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1. Gennemgang af Integrationsrådets ansøgningsskema 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen gennemgår, som aftalt på sidste møde, ansøgningsskemaet, som 

skal benyttes ved ansøgning om midler fra Integrationsrådet.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller gennemgangen taget til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Udvalget udtrykte ønske om at ansøgningsskemaet gøres mere læsevenligt. 

Bahram Dehnghan påtager sig opgaven. 

Gennemgangen taget til efterretning. 

 

Bilag 

IR Ansøgningsskema (dok.nr.36789/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/5772 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Udpegning eller valg til nyt Integrationsråd.  

 

Sagsfremstilling 

I følge Integrationslovens § 42 , stk 2, udpeges medlemmer af Integrationsrådet af 

kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller 

andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til 

arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. 

Begrebet udpegning fortolkes forskelligt, og i praksis sker følgende: 

 Kommunalbestyrelsen udpeger selvstændigt.  

 Kommunalbestyrelsen udpeger efter et egentligt valg via etniske lister.    

 Kommunalbestyrelsen udpeger på baggrund af indstillinger fra etniske 

minoritetsforeninger.  

Uanset hvilken metode der benyttes, og uanset om fokus er på demokratisk metode, er der 

fordele og ulemper.  

  

Udpegning på baggrund af et valg via etniske lister. 

I kommuner, hvor de enkelte etniciteter har grupperet sig, kan et valg være at foretrække. 

Hvor disse grupperinger ikke er etableret, vil en udpegning være at foretrække, idet 

erfaringer viser, at der, som følge af et lille antal kandidater, kan opstå fredsvalg, hvilket 

kan være problematisk for Integrationsrådets demokratiske legitimitet. Kandidater kan blive 

valgt med meget få stemmer. Minoritetsborgere skal definere sig selv ud fra etnisk 

tilhørsforhold, hvorfor arbejder i Integrationsrådet kan blive et spørgsmål om "etnisk 

interesse", herunder politik, og ikke Integrationsrådsarbejde generelt.  

  

Udpegning på baggrund af valg i etniske foreninger 

Ved denne metode udpeges kandidaterne ud fra en anbefaling fra de etniske 

minoritetsgrupper. Metoden kræver få ressourcer samtidig med at minoritetsgrupperne er 

aktive. En forudsætning for denne metode er, at minoritetsgrupperne er organiseret som 

beskrevet ovenfor. Ulempen er, at det ikke er gennemskueligt for kommunalbestyrelsen, 

hvordan udpegningen har fundet sted.  

  

"Ren udpegning" 

Ved denne metode udpeger kommunalbestyrelsen Integrationsrådets medlemmer uden 

forudgående valghandling. Baggrunden for at benytte denne metode kan være, at 

kommunalbestyrelsen har gode erfaringer med at håndplukke medlemmer, idet der ofte er 

tale om medlemmer, som i forvejen er aktive og engagerede i integrationsarbejdet, og idet 

flere af de udpegede medlemmer ofte har erfaringer fra arbejdet i Integrationsrådet. 

  

I og med at der ikke er etableret etniske grupperinger i Frederikshavn kommune, er det 

vigtigt at nå den etniske målgruppe på anden vis, for på den måde at øge interessen for 

arbejdet i Integrationsrådet. Den seneste periodes erfaringer viser, at sammensætningen af 

det nuværende Integrationsråd nu er meget homogent, hvilket blandt andet afspejles i 

aktiviteterne i arbejdsgrupperne, og medlemmernes interesse for at være med til at gøre en 

forskel, ikke mindst som frivillig i projekt "Integrationsservice". Denne sammensætning og 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/5646 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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homogenitet ønskes bevaret. 

  

Forvaltningen foreslår at de nuværende medlemmer indstilles til udpegning af byrådet. I 

erkendelse af, at der er behov for flere såvel medlemmer som suppleanter, foreslår 

forvaltningen tillige, at repræsentanter fra det nuværende Integrationsråd afholder 

informationsmøder på Sprogcentret og i de frivillige foreninger, som har jævnlig kontakt 

med målgruppen. Det er vigtigt, at Integrationsrådets repræsentanter er kendte af 

målgruppen, og at såvel de frivillige foreninger som gruppen  med anden etnisk baggrund 

end dansk er repræsenteret. Formålet med denne aktivitet er, at få udbredt kendskabet til 

arbejdet i Integrationsrådet, og dermed at få tilstrækkeligt med interesserede borgere til 

indstilling både som medlemmer og som suppleanter. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forvaltningens forslag 

tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Forvaltningen gennemgik sagen, hvorefter fordele og ulemper ved de 3 skitserede 

muligheder blev konkretiseret. Selv om der tidligere har været et markant ønske om 

gennemførelse af et egentligt valg, var der nu enighed om, at fordelen ved om 

muligt at genindstille de nuværende medlemmer med anden etnisk baggrund end 

dansk var langt større end ønsket om at gennemføre et valg. Det nuværende råds 

homogenitet og interessen for at deltage i integrationsrådsarbejdet blev nævnt som 

værende meget vigtig.  

Forvaltningens forslag om "Ren udpegning" blev taget til efterretning. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Integrationsråd den 21. april 2009 

Under henvisning til Sammenlægningsudvalgets ansvarsfordeling og Aftalen om 

etablering af Jobcenter i Frederikshavn Kommune fremgår, at Byrådet har 

uddelegeret ansvar for Integrationsrådet til Arbejdsmarkedsudvalget.  

Som det fremgår af sagsfremstillingen til Integrationsrådsmødet den 16. april 2009, 

har forvaltningen lavet research på muligheder og erfaringer, og et enigt 

Integrationsrådet besluttede at følge forvaltningens konklusion.  

I følge ansvarsfordelingen er der behov for Arbejdsmarkedsudvalgets stillingtagen 

til Integrationsrådets forslag. 

 

Indstilling - Integrationsråd den 21. april 2009 

Direktøren indstiller punktet til drøftelse og efterfølgende taget til efterretning, inden 

videresendelse til endelig beslutning i Byrådet.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009 

Under henvisning til Sammenlægningsudvalgets ansvarsfordeling og Aftalen om 

etablering af Jobcenter i Frederikshavn Kommune fremgår, at Byrådet har 

uddelegeret ansvar for Integrationsrådet til Arbejdsmarkedsudvalget.  

Som det fremgår af sagsfremstillingen til Integrationsrådsmødet den 16. april 2009, 

har forvaltningen lavet research på muligheder og erfaringer, og et enigt 

Integrationsrådet besluttede at følge forvaltningens konklusion.  

I følge ansvarsfordelingen er der behov for Arbejdsmarkedsudvalgets stillingtagen 
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til Integrationsrådets forslag. 

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009 

Direktøren indstiller punktet til drøftelse og efterfølgende taget til efterretning, inden 

videresendelse til endelig beslutning i Byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne Kvist. 
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3. Orientering ved afdelingsleder Birgitte Maliki Christensen. 

 

Sagsfremstilling 

Sagsantallet for integrationsteamet er pr. 03.04.09: 

  

Afdelingslederen oplyser, at antal borgere på området er nogenlunde stabilt. 

Følgerne af Den økonomiske krise kan endnu ikke afspejles i tallene. 

  

Kontanthjælp og starthjælp:                                                                     50 

Borgere i integrationsperiode på offentlig forsørgelse                        37 

Borgere i integrationsperiode, selvforsørgende:                                  81 

  

Projekt Dansk på den Anden Måde: 

  

Det første møde i styre- og følgegrupperne for det nye projekt på Sprogskolen er nu 

afholdt. Projektet er godt igang, og kursisterne giver til lærerne udtryk for, at de 

godt kan lide den nye undervisningsform. Til det næste møde er det aftalt, at 

deltagerne på kurset er med i mødet for at fortælle om ders oplevelser til 

følgegruppen.   

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2023 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Orientering ved Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer om følgende: 

1. A: Status på Integrationsservice 
2. A: Tanker og idéer omkring undervisning på modul 6 på AOF Sprogcenter. 

Ad hoc gruppen orienterer om følgende: 

1. B: Status på arbejdet med formulering af Integrationspolitikken og oplyser i 
den forbindelse, at der er indgået aftale med Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningens kommunikationsmedarbejder om at 
medvirke ved den endelige formulering. Dette til sikring af 
Integrationsrådets ønske om let læselig og forståelig formulering, som 
medlemmerne under henvisning til Sundhedspolitikken ytrede ønske om på 
sidste møde.   

  

  

  

 

Indstilling 

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

til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Ad 1 A:  Formanden oplyste, at informationsfolderne var blevet udlevet. Det 

er endnu for tidligt at sige noget om interessen. Formanden oplyste tillige, 

at det nu er tid for udformning af vedtægter, af hvilke det skal fremgå, at 

Integrationsservice alene har karakter af rådgivning og vejledning, og 

dermed ingen juridisk ansvar. Generel drøftelse af aflønning af 

telefonrådgivere, rådgivere og tilkaldte specialister. Enighed om at 

telefonrådgivere og rådgivere skal arbejde uden betaling. Der er behov for, 

at forvaltningen inden næste møde får afklaret, om eventuelle specialister 

kan få udbetalt honorar / løn. 

Ad 1 B:  Formanden har igen undersøgt interessen blandt sprogskolens 

afsluttende elever. Enighed om at formanden rekvirerer materiale om 6. 

modul i Aalborg, frem for selv af producere. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Ad 1 B:  Sekretariatet orienterede om status på ad hoc gruppens arbejjde. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Udkast Integrationspolitik 2009 (dok.nr.36756/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2025 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Flowdiagram / Integrationspolitik (dok.nr.36764/09) 
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5. Effektmåling af kommunernes integrationsindsats for 

personer omfattet af integrationsloven 

 

Sagsfremstilling 

Integrationsministeriet har netop offentliggjort en ny effektmåling af kommunernes 

integrationsindsats for personer omfattet af integrationsloven for perioden 1999 – 

2007 og for perioden 2007 – 2009. 

  

Formålet med effektmålingen er at vise, hvilke kommuner de yder en effektiv 

indsats og dermed anspore til videns- og erfaringsudveksling kommunerne 

imellem.  

  

Frederikshavn er mellem de 6 bedste kommuner i landet i begge undersøgelser og 

bliver i målingen beskrevet som ”meget god”, hvilket er den bedste beskrivelse, 

som kan opnås. 

  

For landet som helhed er 47 % af integrationsforløbene afsluttet med beskæftigelse 

eller uddannelse, mens hvert andet forløb er uafsluttet. Dette er en markant 

forbedring sammenlignet med forrige måling, hvor kun én ud af tre forløb var 

afsluttet til beskæftigelse eller uddannelse.  

  

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde: 

 

- afdelingsleder Birgitte Maliki Christensen 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2009 

Taget til efterretning. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Integrationsråd den 21. april 2009 

Afdelingsleder Birgitte Maliki Christensen orienterer om Effektmålingen. 

 

Indstilling - Integrationsråd den 21. april 2009 

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

til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

effektmåling af kommunernes integrationsindsats for personer omfattet af 

integrationsloven (dok.nr.29527/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4379 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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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. 

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 arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikmaterialet 

tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Statistikmaterialet taget til efterretning. 

 

Bilag 

Statistik IR - April 2009 (dok.nr.36260/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2011 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009 

Forvaltningen havde modtaget takkeskrivelse fra borger, som bakker 

Integrationsservice op. 

  

Merete Elversøe henviste til Dansk Ungdoms Fællesråds undersøgelse 

omhandlende unges tilknytning til foreningslivet.  

  

Bahram Dehghan efterlyser større deltagelse af borgere generelt, 

herunder borgere med anden etnisk baggrund end dansk, til de aktiviteter der 

foregår i Energibyen Frederikshavn/Teknisk Forvaltning 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6696 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

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