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1. Opfølgning økonomi
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om, at der ikke har været bevægelser på kontoen siden

Åben sag
Sagsnr: 08/5508
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

sidste møde og om, at problemet omkring udgift til buskørsel nu er løst.
Restbeløbet på Integrationsrådets konti udgør 135.570,00kr.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag
Økonomisk opfølgning pr. 01.08.2008 (dok.nr.537950/08)
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2. Ansøgninger
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om ansøgning på 4.600,00 kr. fra Dansk Røde Kors
Sæbyafdeling, om støtte til afvikling af Multietnisk Kulturfest, som afvikles lørdag

Åben sag
Sagsnr: 08/6767
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

den 13. september 2008. Det kan oplyses, at § 18 puljen har støttet arrangementet
med 5.000,00 kr.
Indholdet i den Multietniske Kulturfest er: Dans, sang og musik Ved hjælp
af udstilling af klædedragter, brugskunst og plancher vil flygtninge fra Afganistan,
Afrika, Burma, Cambodia, Irak, Iran og Sri Lanka give et indblik i deres hjemlandes
kultur. Endelig vil der blive serveret spændende smagsprøver på mad fra alle 7
nationer.
Formål: At etablere kontakt mellem flygtninge og deres dansk medborgere.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller ansøgningen til
drøftelse og afgørelse.
Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Det blev oplyst, at § 18 kan bevilge midler til Frivilligt socialt arbejde.
Integrationsrådet bakkede ansøgningen op og bevilgede det ansøgte beløb på
4.600,00 kr.
Bilag
Ansøgning DRK Sæby (dok.nr.527203/08)
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3. Orientering ved Afdelingsleder Birgitte Maliki Christensen
Sagsfremstilling
Punkt 1:
Siden sidst:

Åben sag
Sagsnr: 08/8929
Forvaltning: AMC
Sbh: bicr
Besl. komp: Integrationsråd

Siden sidste integrationsrådsmøde har vi modtaget 4 nye flygtninge. Et uledsaget
flygtningebarn, og tre mænd fra henholdvis Iran, Afganistan og Sri Lanka.Vi
forventer i de næste ca. 2 måneder at skulle modtage yderligere 11 burmersere,
som vi p.t. er ved at finde lejligheder til.
I sommerperioden har flere haft sommerjobs. De, der ikke har været i
beskæftigelse, har i ugerne 27 og 28 været i sommerskole på sprogskolen.
Sidste år modtog vi flere unge afrikanere. Vi kan med gælde fortælle, at tre af disse
allerede er på vej ind i SU-berettigede uddannelsesaktiviteter.
Punkt 2.
Flygtningekvinder på vore ældrecentrer:
Vi har fået en forespørgsel på, om vi har flygtningekvinder, der arbejder stort set
gratis på vore ældrecentrene. Vi har undersøgt dette, og kan oplyse, at vi har en
borger, der som et led i integrationskontakten er i praktik på et ældrecenter her i
Frederikshavn og som efter gældende regler modtager
aktiveringsgodtgørelse/beskæftigelsestillæg med ca. 13 kr. i timen.
Tidligere på året fik vi en henvendelse fra blandt andet de burmesiske
medarbejdere på slagteriet, som havde et udmærket forslag om,
at deres ægtefæller evt. kunne arbejde på ældrecentrerne. Forespørgselen
omhandlede en gruppe på ca. 10 kvinder. For at arbejde som social- og
sundhedshjælper kræves en uddannelse hertil, som gennemføres på SOSU-skolen
i Hammer Bakker på S.U. To medarbejdere fra integrationsteamet var med
baggrund i forslaget ude og besøge uddannelsen i Hammer Bakker.
Kvindernes dansk-niveau viste sig dog ikke at være tilstrækkeligt til at kunne søge
optagelse på uddannelsen. Som et led i en opkvalificering til start på
uddannelsen, tilbød integrationsteamet, at interesserede kunne starte i en
praktik på et plejehjem. Dette med henblik på sproglig opkvalificering og for at have
muligheden for at "snuse til" arbejdet før en evt. optagelse på uddannelsen.
Ingen ønskede dog på daværende tidspunkt en praktik på et ældrecenter.
Punkt 3:
Forslag til aktiviteter i efteråret:
I forhold til, at vi stadig har en del uforbrugte midler, foreslår forvaltningen, at der på
tværs af fagforvaltninger afholdes et arrangement i efteråret. Herunder er oplistet to
forslag til dette:
- Sprog og integration. "Det virker på vores skole":
Et arrangement, hvor der sættes fokus på samspillet mellem integration i
folkeskolen og institutionsområdet. Målgruppen for arrangementet er fagpersonale i
folkeskoler og institutioner.
- Når man mødes på idrætsbanen:
Hvordan kan kommunen og de frivillige samarbejde indenfor sport og idræt og i

Integrationsråd - Dagsorden - 19. august 2008

Side 6 af 12

fællesskab understøtte integrationsindsatsen? Oplægsholdere kunne være en
integrationskonsulent fra Danmarks Idræts Forbund. Målgruppen for arrangementet
er personale i folkeskolen og indenfor institutionsområdet samt frivilllige
sportsledere.

Indstilling
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringspunkterne
1 og 2 tages til efterretning.
Punkt 3 vedr. forslag til arrangement ønskes drøftet.
Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Ad punkt 1 & 2:
Afdelingsleder Birgitte Maliki Christensen oplyste, at 14 kvinder havde været med
Integrationsteamets medarbejder på besøg i Hammer Bakker.
Orienteringen taget til efterretning
Ad punkt 3:
Generel debat om forslagene. Enighed om det positive i at inddrage
fritidsordningerne og øvrige foreninger. Integrationsrådet anbefalede et meget tæt
samarbejde med skolerne, og at aktiviteten tilbydes afviklet i forbindelse med et
personalemøde. Integrationsrådet anbefalede forvaltningen at ansøge om
pilotprojektstatus til afprøvning af anbefalingerne i rapporten: "Det virker på vores
skole". Ønsker samtidig at forfølge den af Birgitte Maliki Christensen tanke udtalt i
ordene: "højt til himmelen".
Bajro Terzic tilbød at få Integrationsministeriets kontaktperson til at komme og
inspirere og informere på næstkommende Integrationsrådsmøde.
Integrationsrådet anbefaler, med de faldende bemærkninger, at forvaltningen
arbejder videre med de 2 forslag som beskrevet i sagsfremstillingen og at
forvaltningen inviterer Integrationsministeriets kontaktperson til et af de næste
møder.

Integrationsråd - Dagsorden - 19. august 2008

Side 7 af 12

4. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer
Sagsfremstilling
Formand Liza Wilhelmsen orienterer om følgende:

Åben sag
Sagsnr: 08/5509
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

1. Status på Integrationscentret.
Politisk udpeget medlem Anders Starberg Pedersen orienterer om følgende:
1. Status på Ad hoc gruppens arbejde.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller orienteringen taget til
efterretning.
Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Integrationsrådet tog formandens orientering vedrørende afvikling af 1.
temaarrangement i Maskinhallen den 3. september 2008 til efterretning.
Pressemeddelelse og invitation medsendes referatet.
Integrationsrådet tog Anders Starberg Pedersens orientering om adhoc gruppens
arbejde til efterretning
Notat fra adhoc gruppens første møde medsendes referatet.
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5. Ændringer af Integrationsrådets sammensætning
Sagsfremstilling
Forvaltningen henviser til Integrationsrådets reviderede vedtægter § 4, stk. 2, af
hvilken det fremgår, at medlemmer, som har været fraværende til 3 på hinanden

Åben sag
Sagsnr: 08/8917
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

følgende møder, automatisk udtræder af Integrationsrådet og erstattes af en
suppleant. Konsekvensen af denne vedtagelse er, at Benijamin Nadj (Sæby),
Buliah Ismail og Haidar El-Sadg (begge Skagen), som ikke har været til stede på
møderne i februar, april og juni udtræder af Integrationsrådet. Af listen med
suppleanter fremgår det, at der for nuværende er 4 suppleanter. Forvaltningen
foreslår, at Ahmed Al-Bayati (Skagen), Ranee Mok (Sæby) og Mohammad Rafieh
Noorani (Sæby) indtræder i Integrationsrådet.
Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til drøftelse og
vedtagelse.
Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Integrationsrådet tilsluttede sig forvaltningens indstilling.
Forvaltningen skriver snarrest til de 3 medlemmer, som skal udtræde, og til de 3
suppleanter, som skal indtræde i Integrationsrådet.
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6. Statistik
Sagsfremstilling
Orientering om statistikker på udvalgte områder.

Åben sag
Sagsnr: 08/8741
Forvaltning:
Sbh: jete
Besl. komp: Integrationsråd

Som ønsket på mødet d. 29. april 2008 vedlægges der statistisk materiale med
opgørelse over antal børn og unge under 18 år. Danmarks Statistik, der leverer
statistikken vedrørende børn og unge, har ikke leveret nye data siden opgørelsen
på Integrationsrådets møde den 17. juni. Statistikken i bilagets side 1-3
fremstår derfor uændret.
Statistikken fra Workbase på side 4 vedrørende flygtninge fordelt på sagstype er
blevet opdateret den 7. august 2008.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at statistikmaterialet tages til
efterretning.
Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Integrationsrådet ønsker til næste møde at få en definition af gruppen: Uden for
arbejdsstyrken (fra Danmarks Statistik, Statistikbanken).
Statistikmaterialet taget til efterretning.
Bilag
Statistik august 2008.doc (dok.nr.537882/08)
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7. Eventuelt
Sagsfremstilling
Forvaltningen minder om temaarrangementet for Integrationsrådets medlemmer,
som afvikles i Aarhus den 20. september 2008.

Åben sag
Sagsnr: 08/5795
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

Beslutning - Integrationsråd den 19. august 2008
Integrationsrådet ønsker generelt mere tid til drøftelse af de enkelte punkter.
Formanden orienterede om Udlændingestyrelsens / Integrationsministeriets uhørt
lange sagsbehandlingstider.
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Punkt

oplæst og godkendt.
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