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1.

Økonomi pr. 1. juni 2011

Sagsfremstilling
Centerchefen henviser til den medsendte oversigt, af hvilken der fremgår et forbrug

Åben sag
Sagsnr: 10/3467
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

på 3.333,50. kr. Beløbet har dækket Yasmin Mellrose´s og Claude Shukuru
Munyamanzi´s transportudgifter til Ungeråds konferencen i
København. Restbeløbet udgør 106.307,00 kr.
Der orienteres om, at sekretæren og afdelingsleder Mette Neist, har haft en
drøftelse af, hvordan de til Integrationsrådet bevilgede midler kan komme flere
borgere inden for målgruppen til gode. Henviser både til
institutionsområdet/dagplejen, skoler og ældreområdet. Det oplyses, at sekretæren
forsøgsvis har rundsendt en mail med ansøgningsskemaet som vedhæftet file til
Dagtilbudsområdet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011
Under henvisning til øvrige dagsordenspunkter, til hvilke der kunne være tale om
økonomiske bevillinger, oplyste sekretæren, at den omtalte mail endnu ikke var
rundsendt til Dagtilbudsområdet. Forslaget om at rundsende mailen afventer
efterfølgende beslutninger.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
Økonomi - Forbrug pr. 10. juni 2011 (dok.nr.60470/11)
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2.

Redegørelse for gældende lovgivning på IR området

Sagsfremstilling
Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om Indfødsretsprøven og

Åben sag
Sagsnr: 10/3487
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

Medborgerskabsprøven.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011
Integrationskoordinator oplyste, at der tillige vil blive orienteret om
Indvandringsprøven, som var trådt i kraft 15. november 2010.


Indvandringsprøven: Forudsætningen for at kunne blive
familiesammenført eller gift med en herboende flygtning er, at prøven skal
bestås inden for de første 3 måneder. Der bliver for de 3 måneder udstedt
et midlertidigt visum. Prøven, som er selvbetalt, koster 3.600,00 kr.,
afvikles kun i Brøndby. Prøven, som består af 70 spørgsmål kræver, at
"kandidaten" både har viden om Danmark (40 hvoraf 28 skal være rigtige)
og om forholdene i Danmark (30 hvoraf 21 skal være rigtige). Der er afsat
et tidsforbrug på 30 min. Bestås prøven ikke, skal kandidaten forlade
Danmark for derefter at søge midlertidigt visum, betale prøvegebyr og
afvikle prøven igen.
 Medborgerskabsprøven: Tæller som 15 point ud af de 100 point, der skal
opnås for at opnå permanent opholdstilladelse. Prøven, som er skriftlig og
som består af 15 spørgsmål, kan afvikles på Sprogcentret i Frederikshavn.
Ud af de 15 spørgsmål skal de 10 være korrekt besvaret.
 Indfødsretsprøven: bestået prøve er en forudsætning for at kunne opnå
dansk statsborgerskab. Prøven, som er skriftlig, har en varighed af 45
minutter. Den består af 40 spørgsmål, hvoraf de 5 er meget aktuelle. de 32
spørgsmål skal være korrekt besvaret.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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3.

Arbejdsmarkedscentret orienterer.

Sagsfremstilling
1. Status på afdelingens/Integrationsrådets arbejdsopgaver og organisering.

Åben sag
Sagsnr: 10/3493
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om personalemæssige ændringer.
2. Afdelingsleder Mette Neist henviser til et tilbud om afvikling af en forestilling
opsat som debatteater, hvor emnet er Gidslet - henvisende til Ghetto.
Understreger i den sammenhæng, at der ikke er registreret Ghettoer i
Frederikshavn kommune.
Stykket handler om Finn og Anette som flytter ind i Ghettoen for at
realisere integrationsprojektet ”Mennesker Uden Grænser – MUG" Der er
tale om en hverdagsfarce om magt og afmagt og om velmente intentioner.
Det handler tillige om at tage ansvar for eget liv og at bidrage til
fællesskabet både lokalt og i samfundet i det hele taget.
Stykket er højaktuelt, tragikomisk og i virkeligheden slet ikke så absurd.
Målgruppen er fra 14 år og op, og stykket vil være velegnet for alle
forsamlinger, skoler, beboerforeninger, idrætsforeninger og øvrige
foreninger. Prisen udgør 25.000,00 kr.(incl. moms) + udgifter til lokaler og
forfriskninger.
Tilbuddet er medsendt som bilag.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011
Ad 1:

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om, at Integrationsteamet pr. 1. juli
2011 ansætter en barselsvikar med en del erfaring, men at der i starten vil
være tale om en oplæringsperiode.

Ad 2:

Afdelingsleder Mette Neist uddybede det fremsendte forslag om at
engagere debatteatret med forestillingen Gidslet. Generel stor interesse for
at engagere teatret til en forestilling i løbet af efteråret 2011. Der var
desuden enighed om at markedsføre forestillingen bredt, såvel i det
politiske system som i hele kommunen, og hvis muligt at afvikle
forestillingen i Det Musiske Hus.
Sekretæren blev bedt om, under hensyn til den politiske mødekalender, at
melde nogle relevante datoer ud – efter 11. august 2011.
Følgende meldte sig til en arbejdsgruppe: Cai Møller, Claude Shukuru
Munyamanzi, Yasmin Mellrose, Elizaveta Zhukova Wilhelmsen og Jette
Fabricius Toft.
Mødedatoen koordineres med møde i Pressegruppen.
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Under hensyntagen til den politiske mødekalender, kan følgende datoer være
aktuelle.(Har af hensyn til Jette Fabricius Toft undgået tirsdage)
Mandag:
Torsdag:

2/8, 29/8, 12/9, 19/9,26/9, 3/10, 7/11, 21/11, 28/11,12/12
18/8, 8/9, 15/9, 13/10, 3/11,17/11, 8/12

Onsdag:

28/9,26/10,2/11, 29/11

Og så er der jo fredag og lørdag i alle ugerne, dog ikke uge 42.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
GIDSLET folder.pdf (dok.nr.58778/11)
gidslet.pdf (dok.nr.58845/11)
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4.

Orientering fra Integrationsrådets medlemmer

Sagsfremstilling
1. Interessetilkendegivelse – Nyttehave.

Åben sag
Sagsnr: 10/7464
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

Forvaltningen oplyser, at der er modtaget færre interessetilkendegivelser
end forventet. Antal som følger: Skagen 2, Frederikshavn 17 og Sæby 9.
Initiativtager til spørgeskemaundersøgelsen Ruth Christensen
kommenterer resultatet.
2. Tilbagemelding på deltagelse i arrangement for unge (under 30 år) med
anden etnisk baggrund end dansk.
Yasmin Mellrose orienterer fra arrangementet.

Sagsfremstilling - Integrationsråd den 21. juni 2011
1. Afdelingsleder Mette Neist orienterer om status på projekt Nyttehave.
2. Orienteringen blev afbrudt på mødet den 26. april 2011. Deltagerne
afslutter orienteringen og besvarer spørgsmål.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

Indstilling - Integrationsråd den 21. juni 2011
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning Integrationsråd den 26. april 2011
Ad 1:

Det blev oplyst, at der var fejl i de oplyste tal, idet der var afleveret 18
interessetilkendegivelser fra Frederikshavn og 7 fra Sæby.
Ruth Christensen henviste til at det signalerede en større interesse end

forventet.
Formanden oplyste, at hun havde modtaget 20 interessetilkendegivelser
fra Sprogskolen. Selv om der i Integrationsrådet havde været enighed om,
at de udfyldte interessetilkendegivelser skulle afleveres på de 3 rådhuse,
blev de 20 accepteret som rettidigt modtaget. Sekretæren laver en ny
oversigt, som medsendes referatet.
Det blev besluttet, at der skal være minimum 8 interesserede, for at det er
realistisk at gå videre med projektet. Skagen og Frederikshavn opnår dette
minimum. Afdelingsleder Mette Neist fremsender et dagsordenspunkt med
forespørgsel til møde i Teknik og Miljø/Park og Vej. Hvis positivt udfald var
der enighed om at nedsætte en hurtigarbejdende lille arbejdsgruppe til
beskrivelse af retningslinjer for nyttehaverne.
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Ad 2:

Det blev oplyst, at såvel Yasmin Mellrose og Claude Shukuru havde
deltaget i en meget spændende konference. Yasmin Mellrose oplyste, at
der til ungekonferencen, som blev afholdt på Christiansborg, og hvor
Integrationsministeriet, Nydansk Ungdomsråd og dansk Ungdomsråd stod
bag, havde været så stor interesse, at deltagerantallet var hævet fra 100 til
150. Der havde deltaget 5 politikere.
Nydansk Ungdomsråd havde givet udtryk for frustrationer over, at de ikke
var interesseret i at blive inkluderet i samfundet. Det blev afviklet flere
workshops, og af tilbagemeldingerne fremgik det tydeligt, at alle
konferencedeltagerne gerne vil være med til at gøre en forskel. Opfordrede
alle, uanset etnicitet til at nedlægge begreberne dem og os i
integrationsøjemed, idet det er vi alle, der gerne vil være med til at gøre en
forskel – bidrage til samfundsudviklingen. Opfordring til at stoppe
ghettosnakken – denne er med til at fastholde de unge i et dårligt lys. Sæt i
stedet fokus på kvalificeret lektiehjælp, heldagsskoler og en form for
belønning af unge i lokalområdet.
Som følge af, at der skulle være andet møde i lokalet, blev orienteringen
afbrudt. Mulighed for videre orientering og spørgsmål på næste møde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011
Ad 1:

Afdelingsleder Mette Neist oplyste, at Centerchef Flemming Søborg vil
bringe ønsket videre til direktør Mikael Jentsch. Sekretær Susanne
Andersen oplyste, at der efter deadline havde været henvendelser i
Borgerservice.

Ad 2:

Embedsmændene beklagede, at det havde været nødvendigt at afbryde
orienteringen fra mødet i Unge Rådet. Understregede samtidig det positive
i, at Frederikshavn Kommunes Integrationsråd havde været til stede med 2
personer, og at begge havde givet udtryk for, at arrangementet havde
været inspirerende og givtigt.
Der var ikke yderligere spørgsmål til deltagerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
Liste - interessetilkendegivelser (dok.nr.46583/11)
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5.

Status på Servicecenter.

Sagsfremstilling
Centerchefen henviser til det medsendte bilag, af hvilket tilbagemeldingerne på

Åben sag
Sagsnr: 10/3826
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

frivillighedsindsatsen fremgår. Sekretæren beklager, at det først nu er muligt at
præsentere Servicecentrets logo.
Orienterer om den fra Helle Frank fremsendte statusrapport.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.
Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011
Sekretæren orienterede ud fra den fremsendte statusrapport fra Helle Frank.
Traditionen tro viser behovet at være støt stigende. Spørgsmålet om eventuelt
senere at kunne benytte tolkebistand drøftes efter behov. Sekretær Susanne
Andersen aftaler flytning af den aftalte sene tid med Helle Frank. Statusrapporten
medsendes referatet.
Drøftelse af markedsføringsmuligheder, herunder oprettelse at gruppe på
Facebook. Markedsføringsmuligheder vil sammen med drøftelse af
pressemeddelelse og officiel indvielse af Servicecenter Integration blive drøftet på
et fællesmøde i de nedsatte arbejdsgrupper, som har følgende sammensætning:
Teatergruppen: Cai Møller, Claude Shukuru Munyamanzi, Yasmin Mellrose,
Elizaveta Zhukova Wilhelmsen.
Styregruppen, Servicecenter Integration: Jette Fabricius Toft, Cai Møller,
Annette
Duch,
Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Flemming Søborg
Pressegruppen: Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Cai Møller, Yasmin Mellrose og
Ruth Christensen.
Det var størst tilslutning til at afholde mødet tirsdag den 16. august 2011 kl. 16.00
hos Cai Møller, LO, Danmarksgade 71, 1. tv, 9900 Frederikshavn.

Bilag
Logo_servicecenter_integrationS.jpg (dok.nr.60866/11)
Logo_servicecenter_integration_lille.jpg (dok.nr.60867/11)
Status Servicecenter Fred havn Kommune 01 03 -07 06 11.docx (dok.nr.63777/11)
Oversigt - assistance og kompetencer (dok.nr.59014/11)
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6.

Projektstatus

Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om status på igangværende projekter:
1.

Åben sag
Sagsnr: 10/3492
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

Henviser til medsendte mail fra Dorte Tofting, af hvilken det fremgår, at der
forventes afholdt informationsmøde om genstart af projektet den 12. maj
2011. henviser tillige til tilbuddet om at brug boligforeningernes beboerblad
som meddelelseskilde.

2. Orienterer om tilbagemelding fra Mette Mullerup, AOF/CSL om, at der for
nuværende har været 9 borgere til samtale, og at der har været
gennemført mere end en samtale med enkelte af disse, idet der totalt set
har være gennemført 14 samtaler. Sluttelig oplyses det, at der er henvist
yderligere en borger, som afventer tidspunkt for afvikling af første samtale.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 26. april 2011
Mødet blev ophævet. Punktet videreføres til næste møde, som er den 21. juni
2011.
Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011.

Supplerende sagsfremstilling den 21. juni 2011
Dagsordenspunktet overført. Suppleret med seneste nyt.
1.

Oplyser, at projektet igen er kommet godt fra start. Aktivitetsniveauet for
børn er steget markant, og det er synligt, at også de voksne begynder at
vise interesse for projektet. Genhusnings- og informations koordinator
Dorte Tofting, som efter aftale har stillet Beboerhuset, Koktvedvej 75 til
rådighed for afvikling af Integrationsrådsmødet, supplerer status efter

behov.
2. Oplyser, at der pr. 9. juni 2011 er afholdt 22 samtaler fordelt på 10
personer, hvoraf 7 personer har deltaget i mere end en samtale. Oplyser
tillige, at deltagerne har udtrykt tilfredshed med tilbuddet over for AOF/CSL.
Er ikke vidende om, hvordan tilbagemeldingerne til Jobcentret er.
AOF/SCL henviser til et lignende projekt afviklet for LBR i Aalborg, hvor
målgruppen er ledige og sygemeldte borgere, og hvor erfaringerne som
ved vores projekt Sundhedscoach er, at den bedste forståelse for

Integrationsråd - Referat - 21. juni 2011

Side 11 af 15

konceptet er den der gives mund til mund.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

Beslutning Integrationsråd den 21. juni 2011
Ad 1:

Dorte Tofting supplerede sagsfremstillingen med, at interessen for projektet
var støt stigende, og at der hver onsdag møder mellem 20 og 30
velmotiverede børn op. Forældrenes interesse er stigende – endnu et bevis
på at nye tiltag tager tid at få igangsat. Et enigt Integrationsråd sagde ja til,
at restbeløbet må bruges efter ferien. Det blev oplyst, at Frederikshavn
Boligforening har søgt og fået bevilget penge til nogle af de aktiviteter, der
fremgår af aktivitetskalenderen.

Ad 2:

Integrationskoordinator Bajro Terzic oplyste, at der var et godt samarbejde
mellem projektkoordinator mette Mullerup og Integrationsteamet, og at der
såvel har været tale om egentilmelding som henvisning.

Generel drøftelse af muligheder for at eksterne at søge om projektmidler, da det
kan give mulighed for at fortsætte nogle af de gode projekter, Integrationsrådet har
igangsat.
Interesse hos Bahram Dehghan om at generere specifik projektansøgning ud fra de
opnåede succeser – eventuelt i samarbejde med omkringliggende kommuner.
Sluttelig blev der henvist til den årlige Beskæftigelsesplan. Det Lokale
Beskæftigelsesudvalg, som er et rådgivende organ, har et godt og konstruktivt samarbejde med
det
lokale erhvervsliv, et samarbejde som i øvrige dele af landet har været konstruktivt
og
til stor hjælp for tiltag for en bedre Integrationsindsats.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
mail: Status på genoptagning af Projekt Hånbæk (dok.nr.42155/11)
Há det god omdeling 17.maj 2011.pdf (dok.nr.60475/11)
Aktivitetskalender juni 2011.pdf (dok.nr.60473/11)
Aktivitetskalender maj 2011.pdf (dok.nr.60472/11)
Mail: Status Sundhedscoach (dok.nr.60512/11)
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7.

Statistik

Sagsfremstilling
Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om aktuelle tal på mødet. Henviser

Åben sag
Sagsnr: 10/292
Forvaltning: AMC
Sbh: roni
Besl. komp: Integrationsråd

til den medsendte oversigt, af hvilken det fremgår, at Integrationsafsnittet for
nuværende har 223 aktive sager, fordelt på 131 omfattet af integrationslovens
bestemmelser, 29 kontanthjælps- og starthjælpssager og 63 diverse sager.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

Beslutning Integrationsråd 21. juni 2011.
Integrationskoordinator Bajro Terzic supplerede med oplysninger om, at 2011
kvoten til nu hovedsageligt er kommet fra Iran og Syrien, at hovedparten ind til nu
har været enlige mænd, og at der fortsat mangler 54 med ankomst i 2011.
Den første udmelding for 2012 lød på 45 nye borgere. Kommunerne har
efterfølgende selv stået for fordelingen, og det er nu besluttet, at Frederikshavn
Kommune skal modtage 80.
Sluttelig orienterede Bajro Terzic om samarbejdsmuligheder med Dansk Røde
Kors, hvor samarbejdet primært er målrettet unge mænd under 25 år. Supplerede
sluttelig med at oplyse, at AOF-Sprogskole undersøger samme mulighed.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
Statistik - Integrationsområdet 2010 (dok.nr.124702/10)
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8.

Eventuelt

Sagsfremstilling
Forvaltningen henviser til tidligere aftale om afholdelse af ”Brain Storming” til

Åben sag
Sagsnr: 10/2648
Forvaltning: AMC
Sbh: suan
Besl. komp: Integrationsråd

afdækning af Integrationsrådets tidligere indsats og ønsker til fremtidige mål. I
tilfælde af overskydende tid igangsættes denne proces.
”Brain Storming”: Fortsat behov. Da det er en tidskrævende proces kom der forslag
om at afholde et møde med det ene punkt på dagsordenen.
Tilbagemelding fra Claude Shukuru Munyamanzi´s deltagelse i et arrangement i
Aarhus, hvor følgende var blevet drøftet:


Hvordan og hvor meget hjælp er der behov for.



Multikulturer



Event for frivillighedsgrupperne

Opbakning til, at Claude Shukuru Munyamanzi fremskaffer tilbud på afvikling i
Frederikshavn Kommune.
Enighed om at sekretæren, som beskrevet under sag nr. 1, fremsender mail til
Dagområdet.
Som følge af formandens ændrede kontaktoplysninger, medsendes en ny oversigt
som bilag.

Bilag
Komplet medlemsliste (dok.nr.35647/10)

Integrationsråd - Referat - 21. juni 2011

Side 14 af 15

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen

Donald Shaw

Bahram Dehghan

Michael Vanabawi

Lingathasan Ramalingam
Sornaligam

Ruth Christensen

Cai Møller

Mohammad Rafieh Noorani

Jette Fabricius Toft

Helle Madsen

Erik Kyed Trolle

Yasmin Mellrose

Timur Shah

Judy Van Siang Par Khenglot

Claude Shukuru

Julija Willhøft

Anette Duch

Kirsten From

Dorte Tofting
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