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Bilagsfortegnelse 

 

 

 
  

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 182427/15 Åben Ansøgning fra Røde Kors Skagen - Sprogundervisning for 

voksne 
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1. Nyvalg Integrationsrådet 2015 

 

Sagsfremstilling 

§ 4, stk. 4 i vedtægterne for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd står, at 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 (§28: udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en 

kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt 

gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den 

samme gruppe). 

  

Formanden for Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune Elizaveta Zhukova 

Wilhelmsen har valgt at fratræde sin post som formand, herunder hele sin 

deltagelse i Frederikshavn Kommunes Integrationsråd. Det betyder, at der til det 

kommende integrationsrådsmøde tirsdag den 1. december 2015 skal vælges en ny 

formand. I henhold til ovenstående skal formanden vælges indenfor den samme 

gruppe – altså skal den nye formand vælges blandt de nuværende medlemmer af 

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd. I tilfælde af, at der indstilles mere end 1 

kandidat til formandsposten, vil valget afgøres ved hjælp af stemmesedler.  

  

I kraft af, at der skal væges en ny formand til Integrationsrådet er der ligeledes 

behov for udpegning af nye medlemmer til følgende ansvarsområder:  

 Sundhedspanelet: Valg af repræsentant og suppleant.  

 Rådet for Etniske Minoriteter (REM): Valg af repræsentant og suppleant.  

 Forretningsudvalget: Består af formanden, Azam Stavad, Lone Høxbroe 

Pedersen og Anders Ferløv Andersen.  

 Pressegruppen: Består af formanden, Azam Stavad, Lone Høxbroe 

Pedersen og Flemming Søborg.  

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR): Valg af repræsentant og suppleant.  

 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der på mødet vælges en 

ny formand for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd og at der udvælges de 

nødvendige repræsentanter og suppleanter til Integrationsrådets ansvarsområder.  

 

Referat:  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/31910 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 

Bahram Dehghan leder konstitueringen/valget, da han er den person med mest anciennitet. Ved lighed i anciennitet 

vælges den ældste person. Formanden skal vælges blandt integrationsrådets nuværende medlemmer. 

 

Bahram Dehghan blev af integrationsrådet foreslået som ny formand. Der blev ikke foreslået andre kandidater til 

formandsposten, der er enighed om, at Bahram Dehghan skal være den nye formand af integrationsrådet. Bahram 

Dehghan accepterer og takker ja til formandsposten.   

 

Følgende repræsentanter og suppleanter er valgt til Integrationsrådets ansvarsområder: 

- Sundhedspanelet: Repræsentant: Bahram Dehghan. Suppleant: Irina Izutina 

- Rådet for Etniske Minoriteter (REM): Repræsentant: Pia……. Suppleant: Irina Izutina 

- Forretningsudvalg: Bahram Dehghan medlem som ny formand. 
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- Pressegruppen: Bahram Dehghan medlem som ny formand. 

- Det lokale arbejdsmarkedsråd (LAR): Repræsentant: Ciara Ryan. Suppleant: Kim Raphael Riedel.   
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2. Mødedatoer 2016 Integrationsrådet 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til den politiske mødekalender for 2016 er nedenstående mødedatoer 

foreslået for Integrationsrådet. Der er i overensstemmelse med vedtægterne 

fastlagt 6 møder i 2016. Bemærk at den nye mødedag er onsdag kl. 16.30.  

  

Mødedatoerne er følgende:   

 Onsdag den 3. februar 2016 

 Onsdag den 6. april 2016 

 Onsdag den 8. juni 2016 

 Onsdag den 17. august 2016 

 Onsdag den 2. november 2016 

 Onsdag den 7. december 2016 

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

efterretning og at Integrationsrådet godkender de foreslåede mødedatoer.  

 

Referat:  

De foreslåede datoer for integrationsrådsmøderne i 2016 er godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/31124 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
  



Integrationsråd - Dagsorden - 01. december 2015 Side 7 af 13 

 

3. Evaluering af kulturdagen 

 

Sagsfremstilling 

Kulturdagen overgik alle forventninger. Der anslås en deltagelse på godt 1.000 

borgere på selve dagen. Der var stor aktivitet fra starten af dagen med start kl. 

10.00. Dagen sluttede med en fællessang sammen med Borgmester Birgit Hansen, 

der lukkede dagen ned med en tale. 

  

Dagen igennem var der livlig aktivitet både indenfor i Maskinhallen og udenfor på 

bankpladsen. På bankpladsen var der aktivitet med streetfodbold dagen igennem 

og spejderne fra Strandby bagte snobrød, popcorn og pandekager over åben ild. 

  

I Maskinhallen var der stor variation og dynamik med udstillinger, filmfremvisning, 

teater, fægteopvisning, tombola og dans fra Sydamerika, Mellemøsten, Danmark 

og meget mere. Desuden var der smagsprøver på mad fra flere kontinenter og 

maden forsvandt ganske hurtigt. 

  

Pressen var til stede med fotograf og journalist, hvilket har givet artikler i flere 

medier. På Facebook har trafikken med kommentarer, videoklip og billeder været 

livlig og positiv. Forud for arrangementet var pressedækningen ligeledes 

imponerende.  

  

Alt i alt en dejlig dag med stor opbakning fra frivillige og lokalsamfundet– 

sprængfyldt med energi og glæde på tværs af etnicitet. Der var en helt speciel 

stemning og mangfoldigheden blev dyrket. Dagen vil snarest blive evalueret med 

henblik på at samle alle deltagerne og snakke om en eventuel ny event i 2016. 

 

Indstilling 

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

efterretning.   

 

Referat:  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/31864 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 

Kulturdagen overgik alle forventninger. Det er et unikt arrangement for målgruppen og det bar præg af stort engagement 

og fremmøde.  

 

Til kulturdagen var der stor hjælp og fremmøde fra integrationsrådet. Medlemmerne af integrationsrådet nød alle at 

være en del af arrangementet og at sprede den gode historie. Maskinhallen skabte nogle fantastiske rammer for 

kulturdagen. Det, der kendetegnede dagen var god stemning, nærhed og at komme hinanden ved på en anden måde. 

Det var en spændende dag fyldt med gode indslag. Konceptet med udstillere fra forskellige lande, foreninger mm. fik 

stor ros i integrationsrådet. Positivt at den danske kultur også var repræsenteret, da integration ikke kun handler om 

andre kulturer. Den nordiske kultur skal også synliggøres. 

 

Anders Andersen og projektafdelingen fik ligeledes stor ros for deres ihærdige og engagerede indsats i forhold til både 

at planlægge og afholde kulturdagen. Der er en forventning om og stor opbakning til, at lave et lignende arrangement 

næste år. Det kunne bliver en årlig event, der i den grad vil være et stort aktiv i forhold til at synliggøre 

integrationsindsatsen i Frederikshavn Kommune. Handelstandsforeningen Frederik og Arena Nord har vist interesse for, 

at deltage i arrangementet/eventen næste år. Flere foreninger her desuden vist deres interesse, hvis arrangementet 

bliver en realitet næste år. Bliver kulturdagen en årlig aktivitet er der dog enighed om, at omdrejningspunktet skal være 

at bevare nærheden, den gode stemning og inddragelsen af målgruppen som succeskriterier for en god kulturdag. 
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4. Projektansøgning fra Røde Kors i Skagen - Sprogtræning 

for voksne 

 

Sagsfremstilling 

Til sidste integrationsrådsmøde mandag den 5. oktober 2015 blev det aftalt, at de 

30.000 kr., der var tilbage på budgettet, skulle fordeles på julearrangementer. 

Integrationsrådet var enige om, at midlerne skulle fordels på julearrangementer i 

Skagen og Sæby i regi af Røde Kors, Verdensklasserne og til 

kampsportsaktiviteterne i Frederikshavn Kommune.  Det blev aftalt at fordelingen af 

de resterede midler undtagelsesvis uddeles uden forudgående skriftlig ansøgning. 

Forretningsudvalget har derfor besluttet at lave følgende fordeling af midlerne:  

  

Dansk Røde Kors Skagen 8.000 kr. 

Dansk Røde Kors Sæby 5.000 kr. 

  

Verdensklasserne 14.000 kr. 

Kampsport i Frederikshavn 

Kommune 

5.000 kr. 

  

Dansk Røde Kors i Skagen har sendt en ansøgning på 8.000 kr. til 

Integrationsrådet angående projektet ”Sprogtræning for voksne”. Dansk Røde Kors 

har imidlertid skaffet midler til deres julearrangement og håber på, at 

Integrationsrådet i stedet vil støtte projektet om sprogtræning for voksne.  De 

ansøgte midler skal bruges til indkøb af materialer og redskaber i 2016. 

  

Målgruppen for projektet er primært flygtninge (kurdiske syrer; arabiske syrer; 

congoleser; colombianer; eritreer), der er blevet boligplaceret i Skagen af 

Frederikshavn Kommune, samt af familiesammenførte familiemedlemmer til disse. 

Sekundær målgruppe er indvandrere (bl.a. fra Østeuropa), der bor i Skagen. 

  

Dansk Røde Kors ønsker at lave sprogtræning for voksne hver torsdag fra 19.00-

20.00 i foreningslokalet i Kappelborg Kulturhus, hvor de voksne får hjælp til 

”dagligdagsdansk” og til at udtale sproget. Ansøger har lavet et forsøgsprojekt for 

at teste relevansen af projektet. Forsøget gik ud på at tilbyde sprogtræning til 

voksne i et separat lokale på Kappelborg i caféens åbningstider. Forsøget blev 

hurtigt en succes og der deltager typisk 15-25 voksne i sprogtræning hver uge. 

Røde Kors i Skagen ønsker med disse projektmidler officielt at etablere 

sprogtræning for voksne som en fast Røde Kors aktivitet. 

  

Formålet med projektet er at udvikle deltagernes sprog, som det opleves i 

hverdagssituationer, fx ved købmanden, snak med naboen, i skolen osv. samt at 

give flygtning selvtillid til at tale dansk i hverdagssituationer. Udvikles flygtningenes 

sprog øges muligheden for jobsøgning og for netværk med både danskere og 

flygtninge fra forskellige kulturer og med forskellige modersmål.   

  

De forventede resultater er, at vokse udlændinge, som enten er nytilkomne eller 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/31164 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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som har boet i Skagen i flere år, bliver bedre til at forstå og tale dansk i 

hverdagssituationer samt at de får selvtillid til at turde tale dansk i 

hverdagssituationer. Der er ingen slutdato på projektet.   

 

Indstilling 

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

at ansøgningen om sprogtræning for voksne fra Dansk Røde Kors i Skagen 

godkendes.  

 

Bilag 

Ansøgning fra Røde Kors Skagen - Sprogundervisning for voksne (dok.nr.182427/15) 

Referat:  
 

Grundet tidligere erfaringer med Røde Kors i Skagen og deres engagement for målgruppen er der stor opbakning til 

projektet. Sproget er den største og sværeste barrierer for integration og projektet er derfor yderst relevant. Det er svært 

at starte med at tale dansk, når man kommer til Danmark, så projektet vil være en stor hjælp for de integrationsborgere, 

der skal i gang med at bruge det danske sprog. Sproget er det vigtigst værktøj for, at integrationen ikke går i stå. 

Integrationsrådet havde stor ros til projektet, der evt. kan være et forgangsprojekt for lignende indsatser.  

 

Integrationsrådet imødekommer og godkender ansøgningen.  
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5. Forslag om at supplere Integrationsrådet med et medlem fra 

fagbevægelsen 

 

Sagsfremstilling 

Et af integrationsrådets medlemmer har anmodet om at rejse en forespørgsel i 

Integrationsrådet til mødet d. 1. december 2015 vedrørende et ønske om at 

supplere Integrationsrådet med et medlem 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.  

  

Forespørgslen blev drøftet ved sidste møde i integrationsrådet den 5. oktober 

2015, hvor det ligeledes blev påpeget, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis en 

repræsentant fra fagbevægelsen blev udpeget som medlem af Integrationsrådet. 

Sekretariatet henviste til, at Byrådet ved konstitueringen bl.a. besluttede at 

fravælge repræsentation fra fagbevægelsen.  I henhold til vedtægterne for 

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd kapitel 2, § 2, stk. 2 består 

Integrationsrådets af 13 medlemmer med bopæl i Frederikshavn Kommune, hvor 

medlemmerne med en anden etnisk baggrund end dansk skal have et flertal af 

pladser. Integrationsrådets sammensætning er følgende:  

 1 repræsentant fra foreningslivet FUF/IS 

 1 repræsentant fra skolebestyrelser/forældrenævn for daginstitutioner 

 1 medlem fra foreninger /RK 

 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 7 medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk 

Forslaget om en repræsentant fra fagbevægelsen er derfor svært at gennemføre 

på baggrund af de beslutninger, der blev taget ved konstitueringen. I stedet er der 

mulighed for at invitere LO til at deltage som observatør ved en række møder om 

året, hvor det i forhold til dagsordenen vil være hensigtsmæssigt med begrundelser 

fra fagbevægelsen.   

 

Indstilling 

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

efterretning.  

  

Referat:  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/31996 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 

Punktet blev drøftet under punkt 1 i tillægsdagsordenen.  
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6. Eventuelt 

Referat:  

Birgit Bendtsen fortæller, at verdensklasserne er meget glade for de projektmidler, 

som de har fået fra integrationsrådet. Pengene er indtil videre gået til en tur til 

Aalborg for at høre noget musik, sange fra højskolesangbogen. Derudover er der 

planer om andre musiske arrangementer samt kulturelle tilbud såsom en tur i 

skøjtehallen.  

 

Kim Raphael Riedel er i regi af en idrætsklub blevet bevilliget nogle penge fra 

integrationsrådet. Dog var der fra klubbens side ikke interesse for at modtage de 

bevilligede midler på 5.000 kr. og de takker derfor nej til bevillingen. 

   

Kim Raphael Riedel uddyber, hvorfor man ikke ønsker at modtage de 5000 kr. 

med: Der var en manglende forståelse af, hvilken betydning det ville have for 

klubbens økonomi og regnskab, hvis der blev sat 5000 kr. ind, og derefter 5000 kr. 

ud igen samt den ekstra administration som er forbundet hermed. Kim Raphael 

Riedel ikke var i stand til at kunne redegøre for, hvilken betydning det måtte have 

for klubben osv. Han valgte derfor at sige nej til bevillingen, indtil han følte sig mere 

i stand til at redegøre for betydningen af, at sætte penge ind og ud, som ikke har 

direkte relation til medlemskab/kontingent eller lignende i klubben. Klubben var ikke 

afvisende for at hjælpe, og Kim Raphael Riedel ville meget gerne hjælpe, men var 

bekymret for betydning for klubbens regnskab.  Så han tænker, at hvis der kommer 

en anden gang, så har han forhåbentlig mere erfaring med det til den tid. 

 

 

Afholdelsen af 2 tværfaglige integrationsdage d. 23. og 24. november 2015 har 

resulteret i nogle misforståelser i integrationsrådet. Der stilles spørgsmål til 

proceduren for invitationerne til denne dag, da det kun var enkelte fra 

integrationsrådet, der var inviteret – hvem er blevet inviteret? Hvordan er de 

udvalgt?  Flemming Søborg redegjorde for proceduren og påpegede, at 

arrangementet skulle danne grundlag for en ny integrationspolitik. 

Integrationspolitikken kommer til høring i alle råd og udvalg og vil derfor også 

komme til høring i integrationsrådet.   

 

Anders Andersen uddelte materiale til integrationsrådet om branchepakkerne. PA 

(projektafdelingen) er snart færdige med hold 1, hvor 20 integrationsborgere snart 

er på vej i praktik. Punktet er et fast punkt på dagsordenen til de fremtidige møder i 

integrationsrådet, hvor integrationsrådet løbende vil blive orienteret om udviklingen 

og effekten af indsatsen.   

Lørdag den 21. november var integrationsrådet inviteret til afslutning på 

musikprojektet. Afslutningen blev arrangeret i samarbejde med Venligboerne, hvor 

alle interesserede var velkomne til at møde i Maskinhallen kl. 14. Der var musik på 

scenen samt kaffe og kage. Meningen var, at deltagerne i musikprojektet skulle 

fremføre deres musik, og at andre også kunne benytte sig af scenen i løbet af 

eftermiddagen. Der er også blevet indspillet et par numre, som blev spillet i løbet af 

dagen. Pia fra integrationsrådet deltog i afslutningen. Tilbagemeldingen omkring 

musikprojektet er, at det er et godt initiativ med stor succes. SSP var meget glade 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3013 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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for, at de havde fået bevilliget pengene. SSP sender en skriftlig evaluering til 

integrationsrådet.    
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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 
   

      

Birgit Bendtsen 
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1. Supplering af Integrationsrådet  
 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet har modtaget følgende forslag fra Ida Skov om, at 

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd udvides med et medlem 

udpeget af fagbevægelsen. 

 

Forslag:  

Integrationsrådet drøfter og tager stilling til, at ønske Frederikshavn 

Kommunes Integrationsråd udvidet med et medlem udpeget af 

fagbevægelsen. 

 

Begrundelse: 

Jeg har hidtil savnet synspunkter fra fagbevægelsen i Integrationsrådet, da 

vi i IR ofte beskæftiger os med arbejdsmarkedsområdet og i høj grad med 

grænser mellem støttede job, ordinære job, frivilligt arbejde og lignende.  

Desuden oplever jeg stor interesse og velvillighed fra fagbevægelsen i 

forhold til at støtte integrationen i Frederikshavn kommune, så det vil være 

oplagt at styrke arbejdet i rådet med en repræsentant herfra. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget drøftes 

og at der med baggrund i Vedtægterne træffes en afgørelse.  

  

 

Beslutning 

 

Referat: 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: Ny 1/2015 

 Forvaltning: CAM  

 Sbh: Suan 

 Besl. komp: IR,AMU 

Ida Skov fremlægge ønsket om, at integrationsrådet skal tage stilling til om de ønsker, at der skal være en 

repræsentant fra fagbevægelsen i integrationsrådet. 

  

Flemming Søborg foreslår en løsning, der tager udgangspunkt i den nuværende sammensætning ved, at det 

aftales med en fra fagbevægelse at vedkommende får en rolle som observatør, hvilket betyder, at personen 

ikke har stemmeret i tilfælde, hvor det er aktuelt. Der er derved mulighed for, at indkalde fagbevægelse i de 

tilfælde, hvor det vurderes relevant.  

 

Ida Skov ønsker, at rådet skal tage stilling til om der skal være en repræsentant fra fagbevægelsen som 

ordinært medlem samt at der, i tilfælde at af et medlem af fagbevægelsen inddrages som observatør, 

besluttes en deadline for, hvornår det skal besluttes om repræsentanten fra fagbevægelsen skal have en 

plads som ordinært medlem.  

 

Inddragelsen af en observatør kan være en mulighed for at opleve, hvordan det vil være at have en 

repræsentant fra fagbevægelsen som en del af integrationsrådet. Det besluttes at supplere integrationsrådet 
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med et medlem fra fagbevægelsen med status som observatør. Initiativet evalueres efter et år ved det sidste 

møde i integrationsrådet i 2016. Ved evalueringen træffes beslutning om, om repræsentanten fra 

fagbevægelsen skal fortsætte i integrationsrådet og om dennes rolle i så fald skal være som observatør eller 

som ordinært medlem. Flemming Søborg retter henvendelse til LO omkring et medlem fra fagbevægelsen, 

der kan fungere som observatør i integrationsrådet.   
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2. Attraktive dag- fritids- og klubtilbud 
 

Sagsfremstilling 

 

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 19. november 2015 

at sende et oplæg til ”Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud” i høring i MED-

systemet på børne- og ungeområdet, skoledistriktsbestyrelser, 

bestyrelserne i fritidscentrene, bestyrelsen i Ungdomsskolen, bestyrelsen på 

Bødkergaarden, Handicaprådet, Integrationsrådet og 

Folkeoplysningsudvalget.  

 

Oplægget er udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetforslag ”Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud” i budget 2016, hvorved 

der skal findes 4,0 mio. kr. Høringsperioden er frem til torsdag den 14. 

januar 2016.  

 

Forventningerne til den nye model er følgende:  

- Der skal fortsat være fritidstilbud (center) i de tre byer: 

Frederikshavn, Sæby og Skagen  

- Der skal tænkes i alternative fritidstilbud i oplandsbyerne  

- Der skal være mere idræt, motion og bevægelse i dag-, fritids- og 

klubtilbud  

- Der skal fortsat være fokus på den socialpædagogiske indsats, 

herunder særligt de sårbare børn og unge  

- Der skal fokuseres på indhold, geografi og fysik (bygninger).  

 

Modellen tager udgangspunkt i besparelsesrationaler inden for 

nedenstående områder: 

 

Område Indsats Rationale 

Fritidscentre Flytning af 3. klasse til 

fritidscentrene 

1.889.180 kr. 

Ny placering af 

Hotspot  

Mere central placering 

af Hotspot 

720.000 kr. 

Omlægning af 

ungdomsskolen 

Ungdomsskolen 

reduceres til ”skal-

opgaver”.  

Større synergi mellem 

ungdomsskolen og 

fritidscentrene, da der i 

visse sammenhænge 

er overlap.  

1.200.000 kr. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: Ny 2/2015 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: MAKU 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Tilbuddene fra 

Tranåsskolen og 

Garagen skal retænkes 

og evt. placeres i et 

andet regi.  

Optimering af 

bygningsmasse 

Bedre udnyttelse af 

kvadratmeterne samt 

bæredygtige 

bygninger, der er 

tilpasset den 

demografiske og 

strukturmæssige 

udvikling i både byerne 

og oplandet.  

200.000 kr. 

I alt  4.009.180 kr. 

  

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orientering drøftes 

og tages til efterretning.  

  

 

Beslutning 

  

 

Bilag 

Høringsbrev vedr. BUUs budgetforslag Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud. 

Budgetforslag 2016. 

Formandens oplæg til dialog – sammentænkning af Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud – 

november 2015. 

Referat: 

Integrationsrådet påpeger, at materialet er meget svært at gennemskue, 

forslaget er meget overordnet skitseret og det er svært at gennemskue 

løsningsforslagene. Det er svært at gennemskue, hvilken betydning det har 

for de børn, der skal integreres. Integrationsrådet har brug for mere 

uddybende informationer i forhold til, hvordan høringsforslaget influerer på 

integrationsområdet, hvis de skal komme med en kvalificeret tilbagemelding 

i forhold til, hvordan forslaget påvirker børn med anden etnisk baggrund end 

dansk. 

 

Integrationsrådet har følgende indsigelser til høringssvaret: 

Ressourcer:  

- Der er forskel på normeringen i SFO og fritidstilbud, derfor bliver der 
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nød til at følge ressourcer med, hvis der skal tænkes integration i 
fritidstilbuddet. Det vil kræve ekstra ressourcer. Besparelsen 
kommer ved at 3. klasses SFO flyttes i fritidstilbud uden, at der 
følger ressourcer med. 

 

- Det er bekymrende, at der på fritidsdelen skæres ned til ”skal” 
opgaverne – er der så overhovedet ressourcer til at varetage 
integrationen.  
 

- Der skal personalemæssige ressourcer med for at lave integration i 
fritidstilbuddene ellers vil indsatsen ikke lykkedes. Integrationsrådet 
udtrykker bekymring for foreningslivet – hvor er er 
sammenhængen? 

 

Logistik og indflydelse på børn med anden etnisk baggrund: 

- Det er uhensigtsmæssigt, at integrationsbørn allerede i 3 klasse 
skal flyttes i et fritidstilbud, da det resulterer i flere udgifter og 
logiske udfordringer for forældrene. 
 

- Mange af integrationsbørnene er i forvejen ikke vant til at benytte 
sig af fritidstilbuddene og derfor kan disse besparelsesforslag gøre 
at endnu færre integrationsbørn benytter sig af tilbuddene og 
derved forringe mulighederne for børnenes integration.  
 

- Meget spiltid og logistiske udfordringer med bustransporten. 
 

- Der er forståelse for, at fritidstilbuddene skal flyttes til billigere 
lokationer, men det skal ikke gå ud over eksisterende tilbud fx hvis 
tilbuddene skal være i maskinhallen, der i forvejen benyttes af 
mange foreninger. 
 
 

Høringssvaret bliver samlet i et dokument og sendt til godkendelse ved integrationsrådet medlemmer inden 

afsendelse.  
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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