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1. Økonomi pr. 12. december 2011 

 

Sagsfremstilling 

Centerchefen orienterer om at der af de på sidste møde oplyste restbudget på 

46.307,00 er brugt 25.000,00 til teaterforestillingen Gidslet. Det samlede budget, 

som blev fremsendt til Integrationsrådets medlemmer til godkendelse, udgør 

44.000,00 kr. Det foreløbige regnskab for Teaterforestillingen Gidslet viser et 

forbrug på 30.312,50 kr. Udgiften til leje af Det Musiske Hus er 8.687,50 kr..mindre 

end forventet.  

Der mangler oplysninger om porto og øvrige udgifter. Rest til forbrug 2011 oplyses 

på mødet. 

Opgørelse over forbrug, og dermed synliggørelse af restbeløb oplyses på mødet. 

  

Centerchefen oplyser, at der på budget 2012 er afsat i alt 111.900,00 kr. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Indledningsvis orienterede Afdelingsleder Mette Neist om, at hun overtager 

mødeansvaret fra centerchef Flemming Søborg.  

Det blev besluttet at overføre restbeløbet (10.100,00) fra ansøgningen fra 

Frederikshavn Boligforening. Eventuelle overskydende midler søges overført til 

2012. 

  

  

 

Bilag 

Faktura fra Det Musiske Hus (dok.nr.130793/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Flygtningekvote 2012 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune forventes i 2012 at modtage op til 80 flygtninge - både 

børn og voksne. 

  

Flygtningekvoter og boligplacering 

En flygtning der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft 

opholdstilladelse i landet, er omfattet af reglerne i Integrationsloven om 

boligplacering. Dette indebærer, at Udlændingeservice bestemmer, i hvilken 

kommune flygtningen skal bo og dermed visiteres til. 

  

Udlændingeservice har i 2012 fastsat den forventede flygtningekvote til 3.000 

personer. På landsplan forventes ca. 85 % af flygtningene i 2012 at komme fra 

landets asylcentre, mens de resterende 15 % benævnes kvoteflygtninge, dvs. 

flygtninge som kommer direkte fra det land, de flygter fra. Kvoten er et skøn over, 

hvor mange flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i Danmark i 2012, og 

som derfor skal visiteres til kommunerne. På baggrund af landstallet forsøger 

landets kommuneforeninger (KKR) at nå til enighed om, hvordan flygtningene skal 

fordeles mellem regionerne – på regionskvoter. Fordelingen er hidtil sket ud fra 

følgende kriterier: 

  

 Over en 3-årig periode, skal det så vidt muligt, sikres, at alle kommuner har 
en ens procentvis andel flygtninge/indvandere 

 Kommuner over regionsgennemsnittet skal friholdes 
  

Region Nordjylland forventes i 2012 at modtage 466 personer. Kommunerne i hver 

region fordeler regionskvoten ud på de enkelte kommuner. Kommunekvoten kan 

udover frivillighed, som et resultat af ønsket om hurtigere udligning, beregnes på 

baggrund af Udlændingeservices kvotefordeling. Fordelingen afhænger blandt 

andet af kommunens størrelse, indbyggertal og antallet af flygtninge, som 

kommunen i forvejen har modtaget. Det skal i den forbindelse påpeges, at 

familiesammenføringer ikke er en del af kvoten. Frederikshavn Kommune 

modtager således flygtninge i 2012 på baggrund af KKR’s forslag til en frivillig 

aftale. 

  

I Frederikshavn Kommune foretages boligplaceringen af Integrationsteamet i 

Jobcenteret. Integrationskoordinatoren i Integrationsteamet tilbyder på et fremtidigt 

møde at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om arbejdet i teamet og med 

flygtningekvoterne. 

  

Kvoten i 2011 

Frederikshavn Kommunes flygtningekvote for 2011 udgjorde 60 personer, hvoraf 

kommunen pr. 1. december 2011 har modtaget 37 personer. Kommunen modtager 

som hovedregel flygtninge med et varsel på løbende måned plus 30 dage. De 

sidste flygtninge for 2011 kan kommunen således modtage indtil 1. februar 2012. 

Det vil med andre ord sige, at flygtninge kan visiteres til og med d. 31. december 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9609 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2011.  

Flygtningene i 2011 er primært kommet fra lande som Burma, Syrien, Iran og 

Afghanistan. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen om kvoten for 

2012 og status vedrørende kvoten for 2011 tages til efterretning, og at 

orienteringen oversendes til orientering i Integrationsrådet. 

Direktøren indstiller endvidere, at der tages stilling til, om udvalget ønsker, at 

teamkoordinatoren i Integrationsteamet i Jobcenter Frederikshavn deltager på et 

fremtidigt møde med henblik på at uddybe arbejdet med flygtningekvoterne i 

Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. november 2011 

Orientering til efterretning. Teamkoordinatoren inviteres til et kommende møde. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Helle Madsen. 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling på Integrationsrådsmødet den 20. december 

2011 

Afdelingsleder Mette Neist og flygtningekoordinator Bajro Terzic supplerer 

sagsfremstillingen, og orienterer, efter behov, kort om Frederikshavn Kommunes 

modtageprogram. I øvrigt henvises til punkt 6, hvor problemstillingen omkring 

boligplacering vil blive drøftet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Flygtningekoordinator Bajro Terzic orienterede om, at den udmeldte kvote på 66 

personer for 2011 ikke vil blive opfyldt. Det forventes derimod, at kvoten for 2012 

på 80 personer vil blive opfyldt.  

  

  

 

Bilag 

Forslag til frivillig aftale (dok.nr.117388/11) 

Flygtningefordeling 2012 nordjylland.pdf (dok.nr.117180/11) 

Brev om kommunekvoter for 2012 fra Udlændingeservice (dok.nr.104618/11) 

Konkret udmeldning om kommunekvoter for 2012 . (dok.nr.104620/11) 
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3. Center for Arbejdsmarked orienterer. 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist ønsker en drøftelse af, om mødehyppigheden er 

tilfredsstillende, eller om det vil være hensigtsmæssigt at afholde kvartalsvise 

møder. 

Begrundelsen er, at der som oftest er tale om orienteringspunkter, herunder 

projektstatus. Viser der sig eksempelvis et akut behov for et møde, kan der til 

enhver tid indkaldes til et ekstraordinært møde. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller at drøftelsen tages til 

efterretning, og at der, hvis mødehyppigheden ændres, foretages ændringer i 

Vedtægter for Integrationsrådet. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Efter en gennemgribende drøftelse af fordele og ulemper ved at ændre på 

mødestrukturen blev det besluttet at fastholde mødehyppigheden på 6 årlige møder 

– primært for at signalere, at Integrationsrådet vil arbejde positivt på at 

integrationen i Frederikshavn Kommune skal lykkes.  

Center for Arbejdsmarked henviste til, at der ofte manglede punkter til 

dagsordenen, og at det derfor som oftest alene var tale om orienteringspunkter. 

Orienterede om det fællesansvar der er for Integrationsrådsmedlemmer og 

embedsmænd om at gøre møderne så interessante, effektive og 

handlingsorienterede som muligt. 

Enighed om på næste møde at gennemgå listen med arbejdsgrupper og 

efterfølgende at benytte muligheden for at nedsætte arbejdsgrupper til løsning af 

konkrete opgaver/projekter.  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Orientering fra Servicecenter 

 

Sagsfremstilling 

Centerchef Flemming Søborg og Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 

orienterer om følgende emner: 

1. Tilbagemelding fra Styregruppemøde den 28. oktober 2011, hvor følgende 

punkter blev behandlet: 

         Status for kontrakt. Afregningsformen er aftalt mere smidig, og der 

er enighed om at forlænge samarbejdet, foreløbig frem til 

31.12.2012. 

         Status for indsats. Helle Frank inviteres til at deltage i 

Integrationsrådsmødet den 20. december for at drøfte projektet, og 

for at blive præsenteret for frivillighedskorpset. Som følge af ferie 

inviteres Helle til at deltage i det første møde i 2012.  

2. Kort status fra Helle Frank. Der har siden sidst været behov for vejledning 

om: 

         Familiesammenføringsregler. Henvendelsen er fra borgere, som 

har haft ophold i Danmark i flere år, og som nu vil søge om 

ægtefællesammenføring. 

         Ansøgning om hjælp til enkeltydelser, hvor regelsættes opfattes 

problematisk, og hvor det kan være svært at forklare disse regler 

på en forståelig måde, hvis borgeren har haft svært ved at tilegne 

sig det danske sprog. 

         Mulighed for at fraflytte bopælskommune i den 3 årige 

integrationsperiode. Med udgangspunkt i de klare regler er det 

meget svært at opnå accept på flytning fra såvel 

fraflytningskommune som fra tilflytningskommune. 

3. Benyttelse af frivillighedskorpset. Intet nyt at referere til. 

  

Med henblik på at øge samspillet mellem Helle og myndighedspersonerne i 

Integrationsteamet, blev det besluttet, at afdelingsleder Mette Neist skal inviterer 

Helle Frank til møde med Integrationsteamet. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Indledningsvis blev det påtalt, at Servicecentret og dets tilbud ikke var kendt i 

Sæby, og at det blev opfattet som et problem, at borgere, som ikke var tilknyttet 

sprogskolen, ikke havde mulighed for at benytte sig af det gode tilbud. Som svar 

herpå oplyste Styregruppen, at den på et møde havde besluttet, at Servicecentret 

skal op at stå inden der vil blive taget kontakt til pressen, og at offentligheden 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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dermed først herefter får kendskab til tilbuddet. Enighed om vigtigheden af, at 

pressegruppen går aktivt ind i markedsføringen af Servicecenter, men at en 

pressemeddelelse ikke kan stå alene. Tilbuddet skal markedsføres der hvor 

målgruppen er, i boligforeninger, klubber og på andre relevante steder. 

Styregruppen oplyste, at den havde udpeget Jasmin Mellrose som 

”pressesekretær”. Det blev i den forbindelse sat spørgsmålstegn ved 

Styregruppens sammensætning. Center for Arbejdsmarked henviste i den 

forbindelse til vedtægterne, hvor sammensætningen er beskrevet.  

Drøftelse af intentionerne med frivillighedsgruppen og om, at borgere, som ikke er 

medlem af Integrationsrådet, fint kan være en del af frivillighedskorpset. Det blev 

påpeget, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis antallet af frivillige tolke kunne 

afspejle den etniske sammensætning af borgere i Frederikshavn Kommune.  

  

  

  

 

Bilag 

Status 12.12.2011 (dok.nr.130115/11) 
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5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

 Integrationsrådets medlemmer orienterer om status på igangværende projekter. 

Som det fremgår er der 2 nye emner på dagsordenen. 

1. Teatergruppen. Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen evaluerer kort fra 

teaterforestillingen Gidslet, som blev afviklet i Det Musiske Hus den 29. 

november 2011. Samtidig gennemgås regnskabet. Der var afsat 44.000,00 

kr. på budgettet, og det foreløbige regnskabet udviser et forbrug på 

30.312,50 kr. Udgiften til leje af Det Musiske Hus er 8.687,50 kr. mindre 

end forventet.  

2. Integrationsrådsmedlem Claude Shukuru Munyamanzi orienterer om status 

på arrangement for forenings- og organisationsmedlemmer.  

3. Integrationsrådsmedlem Bahram Dehghan orienterer om status på 

Projektansøgning – større integrationsprojekt,  

4. Integrationsrådsmedlem Kirsten From har fremsendt oplæg vedrørende 

boligplacering af nyankomne flygtninge til drøftelse på mødet. Baggrunden 

herfor er, at Integrationskoordinator Bajro Terzic på sidste møde 

orienterede om at nyankomne flygtninge med mindreårige børn, at hensyn 

til deltagelse i sprogundervisning og aflevering af børn i daginstitutioner, 

som oftest boligplaceres i Frederikshavn. 

5. Integrationsrådsmedlem Kirsten From retter forespørgsel om, og ønsker en 

drøftelse af, hvorvidt et medlems suppleant har mulighed for at deltage i et 

møde. Formålet hermed er at forberede suppleanten på arbejdet i 

Integrationsrådet. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Ad 1:    Enighed om at bruge erfaringerne fra dette super flotte arrangement til 

senere aktiviteter. En af de høstede erfaringer er, at selve markedsføringen 

for eftertiden bør starte tidligere og være mere aggressiv. Der var stor ros 

fra såvel medlemmer, embedsmænd og øvrige deltagere som havde 

overværet forestillingen. Set i bakspejlet er det arrangementet med flest 

deltagere – der blev henvist til den planlagte tema-aften med 

ungdomspolitiet, hvor der ud over Integrationsrådsmedlemmer var en 

fremmødt.  

             Sekretæren henviste til dagsordensteksten, hvor der, efter beløbet 

8.687,50 kr., mangler ”mindre end forventet”. 

  

Ad 2:    Intet nyt. Claude Shukuru Munyamanzi vil gerne have punktet på igen til 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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næste møde. 

  

Ad 3:    I Bahram Dehghan`s fravær oplyste sekretæren, at direktør og centerchef, 

begge fra Arbejdsmarked, havde besluttet ikke at arbejde videre med 

projektforslaget.  

  

Ad 4:    Det blev påpeget, at praksis ved boligplacering var refereret forkert – for 

bombastisk - og at det var afdelingsleder Mette Neist og ikke 

integrationskoordinator Bajro Terzic, der havde udtalt sig. 

Boligplaceringsspørgsmål afklares individuelt, hvor der ses på familiens 

størrelse, herunder børnepasning, skole og transport. Der var fuld 

forståelse for den problemstilling Kirsten From havde rejst, og der vil stadig 

blive boligplaceringer i Skagen og Sæby, men hensynet til familiernes 

mulighed for at få dagligdagen til at fungere betyder mere end den 

principielle spredning,  

Ad 5:    Sekretæren oplyste, at det ifølge vedtægterne er muligt med 

gæstedeltagere, og at en suppleant var at sidestille med en gæst. Det er 

en forudsætning at det aftales med sekretæren inden mødet, at navnet 

oplyses og at vedkommende gøres bekendt med tavshedspligten.  

  

  

  

 

Bilag 

Presseomtale Gidslet 2011.pdf (dok.nr.130298/11) 

Budget Gidslet (dok.nr.129780/11) 

Integrationsråd - Boligplacering og suppleant.doc (dok.nr.130320/11) 
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6. Projektstatus 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om status på de igangværende projekter: 

1. Status på projekt Sundhedscoach. Ifølge projektkoordinator Hanne Larsen, 

er projektet gået i stå. Der vil blive lavet en ekstraordinær indsats for at få 

det igangsat i 2012. 

2. Status på projekt Samspil og samvær.  

Projektkoordinator Dorte Tofting orienterer på mødet. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Ad 1:    Igangsættes igen efter jul. 

  

Ad 2:    Projektleder Dorte Tofting henviste til Julefesten, hvor alle deltagere, 

uanset etnicitet, havde danset om juletræ, sunget og hygget sig.  

Orienterede om at der under projektet var startet lektiehjælp, basket ved 

Bajro og fodbold ved Timur, og at der var blevet udleveret T-shirts. Der 

bliver tillige afviklet dans og der arbejdes på at afvikle filmaftener.    

  

  

 

Bilag 

Status Sundhedscoaching pr. 9. december 2011 (dok.nr.130033/11) 

Nyhedsbrev 54 November 2011.pdf (dok.nr.130322/11) 

Aktivitetskalender november 2011.pdf (dok.nr.130323/11) 

JULEMARKED.pdf (dok.nr.130324/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om de aktuelle tal. Som det fremgår 

af bilaget, er der tale om en stigning i forhold til tallene for august.  

I sagsfremstillingen til pkt. 2, Flygtningekvote 2012, kan der frem til februar 2012 

ankomme flygtninge tilhørende kvoten for 2011. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller orienteringen taget til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Afdelingsleder Mette Neist påtalte integrationskoordinator Bajro Terzic store og 

positive indsats. Det eksakte antal flygtninge ved årets udgang er ukendt. Bajro 

Terzic deltager i dimensionsfest på sprogskolen onsdag den 21. december 2011.  

Opfordrer alle til at medvirke til at markedsføre ”Sundhedscoach” tilbuddet.    

  

  

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 20. december 2011 

Drøftelserne vedrørende mødestrukturen fortsatte. Spørgsmål om mulighed for 

flere uformelle arbejdsmøder med kort, præcis dagsorden frem for den officielle, og 

mulighed for mødeindhold med erklærede mål til hvert møde blev vendt. Punktet 

sættes, efter behov, på dagsordenen. 

  

Der vil i Yasmin Mellrose barselsperiode blive indkaldt en suppleant.    

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2648 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

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