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1. Økonomi pr. 1. oktober 2010 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen gennemgår det medsendte bilag og oplyser, at der ved sidste 

opgørelse havde været en fejlpostering på 2.853,70 kr., idet kørselsudgifter til 

Integrationsrådets medlemmer ikke skal afholdes af Integrationsrådet. Beløbet er 

tilbageført. Siden sidst har der været udgifter til "Energi til mere". Restbeløb til 

bevilling i år er 64.600,00 kr. Ud over markedsføring af ansøgningsmuligheden via 

pressen foreslår forvaltningen, at der annonceres på Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen og forslaget tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Taget til efterretning.  

  

 

Bilag 

Oversigt over forbrug integrationsråd og etniske minoriteter okt md.xlsx - oversigt over forbrug 

integrationsråd og etniske minoriteter okt md.xlsx (dok.nr.124217/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen oplyser, at der ikke er modtaget nye ansøgninger. I forbindelse med 

det aftalte markedsføringstiltag oplyses det, at forvaltningen ikke har taget kontakt 

til pressen, idet det skønnes, at effekten vil være større, hvis det er medlemmerne 

v/ formanden/pressegruppen, der udtaler sig i forhold til tidligere gennemførte 

aktiviteter og ansøgningsmuligheden for midler til mindre projekter. Baggrunden for 

forslaget er, at det er Integrationsrådet der skal synliggøres, 

og ikke embedsmændene i Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Generel drøftelse. Enighed om at det er Integrationsrådet, der skal markedsføres 

som selvstændigt Råd. Pressegruppen tager kontakt til Nordjyske, og sikrer 

samtidig, at omtalen kommer i de 3 lokalaviser.  

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6767 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Redegørelse for gældende lovgivning på 

Integrationsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen henviser til beslutningen om, at Bajro Terzic løbende og mere 

detaljeret vil gennemgå mere specifikke indsatsområder ud fra gældende 

lovgivning.  

Bajro Terzic orientere denne gang 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. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Gennemgang af det fastlagte Modtageprogram for nye kvoteflygtninge. Kommunen 

har pligt til både at modtage og boligplacere. Dette udføres af Integrationsteamet, 

som tillige tager kontakt til relevante dagtilbud (dagpleje og daginstitution), skole og 

relevante plejetilbud. Det blev oplyst, at der senest en måned efter ankomst til 

Frederikshavn Kommune, skal ligge en færdig og operativ Integrationskontrakt. 

Hvis muligt kan der i starten, ud fra et udtrykt behov, iværksættes akuthjælp, også 

uden for normal arbejdstid, lige som der ved modtagelse benyttes tolkebistand. 

Oplyste, at der er tale om professionelle tolke og frivillige to-sprogede tolke, som 

giver tid til at hjælpe de nye borgere, og som samtidig kan være med til at opbygge 

netværk for de nye borgere/landsmænd. De frivillige 

organisationer/foreninger/naboer gør et kæmpe arbejde, men det kan ikke erstatte 

integrationsteamets opgaver. Bajro Terzic oplyste, at der kun tages kontakt til 

frivillige organisationer/foreninger, hvis de nyankomne borgere ønsker det. Den 

kontakt skal være frivillig. 

Den megen omtale af ghettodannelser blev berørt, men for nuværende skønnes 

det ikke at være et problem i Frederikshavn Kommune, hvor der fortsat 

boligplaceres i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Rådets medlemmer anbefalede 

integrationsteamet at følge udviklingen nøje, både i forbindelse med boligplacering 

og fraflytning.  

Ved familiesammenføring er der ikke pligt til at boligplacere.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3487 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Status på Integrationsservice 

 

Sagsfremstilling 

Formand Liza Z Wilhelmsen henviser til det aftalte møde mellem arbejdsgruppen 

og Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg. Mødet blev afholdt den 17. september 

2010. Oplyser, at det på mødet blev aftalt at igangsætte projekt 

"Integrationsservice", og at der efterfølgende skulle træffes endelig afgørelse om 

følgende: 

 Udpegning af et politisk udpeget medlem til styregruppen  

 Endelig afklaring af aflønning af de ugentlige 2 timers konsulenttjeneste. 

Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg får afklaret, om der af de tildelte 

driftsmidler kan betales fastlagt konsulenthonorar. Alternativt undersøges det, om 

den eksisterende LO-model kan udvides, eller om honoraret kan bevilges af Det 

Lokale Beskæftigelsesråd.  

Forvaltningen oplyser, at der, selv om der på sidste møde blev besluttet at sætte 

"Nyt Navn" ud i fri konkurrence blandt Integrationsrådets medlemmer, ikke var 

indkommet forslag. Der lægges op til, at der findes et "Nyt Navn" på mødet, og at 

projektet markedsføres samtidig med den under Pkt. 2 vedtagne pressekontakt. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at forslaget drøftes og 

afklares.  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg orienterede om processen og henviste i 

den forbindelse til referatet fra arbejdsgruppens møde og til Vedtægternes § 5, 

hvori styregruppens sammensætning står. 

Styregruppen består af følgende: 

         Jette Fabricius Toft                   Politikker 

         Cai Møller                                 LO 

         Annette Duch                           Institution/fritidsforening 

         Liza Zhukova Wilhelmsen          Arbejdsgruppen samt anden etnisk 

baggrund end dansk  

   Flemming Søborg                     Arbejdsmarkedschef  

         Susanne Andersen                   Sekretær. 

  

Det blev aftalt, at Styregruppen senest på førstkommende møde, aftaler et nyt, 

mundret og nemt navn.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Referat af møde vedr. Integratonsservice. - Referat af møde den 17.9.10docx.docx (dok.nr.124280/10) 

IR vedtægter for Integrationsservice. (dok.nr.42139/10) 
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5. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer som aftalt om aktuelle tal fra Integrationsafsnittet. Der er 

242 aktive sager, hvoraf 117 er omfattet af integrationslovens bestemmelser, 22 er 

kontanthjælpssager, 11 er starthjælpssager og 92 er diversesager (EU-borgere). 

Henviser til det medsendte bilag, hvor det er muligt at følge og sammenligne 

sagsantallet for år 2010. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Bajro Terzic gennemgik tallene og understregede, at det var tal fra 

Integrationsteamet og ikke fra statistikmodulet. Oplyste, at en del af EU-borgerne 

var i arbejde, og at de har sagt ja til danskundervisning på sprogskolen. 

Orienteringen taget til efterretning.  

  

 

Bilag 

Statistik - Integrationsområdet 2010 (dok.nr.124702/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Arbejdsmarkedscentret orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om følgende punkter: 

1. Status på Integrationspolitik  

 Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg oplyser, at arbejdet, som følge af 
udskiftning på chefposter og igangsat arbejde med administrative 
organisationsændringer i Frederikshavn Kommune, først vil blive igangsat i 
2011.   

     2. Forventet fordelingstal for nye kvoteflygtninge for 2011: 

 Bajro Terzic orienterer om, at fordelingstallene for 2011 er modtaget, og at 
tallet for Frederikshavn udgør 46 personer.  

    3.   Status på studieprøveklassen 

 Bajro Terzic orienterer  

    4.   Orientering om tilbud fra HK. 

 Afdelingsleder Mette Neist orienterer om det fremsendte tilbud, hvor HK 
tilbyder at afholde informationsmøde med Integrationsrådet, hvor emnet er: 
Forskelsbehandling og diskrimination på arbejdsmarkedet". Det foreslås, at 
HK inviteres til at afholde informationsmødet i tilknytning til næste 
Integrationsrådsmøde.  

    5.  Evaluering af deltagelse på messen "Energi til mere". 

 Susanne Andersen henviser til den på sidste møde samlede beslutning om 
at Integrationsrådet skulle deltage i hele projektet. Oplyser, at der havde 
været meget begrænset tilmelding til de udmeldte vagter, og at dette havde 
været meget skuffende. Forvaltningen opfordrer til en generel drøftelse af 
tilmeldinger til diverse arrangementer, idet tilslutningen til arrangementet i 
Aarhus tillige var stor i starten, men at den egentlige deltagelse ikke stod 
mål hermed.  

   6.   Udpegning af suppleanter. 

 I forbindelse med Inge Staub Nielsens udtræden af Integrationsrådet er 
forvaltningen blevet opmærksom på, at ikke alle har fået udpeget en 
suppleant. Der er suppleanter for de politisk udpegede, for boligforeningen, 
foreningerne og for gruppen af etniske minoriteter, men der mangler for de 
faglige organisationer og de frivillige organisationer. Forvaltningen 
opfordrer til, at det respektive baglande fremsender navne på de 
manglende suppleanter.  

   7.  Mødekalender 

 Forslag til mødekalender, hvor der er taget hensyn til mødekalender for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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byråd og faglige udvalg. Forslaget vil blive fremsendt inden mødet.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller de enkelte punkter til drøftelse og efterfølgende tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Ad 1:    Taget til efterretning. 

Ad 2:    Taget til efterretning. 

Ad 3:    Studieprøveklassen er kommet godt i gang. 

            Taget til efterretning. 

Ad 4:    Afdelingsleder Mette Neist orienterer om det fremsendte tilbud fra HK, hvor 

emnet er 

”Forskelsbehandling og diskrimination på arbejdsmarkedet”.  

Enighed om at lave aftale med HK om oplæg på Integrationsrådsmødet i 

december.  

Taget til efterretning. 

Ad 5:    Sekretær Susanne Andersen orienterede om messedeltagelsen. Gav på 

det kraftigste udtryk 

for skuffelsen over, at Integrationsrådets medlemmer bakker op om 

deltagelsen på mødet i  

august, men at hovedparten meldte fra da tidspunktet nærmede sig. Den 

samme tendens  

gjorde sig, som oplyst, gældende i forbindelse med deltagelse i mødet i 

Aarhus, og det er  

virkelig ikke godt nok. Alle, uanset etnisitet, må tage tilmeldinger alvorligt.  

Taget til efterretning. 

Ad 6:    Det blev oplyst, at Kirsten From, Skagen, er blevet udpeget at Dansk Røde 

Kors som  

            afløser for Inge Staub Nielsen. Enighed om at opfordre baglandet til de 

medlemmer, som ikke  

            har suppleant, til at fremsende navne på suppleant til sekretæren.  

            Taget til efterretning. 

Ad 7:    Mødekalenderen blev gennemgået. Mødet i februar flyttes, da det ligger i 

uge 8. Første  

            mulige dato – den politiske mødekalender taget i betragtning - er 1. marts 

2011.  

            Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Beskrivelse af: Tilbud om informationsmøde og materialer om forskelsbehandling og diskrimination på 

arbejdsmarkedet - Integrationsråd Forskelsbehandling informationsarrangement.pdf (dok.nr.124490/10) 

mail:Tilbud om informationsmøde og materialer om forskelsbehandling og diskrimination på 

arbejdsmarkedet (dok.nr.124488/10) 

Kommunekvoter for 2011 endelig.doc (dok.nr.118274/10) 

Mødekalender 20111 (dok.nr.126938/10) 
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7. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

1. Ruth Christensen orienterer om, at der er kommet forslag om igen at tage en 

drøftelse af forslaget om tildeling af jord til nyttehaver til borgere med anden 

etnisk baggrund end dansk. Det oplyses, at muligheden har været behandlet i det 

tidligere Integrationsråd.   
2. Claude Shukuru orienterer fra mødet i Sundhedsrådet. Fremhæver, at der vil blive 

sat fokus på ældreområdet.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller  

1. Forslaget til drøftelse og efterfølgende beslutning.  
2. Orienteringen taget til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Ad 1:    Ruth Christensen orienterede om de tidligere aftaler. Drøftelse af 

integrationstiltag eller ej,  

hvis tiltaget udelukkende henvender sig til borgere med anden etnisk 

baggrund end dansk. Der var enighed om at gennemføre en mindre 

spørgeskemaundersøgelse for på den måde at få synliggjort relevante 

borgeres interesse. Ruth Christensen og Michael Vanabawi laver et 

udkast, som fremsendes til sekretæren. 

taget til efterretning. 

Ad.2:    Claude Shukuru orienterede fra et spændende møde i Sundhedsrådet. 

Fremviste en folder 

omhandlende den fastsatte aktivitet, som retter sig mod Ældreområdet.   

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Opsamling fra Sundhedsmøde (dok.nr.124893/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. oktober 2010 

Næstformand Cai Møller opfordrer alle til inden næste møde at vurdere, om 

indsatsen i Integrationsrådet lever op til forventningerne beskrevet i vedtægterne – 

sagt på en anden måde. 

 ”Er vi gode og aktive nok, eller er vi for defensive”. Dette tankespind kan eventuelt 

inkorporeres i den fremtidige Integrationspolitik. 

  

Næste møde er aftalt til at starte kl. 16.00. Husk at melde afbud. Der vil inden 

mødet blive udsendt praktiske oplysninger til mødeafvikling.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2648 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 
   

      

Michael Vanabawi 
   

      

Cai Møller 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Yasmin Mellrose 
   

      

Claude Shukuru 
   

      

Kirsten From 
   

 

      

Donald Shaw 
   

      

Lingathasan Ramalingam 

Sornaligam    

      

Mohammad Rafieh Noorani 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Timur Shah 
   

      

Julija Willhøft 
   

 

      

Bahram Dehghan 
   

      

Ruth Christensen 
   

      

Mette Olesen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Judy Van Siang Par Khenglot 
   

      

Anette Duch 
   

 

 
 


