punkt nummer 1, da Charlotte Kirkegaard, koordinator fra 

FitDeal var inviteret med til mødet for at holde et kort oplæg om FItDeal. 

Charlotte Kirkegaard sidder med den daglige drift af FitDeal i Frederikshavn Kommune, 

der har til formål at fremme foreningslivet og gøre det mere fleksibelt. Integrationsrådet er 

interessant for FitDeal, da de med de udbudte forløb gerne vil ”tage folk i hånden” og 

tage dem med ud i foreningerne. Det kunne være en stor hjælp til nye 

integrationsborgere til at skabe nogle relationer og netværk til lokal 

http://frederikshavn.fitdeal.dk/
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samfundet/foreningslivet. I første omgang vil holdet være målrettet integrationsborgere. 

Forløbet dækker en aftenaktivitet om ugen fx spinning, floorball mm. Aktiviteterne 

tilpasses målgruppen. Programmet for de 6-8 uger er fastlagt inden opstart. Erfaringerne 

viser, at har deltagerne været til aktiviteten/foreningen en gang, vil det være nemmere for 

dem at komme igen på egen hånd. Deltagerne kommer på et separat hold, der er aftalt 

med foreningen. Det vigtige er, at deltagerne kommer ud til foreningen og mærker 

miljøet. 

Der er endnu ikke etableret samme model i Skagen, men der er påbegyndt samarbejde 

med foreningerne. Det er et spørgsmål om tid, inden det er etableret i Skagen. Det er 

allerede etableret i både Frederikshavn og Sæby. 

Det kan være en udfordring, hvis deltagerne efterfølgende får interesse for en sportsgren, 

men ikke har råd til at betale kontingent. Her er der muligheder i idrætssamvirke, hvor 

foreningerne kan søge om kontingentfritagelse. 

Integrationsrådet er positive over for tilbuddet fra FitDeal og besluttede at støtte initiativet 

med 25.000 kr. 

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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4 (Åben) Fællesskab for alle - økonomisk hjælp til kontingentbetaling
Sags ID: EMN-2015-50163

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget foreslog på møde den 2. november 2015, at der oprettes en 

ordning, der skal få flere børn og unge i udsatte positioner til at deltage i 

foreningsaktiviteter. 

Efter servicelovens §11 stk. 6 kan kommunalbestyrelsen som led i det forebyggende 

arbejde tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for 

særlig støtte. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv rammerne for tildeling af støtte. 

Ordningens centrale element er kontingentdublering – forstået ved at Frederikshavn 

Kommune og en forening bidrager ligeligt til betaling af et medlemskontingent.

Den oprindelige tanke var en model, hvor Frederikshavn Kommune betaler kontingent for 

et barn, og foreningen betaler kontingent for et andet barn. Administrationen vurderer, at 

denne model vil blive tung at administrere, idet den vil kræve en kontrol af, hvordan og 

hvorvidt modellen finder sted. 

Dernæst forudsætter modellen, at der altid findes et lige antal medlemmer i foreningen, 

som er i målgruppe for ordningen. Det er en faktor, der er for usikker at tilrettelægge 

efter. 

Administrationen foreslår i stedet en model, hvor Frederikshavn Kommune betaler 

halvdelen af et medlemskontingent, mens foreningen finansierer den anden halvdel. 

Ordningen er udelukkende målrettet folkeoplysende foreninger og musikskolen i 

Frederikshavn Kommune. 

Målgruppen er børn og unge fra 5-17 år, som af sociale eller adfærdsmæssige årsager 

(fx ensomhed, mobning, isolation) ikke deltager i foreningsaktiviteter. 

Styregruppen bag pulsskolen får en central rolle i bevilling af kontingentbetaling, da 

gruppen allerede har kontakt til børn og unge, som er i målgruppe for ordningen. Et barn i 

pulsskolen kan med ordningen udøve den aktivitet, som barnet har stiftet bekendtskab

med i pulsskolen, efter pulsskolen er ovre. Det skal sikre en kontinuitet for barnet. 



Integrationsrådet - 06-04-2016 16:30 Side 10 af 17

Foreninger og musikskolen kan indstille medlemmer til ordningen ved kontakt til 

styregruppen. 

Ordningen finansieres af puljen for børn med specielle problemer. Der afsættes 15.000 

kr. til formålet.

Et medlemskontingent i en folkeoplysende forening og hos musikskolen varierer fra 500 

kr. op til 1300 kr. pr. år. Det svarer til 11-30 kontingenter, og med dublering vil 22 til 60 

børn få betalt deres kontingent med ordningen. 

Styregruppen bliver ligeledes klædt på, så den kan formidle og hjælpe omkring andre 

tilsvarende ordninger: i musikskolen kan børn af økonomiske årsager få friplads, hos 

Dansk Flygtningenævn kan børn med forældre på den lave integrationsydelse få betalt 

kontingent og hos DIF kan udsatte børn og unge også få betalt kontingent. Dette skal 

sikre, at der ikke sker overlap.

De børn og unge, som får betalt deres kontingent med ordningen, sidestilles med andre 

medlemmer, og de kan derfor medregnes i den årlige tilskudsberegning for de 

folkeoplysende foreninger og musikskolen. 

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

1. udvalget vedtager oplægget til ordningen

2. ordningen evalueres ved udgangen af 2016

3. oplægget sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget og Integrationsudvalget

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 31-03-2016
Taget til orientering. 

Udvalget gør opmærksom på, at ordningen ikke understøttes af tilskudsordningen.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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5 (Åben) Valgt repræsentant fra boligforeningerne
Sags ID: EMN-2016-00191

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Et tæt samarbejde mellem almene boligforeninger og Integrationsrådet kan 

være med til at lette indslusning af de nyankomne til disse boliger og det 

sociale fælleskab, som de nyankomne skal være en del af for, at en given 

afdeling i en boligforening fungerer optimalt. 

Almene boligforeninger danner en primær og vigtig basis for de nyankomnes 

sociale kontakt til det danske samfund. Eksempelvis når naboer mødes på 

trappeopgangen, i vaskehallen, i gildesalen ved fælles arrangementer, og når 

deres børn leger sammen på legepladsen. 

Et repræsentantskab fra de almene boligforeninger og et koordineret 

samarbejde med disse vil understøtte og styrke integration af målgruppen. 

Der kan samtidigt tages hånd om dagligdagens udfordringer i og omkring de 

nyankomnes bopæl ved hjælp af den koordinerende indsats mellem 

Integrationsrådet og de almene boligforeninger.

Mandag den 14. marts kl. 09.30 – 11.00 2016 blev de fem eksisterende 

boligforeninger i Frederikshavn Kommune inviteret til dialogmøde på 

Rådhuset i Frederikshavn med henblik på, at finde en repræsentant til 

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd. Steen Møller Andersen, direktør for 

Boligforeningen Vesterport blev valgt som repræsentant til Integrationsrådet. 

Rollen som observatør betyder, at Steen Møller Andersen deltager i 

integrationsrådsmøderne og drøftelserne, men uden stemmeret. 

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Steen Møller Andersen har tidligere deltaget i arbejdet med integration og ser frem til at 

deltage som repræsentant i Integrationsrådet. Steen Møller Andersen fungerer som 

repræsentant for samtlige boligforeninger i Frederikshavn Kommune. 
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Det aftales, at der til næste møde kommer et punkt på dagsordenen omkring 

boligforeningerne og aktuelle problematikker.

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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6 (Lukket) Kandidater til Integrationspris

Beslutninger:
De indstillede kandidater blev drøftet. Der blev stillet et forslag om, at kalde en af 

integrationspriserne for en opmuntringspris. Navnet skal signalere og opmuntre til 

nytænkende og nystartede initiativer inden for integrationsområdet. Venligboerne er 

netop et nystartet initiativ, og dette initiativ vil integrationsrådet gerne anerkende med 

opmuntringsprisen. 

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

7 (Lukket) Boligplacering

Beslutninger:
Oversigten præsenteres for Integrationsrådet, og den viser, at der er en god geografisk 

spredning på boligplaceringen. Det er positivt, at der også boligplaceres i yderområderne.

Der er i udarbejdelsen af den nye integrationspolitik fokus på at lave en 

boligplaceringsstrategi, der gør, at der skal boligplaceres i hele kommunen og dermed 

også i de mindre bysamfund. Derudover er der et økonomisk incitament til at boligplacere 

i de mindre bysamfund, hvor der ofte er ledig boliger til en lavere husleje. 

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

8 (Åben) Orientering fra ledelsen 060416
Sags ID: EMN-2016-00185

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR
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Sagsfremstilling
Orienteringen fra ledelsen omhandler nedenstående orienteringspunkter:

 Status på integrationsarbejdet og branchepakkerne 

 På mødet i Arbejdsudvalget den 7. marts 2016 besluttede udvalget, at de vil 

gennemdrøfte opspillet til integrationspolitikken igen på det kommende 

udvalgsmøde mandag den 11. april 2016 hvorefter udkastet bliver sendt til 

høring.

 Status på samarbejdet med Frederikshavn Teaterforening. Forestillingen Rød 

grød med fløde af Farshad Kholghi afholdes søndag den 27. november 2016 kl. 

15.00 i Det Musiske Hus. I brochuren står, at forestillingen er i samarbejde med 

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd. Integrationsrådet får udleveret 175 

billetter til brug i eget netværk. Det vil desuden være mulighed for, at lave en lille 

udstilling, smagsprøver på mad fra andre lande eller lignende i foyeren, hvis dette 

skulle have interesse. 

Teaterforeningen inviterer desuden til generalforsamling den 26. april i Det 

Musiske Hus kl. 19.00. Borgmester Birgit Hansen byder velkommen og der plejer 

at være omkring 100 gæster. 

 Beslutningen fra Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende henvendelsen fra 

Integrationsrådet om etablering af forældrekontaktgrupper. Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender, at der oprettes forældrekontaktgrupper. 

Centerchef for skole Vibeke Post Madsen vil give opgaven til 

skolebestyrelserne.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Status på integrationsarbejde: Der er en toparts aftale og en trepartsaftale på vej. De skal 

igennem godkendelsesprocessen inden sommerferien. Dele af aftalen forventes 

implementeret allerede i efteråret 2016. Tiltagene er fokuseret på en mere 

beskæftigelsesrettet indsats, hvilket stemmer godt overens med branchepakkerne. 

Initiativerne og regelforenklingerne i aftalerne giver bedre betingelser for 

integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune, der i højere grad kan udføres som en 

helhedsorienteret, mere fleksibel og mindre bureaukratisk indsats. Integrationsrådet vil 

blive orienteret om disse aftaler, når de endelige aftaler er faldet på plads. 
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Der er blevet brugt en del tid på den interne organisering og på at tilpasse arbejdet med 

øget fokus på de arbejdsmarkedsrettede indsatser.  Der er i den forbindelse startet et 

samarbejde med boligforeningerne. Dette samarbejde har 2 formål. Dels kan borgene 

komme i arbejdsmarkedsrettede forløb, hvor de får arbejdserfaring og eventuelt job, og 

dels kan de hjælpe boligforeningerne med at brobygge til integrationsborgerne i 

boligforeningen.  

Det går rigtig godt med jobskabelsen, og det forventes, at målsætningen for 2016 

omkring jobskabelse nås allerede inden sommerferien. 

Integrationspolitikken drøftes på det kommende møde i Arbejdsmarkedsudvalget. 

Politikken udsendes til høring i Integrationsrådet til mødet den 8. juni 2016. 

Integrationsrådet bliver opfordret til, at reservere datoen i kalenderen til forestillingen 

”Rødgrød med Fløde”, der afholdes søndag d. 27. november 2016. 

Forslaget om etablering om forældrekontaktgrupper blev godt modtaget i Børne-og 

Ungdomsudvalget og er i gang med at blive etableret. 

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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9 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2016-00832

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Skriv et resumé af sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Formanden spurgte ind til, hvad man har tænkt sig at gøre i år i forhold til afholdelse af 

endnu en kulturdag ”Hele Verden i Frederikshavn”. Kan successen gentages? 

Arbejdsgruppen, der bl.a. består af Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 

Anders Andersen kommer med et forslag til det næste møde i Integrationsrådet, hvor 

punktet kommer på dagsordenen. 

Der fremsættes ønske om, at dagsordenen på integrationsrådet bliver kortere således, at 

der er mere plads til at drøfte de enkelte punkter. 

Røde Kors i Skagen har afholdt et kursus omkring sprogundervisning, hvor de kontaktede 
AOF Sprogskole. Det resulterede i, at 3 undervisere frivilligt mødte op for at hjælpe. AOF 
udviste stor samarbejdsvilje og imødekommenhed i forbindelse med arrangementet.

Fraværende: Steen Møller Andersen, Azam Stavad, Melissa Annie Wanjiru Petersen og 
Cai Møller.

Bilag
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