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1. Ansøgning 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer om ansøgning modtaget fra AOF-Nord, Sprogcenter. 

Oplyser, at idéen til projektet, som har titlen: "Sundhedscoaching - klippekort til 

personlige samtaler", er en udløber af projekt "Vejen til Job" og øvrige aktiviteter 

afviklet på AOF-Sprogcenter. Der er lagt op til at indgå en samarbejdsaftale med 

Jobcentret om projektdeltagelse, og det forventede udbytte for deltagerne er, at 

give redskaber til efter behov at ændre vaner og livsstil.  

Der ansøges om 63.950,00 kr. Dette beløb dækker for 75 

klippekortsamtaler. Arbejdsmarkedschefen henviser til referatet fra sidste møde, 

hvor restbeløbet udgjorde 64.600,00 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller punktet til drøftelse og endelig beslutning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 14. december 2010 

Under en konstruktiv drøftelse af ansøgningen, som blev anbefalet bevilget af 

integrationskoordinator Bajro Terzic, blev det i forhold til budgetoplysningerne 

påpeget, at beløb til tolkebistand umiddelbart var for lavt, og at det kunne resultere i 

færre gennemførte ”Klip”. Desuden blev det understreget, at målgruppen såvel var 

borgere på offentlig hjælp som selvforsørgende borgere, og at det ansøgte beløb 

skulle dække et større antal klip. Drøftelse af det i ansøgningen beskrevne punkt 

om evaluering og tilbagerapportering. Følgende forudsætninger for tiltrædelse af 

ansøgningen blev listet: 

      Prisen på hver klippekortsamtale skal nedsættes til f.eks. 500,00 kr. – 

varigheden skal bibeholdes.  

      Der skal indenfor budgetrammen være plads til øgede udgifter til 

tolkebistand. 

      Jobcentret kan visitere borgere med ønske og behov for coaching, uanset 

om de er på overførselsindkomst eller ej 

      Der skal, i samarbejde med Jobcentret, på et simpelt og let forståeligt 

spørgeskema foretages effektmåling, som tilbagerapporteres til 

Integrationsrådet.  

  

Ansøgningen blev, med de nævnte forbehold, bevilget. 

  

 

Bilag 

Ansøgning-Integrationsrådet - Sundhedscoaching - 101201 ansøgning-Integrationsrådet - 

Sundhedscoaching.doc (dok.nr.145437/10) 

Bevillingsskrivelse med forbehold (dok.nr.150963/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3028 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Status på Integrationsservice 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg orienterer kort om, at styregruppen har haft 

sit første møde, hvor det blev besluttet, at indkøb af PC, printer og mobiltelefon vil 

blive iværksat i år, så alt er klart til start i begyndelsen af 2011. Henvist tillige til, at 

navnet nu er 

  

Servicecenter 

  

               (Logo) 

  

Frederikshavn Integrationsråd  

  

Projektet vil blive markedsført først i det nye år. 

  

Eventuelt restbeløb vil blive søgt overført til næste år. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 14. december 2010 

Forvaltningen orienterede om, at der i navnet, i forhold til det i dagsordensteksten 

oplyste, vil blive en lille, men i forhold til tidligere reaktioner, ikke ubetydelig 

ændring, idet der kommer til at stå Frederikshavn Kommune Integrationsråd. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Referat af styregruppemøde den 29. november 2010 (dok.nr.8272/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Arbejdsmarkedschefen orienterer 

 

Sagsfremstilling 

1.     Arbejdsmarkedschefen byder, under henvisning til beslutningen på sidste 

møde, velkommen til Steen Karlsen fra HK.  

Emnet er: Forskelsbehandling og diskrimination på Arbejdsmarkedet. 

  

2.    Arbejdsmarkedschefen henviser til referatet fra sidste møde, hvor det blev 

besluttet, at vi skulle se tilbage på året der gik – evaluere – med fokus på, 

om Integrationsrådets arbejde står mål med forventningerne – både de i 

vedtægterne beskrevne, men også det enkelte medlems forventninger.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Ad 1:    Arbejdsmarkedschefen håber på et godt indlæg og overgiver ordet til Steen 

Karlsen. 

  

Ad 2:    Arbejdsmarkedschefen indstiller, efter et kort oplæg, emnet til debat. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 14. december 2010 

Ad.1:    Afdelingsleder Mette Neist bød Steen Karlsen velkommen med henvisning 

til dagens tema, som i den grad er både aktuelt og interessant.  

  

Efter en kort præsentation af sig selv, gik Steen Karlsen i gang med sit 

foredrag. Indledningsvis understregede han, at omgang med målgruppen 

gerne skal tage afsæt i begreber som rettigheder, pligter og ordentlig og 

sober behandling af alle, uanset om de er ansatte, selvforsørgende eller på 

overførselsindkomst.  

For de ansatte har der været en tendens til, at arbejdsgiverne har været 

betænkelige i ansættelsesøjemed, at ansøgerne skulle være bedre 

kvalificerede end etnisk danske ansøgere og at rase og religiøsitet har haft 

indflydelse på afgørelsen om ansættelse eller ej. 

Der blev henvist til enkeltsager, som de enkelte fagforbund var blevet 

orienteret om, og det var tydeligt, at der i disse enkeltsager havde været 

tale om forskelsbehandling. 

Enkeltsagerne forbliver enkeltsager – bliver ikke registreret samlet – men 

Steen Karlsen understreger, at det i høj grad handler om ligeværd, kultur 

og ledelse. Oplyste til sidst, at HK-arbejdsmiljø, i bestræbelse på at 

forbedre arbejdsmiljøet og dermed skabe vækst, vil igangsætte aktiviteter 

for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.  

Til de medlemmer, der var fraværende, vil Plancher og Folder blive 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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medsendes referatet  

  

Efterfølgende debat om emnerne, som tilsyneladende ikke er så udbredte i 

Frederikshavnsområdet.  

  

Arbejdsmarkedschef Flemming Søborg takkede Steen Karlsen. 

  

Ad.2:    Arbejdsmarkedschefen henviste til dagsordensteksten og lage op til en 

åben debat om Integrationsrådets indsat i det forgangne år: 

Følgende udtalelser blev påpeget: 

         Vi har lyttet meget, men har ikke været udfarende. 

         Vi har brug for større synlighed, eksempelvis på Sprogskole, de 3 

foyerer på Rådhusene, på bibliotekerne, hos læger, tandlæger og 

specialister. 

         Synlighed i lokalsamfundene – evt. med bogbusserne. 

         Engagement – mål, midler & udfordringer. 

         Vores mål – ”Overlæggeren skal højere op” – sats mere og 

bredere 

         Kontakt til dialogpartnere som for eksempel boligforeninger, 

ældre- og børneområdet, institutioner, foreninger, frivillige og 

erhvervsliv. 

  

Efterfølgende generelle drøftelser om, hvorvidt vi alle er klædt på til den 

påtænkte nye og mere udfarende opgave, i og med vi sidder med forskellig 

viden. Forslag om personligt at udlevere brochurer om Integrationsrådets 

opgaver og om oftere at benytte sig af den skrevne presse. Nuværende 

brochurer medsendes referatet. 

  

Arbejdsmarkedschefen foreslog, at punktet kommer på dagsordenen til 

næste møde, at der bliver gennemført en ”brainstorm”, og at udformning af 

et egentligt idékatalog indgår i de fremtidige drøftelser.  
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4. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 14. december 2010 

Ønske fra Kirsten From om at få fremsendt vedtægter. 

  

Ellers intet.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2648 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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