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1. Økonomi pr. 1. december 2009 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om, at det på sidste møde oplyste beløb, efter bevilling 

til Boligforeningen, er blevet reduceret men 40.000,00 kr. Restbeløbet er derfor 

109.100,00. Forvaltningen forventer en udgift på ca. 5.000,00 kr. til diverse 

trykkeopgaver og 5.000,00 kr. til diverse udgifter i forbindelse med etablering af det 

nye Integrationsråd, og henviser sluttelig til ansøgningen fra AOF Nord 

Sprogcenter, som behandles under pkt. 3.  

  

 

Indstilling 

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

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2026 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Budget 2010 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om det fra Byrådssekretariatet udmeldte budgetbeløb 

for 2010, som for de to konti udgør 107.480,00 kr. Beløbet er i forhold til år 2009 

reduceret med 6.820,00 kr. 

 

Indstilling 

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

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

IR Budgettal 2010 (dok.nr.139692/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21226 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Ansøgning fra AOF Nord, Sprogcentret: Vejen til job 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget en projektansøgning på 90.000,00 kr. fra AOF Nord, 

Sprogcentret. Projektets målgruppe er flygtninge- og indvandrere med en 

uddannelsesbaggrund fra deres hjemland,  som af en eller anden grund ikke bruger de 

medbragte kvalifikationer, men i stedet ernærer sig som ufaglærte som eksempelvis 

taxachauffører, rengøringsassistenter eller produktionsmedarbejdere.  

I projektperioden vil der blive fokuseret på årsagerne hertil, samtidig med at forståelsen for 

de danske krav og de forskellige kulturelle barrierer sættes i fokus. Projektet vil blive 

afviklet i en vekselvirkning mellem klasseundervisning, dialogbaseret undervisning og 

undervisning fra relevante gæsteundervisere. Der vil i hele projektforløbet være et tæt 

samarbejde mellem ansøger og Jobcentrets Integrationsteam. 

Målet er at gøre kursisterne mere selvhjulpne i forhold til det fremtidige arbejdsmarked. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at projektet drøftes og 

at det ansøgte beløb bevilges. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Generel drøftelse af problemstillingen med bevilling af midler til pilotprojekter, og 

den manglende mulighed for driftsbevilling. Efterfølgende blev projektideén 

og ansøgningsmulighederne, som både omfatter Integrationsrådet og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd, drøftet. Forvaltningen oplyste, at projektideén var opstået i 

forbindelse med slutevalueringsmødet ved projekt: Dansk på en ny måde, der som 

bekendt rettede sig mod målgruppen med ringe uddannelses- og 

arbejdsmarkedserfaring.  

Enighed om at bevilge det ansøgte beløb, som tages af 2009 budgettet, under 

forudsætning af at de i  bevillingsskrivelsen påpegede punkter, nemlig punk 4: 

Evaluering og Punkt 5: Revision bliver efterlevet og at de i evalueringsrapporten 

fremkomne anbefalinger bliver trukket ud og omdannes til udvikling af 

jobsøgningsværktøjer til efterfølgende brug i AOF Nord - Sprogcenter 

Frederikshavns undervisning og i forbindelse med råd og vejledning i Jobcentret.  

 

Bilag 

Sprogcenter AOF NORD Ansøgning (dok.nr.133638/09) 

Afklarende spørgsmål og svar (dok.nr.133643/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20528 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Orientering ved afdelingsleder Flemming Søborg 

 

Sagsfremstilling 

1.     Orientering om status på Integrationsområdet. 

     Integrationsafsnittet oplyser, at der ikke er de store bevægelser i antal sager 

omfattet af integrationsloven. 

     På mødet vil der blive udleveret en oversigt over: 

  

Antal sager: 

Uddannelse:  

Beskæftigelse. 

  

2.     Præsentation af en beskrivelse af et borgerforløb fra ankomst til 

Frederikshavn Kommune til udgangen af den 3 årige Integrationsperiode. 

v/Bajro Terzic. 

  

       Integrationslovens personkreds. 

a.     Hvem er omfattet af Integrationsloven 

b.    Præsentation af flygtningebegreberne og opholdsparagrafferne. 

  

       Beskrivelse af modtagelsen af nye flygtninge. 

  

      Kort præsentation af Integrationsprogrammet, herunder 

Integrationskontrakt, erklæring om aktivt     medborgerskab, 

opfølgningssamtaler og andet. 

  

      Introduktionsydelse/Starthjælp/kontanthjælp samt enkeltydelser 

  

      Repatrieringsregler 

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Power Point oplægget 

gennemgås og tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Ad 1: Der blev på mødet udleveret oversigt over sagsantal. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 2: Forvaltningen, v/Bajro Terzic, gennemgik et meget veluddybet Power Point 

oplæg. 

         Oplægget blev taget til efterretning.  

  

Det blev besluttet, at Power Point oplægget vil blive opdelt i mindre emner, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2023 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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som efterfølgende systematisk vil blive gennemgået på Integrationsrådets 

møder. Begrundelsen herfor er vigtigheden af at nuværende og 

nyindstillede medlemmer af Integrationsrådet har forståelse for den på 

området aktuelle lovgivning. 
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5. Status på Integrationsrådets fremtidige sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen oplyser, at LO, dansk Røde Kors Skagen og Sæby, FUF/IS 

genindstiller deres repræsentanter til Integrationsrådet. Repræsentationen fra 

Boligforeningerne overgår fra Frederikshavn Boligforening til Boligforeningen 

Vesterport og sekretariatet afventer tilbagemelding med navn på repræsentant fra 

forældrebestyrelsen på børneinstitutions- og skoleområdet. Marianne Lessél, 

Byrådssekretariatet, har på forespørgsel fra sekretæren oplyst, at byrådets 

udpegning af politikere til Integrationsrådet kan forventes ultimo januar 2010. DA 

har meddelt, at de ikke udpeger repræsentanter til Integrationsrådet, som i stedet 

opfordres til at rette kontakt til en af medlemsorganisationerne. Flemming Søborg 

har rettet forespørgsel til det stedlige Erhvervskontor i håb om ad den vej at få 

indstillet en arbejdsgiverrepræsentant. 

Forvaltningen orienterer om succesen med at afholde informationsmøder, 

foreløbig på Sprogcentret og på VUC. Ca. 10 %, nærmere angivet 15 personer, har 

givet deres interesse til kende i form af udfyldelse af oplysningsskema. Der udover 

har minimum 1 person fra Skagen meldt sig, og torsdag den 10. december 2009 

afholdes der Informationsmøder på Danish Crown, som ud over at have udleveret 

folder til hver enkelt i målgruppen, har stillet lokale til rådighed for møderne.  

Sluttelig orienterer forvaltningen om, at der har været sendt nyhedsbrev/artikel til de 

3 lokalaviser, men at det alene er Skagen Onsdag, der har bragt artiklen. 

 

Indstilling 

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

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Forvaltningen oplyste, at repræsentationen fra boligforeningerne igen udpeges 

af Frederikshavn Boligforening. Orienterede tillige om, at der i forbindelse med 

afholdelse af informationsmøderne havde meldt sig ca. 30 interesserede, hvilket 

klart havde oversteget forventningerne. Formanden oplyste, at der straks efter 

nytår vil blive afholdt et møde med alle interesserede. På mødet vil der blive 

orienteret om Integrationsrådets kriterier for udvælgelsen. Disse kriterier vil 

efterfølgende blive meldt ud på hjemmesiden og eventuelt i medierne.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

SV: Medlemmer til Integrationsrådet (dok.nr.139736/09) 

Folder om infomøde IR 2009.pdf (dok.nr.137107/09) 

IR Avisartikel - info om IR - Skagen Onsdag (dok.nr.138191/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19584 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Mødekalender 2010 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har udformet forslag til mødekalender for 2010. Forslaget er lavet ud fra 

Vedtægternes § 5, af hvilke det fremgår, at der skal afholdes mindst 6 ordinære møder om 

året. Oplyser, at det ikke har været muligt at koordinere mødedatoerne med de politiske 

udvalgsmøder, og at det derfor kan blive nødvendigt at ændre på enkelte af de foreslåede 

mødedatoer. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget tages til efterretning 

med det in mente, at enkelte datoer kan blive ændret. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Forvaltningen havde koordineret med øvrige udvalgs- og rådskalendere, og 

oplyste, at der ikke var sammenfald. 

Forslag til mødekalender blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

IR Mødekalender 2010 (dok.nr.139709/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12436 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om statistikker på udvalgte områder. 

Der vedlægges ingen nye statistikker, da Danmarks statistik ikke har opdateret de ønskede 

områder siden sidste møde.  

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages af dagsordenen ind til Danmarks statistik kan 

levere nye og relevante tal. 

 

Indstilling 

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

til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Forvaltningens forslag blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2011 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 

Michael Vanabawi orienterede om, at der den 5. december 2009 havde været afholdt møde i 

chin-gruppen med henblik på stiftelse af en dansk/chin venskabsforening. Oplyste, at der i 

den forbindelse er nedsat 4 arbejdsgrupper, og opfordrede Integrationsrådets medlemmer til 

at melde sig som deltager. Formålet med foreningen er gensidig kulturforståelse samt 

udvikling af chinnernes forståelse for demokrati samt forbedringer af det danske sprog.  

Det blev oplyst, at der er behov for udformning af vedtægter. Enighed om at opgaven er 

relevant for Integrationsservice. 

  

Formanden mindede alle om vigtigheden af at reagere og melde tilbage på de fremsendte 

mails. 

  

Sluttelig takkede formanden for det gode samarbejde og ønskede alle en glædelig jul og et 

godt nytår. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6696 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 15. december 2009 Side 13 af 13 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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