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1. Økonomi pr. 21. februar 2012 

 

Sagsfremstilling 

Center for Arbejdsmarked oplyser, at der som oplyst på mødet i december er 

bevilget 111.900,00 kr. til Integrationsrådets arbejde i 2012. Oplyste tillige at 

mindreforbruget fra 2011, som er på 7.749,00 kr. vil blive overført til 2012.   

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Økonomirapport pr 21.02.2012.pdf (dok.nr.18959/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

Center for Arbejdsmarked oplyste, at de den 20. december 2011 havde modtaget 

en ansøgning på 5.000,00 kr. plus lokaleleje om midler til russisk/danske 

arrangementer. Ansøgningen blev, beløbets størrelse taget i betragtning, 

videresendt til Forretningsudvalget som skulle vurdere aktiviteten i forhold til 

Integrationsrådets vedtægter. Beslutningen blev, at der var for lidt tværetnisk 

integration, og at der derfor skulle meddeles afslag med opfordring til at 

genfremsende en ansøgning med større vægt på tværetnisk integration. Samtidig 

blev det oplyst, at revisor og ansøger ikke måtte være nært beslægtede.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Formanden supplerede med, at der, på et møde for herboende russere, hvor de 

fleste danner par med en dansker, var blevet sat fokus på behovet for at hele 

familien, dvs. børn og forældre, behersker såvel det russiske som det danske 

sprog, idet det er væsentligt i forbindelse med indlæring, integration og inklusion.  

Integrationsrådet understregede, at det var positivt, at gruppen havde taget initiativ 

til ansøgningen, og formanden blev opfordret til at orientere om mulighederne for 

foreningsdannelse og lokaleleje. 

Integrationsrådet ser frem til, som oplyst i det skriftlige afslag, at modtage en 

revideret ansøgning. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Ansøgning.pdf (dok.nr.134928/11) 

Afslag (dok.nr.8748/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/2113 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Orientering fra Servicecenter 

 

Sagsfremstilling 

Center for Arbejdsmarked orienterer om følgende: 

1. Status på styregruppens arbejde. 

a. Styregruppen vil på førstkommende møde blandt andet drøfte 

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i forbindelse med behandling 

af evalueringsrapporten 2011 for Servicecenter Integration. 

Det kan oplyses, at evalueringsrapporten vil blive drøftet på 

Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 12. marts 2012. 

2. Status på opgaverne i Servicecentret. 

a. Benyttelsesgraden ved personlig fremmøde synes at være stabil, 

hvorimod der kommer flere telefonhenvendelser. Det 

gennemgående tema er mulighed for at fraflytte Frederikshavn 

Kommune i Integrationsperioden. Da dette er svært, går 

henvendelserne på, hvordan den enkelte families eller borgers 

integrationen kan forløbe, så de bliver inkluderet og en del af 

lokalsamfundet.  

Integrationsrådets tidligere beslutning om, at styregruppen kan 

bevilge tolkebistand ser ikke ud til at blive brugt.  

Konsulent Helle Frank vil orientere yderligere på mødet. 

3. Status på benyttelsesgrad af frivillighedskorpset. 

a. Der er ikke meldt noget ind. For at finde ud af behovet, og 

eventuelt øge benyttelsesgraden, lægges der op til en drøftelse af 

behovet for frivillighedskorpset.  

4. Status på officiel indvielse og markedsføring 

a. Pressegruppen orienterer. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller orienteringen taget til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Formanden bøde velkommen til Servicecentrets konsulent Helle Frank. Helle Frank 

var, efter beslutning på Styregruppemødet, blevet inviteret til at orientere yderligere, 

og til at besvare spørgsmål fra Integrationsrådet.  

  

Ad 1:    Intet nyt. 

  

Ad 2:    Helle Frank henviste til evalueringsrapporten. Sekretæren kunne oplyse, at 

rapporten vil blive behandlet på møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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marts 2012,og at den først herefter rundsendes til Integrationsrådets 

medlemmer.  

  

Helle Frank oplyste, at brugere af Servicecentret kan deles op i fire 

grupper: 

a.     EU borgere 

b.    Arbejdsmarkedsparate borgere – fra hele kommunen, men flest fra 

sprogskolen 

c.     Ikke arbejdsmarkedsparate borgere – hovedsageligt fra sprogskolen 

d.    Sårbare borgere – mange enlige unge (Iranere og statsløse) - 

hovedsageligt fra sprogskolen 

  

Ensomhed og usikkerhed i forhold til fremtiden fylder meget, og rigtig 

mange mangler netværk – betegnet ”venner”. Stor ros for den fine 

opbakning fra frivillighedskorpset. Helle Frank oplyste, at ikke alle brugerne 

af Servicecentret er interesseret i at benytte sig at dette tilbud, da det igen 

igen er nye rådgivere, og ikke de ønskede ”venner”. Helle Frank har 

etableret samarbejde med Hanne Larsen, som er projektansvarlig på 

projektet Sundhedscoach. Der vil blive indført en form for logbog, hvor 

Servicecenter Integration kan henvise relevante borgere til Sundhedscoach 

projektet. 

  

Drøftelse af, hvordan brugen af frivillighedskorpset kan optimeres, 

herunder brugen af de ”ikke professionelle tolke”, idet det ofte er her og nu, 

der er brug for tolkebistand, hvad enten det er frivillige eller professionelle 

tolke. Det kom frem, at beslutningen om, at styregruppen kan bevilge 

tolkebistand, beklageligvis ikke var videregivet til Helle Frank.  

  

Integrationsrådsmedlem Michael Vanbawi, som er meget aktiv i den 

myanmesiske menighed tilknyttet Baptistmenigheden i Sæby, tilbød, at alle 

er velkomne i Baptistkirken i Sæby om lørdagen. Det blev tillige oplyst, at 

Ungdommens Røde Kors har taget initiativ til biografture og til øvrige 

oplevelsesaktiviteter.    

  

Integrationsrådsmedlem Claude Shukuru Munyamanzi orienterede om, at 

han, via gymnasiet og facebook, har fået kontakt til 55 unge, som alle er 

interesserede i at gøre en forskel i bestræbelserne på at forbedre 

integrationen af unge i hele kommunen. Fællessproget er dansk. Oplyste, 

at der vil blive afholdt Introduktionsmøde den 29. februar 2012, og at der 

efterfølgende vil blive udformet vedtægter og afholdt generalforsamling. 

Anette Duch, som  repræsenterer foreningerne i Frederikshavn, tilbød sin 

assistance, både i forbindelse med udformning af vedtægter og i 

forbindelse med lån af lokaler. 

Opfordring til Helle Frank om at gøre brug af Claude Shukuru Munyamanzi 

som frivillig i forhold til de unge. 

Sluttelig påpegede Integrationsrådsmedlem Bahram Dehghan, at der er 

brug for at få etableret en besøgsven ordning, og for at få lavet en strategi 

for, hvordan informationen om iItegrationsrådets arbejde og igangsatte 
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projekter når ud til befolkningen.  

  

Ad 3:    Som det fremgår under punkt 2, er der behov for frivillighedskorpset. 

Desværre er listen ikke blevet ajourført, hvorfor den blev sendt rundt på 

mødet. Den ajourførte liste vil blive sendt ud med referatet.  

  

Ad 4:    Formanden oplyste, at der var lavet oplæg til en pressemeddelelse, og at 

der i nær fremtid vil blive sendt en pressemeddelelse ud til lokalaviserne. 

Samtidig blev det oplyst, at der er ved at blive udformet en pjece med 

oplysninger om Servicecentrets tilbud. Tanken er, at den skal være synlig 

på offentlige steder og i boligforeninger. Sekretæren tilbød at distribuere 

den internt i kommunen (biblioteker, borgerservice og tandpleje) 

             Der vil i nær fremtid blive afholdt styregruppe- og pressemøde.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

  

 

Bilag 

Kort status - februar 2012 (dok.nr.19017/12) 

Oversigt - assistance og kompetencer (dok.nr.59014/11) 
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4. Center for Arbejdsmarkedet orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om følgende: 

1. Status på Inspirationsmøde med Jens Ole Amstrup fra Center for Kultur & 

Fritid. Projektet fra sidste år er ikke længere relevant, da det er lukket ned. 

Jens Ole Amstrup henvender sig igen, hvis relevante projekter opstår. 

Oplyste, at Center for Kultur og Fritid arbejder på formulering af en 

folkeoplysningspolitik, med vision om blandt andet at involvere 

integrationsområdet. 

2. Claude Shukuru Munyamanzi har modtaget opfordring fra Dansk Ungdoms 

Fællesråd om at deltage på valgkonferencen for Ny Dansk – Ungdomsråd. 

Claude Shukuru Munyamanzi har oplyst, at han er meget interesseret i at 

lade sig opstille, og har allerede igangsat aktiviteter (se under pkt 3). 

Afdelingsleder Mette Neist henviser i den forbindelse til Claude Shukuru 

Munyamanzi og Yasmin Mellroses inspirerende tilbagemelding fra sidste 

års møde. Forretningsudvalget vil gerne støtte op om denne mulighed, og 

har derfor opfordret til deltagelse og har samtidig besluttet at dække 

eventuelle udgifter forbundet hermed.  

3. I bestræbelse på at forberede sig optimalt for at tilgodese målgruppen for 

”Ny i Danmark”, har Claude Shukuru Munyamanzi planlagt møder for unge 

med tværetnisk baggrund. Møderne forsøges afholdt i lokale på skolen. På 

forespørgsel om dækning af udgifter til Kildevand og Pizzastykker blev det 

besluttet, at imødekomme dette.  

4. Under henvisning til aftale fra sidste møde, revideres listen med 

sammensætningen af de forskellige arbejdsgrupper. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen bliver taget til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Ad 1:    Som beskrevet i sagsfremstillingen, arbejder Center for Kultur og Fritid på 

en folkeoplysningspolitik, og sekretæren kunne oplyse, at et af emnerne 

heri er integration, og at vi til den tid vil blive hørt/kontaktet.  

I den forbindelse blev der, ikke mindst fra politisk side, efterlyst konkret 

handling i forhold til udformningen af Integrationspolitikken for 

Frederikshavn Kommune. Der blev henvist til beslutningen om, at 

udformningen skulle have accept fra Byrådet og fra direktør og 

centerchefgruppen, men at dette, som følge af ”nye tider” i organiseringen, 

endnu ikke havde fundet sted. Den i regi at Integrationsrådet nedsatte 

gruppe, som har interesse i at deltage i udformningen af 

integrationspolitikken, er som følge heraf ikke kommet fra start. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Integrationsrådet er helt uforstående herfor. Efterlyser inden næste møde 

en tilbagemelding fra centerchef Flemming Søborg om status på opgaven 

eller en afgørelse af, om beslutningen om at formulere en 

Integrationspolitik for Frederikshavn Kommune er trukket tilbage.  

Sluttelig blev det påpeget, at Integrationsrådet ikke er gode nok til at 

markedsføre sig selv og sine projekter, og at arbejdet i Integrationsrådet og 

de projekter, der herigennem er igangsat, sikkert som følge heraf, ikke 

synes at havde megen bevågenhed i befolkningen og i det politiske system 

i Frederikshavn Kommune. 

  

Ad 2:    Formanden og resten af Integrationsrådet ønskede Claude Shukuru 

Munyamanzi tillykke med opfordringen til at lade sig opstille til valget. 

Claude Shukuru Munyamanzi tilkendegav, at han havde stor interesse i at 

lade sig vælge, idet han gerne vil være med til at gøre en forskel. 

  

Ad 3:    Henviser til pkt. 3, hvor Claude Shukuru Munyamanzi havde orienteret om 

etableringen af en lokal ungegruppe.  

  

Ad 4:    Den reviderede liste med arbejdsgrupper medsendes referatet. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

             

  

 

Bilag 

Folkeoplysningspolitik K&F 2012.pdf (dok.nr.19507/12) 

Tillykke - du skal med på valgkonferencen! (dok.nr.19131/12) 

Oversigt over ansvarsområder  (dok.nr.71298/11) 
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5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Integrationsrådets medlemmer orienterer om status på igangsatte og kommende 

opgaver. 

  

1. Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen henviser til invitationen til 

konference om ”Demokrati og Medborgerskab” fra Viborg Integrationsråd. 

Konferencen afvikles den 24. marts 2012.. På mødet lægges der op til en 

tættere dialog Integrationsrådene imellem, til erfaringsudveksling for 

hermed at styrke muligheden for at sætte vigtige integrationspolitiske 

punkter på Byrådets dagsorden. Som optakt og supplement til 

Integrationspolitikken har Viborg Kommune sat fokus på en ny integrations- 

og medborgerskabsstrategi. Konferencen vil blive afviklet som en temadag 

med inspirerende oplæg og debat.  

Der er søgt om udsættelse af deadline for tilmelding til efter dette møde, 

idet formanden ønskede en drøftelse af indholdet og dermed for interessen 

i at deltage i konferensen. 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen uddyber på mødet. 

2. Integrationsrådsmedlem Kirsten From har ønsket at få problemstillingen 

omkring den økonomiske forskellighed (Institutionsfriplads og andet) for 

borgere i integrationsperioden og for selvforsørgende borgere drøftet. 

Erfaringerne viser, at borgerne ikke har forstået reglerne om blandt andet 

friplads og egenbetaling, og mange derfor er kommet havnet i en 

økonomisk klemme. Spørgsmålet om, hvordan rådgivningen kan forbedres 

ønskes drøftet.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at punkterne drøftelse og at 

de efterfølgende tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Ad 1:    Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen henviser til sagsfremstillingen og 

det fremsendte bilag omhandlende integrationskonferencen afholdt af 

Integrationsrådet i Viborg Kommune. Opfordrer medlemmerne af 

Integrationsrådet til at deltage. Sekretæren oplyste, at tilmeldingsfristen af 

hensyn til vores møde, var blevet udsat til den 29. februar 2012.  

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen tilmeldes. 

  

Ad 2:    Generel drøftelse af problemstillingen, som skønnes at være et 

tilbagevendende problem. Der blev henvist til, at der i alt skriftligt materiale, 

udleveret af Frederikshavn Kommune, og i alle samtaler med 

sagsbehandler bliver gjort opmærksom på, at det er borgerens ansvar at 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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oplyse ændringer af familiens økonomi, så boligydelse, institutionsbetaling 

og skat justeres i forhold til indtægtsgrundlaget. Enighed om, at disse 

oplysninger som oftest glider i baggrunden, og at forståelsen for det 

danske system ofte er mangelfuld. 

I bestræbelse på at afhjælpe problemstillingen blev der nedsat en 

arbejdsgruppe, som på en let læselig måde skal beskrive de relevante 

emner i en pjece. Pjecen skal oversættes til relevante sprog, herunder EU-

sprog. Opfordrer arbejdsgruppen til at søge oplysninger og inspiration på 

nettet, og til, hvis muligt, at genbruge allerede eksisterende materiale. 

  

Arbejdsgruppen består af: Michael Vanbawi, Rafieh Noorani, Julija Willhøft, 

Bahram Dehgahn, Timur Shah og Ruth Christensen.  

  

Der blev stillet forslag om at få udformet en strategi for, hvordan vores 

budskab bedst muligt når ud til befolkningen. Sluttelig blev der stillet forslag 

om at synliggøre Integrationsrådets arbejde og hjælpemuligheder på 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

  

Taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Konference Integrationsråd.pdf (dok.nr.19315/12) 

Spørgsmål fra Kirsten From (dok.nr.16791/12) 
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6. Projektstatus pr. februar 2012. 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om status på de løbende projekter: 

1. Status på Sundhedscoach. Det kan oplyses, at der fortsat ikke er gang i 

projektet, at Mette Mullerup ikke længere er ansat hos AOF, og at daglig 

leder af AOF Frederikshavn, Peter Lynge Pedersen, nu er medansvarlig for 

projektforløbet. AOF har planer om at markedsføre tilbuddet på opslag af 

en A4 beskrivelse og til udlevering af samme i klasserne.  

Afdelingsleder Mette Neist har overvejet, hvorvidt tilbuddet skal fortsætte 

eller nedlægges, idet den manglende efterspørgsel kan være tegn på, at 

der ikke længere er behov for netop det tilbud. 

2. Status på projekt Samspil og Samvær. 

Indledningsvis orienterer afdelingsleder Mette Neist om at der som følge af 

ændret arbejdssituation/organisationsændringer i Frederikshavn 

Boligforening og for Dorte Tofting har været en mindre pause i 

projektforløbet, og at Dorte Tofting derfor har søgt om en 

projektforlængelse fra marts til maj, med fremsendelse af evaluering i juni.  

Det fremgår af bilagsmaterialet, at der fortsat er mange forskellige 

aktiviteter.  

Dorte Tofting supplerer på mødet. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til 

efterrtning.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Ad 1:    Afdelingsleder Mette Neist henviser til, at der siden efterårsferien i uge 42 

2011 ikke har været nogen nævneværdig aktivitet på projektet, og ønsker 

derfor Integrationsrådets tilkendegivelse af, om projektet skal fortsætte eller 

stoppes. Som oplyst i den medsendte status, af hvilken det fremgår, at der 

vil blive sat fokus på tilbuddet, og med henvisning til det oplyste 

samarbejde mellem Servicecenter og Sundhedscoach vil Integrationsrådet 

se tiden an til næste Integrationsrådsmøde.    

Ad 2:    Indledningsvis oplyste projektleder Dorte Tofting, at det var besluttet at 

nedlægge hendes funktion pr. august 2012, og at hun derfor er blevet 

opsagt til fratrædelse med udgangen af juli 2012. Et enigt Integrationsråd 

accepterede den ansøgte projektforlængelse, men beklagede samtidig dybt 

beslutningen om at afskedige Dorte Tofting, i og med Integrationsrådet har 

været yderst tilfreds med det samarbejde og de mål, der er nået i de 

projekter, Integrationsrådet har bevilget midler til.  

             Det blev oplyst, at der til fastelavnsfesten havde været 75 deltagere mod 5 

sidste år, og at såvel børn som deres forældre og bedsteforældre møder 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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talstærkt op til de forskellige arrangementer. Takkede både Timur Shah og 

Bajro Terzic for deres medvirken ved diverse sportsaktiviteter.  

             

  

  

  

 

Bilag 

Sundhedscoach feb. 2012 (dok.nr.19178/12) 

Status/ansøgning FB Samvær og samspil .doc (dok.nr.19187/12) 

Juletræsfest 1.pub december 2011.pdf (dok.nr.19188/12) 

Aktivitetskalender januar 2012.pdf (dok.nr.19192/12) 

Aktivitetskalender februar og marts 2012.pdf (dok.nr.19193/12) 

FASTELAVN 12.pdf (dok.nr.19194/12) 
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7. Statistik pr. februar 2012 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om de aktuelle tal. Oversigten vil 

blive udleveret på mødet. 

Orienterer tillige om status på projekt Futura 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Oversigten med de aktuelle tal blev udleveret. Samtidig blev det oplyst, at 

skæringsdatoen for at modtage flygtninge fra kvoten for 2012 er den 1. marts 2012, 

og at de første 5 ud af 80 ankomme torsdag den 2. marts 2012. 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterede om følgende: 

  

 Integrationsteamet starter i samarbejde med AOF et undervisningsforløb 

for medarbejdere og familier ansat på Elektromarine. Et forløb, som er 

ønsket af Elektromarine, og som vil blive afviklet på virksomheden. 

 Frederikshavn Kommune, som ofte har opnået gode resultater i 

integrationsindsatsen, er blevet opfordret til sammen med Frederiksberg, 

Hillerød og Vejle at indgå i projekt Futura igangsat af KL, som er 

Kommunernes Landsforening.  

Målet med Futura er at få flere udlændinge, som bliver forsørget af deres 

ægtefæller, ud på arbejdsmarkedet. Erfaringerne viser, at mange fra 

målgruppen, som ofte har været i Danmark i mange år, er motiveret for og 

ønsker at komme i arbejde, men at de mangler hjælp og værktøjer til at 

opnå en plads på arbejdsmarkedet. Projekt Futura er endnu i 

planlægningsfasen, hvor opgaven nu går på at udvikle metoder til brug for 

indsatsen og til at rette kontakt til lokale virksomheder.  

Projektet er en del af 4-partsaftanen, som regeringen har indgået med DA, 

LO og KL, løber til udgangen af 2013. Futura er støttet af 

Beskæftigelsesministeriet, og KL står for udgifterne i forbindelse med 

udvikling af indsatsen. Integrationsrådet bakkede positivt op om projektet. 

Viser der sig behov for ekstern finansiering, kan Integrationsrådet forvente 

at modtage en ansøgning.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 28. februar 2012 

Intet. 

  

 

 
 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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