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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 90724/10 Åben Slutevaluering - Vejen til job.pdf - Adobe Reader - 100807 
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1. Projektstatus 

 

Sagsfremstilling 

1. Gennemgang af projektforløb og regnskab: Vejen til Job.  
o Mette Mullerup Jensen fra Center for Sundhed og Livsstil, som hører 

under AOF, gennemgår projekt og regnskab.  
o Forvaltningen henviser til den positiv presseomtale der har været i 

Nordjyske Stiftstidende.  
2. Status på projekt: Sundhed og Samvær i Hånbæk.  

o Mette Olsson, Projektkoordinator og medlem af Integrationsrådet, 

orienterer om projektstatus.  
o Forvaltningen henviser til den positive presseomtale der har været i 

Nordjyske Stiftstidende.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Ad 1: Velkomst til Mette Mullerup, som indledningsvis orienterede om CLS´s 

tilhørsforhold til AOF og om det gode samarbejde med Jobcentrets Integrationsteam. Fra 

evalueringsrapporten fremhævede Mette Mullerup, at succeskriteriet havde været afklaring i 

forhold til arbejde og uddannelse, og at deltagertilfredsheden herpå havde været i orden. 

Desuden fremhævede Mette Mullerup, at deltagerne havde ønsket større grad af 

arbejdsmarkedsrettet indsats, herunder uddannelses-,  studie- og arbejdsmarkedsvejledere.  

Enighed om fremtidigt at gøre brug af evalueringsrapportens forslag - både de positive og 

mindre positive forslag. 

Orienteringen taget til efterretning.     

Ad 2: Projektkoordinator Mette Olsson oplyste, at der til hver aktivitetsaften er mellem 30 

og 50 deltagere, at            projektet  har stor bevågenhed bland såvel etniske danskere som 

beboere med anden etnisk baggrund. Projektet har igangsat talrige andre småprojekter, 

herunder cykeltiltaget for afrikanske kvinder. Mette Olsson har i forløbet erfaret, at mange 

ikke er og føler sig så integrerede som først antaget.  

Generel drøftelse at vigtigheden af at integrationsindsatsen såvel rettes mod børn som mod 

forældre. Sluttelig opfordring til at tager erfaringerne fra dette projekt med i 

integrationsindsatsen. 

Forslag om at næste møde i Integrationsrådet afholdes i projektlokalerne i Hånbæk. 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Slutevaluering - Vejen til job.pdf - Adobe Reader - 100807 evaluering - Vejen til 

job.pdf (dok.nr.90724/10) 

Avisartikel (dok.nr.90725/10) 

Avisartikel Hånbæk (dok.nr.90728/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Økonomi pr. 31. juli 2010 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om Integrationsrådets økonomi og henviser i øvrigt til pkt. 2, hvor 

der er lagt op til en drøftelse af, hvilke projekter Integrationsrådet ønsker at støtte i 

indeværende år.  

Ud fra den medsendte forbrugsoversigt, er der 64.626,00 kr. at gøre godt med resten af året.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

Forbrugsoversigt pr 01.06.10 (dok.nr.91093/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen oplyser, at der ikke er indkommet nye ansøgninger.  

Forvaltningen henvisning til mødet den 20. april 2010, hvor det blev oplyst, at 

Integrationsrådets midler kan bruges enten til at imødekomme mindre ansøgninger, 

omhandlende initiativer, der har til formål at forbedre integrationsindsatsen, eller til 

virksomheder, der har taget specielle integrationsmæssige initiativer. Der skønnes at være 

behov for en drøftelse af, hvorvidt støtten fortsat skal gives til initiativer, der har til formål 

at forbedre integrationsindsatsen eller om det er nu, der er behov for synlig støtte og 

opmærksomhed til de virksomheder, der gør en speciel indsats på integrationsområdet. 

Forvaltningen henviser i øvrigt til bilaget tilknyttet punktet hvor beskæftigelsesplanens 

formulering på Integrationsområdet drøftes.   

 

Indstilling 

Direktøren lægger op til en drøftelse og afgørelse af den fremtidig prioritering af hvilke 

opgaver Integrationsrådet ønsker at støtte.   

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Forvaltningen beklagede tekstens formulering, som kunne opfattes som om at 

fremtidige projektansøgninger skulle være målrettet virksomheder, idet meningen 

var en udvidelse af ansøgerskaren og ikke en begrænsning.  

Efter en generel drøftelse af markedsføring af Integrationsrådets indsats og 

mulighed for ansøgning af midler til mindre projekter blev forvaltningen anbefalet at 

tage kontakt til pressen, for ad den vej at få markedsført tidligere gennemførte 

aktiviteter og samtidig at få orienteret om ansøgningsmulighederne. Konstitueret 

arbejdsmarkedsdirektør henviste til, at Det Lokale Beskæftigelsesråd har tilknyttet 

en konsulent på fuld tid, som kan være behjælpelig med at formulere og indsende 

større ansøgninger til Integrationspuljemidler. Forvaltningen henviste tillige til 

eksisterede idrætskonsulenter som kan rekvireres gennem Integrationsrådet, for 

via dem at få støtte til foreninger og ikke individuelle udøvere, som må benytte sig 

af gældende muligheder. Sluttelig blev det oplyst, at lektiehjælp og anden konkret 

hjælp kan søges via § 18.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6767 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Arbejdsmarkedscentret orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om følgende punkter: 

1. Status på Integrationsteamets arbejdsopgaver.  
o Afdelingsleder Mette Neist orienterer om teamets arbejdsopgaver, 

herunder samarbejdet med virksomhederne  
2. Drøftelse af beskæftigelsesplanens formulering på Integrationsområdet.  

o Konstitueret arbejdsmarkedsschef Flemming Søborg henviser til det 

medsendte Bilag, hvor der for 2011 er formuleret et ministermål om 

indvandrere med ikke-vestlig herkomst. Bilaget er en del af Frederikshavn 

Kommunes Beskæftigelsesplan 2011. Som det fremgår af det medsendte 

bilag, udgør andelen af ikke-vestlige indvandrere 2,9% af det 

samlede indbyggertal i Frederikshavn kommune. Det fremgår tillige, 31,2 

% heraf er på offentlig forsørgelse sammenlignet med 20,4 % af etniske 

danskere, hvorfor der skønnes fortsat at være et stort udviklingspotentiale. 

Det oplyses, at langt de fleste sammenlignelige kommuner har haft en 

negativ udvikling på beskæftigelsesområdet, men at Frederikshavn ud af 

12 sammenlignelige kommuner ligger på en 3. plads med en positiv 

udvikling på 6 %. En af udfordringerne i Frederikshavn Kommune er at 

bringe de ikke arbejdsmarkedsparate indvandrere, herunder især 

kvinderne, tættere på arbejdsmarkedet, idet der inden for relativ kort tid 

vil være behov for mange flere på arbejdsmarkedet. Henviser sluttelig til 

evalueringerne på de 2 støttede projekter, idet deltagerne efterfølgende 

forventes at være mere afklaret end før.  
3. Status på Integrationspolitikken:  

o Konstitueret Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg henviser til 

behandlingen af punktet på sidste møde og oplyser, at der desværre ikke 

havde været plads i kalenderne til at påbegynde arbejdet - både som følge 

af travlhed og ferieafvikling. Så snart det er muligt, vil chefgruppen blive 

orienteret om behovet for en formuleret Integrationspolitik.  
4. Forventet fordelingstal for nye flygtninge i 2010.  

o Forvaltningen har modtaget oplysning om, at Frederikshavn Kommune vil 

skulle modtage 32 flygtninge ud af Region Nordjyllands 254 flygtninge i 

2010.  
5. Oprettelse af studieprøveklasse  

o Forvaltningen orienterer om, at der p.t. foregår drøftelser mellem AOF-

Sprogcenter og Jobcentret om oprettelse af studieprøveklasse. Jobcentret 

har modtaget en liste med navne på interesserede. Der orienteres 

yderligere på mødet.  
6. Valg at suppleant til Det Lokale Beskæftigelsesråd.  

o Det Lokale Beskæftigelsesråd har anmodet forvaltningen om at sikre, at 

der bliver valgt en suppleant for Lingathasan R. Sornaligam, idet det er 

vigtigt, at der ved dennes fravær deltager en suppleant.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

1. Orienteringen drøftes og  tages efterfølgende til efterretning  
2. Orienteringen drøftes og  tages efterfølgende til efterretning  
3. Orienteringen tages til efterretning  
4. Orienteringen tages til efterretning  
5. Orienteringen drøftes og tages efterfølgende  til efterretning  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Udpegning/valg af suppleant til Det Lokale Beskæftigelsesråd gennemføres.  

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Ad 1: Afdelingsleder mette Neist orienterede om indgåelse af Integrationskontrakt, 

om fokus på virksomhedspraktik for de nyankomne, om modtageprogram og 

boligplacering, og om de prioriteringer der gør sig gældende herfor. Opfordring til 

at inddrage de frivillige organisationer i indsatsen - specielt i yderområderne. Alle 

henvises til danskuddannelse, og Jobcentret følger fremmøde og udviklingen af 

danskkundskaber nøje. orienterede tillige om de afklarende aktiviteter i 

projektafdelingen, og om service- og netværkssamarbejdet med virksomhederne. 

Oplyste til sidst, at den landsdækkende Integrationsservice har fattet interesse for 

de metoder, som Frederikshavn bruger, og at disse vil blive videreformidle som 

"bedst praksis".  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 2: Konstitueret Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg gennemgår 

"Ministermål 4". Understreger vigtigheden af og forskellen på borgere, der er 

selvforsørgende og borgere på overførselsindkomst, og hvordan borgernes 

selvværd påvirkes heraf. Påpegede problemstillingen med hensyn til 

selvforsørgelse og lokalt og regionalt afmattet arbejdsmarked.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 3: Forvaltningen vil indkalde til møde i arbejdsgruppen. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 4: Det forventede antal af ny flygtninge er blevet korrigeret fra de oplyste 32 til 

46.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 5: Forvaltningen oplyste, at der pågår forhandlinger med AOF-Sprogcenter om 

eventuel oprettelse ag studieprøveklasse. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 6: Formand Liza Z Wilhelmsen blev valg som suppleant til Det Lokale 

Beskæftigelsesråd. 

 

Bilag 

Afsnit 6 - beskæftigelsesplan 2011 (dok.nr.89101/10) 

Fordelingstal 2010 (dok.nr.90490/10) 
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5. Integrationsservice 

 

Sagsfremstilling 

Formanden orienterer om Integrationsservice: 

1.  Status på arbejds-/Koordineringsgruppens arbejde  
2. Uddelegering af arbejdsopgaver ud fra arbejdsgruppens vagtplan og skønnet 

efterspørgsel på services.  
3. Indkøb af diverse elektronisk udstyr.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller punktet til drøftelse og efterfølgende godkendelse. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Formand Liza Z Wilhelmsen orienterede på vegne af arbejdsgruppen om, at projektet , som 

følge af manglende mulighed for aflønning af vejleder, havde stået i 

stampe. Arbejdsgruppen vil afholde møde med konstitueret arbejdsmarkedschef Flemming 

Søborg. 

Enighed om at sætte "Nyt navn" ud i fri konkurrence blandt Integrationsrådets medlemmer. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

1. Tilbagemelding fra Integrationsprisforum 2010 i Århus 
o Næstformand Cai Møller orienterer fra mødet. 

2. Udpegning af pressekontaktperson blandt Integrationsrådets medlemmer. 
o Forvaltningen og et medlem af Integrationsrådet er blevet kontaktet 

af Arne Hansen, som ønsker at få navn på en ansvarlig 
kontaktperson. Forvaltningen har svaret Arne Hansen, at det er 
konstitueret arbejdsmarkedschf Flemming Søborg, der er 
forvaltningens kontaktperson til pressen. Oplyser tillige, at der 
tidligere har været udpeget en kontaktperson blandt 
Integrationsrådets medlemmer. 

 

Indstilling 

1. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  
2. Direktøren indstiller at forslaget om pressekontaktperson drøftes og afklares, og at 

orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Ad 1: Næstformand Cai Møller refererede fra en meget spændende, inspirerende 

og dynamisk møde i Århus. Desværre havde der været så stort frafald, at ikke alle 

workshops havde haft repræsentation fra Frederikshavn. Konklusionen havde 

været som følger: Gensidighed - gensidig medborgerskab og reel medindflydelse 

og gode lyttere.  

Rådet for Etniske Minoriteter havde fremsendt materiale fra mødet. Materialet 

videresendes til Integrationsrådets sekretær, som videresender materialet til 

Integrationsrådets medlemmer. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 2: Forvaltningen henviste til tidligere praksis, hvor der var nedsat et 

pressekorps, og hvor det var besluttet, at spørgsmål skal modtages tids nok til at 

kunne bearbejdes og besvares inden et egentlig interview.  

Liza Z Wilhelmsen, Cai Møller, Yasmin Mellrose og Ruth Christensen meldte 

sig, og det blev besluttet, at spørgsmål fortsat skal fremsendes skriftligt til 

pressegruppens medlemmer. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 17. august 2010 Side 11 af 14 

 

 

7. Redegørelse for gældende lovgivning på 

Integrationsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen henviser til beslutningen om, at Integrationskonsulent Bajro Terzic løbende 

og mere detaljeret vil gennemgå mere specifikke indsatsområder ud fra gældende 

lovgivning.  

Forvaltningen oplyser, at Integrationsrådskonsulenten på dette møde vil orientere 

om "Modtageprogrammet" 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Blev, på grund af tidsnød, udsat til næste møde. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3487 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen henviser igen til tidligere beslutning om, at statistisk materiale fra 

Danmarks Statistik vedlægges, når der er nye og aktuelle tal. Samtidig henvises til 

beslutningen om at følge udviklingen med oplysninger fra Integrationsafsnittet.    

Integrationsrådskonsulente oplyser, at der for nuværende er 221 aktive sager. 

Heraf er 121 omfattet af integrationslovens bestemmelser, 24 kontanthjælpssager, 

12 starthjælpssager og 64 diverse sager (EU-borgere). 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Forvaltningens foreslog, at  de statistiske tal overføres til et skema, så det bliver muligt at 

sammenholde tallene, og dermed følge udviklingen.  

  

Forslaget blev vedtaget og orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. august 2010 

Forvaltningen orienterede om forslag om deltagelse i konference og udstilling" Energi til 

mere/Energi-dag", som afvikles i Arena Nord den 24.og 25. september 2010. Bahram 

Dehghan orienterede om politikeres, virksomheders og mediernes bevågenhed om den 

samlede energi-uge, og påpegede markedsføringsmuligheden af Integrationsrådets arbejde. 

Forvaltningen tilmelder 2 deltagere til messen og bestiller en 

udstillingsstand. Integrationsrådets medlemmer og embedsmændene giver sekretæren en 

tilbagemelding om, hvornår de kan tage en vagt. Sekretæren udsender vagtplan.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2648 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

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