
Referat Integrationsrådet

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 07-12-2016 16:30

Mødeafholdelse: Projektafdelingen, Gl. Skagensvej 105, Frederikshavn

NB.

Tilstede: Azam Stavad
Ciara Ryan
Bahram Dehghan (A)
Ida Skov (Ø)
Ammar Ammin
Birgit Bendtsen
Norma Flores Nielsen

Fraværende: Timur Shah
Lone Høxbroe Pedersen 
Jytte Nimand Høyrup (V)
Melissa Annie Wanjiru Petersen
Kim Raphael Riedel
Cai Møller
Steen Møller Andersen

Stedfortrædere: Helle Madsen 



Integrationsrådet - 07-12-2016 16:30 Side 2 af 18

Indholdsfortegnelse

Integrationsrådet

07-12-2016 16:30

1 (Åben) Nyt medlem til Integrationsrådet samt repræsentant og 
suppleant til Rådet for Etniske Minoriteter ......................................................................3

2 (Åben) Evaluering af initiativet med et medlem af fagbevægelsen 
og boligforeningerne med status som observatør............................................................5

3 (Åben) Opfølgning på de projekter, der har modtaget midler i 2016 ...........................7

4 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring ......................................................................10

5 (Åben) Mødekalender 2017 .......................................................................................12

6 (Åben) Orientering fra ledelsen december.................................................................14

7 (Åben) Åben drøftelse december ...............................................................................17



Integrationsrådet - 07-12-2016 16:30 Side 3 af 18

1 (Åben) Nyt medlem til Integrationsrådet samt repræsentant og suppleant 
til Rådet for Etniske Minoriteter
Sags ID: EMN-2016-01397

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
I kraft af at der er blevet en ledig plads i integrationsrådet, er der kommer forslag til 

nedenstående kandidater. Der skal desuden vælges en ny repræsentant og en suppleant 

til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren 

på integrationsområdet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

REM indkalder til et møde årligt. Kan repræsentanten ikke deltage, så deltager 

suppleanten.    

I Integrationsrådets vedtægter stk. 4 står følgende: ”Hvis et medlem eller en

stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny

stedfortræder efter reglerne i § 28 i den kommunale styrelseslov”. Det betyder blandt 

andet, at udpegningen af et nyt medlem skal foretages blandt medlemmer af lokale 

flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. 

Sekretariatet har derfor forespurgt disse foreninger, om de ønske at indstille medlemmer 

til integrationsrådet.

Nedenstående kandidater er på venteliste og indstillet af den frivillige forening 

Venligboerne som henholdsvis kandidat og suppleant.  

Indstillede kandidater fra Venligboerne:

 Mohammad Hanif indstilles som kandidat til Integrationsrådet.

 Massud Shro indstilles som suppleant til Integrationsrådet.

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

hvilken af de 2 kandidater, der skal optages som medlem af Integrationsrådet. Derudover 

skal Integrationsrådet vælge en ny repræsentant og en suppleant til Rådet for Etniske 

Minoriteter. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Formanden bød Norma Flores Nielsen velkommen og gav en præsentation af 
integrationsrådets medlemmer. 

Rådet godkendte, at Mohammed Hanif Rashu vælges som kandidat og Massud Shro 
vælges som suppleant. 

Norma Flores Nielsen blev valgt som repræsentant til REM. Ciara Ryan blev valgt som 
suppleant.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Bilag
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2 (Åben) Evaluering af initiativet med et medlem af fagbevægelsen og 
boligforeningerne med status som observatør
Sags ID: EMN-2016-00191

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
I 2016 besluttede Integrationsrådet at supplere Integrationsrådet med en repræsentant 

fra fagbevægelsen og boligforeningerne. Repræsentanterne fik rollen som observatør, 

hvilket betyder at de ikke har stemmeret i tilfælde, hvor det er aktuelt. 

Baggrunden for repræsentation fra fagbevægelsen

Baggrunden for forespørgslen er, at der mangler begrundelser fra 

fagbevægelsen i Integrationsrådet. Integrationsrådet beskæftiger sig ofte 

med arbejdsmarkedsområdet og i høj grad med grænserne mellem støttede 

job, ordinære job, frivilligt arbejde mm. Desuden er der stor interesse og 

velvillighed fra fagbevægelsen til at støtte integrationen i Frederikshavn 

kommune, så det vil være oplagt at styrke arbejdet i Integrationsrådet ved at 

få deltagelse fra fagbevægelsen. 

Baggrunden for repræsentation fra boligforeningerne

Mange af de nyankomne flygtninge og gæstearbejdere i Frederikshavn Kommune vælger 

ved deres ankomst at bo i boliger, som almene boligforeninger tilbyder. 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. 

Integrationsrådet besluttede desuden, at evaluere initiativet ved det sidste møde i 

Integrationsrådet i 2016. Følgende skal drøftes og evalueres:

 Skal en eller begge af repræsentanterne fortsætte som observatør?

 Skal der ikke være repræsentanter med status som observatør i 

Integrationsrådet?

 Ønsker Integrationsrådet at få en repræsentant fra hhv. fagbevægelsen og 

boligforeningerne som ordinært medlem? Frederikshavn Kommunes Byråd 

fravalgte ved konstitueringen af det eksisterende Integrationsråd repræsentation 

fra fagbevægelsen. Derfor vil dette initiativ kræve, at vedtægterne ændres for 

Integrationsrådet. 
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at initiativet med et medlem af 

fagbevægelsen og boligforeningerne evalueres med henblik på at beslutte om initiativet 

skal forsætte.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden og embedsværket foreslår, at begge repræsentanter forbliver en del af 

Integrationsrådet. Integrationsrådet er enige i, at det er givende med disse 

repræsentanter for at belyse aktuelle problematikker. Der er enighed om, at 

repræsentanten fra boligforeningerne fortsat er med i kraft af rollen som observatør. Der 

er ønske om, at repræsentanten fra fagbevægelsen skal være en del af Integrationsrådet,

som ordinært medlem med stemmeret.

Det aftales, at repræsentanterne forbliver observatører indtil næste konstituering, hvor 
anbefalingen fra IR bliver, at fagbevægelsen skal med som ordinært medlem og 
boligforeningen skal fortsætte som observatør.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Bilag
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3 (Åben) Opfølgning på de projekter, der har modtaget midler i 2016
Sags ID: EMN-2016-00188

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har i 2016 støttet en række projekter, der har integration som 

udgangspunkt.  Projekterne evalueres ved årets udgang. Nedenstående projekter har 

fået bevilliget midler i 2016:

 Udforske og opleve toppen af Vendsyssel – Røde Kors Sæby

Evaluering: I alt 50 deltagere var på en spændende bustur med spændende 

oplevelser. Turen gik til Skagens Gren, Den Tilsandede Kirke og Tversted 

Søerne. Deltagerne var meget positive og gav udtryk for, at det havde været 

en god oplevelse. 

 Sprogtræning Skagen – Røde Kors Skagen

Evaluering: Røde Kors har været nødsaget til at omorganisere 

sprogtræningen fra egentlig gruppeundervisning med planlagte forløb til 

kreative lege, sange, spil og aktiviteter i forbindelse med højtiderne. Det er 

forventningen at disse aktiviteter fortsætter i 2017. Brugerantallet har været 

støt stigende, dog er antallet af frivillige ikke fulgt med. Ud af de 8.000 kroner, 

der blev bevilliget er kun brugt lidt over 2.000 kroner til højtalere, spil, printer 

og bankospilsaften. I 2017 forventes det, at bruge de resterende midler til 

diverse spil, papir til klip og andre inspirerende materialer. 

 Musikprojekt for unge med danske og anden etnisk baggrund end dansk –

SSP

Evaluering: SSP ansøgte og fik i februar 2016 bevilget 20.000 kr. til 

gennemførelse af et musikprojekt for unge med dansk og anden etnisk 

baggrund end dansk. Projektet har været udfordret af stort frafald samt 

manglende mødestabilitet og engagement. De nuværende deltagere er dog 

blevet stabile og har fået en forståelse af deres rolle i projektet. Det er 

planen, at gruppen indspiller tre numre, og at en eventuel afslutningskoncert 

kan holdes i regi af ungdomsklubben HotSpot, hvor selve projektet også 

foregår. 

 Projekt sang, kor og kultur – Musikskolen i Frederikshavn
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Evaluering: Projektet er efter en langsommelig start nu i fuld gang. 
Musikskolen er startet ud med et børnekor i samarbejde med Strandby 
Skole. Integrationskoret består af en dansk 4. klasse og 16 asylbørn. De 
mødes en time om ugen. I tillæg til de ugentlige aktiviteter er der opstået en 
mulighed for at medvirke i et storkor til åbningen af det nye skuespilhus i 
Hjørring i 2017. Ambitionen om at starte et voksenkor lader lidt vente på sig. 
Musikskolen satser på at bruge erfaringerne fra børnekoret samt at børnenes 
aktiviteter kan animere forældrene til at indtræde i et voksenkor og vi 
forventer, at kunne etablere dette i foråret 2017.
I og med, at projektet er blevet justeret, har vi mulighed for at anvende 
økonomien anderledes. Fortsætter vi det nuværende forløb med den 
nuværende bevilling, så vil vi kunne fortsætte børnekoret frem til sen efterår 
2017. Hvis det lykkes at etablere voksenkoret, så vil vi gerne søge flere 
midler hos integrationsrådet, når det bliver aktuelt.

 Hele verden i Frederikshavn Kommune

Evaluering: Kulturdagen var endnu engang en stor succes med fantastisk 

stemning og mange besøgene. Næste års tema bliver fødselsdag. Det kan 

være mad, kager, sange, lege, dans og musik. Arrangementet holdes lørdag 

den 16. september 2017. Arbejdsgruppen har allerede nu fokus på nye 

samarbejdspartnere og forbedringer til næste års arrangement.

 FIT DEAL

Evaluering: Integrationsrådet bevilligede i på mødet den 6. april 2016 

25.000 kr. til initiativet FIT DEAL. Bevillingen skulle bruges til etablering af 

FIT DEAL forløb for integrationsborgere. Forløbene skulle have en varighed 

på 6-8 uger med 15-20 deltagere på hvert hold. Det er af økonomiske 

årsager og ringe interesse ikke længere rentabelt at drive FIT DEAL, hvorfor 

initiativet stopper. FUF har i stedet indgået en aftale med Ungdomsskolen om 

at drive projektet videre ud fra samme form og formål. 

 Frederikshavn Teaterforening til forestillingen ”Rødgrød med fløde”.

Evaluering: Forestillingen afholdes den 27. november 2016. Evalueringen 

følger umiddelbart efter. 

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

tager evalueringerne til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Det blev aftalt, at Integrationsrådet bliver inviteret til Kulturdagen den 16. september 2017 
kl. 10.00 – 16.00 via kalenderen.
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Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Bilag

 Musikprojekt - delevaluering nov  2016 (1731439 - EMN-2016-00188)
 Regnskab vedrørende bustur til Skagen m (1731438 - EMN-2016-

00188)
 Evaluering - Udforske og opleve toppen af Vendsyssel (1731437 -

EMN-2016-00188)
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4 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-03094

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2016 at sende fornyelse af 

folkeoplysningspolitikken i høring.

En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.  

Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision, 

målsætninger og prioriterede spor. Derudover er der lagt mere vægt på samskabelse og 

civilsamfundets inddragelse, og elementer fra Kultur- og Fritidsudvalgets strategi ’fra 

mursten til mennesker’ er også tilføjet. 

Politikkens handlingsspor er udvidet med et ekstra, så der er fire handlingsspor. 

Udvalget bedes drøfte forslaget til ny politik med henblik på at sende et høringssvar. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til ny 

folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til politikken, men har dog en bemærkning til 
bagsidebilledet. Ældrerådet opfordrer til at man viser personer der ”kommer” – altså 
personer set forfra, frem for folk der er gået.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
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Drøftet.
Udvalget opfordrer til, at der er en opmærksomhed på de ressourcer ældre borgere kan 
bidrage med i det frivillige foreningsliv.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 13-12-2016
Der udarbejdes høringssvar fra Sundhedsudvalget. 

Beslutninger:
Integrationsrådet har ingen bemærkninger til Folkeoplysningspolitikken.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Bilag

 Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-03094)
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5 (Åben) Mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2015-00261

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
I henhold til den politiske mødekalender for 2017 er nedenstående mødedatoer foreslået 

for Integrationsrådet. Der er i overensstemmelse med vedtægterne fastlagt 6 møder i 

2017. Bemærk at mødedagen er tirsdage kl. 16.30. 

Mødedatoerne er følgende: 

 Tirsdag den 14. februar 2017 – Rådhuset i Frederikshavn

 Tirsdag den 25. april 2017 – Røde Kors Skagen

 Tirsdag den 20. juni 2017 – Rådhuset i Frederikshavn

 Tirsdag den 29. august 2017 – Røde Kors Sæby

 Tirsdag den 3. oktober 2017 – Rådhuset i Frederikshavn

 Tirsdag den 5. december 2017 – Projektafdelingen i Frederikshavn

Ansøgningsfrister til Integrationsrådets projektmidler:

Datoerne er fastlagt i henhold til, at de indkomne ansøgninger umiddelbart efter 

ansøgningsfristen kan drøftes på et møde i Integrationsrådet samt under hensyntagen til, 

at projekterne skal kunne iværksættes inden udgangen af 2017.

 Onsdag den 1. februar

 Mandag den 3. april

 Mandag den 18. september

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

forslagene til mødedatoer, mødesteder og ansøgningsfrister for projektmidler i 2017. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forslag til mødedatoer og mødesteder blev godkendt.

Dagsordener til møder i henholdsvis Skagen og Sæby skal tage udgangspunkt i 
temadrøftelse i forhold til lokale udfordringer. Eksempelvis invitere frivillige/virksomheder 
m.m., som kan belyse de lokale udfordringer. 
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Forslagene til ansøgningsfrister for projektmidler blev godkendt.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Bilag
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6 (Åben) Orientering fra ledelsen december
Sags ID: EMN-2016-00185

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Orienteringen fra ledelsen omhandler nedenstående orienteringspunkter:

- Tal på integrationsområdet

- Rammerne for styregruppe og koordinerende lederforum på integrationsområdet

Medlemmer og mødestruktur:

Styregruppe 
Direktør Heidi Becker-Rasmussen, Formand
John Karlsson, Arbejdsmarkedsudvalget      
Christina Lykke Eriksen, Børne- og Ungdomsudvalget
Flemming Søborg, Center for Arbejdsmarked
Lars F. Hoffmann, Center for Kultur og Fritid
Lone Iversen, Center for Familie                                                           
Vibeke Post Madsen, Center for Børn og Skole
Anette Ravnholt, Center for Bibliotek og Borgerservice
                                                                                 
Mål                                                
Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og organisationen

Indhold:                                        
Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitik og handlingsplan    
                            
Udbytte:                                       
Politisk og ledelsesmæssig forankring af indsatsen
                            
Mødefrekvens:                         
Kvartalsvis – februar – maj – august -november
                            
Sekretariatsfunktion:              
CAM/Styringsenheden + Integration
Koordinerende Lederforum

Hvem:                                            
Anders Andersen, Integration                         
Mette Neist, Jobcenter                                                         
Inge-lise Jakobsen, Familieafdelingen
NN, Børn og Skole 
Bent Andersen, Ydelse/Borgerservice                    
Linda Hanghøj Haunstrup-Skov, Kultur- og Fritidsudvalget
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Taija Erichsen, Center for Unge

Mål:                                                
Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og målopfyldelsen i 
handlingsplanen for integration

Indhold:                                        
Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats. Afsætte de fornødne ressourcer 
til tværgående opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til styregruppe. 

Udbytte:                                       
At integrationsindsatsen driftes som en tværorganisatorisk indsats for at sikre høj kvalitet 
med de rigtige indsatser.
                            
Mødefrekvens:                         
4-6 gange årligt – februar, april, juni, august, oktober, december

Sekretariatsfunktion:              
CAM/Styringsenheden + Integration

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

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ad. 1 Frederikshavn Kommune har modtaget 94 personer ud af en kvote på 113 fordelt 

på 71 voksne, 22 børn og 1 uledsaget barn. Der er modtaget 13 voksne og 25 børn til 

familiesammenførte. I januar 2017 er der melding om, at vi skal modtage 5 voksne og 2

børn. Kvoten på 113 er derfor tæt på at være opfyldt i år. 

Ad. 2: Der er nedsat en styregruppe for at sikre implementeringen af 

integrationspolitikken. Styregruppens medlemmer præsenteres med den tilføjelse, at 

formanden for Integrationsrådet har sagt ja til, at have en fast plads i styregruppen. Det 

første møde i styregruppen afholdes den 8. december 2016.  

Styregruppen ønsker at inddrage civilsamfundet og har lavet aftale om at holde mindst et 

årligt arrangement, hvor civilsamfundet inviteres til dialog om relevante problematikker og 

udfordringer.

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen
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Bilag
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7 (Åben) Åben drøftelse december
Sags ID: EMN-2016-00832

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ida Skov spurgte ind til en artikel, der belyser, at flere danske statsborgere på 

kontanthjælp fejlagtigt er kommet på den lave integrationsydelse, hvis de eksempelvis 

har været i udlandet i en årrække. Er der foretaget undersøgelser i Frederikshavn 

Kommune, der ser på den nævnte problematik? Sekretariatet henviser til 

Ydelsesafdelingen, der varetage sådanne sager. Flemming Søborg sender forespørgslen 

videre. Integrationsrådet bliver informeret om tilbagemeldingen sammen med referatet 

eller ved næste møde i Integrationsrådet. 

Ida Skov opfordrede til, at Integrationsrådet læser referatet fra det seneste møde i 

ungebyrådet, der omhandlede integration.

Fredag den 2. december 2016 var integrationsrådet inviteret til et tværkommunalt 

temadøgn, hvor emnet var integration. Positivt, at integrationsrådets medlemmer var 

inviteret med. Arrangementet fik stor ros, hvor der bl.a. var oplæg af direktøren for SIRI –

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Kasper Kyed. 

Opmærksomheden og synligheden omkring integrationsarbejdet i Frederikshavn 
Kommune skal øges fx via Facebook. Det blev aftalt, at Maiken Pilgaard Krüger kontakter 
den presseansvarlige i forhold til at præsentere Norma Flores Nielsen, som er det nye 
medlem af integrationsrådet.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Jytte Nimand Høyrup, Melissa Annie Wanjiru 
Petersen, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og Steen Møller Andersen

Bilag
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November 2016

Status – Musikprojekt i SSP med støtte fra Integrationsrådet

SSP ansøgte og fik i februar 2016 bevilget 20.000 kr. til gennemførelse af et musikprojekt for unge med 

dansk og anden etnisk baggrund end dansk. 

Pga. længerevarende sygdom i SSP i foråret, kom projektet først i gang i juni med et par enkelte 

mødegange og derefter igen efter sommerferien med første mødegang den 11. august. Gruppen mødes en 

gang ugentligt, og hensigten er, at projektet løber til en gang i starten af 2017. Det er SSP-medarbejder Jane 

Arvidsson og pædagogstuderende (og musiker), Thomas Kvolsgaard, der kører projektet i praksis.

I rekrutteringsfasen besøgte Jane forskellige institutioner i kommunen, hvor unge med anden etnisk 

baggrund kommer, herunder Ungeklassen på Knivholtvej, Sprogskolen og Venligboerne. Ved projektfasens 

opstart i juni var der således 8 unge tilmeldte med anden etnisk  baggrund og to danske unge. 

Ud af de 8 tilmeldte med anden etnisk baggrund, var der en enkelt, som aldrig dukkede op. Eneste 

forklaring var, at han ikke ønskede at deltage alligevel.

Efter en kortere periode var der to af de unge, som stoppede med at komme. Begge er unge, som SSP 

havde/har en vis bekymring for. Jane har haft kontinuerlig kontakt med den ene, som hun har besøgt flere 

gange, været med ved lægen m.m., og i det hele taget fungeret i en slags støttekontaktpersonrolle for, 

indtil det kom i stand via sagsbehandler, at han har fået en egentlig mentor. Den anden meldte fra, fordi 

han angiveligt havde fået arbejde. 

Senere, omkring efterårsferien er en anden deltager stoppet med at komme i projektet. Der har været 

forsøgt kontakt til ham gentagne gange, men han vender ikke tilbage, så vi kender ikke hans begrundelse.

En tredje af de unge med anden etnisk baggrund er fornylig blevet bevilget et ophold på højskole af 

Frederikshavn Kommune, så han er derfor også udskrevet. 

Netop fornylig er en ellers meget engageret og mødestabil ung desværre også stoppet med at komme. 

Eftersigende opholder han sig en del hos sin familie, som er bosat i Skagen, og det forlyder også, at han er i 

et misbrug. 

I mellemtiden er det lykkedes at finde en ny ung, dog med dansk oprindelse, til at spille keyboard, således 

at der pt er i alt 5 unge med i projektet – 3 danske drenge og 2 med anden etnisk baggrund. 

Det har nu været drøftet, hvorvidt der skulle søges efter flere nye unge til projektet. Vi har dog – af hensyn 

til de unge, som er tilbage i projektet – besluttet, at vi ikke på nuværend tidspunkt tager flere unge ind. De 

nuværende deltagere er så langt i processen med at lære at spille på instrumenterne og indspille numrene, 

at det vil være uhensigtsmæssigt at lade dem ”vente” på, at nye deltagere også lærer det. Vi skal huske, at 

der er tale om unge, som stort set intet kan spille fra starten.

Udover det meget beklagelige store frafald, har det generelt været nødvendigt at tale engagement og 

mødestabilitet med de unge. Det er dog nu lykkedes at skabe en forståelse for, at hvis man ikke dukker op, 

har det betydning for de resterende unge, idet der så mangler de kompetencer, de har, og det insturment 

de spiller på. De nuværende deltagere er således blevet stabile og har forståelse for, at de har en vigtig rolle 

i gruppen.

Ligesom sidste år har det også i år været hensigten at lave nogle sociale arrangementer for at ryste gruppen 

af unge sammen og skabe kendskab til hinandens kulturer og lign.. Indtil videre har der været en tur, hvor 

gruppen kørte rundt i kommunen og så på seværdigheder og muligheder som ung og borger i kommunen. 

Der planlægges også et julearrangement. 



Det har dog selvsagt været svært at opnå det samme fællesskab i gruppen som tidligere pga. det store 

frafald blandt de unge. 

Der er hidtil brugt 11.200 kr. til løn til projektmedarbejderen, og herudover enkelte driftsudgifter i 

forbindelse med madlavning og lign..

Det er planen, at gruppen indspiller tre numre, og at en eventuel afslutningskoncert kan holdes i regi af 

ungdomsklubben HotSpot, hvor selve projektet også foregår. 

På SSP´s vegne

Anne Roma Nielsen
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Regnskab vedrørende bustur til Skagen m.v. 20. august 2016.

Leje af bus …………………… 5.775,00
Sandormen …………………… 810,00
Den Tilsandede Kirke ……….. 540,00
Is til deltagerne ……………….   774,00 7.899,00

Inge og Asker Larsens Fond … 3.575,55
Tilskud Integrationsrådet ……. 2.400,00 5.975,55

Underskud - dækkes af Røde Kors Sæby 1.923,45

Erik V. Andersen
Kasserer
Røde Kors Sæby
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Evaluering af busturen til Skagen og Omegn den 20. august 2016

Vi havde en spændende bustur til Skagen og omegn, det blev en dag fyldt med fælles oplevelser.
Vi var 40 deltagere fra Sæby og Frederikshavn, der kørte til Skagen, her fik vi følgeskab af 10 
deltagere mere og fortsatte mod Skagens Gren, hvor vi til stor fornøjelse for deltagerne kørte videre 
med Sandormen – glade deltagere muntrede sig på stranden og i vandkanten. Undervejs blev der 
fortalt om Grenens historie.
Efter programmet skulle turen herefter gå til Den Tilsandede Kirke, hvor vi ville spise vores 
medbragte mad, men på grund af vejret kørte vi til mødestedet for flygtningene i Skagen Røde 
Kors, det er Kappelborg i Skagen – det blev så her vi spiste.
Vi sagde farvel til de 10 deltagere fra Skagen og kørte til den Tilsandede Kirke, hvor deltagerne 
blev indviet i kirkens historie, vi gik en tur sammen, var oppe i tårnet og sluttede af med at købe is 
til alle.
Vi kørte videre til Tversted Søerne, hvor vi så os omkring i den nordjyske natur og fandt et sted, 
hvor vi kunne drikke vores medbragte kaffe, inden turen gik tilbage til Frederikshavn og Sæby.
Vi havde anbefalet fornuftig påklædning og fodtøj og heldigvis havde deltagerne fulgt vores 
anbefaling. Efterfølgende har deltagerne givet udtryk for, at de syntes det havde været en god 
oplevelse – så vi kan glæder os over, at vi havde en spændende dag sammen!

Ruth Christensen
Aktivitetsleder
Røde Kors i Sæby
Flygtningeaktiviteten
Skævevej 86, 9352 Dybvad
Tlf. 98 86 45 09 / 22 92 47 19
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Udkast til ny 
Folkeoplysningspolitik
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Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderen-
de, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer oplevelsen af 
medborgerskab og forståelsen af at leve i et demokratisk sam-
fund.
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Målsætninger
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysnin-
gen er/har: 

Tilgængelig 
Det skal være nemmere at drive folkeoplysende 
virksomhed. Det kan ske ved at smidiggøre regler, 
sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye orga-
niseringsformer og anvende teknologier og videre-
udvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 

Inkluderende 
Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal 
styrkes – at det folkeoplysende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det at være samfundsbor-
ger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 
Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod 
endnu større grad af ansvar for udvikling af områ-
det som helhed og i samspil med omgivende aktø-
rer. 

Synlig 
Folkeoplysningen skal understøtte læringsmiljø-
er, der sikrer videndeling blandt de folkeoplysende 
virksomheder – og skaber synlighed i lokalområdet 
om de folkeoplysende aktiviteter. 

Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre områder for 
at skabe medejerskab, samarbejde og udviklings-
fællesskaber med civilsamfundet og relevante part-
nere – eksempelvis børn og unge, handicap, ældre, 
landdistrikts- og byudvikling, det sociale område.
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Folkeoplysning for alle
I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplys-
ningen som en del af den danske kultur og demo-
kratiske arv. Den er et fællesskab og et redskab. 

•   Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveks-
ler viden, erfaringer og synspunkter

•   Et redskab, der giver mulighed for at deltage i 
samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesska-
bet højst ved godkendelse af folkeoplysende for-
eninger. Det er foreningens grundlag, der er vigtig: 

•   At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysen-
de alvorligt, hvilket betyder, at foreningen sik-
rer et åbent, inkluderende og dialogorienteret 
fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver akti-
ve medskabere

•   At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv 
deltagelse, frivillig indsats og livslang læring

•   At det folkeoplysende område og interessenter i 
fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en 
fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-ud-
valget for Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsen-
tanter med interesse for det folkeoplysende. Nær-
mere beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan 
ses i udvalgets vedtægter.

Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den fol-
keoplysende virksomhed inddrages i alle sammen-
hænge af generel betydning for det folkeoplysende. 
Det drejer sig blandt andet om udviklingstiltag, an-
lægsprojekter, lokalefordeling, definition af an-
søgningsbetingelser mv. Inddragelse forud for 
vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budget for 
det folkeoplysende område og regler for tilskud til 
det folkeoplysende er også udvalgets opgaver. 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.
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De folkeoplysende aktører
I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folke-
oplysende virksomhed har en tydelig stemme i de-
mokratiske debat. 

Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger 
og de folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 
paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frede-
rikshavn Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og 
fremme foreningers interesser i kommunen. 

Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke 
aktører gennem kommunens aftenskoler, som hver 
især fungerer som talerør for sit område.

De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er 
repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fun-
gerer som sparrings- og samarbejdspartner for det 
politiske system. 

Udviklingspulje
Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet ud-
viklingsarbejde indenfor det folkeoplysende områ-
de.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og vok-
senundervisning - samt af grupper, der ikke tradi-
tionelt ses som en del af det folkeoplysende - og 
som idag ikke får tilskud efter reglerne i folkeop-
lysningsloven. 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 

•   at identificere og igangsætte endnu flere aktivi-
teter, der ligger i randområdet af det traditionelt 
folkeoplysende, for at endnu flere borgere får del 
i midler og muligheder - og får berøring med de 
grundlæggende værdier i folkeoplysningen

•   at motivere til mere læring og ledelse i det folke-
oplysende gennem uddannelse af aktører inden-
for det folkeoplysende

•   at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer 
og netværk, der er med til at styrke det folkeop-
lysende i en mere individbaseret verden

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende krav: 

•  projektet skal forny det folkeoplysende område 

•   projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden 

•   der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds
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Prioriterede spor 
I Frederikshavn Kommune ønsker vi at prioritere tre 
spor for det folkeoplysende område, der skal un-
derstøtte politikkens målsætninger og føre videre 
til konkrete handlinger: 

1. Den frivilligt drevne indsats
2. Inklusion
3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter 
4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

1. Den frivilligt drevne indsats
Den frivilligt bårne indsats er en uvurderlig res-
source. De folkeoplysende foreninger er båret af en 
energi og interesse, som mange frivillige yder hver 
dag.

Den frivillige indsats er samtidig under pres, da det 
er svært at rekruttere frivillige til enten bestyrel-
sesarbejde, som træner eller underviser, eller det at 
køre de aktive til træningskamp i nabobyen. 

I Frederikshavn Kommune vil vi sikre, at frivillighed 
også er en del af fremtiden. 

Det skal ske ved:

•   Påskønnelse og anerkendelse af den frivillige ind-
sats blandt andet gennem uddeling af priser

•   Være fleksible i tilrettelæggelsen og organiserin-
gen af den frivillige indsats

•   Udvikling og formidling af værktøjer til fasthol-
delse og rekruttering af frivillige 

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med rele-
vante partnere

•  Skabe synlighed om lokalsamfundets tilbud

2. Inklusion 
Det folkeoplysende område udfordres og forandres 
konstant. På flere fronter.

En udfordring er dannelse af nye organisations-
former, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter. 
Er de folkeoplysende? Hvad med de (nye) borgere, 
som måske ikke kender de folkeoplysende værdier 
– hvordan kan de tage del i folkeoplysningen? Og 
hvordan sikrer vi faciliteter til alle folkeoplysende 
aktiviteter i lyset af kommunens demografiske ud-
vikling og bosætningsmønster?

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende 
folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som 
ønsker at udvikle og bidrage til det folkeoplysende, 
kan deltage. Det drejer ikke kun for inklusion af nye 
medlemmer, men i lige så høj grad om hvordan vi 
møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi 
deler de faciliteter, der er til rådighed. 

Det skal ske ved: 

•   Inklusion af nye målgrupper i det etablerede for-
eningsliv

•   Åbenhed overfor andre eller nye målgrupper og 
organisationsformer, som er beslægtet med det 
folkeoplysende – eksempelvis selvorganiserede 
grupper, sociale foreninger og landsbyråd

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med til-
grænsende områder, der medudvikler eller sup-
plerer det folkeoplysende område

•   Facilitetsudvikling af engagerede fællesskaber og 
samlingspunkter, hvor foreninger, brugere og ci-
vilsamfundet mødes – i kommunens hovedbyer 
og landsbyer
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3. Samarbejde med tilgrænsende 
    aktiviteter
I Frederikshavn Kommune findes et rigt udvalg af 
aktiviteter, der foregår i fritiden. Nogle af dem er 
folkeoplysende, mens andre grænser op til at være 
folkeoplysende.  

Det drejer sig eksempelvis om kommercielle udby-
dere af fitnesstræning og filmvisning, eller foredrag 
arrangeret af offentlige institutioner.  

Disse aktiviteter kan enten ses som en konkur-
rent til de folkeoplysende aktiviteter eller som et 
supplement. I Frederikshavn Kommune mener vi, 
at tilgrænsende aktiviteter er et supplement til de 
folkeoplysende aktiviteter, ved at det kan styrke 
kendskabet til de folkeoplysende foreninger og øge 
antallet af medlemmer. 

Det skal ske ved:

•   Koordinering af aktivitets- og programplanlæg-
ning 

•  Samstemme fokusområder og emner for sæsonen

•   Forsøgsordning med arrangementer som appetit-
vækker forud for aktivitetsprogram 

•   Facilitetsudvikling, der forener og samskaber ak-
tiviteter på tværs af organisering 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet
Børn og unges deltagelse i folkeoplysende for-
eninger falder, når børnene bliver teenagere. 

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne fastholde 
børn og unge i foreningsbaserede aktiviteter, da 
vi tror på, at aktiviteter, som udøves i fællesskab, 
styrker børnenes sociale kompetencer. Vi tror på, at 
et stærkt socialt netværk er en vigtig ressource for 
børns identitetsdannelse og trivsel.

Det skal ske ved:

•   Indsatser der forebygger frafald i foreningslivet 
blandt børn og unge

•   Tiltrækning af målgrupper, der ikke tidligere har 
været foreningsaktive

Afslutning
Frederikshavn Kommunes folkeoplysningspolitik er 
gældende fra 2017-2020.

Politikken er et arbejdsredskab, der sætter ret-
ningen for det daglige arbejde med den folke-
oplysende virksomhed. Den vil blive fulgt op af 
indsatser, projekter og aktiviteter, der levendegør 
politikken. 

Frederikshavn Kommune
Forår 2017

Lovgivning og økonomi

Denne politik udspringer af §34 i Folkeoplysningslo-
ven, lovbekendtgørelse nr. 854.

Foreninger, der ønsker at blive folkeoplysende, god-
kendes efter lovens bestemmelser og Frederikshavn 
Kommunes egne retningslinjer for området. I Frede-
rikshavn Kommune er 280 foreninger godkendt som 
folkeoplysende – heraf 270 som frivillig folkeoply-
sende forening og 10 som folkeoplysende voksenun-
dervisning. 

Det samlede økonomiske ramme på området er i 
2017 budgetteret til 25 mio. kr.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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