
 

 

 

Referat Integrationsråd 

Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Dato 28. oktober 2008 

Tid 16:30 

Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen 

NB.  

Fraværende Nicolas Skelly, Inge Staub Nielsen, Lingathasan Ramalingam Sornaligam, 

Cai Møller, Karsten Thomsen, Jørn Larsen, Elin Hovedskov, Ahmed Al-

Bayati, Vacant Skole/bestyrelse 

Stedfortræder  

Medlemmer Elizaveta Zhukova Wilhelmsen-

 Formand 

Ulla Pedersen 

Donald Shaw 

Nicolas Skelly 

Inge Staub Nielsen 

Sayed J. Olawi 

Ismet Ippo Kapetanovic 

Bahram Dehghan 

Michael Vanabawi 

Lingathasan Ramalingam Sornaligam 

Ruth Christensen 

Cai Møller (LO Frederikshavn)  

Karsten Thomsen (DA Nordjylland)  

Jørn Larsen ( A)  

Frode Thule Jensen (V)  

Anders Starberg Pedersen (A)  
 

Elin Hovedskov 

Ahmed Al-Bayati 

Ranee Mok 

Mohammad Rafieh Noorani 

Vacant Skole/bestyrelse 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 558337/08 Åben Opfølgning forbrug AMU bevilling 

2 559557/08 Åben Afmelding fra Anni Danelund 

3 557962/08 Lukket Besvarelse fra B & K 

3 557965/08 Lukket Kommissorium B & K projekt vedr. integration 

3 559930/08 Åben Henvendelse fra IR, Ballerup 

5 559636/08 Åben Mødekalender 2009 

6 559818/08 Åben Statistik IR Oktober 2008 
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1.   Opfølgning økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om bevægelsen på 4.600,00 kr. Beløbet blev på sidste 

møde bevilget til Dansk Røde Kors, Sæby. Restbeløb udgør 130.970,00 kr.  

Forvaltningen orienterer samtidig om, at der af Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling 

på 50.000,00 kr til Integrationscentret er brugt 7.594,07 kr. 

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning - Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Opfølgning forbrug AMU bevilling (dok.nr.558337/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11921 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2.   Ændring af Integrationsrådets sammensætning pr. 28. 

oktober 2008 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om, at Merete Sæderup, som følge af jobskifte, udtræder 

af Integrationsrådet. Orienterer tillige om, at  forvaltningen har fremsendt 

udpegningsbrev til suppleant Anni Danelund Nielsen indeholdende oplysninger om 

Integrationsrådets førstkommende møde. Anni Danelund har pr. mail gjort 

forvaltningen opmærksom på, at hun ikke kan indtræde som suppleant. Det 

oplyses i den forbindelse, at såvel Merete Sæderup som Anni Danelund Nielsen er 

indstillet som medlem og suppleant af Børne- & Kulturforvaltningen, som 

repræsentanter for henholdsvis daginstitution/-bestyrelse og skole/-bestyrelse.  

  

   

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller problemstillingen til 

drøftelse og endelig afgørelse.  

 

Beslutning - Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Generel drøftelse af betydningen af en så bred repræsentation i Integrationsrådet 

som muligt. Der var enighed om vigtigheden af, at der fortsat er repræsentation fra 

skole-/institutionsområdet, og at der, som beskrevet i Vedtægterne, er flertal af 

medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Netop det bliver nu 

problematisk, idet Nicolas Skelly har været fraværende uden afbud til 3 på 

hinanden følgende møder, og derfor skal udtræde af Integrationsrådet.  

Forvaltningen retter henvendelse til Arthur Corneliussen, B&K. Henvendelsen skal 

motivere til udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet.  

Tillige enighed om, at forvaltningen til næste møde kommer med oplæg til, hvordan 

Integrationsrådet kan suppleres, nu hvor listen med suppleanter er opbrugt. 

  

 

Bilag 

Afmelding fra Anni Danelund (dok.nr.559557/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8917 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3.   Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Formand Liza Wilhelmsen orienterer om følgende: 

1. Status på Integrationscentret  

 Afviklede arrangementer  

 Fremtidige arrangementer  

    2.  Dækning af udgifter i forbindelse med frivilligt arbejde for 

Integrationsrådet    

    3.   Orientering om ad hoc gruppens arbejde 

Forvaltningen oplyser, at der er fremsendt spørgsmål til Børne- og 

Kulturforvaltningen vedrørende modtagerklasserne, om samarbejdet 

omkring målgruppen og om den generelle fordeling af elever med anden 

etnisk baggrund end dansk. Foreløbige svar på de fremsendte spørgsmål 

er modtaget, og medsendes som bilag. Forvaltningen oplyser, at Børne- og 

Kulturforvaltningen ultimo oktober afslutter et projekt om samme emne, og 

at dette er baggrunden for, at der ikke har været afholdt møde i ad hoc 

gruppen. Kommissorium for projektet medsendes som bilag. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller orienteringerne taget til 

efterretning. 

 

Beslutning - Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Ad 1:Formand Liza Wilhelmsen orienterede om et ualmindeligt stort ressource 

forbrug i forbindelse med planlægning og markedsføring af arrangementerne, og at 

tilmeldingerne til trods for dette ikke stod mål med forventningerne. Skuffelse over 

at begge arrangementer var blevet aflyst. Enighed om for eftertiden at afvikle 

arrangementerne hvor målgruppen er og i forlængelse af sprogundervisningen og 

arbejdstidsophør. Enighed om at kontakte Integrationsrådsmedlem Karsten 

Thomsen, Danish Crown, for afvikling af et arrangement på arbejdspladsen. 

Formanden ønskede yderligere ressourcer tilført arbejdsgruppen. Ruth 

Christensen, Michael Vanbawi og Rafieh Nourani indtræder i arbejdsgruppen. 

Generel drøftelse af, hvordan behovet for arrangementer skal opstå. Er der 

målgruppens behov eller er det Integrationsrådets behov?  

Enighed om, at følgende punkter kommer på dagsordenen til næste møde. 

 Kontanthjælpsgruppens mulige behov for særligt tilrettelagte aktiviteter v/ 
Birgitte Maliki Christensen.  

 Boligforeningernes hverdagsproblemer og generelle problemstillinger v/ 
Ulla Pedersen  

 Brainstorming på mødet til konkretisering af målgruppens behov for 
aktiviteter.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11924 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Ad 2: Formand Liza Wilhelmsen henviste til den medsendte skrivelse og til 

ressourceforbruget omtalt under punkt 1. 

Forvaltningen oplyste, at der som tidligere oplyst, ligger en politisk beslutning om, 

at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse til rådsmøder, men alene til 

udvalgsmøder.  

Forvaltningen opfordres til på næste møde at komme med en tilbagemelding på, 

om der kan dispenseres fra denne beslutning, og om der med baggrund i lov og 

vedtægter, kan udbetales kørselsgodtgørelse i forbindelse med afvikling af 

arrangementer. 

Ad 3: Orienteringen blev suppleret med oplysning om, at der er aftalt møde om 

igangsættelse af formulering af en Integrationspolitik med Arbejdsmarkedschef 

Bjarne Lynderup Thorsen. 

Orienteringen taget til efterretning  

  

  

  

 

Bilag 

Besvarelse fra B & K (dok.nr.557962/08) 

Kommissorium B & K projekt vedr. integration (dok.nr.557965/08) 

Henvendelse fra IR, Ballerup (dok.nr.559930/08) 
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4.   Orientering ved afdelingsleder Birgitte Maliki Christensen 

 

Sagsfremstilling 

Punkt 1: Nyankomne flygtninge:  

Vi har siden sidste møde modtaget 7 nye flygtninge, hvoraf en er et uledsaget 

flygtningebarn. Alle er boligplaceret og inde i forløb. 

  

Punkt 2: Oversigt over sammensætning af borgere på offentlig forsørgelse: 

Der er pt. i alt 99 flygtninge eller indvandrere, som modtager forsørgelsesydelser 

hos os. Af disse er 41 på kontanthjælp, 7 på starthjælp og 28 på 

introduktionsydelse.  

Ud af disse 99 borgere er 27 borgere ikke i gang med en erhvervsmæssig 

opkvalificering/afklaring. Årsagen til, at de ikke modtager et aktivt tilbud er, at de 

enten er sygemeldte eller på barsel. For de sygemeldte lægges der en 

opfølgningsplan, som følges op senest hver tredje måned.  

72 borgere er aktivt i gang med en forbedring af deres arbejdsmæssige situation. 

Det vil sige, at de er i gang med sprogskolen, er i praktik, i løntilskudsjob, osv.  

  

Punkt 3: Repræsentanter fra Frederikshavns kommunes integrationsteam 

tager rundt i landet for at fortælle om vores indsats. 

Konsulentfirmaet LG-insight, som er analyse- & rådgivningsfirma, gennemfører for 

Integrationsministeriet en landsdækkende vidensopsamling med henblik på en 

kortlægning af "Best Practise." 

Jobcenter Frederikshavn er blevet udvalgt til, sammen med LG-Insight, at tage 

rundt i landet og fortælle om de metoder og erfaringer, Jobcenter Frederikshavn 

vore metoder. 

  

Punkt 4: Aktiviteter i efteråret 2008 

Forvaltningen har valgt at afvente resultatet af det i Børne- og Kulturforvaltningen 

igangsatte projekt, om hvilket der bliver orienteret om under status på ad hoc 

gruppens arbejde, og i lyset af, at der for den fastsatte målgruppe blev afviklet 

"Kick-Off Stormøde som start på arbejdet med ny idrætspolitik for Frederikshavn 

Kommunefor", et stormøde som Integrationsrådet havede fået indbydelse til at 

deltage i.   

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller orienteringen taget til 

efterretning. 

 

Beslutning - Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12483 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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5.   IR Mødekalender 2009 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har udformet forslag til mødekalender 2009. Forslaget er lavet ud fra 

Vedtægternes § 5, af hvilken det fremgår, at der skal afholdes mindst 6 ordinære 

møder om året. . 

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller forslaget til drøftelse og 

efterfølgende vedtagelse.  

 

Beslutning - Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Forvaltningen orienterede om, at der var forsøgt koordinering med 

udvalgsmøderne, men at mødedatoerne kan blive ændret, hvis der trods 

koordineringen er sammenfald med udvalgsmøder.  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Mødekalender 2009 (dok.nr.559636/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12436 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6.   Statistik  

 

Sagsfremstilling 

Orientering om statistikker på udvalgte områder. 

  

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 17. oktober 2008.  

  

Som ønsket på mødet d. 19. august 2008 er der tilføjet en definition af gruppen: 

Uden for arbejdsstyrken. Definitionen fremgår af noten på side 3 i vedlagte bilag.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at statistikmaterialet tages 

til efterretning. 

 

Beslutning - Integrationsråd den 28. oktober 2008 

Forvaltningen opfordres til inden næste møde at undersøge, om gruppen af 

borgere uden for arbejdsstyrken kan ændres, så pensionister, efterlønsmodtagere 

og modtagere af overgangsydelse fjernes fra statistikken.  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Statistik IR Oktober 2008 (dok.nr.559818/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12504 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: jete 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7.   Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Fra politisk side blev der forespurgt om, hvorvidt der var et erklæret behov for 

etablering af kolonihaver / nyttehaver. Da dette synes at være tilfældet, vil der fra 

politisk side blive arbejdet videre med dette.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5795 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 
   

      

Nicolas Skelly 
   

      

Ismet Ippo Kapetanovic 
   

      

Lingathasan Ramalingam 

Sornaligam    

      

Karsten Thomsen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

      

Mohammad Rafieh Noorani 
   

 

      

Ulla Pedersen 
   

      

Inge Staub Nielsen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

      

Ruth Christensen 
   

      

Jørn Larsen 
   

      

Elin Hovedskov 
   

      

Ranee Mok 
   

 

      

Donald Shaw 
   

      

Sayed J. Olawi 
   

      

Michael Vanabawi 
   

      

Cai Møller 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Ahmed Al-Bayati 
   

      

Vacant Skole/bestyrelse 
   

 

 
 


