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1. Økonomi pr 18. juni 2012 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at restbudgettet pr. 18. juni 2012 er 101.144,00 

kr. Siden sidst har Forretningsudvalget bevilget 5.000,00 til Dansk Røde Kors, 

Sæby afdelingen. (Se punkt 2). 

  

Der er udbetalt kørsel til Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen (1.110,54 til 

Viborg) og til Claude Shukuru Munyamanzi (319,00 til Frederikshavn) Ud over dette 

har Integrationsrådet haft en udgift på 816,00 til møder og stiftende 

generalforsamling for Multikulturel Ungdom. Efter sidste møde aftalt sekretæren og 

repræsentanten fra FUF (Anette Duch), at udgiften til afholdelse af den stiftende 

generalforsamling skulle deles mellem FUF og Integrationsrådet. Derfor 

fremkommer der en indtægt på 700,00 kr. Regningen fra kantinen er endnu ikke 

betalt.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Restbudget juni 2012.docx (dok.nr.62843/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyste, at Heidi Thorning Jensen, som beklagede, at 

hun er forhindret i at deltage i junimødet, har været rigtig glad for bevillingen, og at 

hun glæder sig til, på et senere tidspunkt at orientere om kompetencer os 

samarbejdsmuligheder og til at indgå i frivillighedskorpset.  

  

Afdelingslederen orienterer om, at sekretæren den 24. april 2012 havde modtaget 

en ansøgning fra Dansk Røde Kors, Sæby Afdelingen, om tilskud til afvikling af 

”Familielejr for flygtninge”, hvor målgruppen er flygtningefamilier i Frederikshavn 

Kommune. Arrangementet bliver afholdt over en weekend. 

Ansøgningen blev videresendt til Forretningsudvalget, som besluttede at bevilge 

det ansøgte beløb, idet arrangementet viser vore nye medborgere, at det danske 

foreningsliv har brug for frivillige. Erfaringerne viser, at en del flygtninge indgår som 

frivillige i afviklingen af arrangementet.   

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Ruth Christensen takkede for tilskuddet og oplyste, at lejren havde været en 

succes, og at der havde været etnisk danskere og ikke etnisk danskere, både som 

deltagere og som frivillige hjælpere. 

Sekretæren oplyste, at ansøgningen fra Multietnisk Ungdom, som pr. mail var 

blevet videresendt til alle medlemmer af Integrationsrådet, var blevet trukket 

tilbage. 

  

Sekretæren blev bedt om at invitere Heidi Thorning Jensen til mødet i august. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Afbud fra Heidi Thorning Jensen (dok.nr.62862/12) 

Sæby Røde Kors 2012.pdf (dok.nr.41221/12) 

Bevillingsskrivelse (dok.nr.53692/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/6767 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Orientering fra Servicecenter Integration. 

 

Sagsfremstilling 

På mødet blev der orienteret om følgende: 

1. Nyt fra styregruppen 

Arbejdsmarkedsudvalget har, efter at forbruget på Servicecenter er 

fremskrevet til udgangen af 2012, besluttet, at frigive 3.000,00 kr. til 

betaling for professionelle tolkebistand for resten af år 2012.  

Projektleder Helle Frank er orienteret om dette. Sekretæren har fremsendt 

en opdateret liste på frivillighedskorpset. 

2. Status på projektet 

Afdelingsleder Mette Neist oplyste, at henvendelserne i Servicecenter 

primært havde drejet sig om registreringsregler, rettigheder og pligter  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar på Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Under henvisning til referatet fra sidste møde blev det oplyst, at Ruth Christensen, 

Elizaveta Z Wilhelmsen og Timur Shah, i Helle Franks fravær, havde afløst på 

Servicecenter Integration. I forhold til en borger, havde der været sprog- og 

forståelsesproblemer. Samtalerne med de øvrige var forløbet uden problemer. 

Emnerne havde været af forskellig karakter. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Projektstatus pr juni 2012 (dok.nr.64488/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Center for Arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om følgende: 

1. Status på Integrationspolitik 

Centerchef Flemming Søborg har lavet aftale med en ”skriverkarl”.  

2. Status på nyttehaver 

a)     Afdelingsleder Mette Neist orienterer om, at hun forgæves har søgt 

kontakt med kontaktpersonen.  

b)    Ruth Christensen orienterede om status på nyttehaver på Knivholt. 

Hun havde efter sidste møde haft kontakt til Olav Madsen, og 

havde som aftalt sendt mail/brev ud til alle interesserede fra 

Frederikshavn. 11 meldte tilbage, heraf ingen etniske danskere.  

Jørgen Andersen, som er lærer på sprogskolen, og som har 

henvist 6 familier til projektet, og Olav Madsen har fået sat det hele 

i system.  Den 18. maj var der tildelt 10 have. Antallet er nu 20 

haver. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Ad 1:    Afdelingsleder Mette Neist oplyste, at Sisse Kit Jensen er udpeget til at stå 

for skrivearbejdet i forbindelse med udfærdigelsen af Frederikshavn 

Kommunes Integrationspolitik. Det første møde, hvor tanken er at få fælles 

fodslag internt i afdelingen og at få udforme en prototype, vil blive afholdt 

fredag den 29. juni 2012. Så snart der er noget materiale til drøftelse, vil 

Jette Fabricius Toft og Bahram Dehghan blive involveret. 

  

Ad 2a:  Mette Neist oplyste, at hun, med hjælp fra Flemming Søborg, havde fået 

oplyst, at Tove Karlsen, teknisk service, er kontaktperson i forbindelse med 

nyttehaver i Sæby. Ruth Christensen vil tage kontakt til de interesserede 

borgere fra Sæby, og efterfølgende til Tove Karlsen. 

   

Ad 2b:  Ruth Christensen oplyste, at starten på nyttehaverne på Knivholt, som 

beskrevet, er gået godt.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Status på nyttehaver på Knivholt - juni 2012 (dok.nr.62910/12) 
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5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer. 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

1. Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterer fra dialogmøde, hvor 

Arbejdsmarkedsudvalget havde inviteret Integrationsrådets formand og 

næstformand til at deltage i. Mødet blev afholdt den 11. juni 2012. 

2. Integrationsmøde i Viborg. 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, som på sidste møde havde 

oplyst, at hun afventede materiale fra mødet i Viborg, orienterer ud fra det 

materiale, hun har modtaget.   

3. Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen og næstformand Cai Møller, 

orienterer fra møde med afdelingsleder Peter Lynge Pedersen,Aof, hvor 

følgende punkter var blevet drøftet. 

a)     Behovet for aktiviteter for unge flygtninge. Formanden havde 

henvist til Multikulturel Ungdom, og havde afleveret 

kontaktoplysninger på Claude Shukuru Munyamanzi. 

b)    Målrettet indsats for danskundervisning til unge uden 

flygtningestatus, som ikke kommer i kontakt med det kommunale 

system.  

c)     AOF´s ønsker om mere virksomhedsforlagt danskundervisning 

(Som Elektromarine) 

4. Pressegruppen 

Opdatering fra Pressegruppen. 

5. Etablering af multikulturel Ungdom. 

Indledningsvis stor ros fra afdelingsleder Mette Neist og de øvrige 

repræsentanter fra Frederikshavn Kommune. 

Claude Shukuru Munyamanzi orienterer om den stiftende 

generalforsamling og om status på aktiviteten. Oplyser blandt andet, at der 

havde været en blandet deltagerskare, og at bestyrelsen var blevet nedsat 

med både etniske danskere og ikke etniske danskere.   

6. Ruth Christensen oplyser, at arbejdsgruppen havde afholdt møde på 

sprogskolen den 2. maj 2012. Ud fra det materiale, de havde fremskaffet, 

blev der lavet et udkast til indhold i pjecen: Oplysningspligt, omregning og 

tilbagebetaling.   

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Ad 1:    Formand Elizaveta Z Wilhelmsen orienterede fra dialogmødet, hvor 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Servicecenter Integration havde været et tema, og hvor muligheden for at 

søge ekstra midler til projektet var blevet drøftet. Jette Fabricius Toft havde 

rosende ord til formanden, men efterlyste flere konkrete forslag fra det 

samlede Integrationsråd. Der havde været usikkerhed om formålet med 

dialogmødet, da Integrationsrådet ikke havde været indkaldt i nogle år, og 

derfor ikke var vidende om, hvad der kunne tages op på mødet.  

            Formanden henviste til den manglende tilbagemelding, men som 

sekretæren oplyste, var invitationen kun blevet sendt til formand og 

næstformand. Fremover vil mulige emner blive drøftet på et 

Integrationsrådsmøde forud for dialogmødet, så alle medlemmer får 

ejerskab til de emner, der bliver drøftet på dialogmøderne. Et af næste års 

temaer vil blive Integrationspolitikken. 

  

Ad 2:    Formand Elizaveta Z Wilhelmsen oplyste, at hun vil sende al materialet ud 

til alle, da det vil være for tidskrævende at gennem gå det hele på mødet. 

  

Ad 3:    Enighed om, at det vil være fint med et initiativ for at få undervisningen i 

gang for denne målgruppe. Forslag om at sætte opslag op på forskellige 

sprog, med opfordring til at deltage i temaaftener, så det reelle behov kan 

blive synligt. 

  

Ad 4:    Intet nyt fra pressegruppen. Der blev stillet spørgsmål til, om der bliver en 

officiel åbning – eller om dette var blevet droppet. Enighed om, at en officiel 

åbning bør gennemføres, så også andre borgere, end elever på 

sprogskolen, kan få kendskab til tilbuddet. 

  

Ad 5:    Claude Shukuru Munyamanzi takkede for opbakningen. Oplyste, at den via 

mail rundsendte ansøgning var blevet trukket tilbage, idet den bar præg af 

hastværk. Vil forsøge at få hjælp til at lave en ansøgning om nyt projekt – 

en ungdomslejr, der skal afvikles fra fredag til søndag.  

Ruth Christensen, Rafieh Noorani og Timur Shah tilbyder at hjælpe, da de 

alle har erfaring fra lignende projekter.  

  

Ad 6:    Enighed om, at arbejdsgruppen havde lavet et godt stykke forarbejde. Set i 

forhold til målgruppen, er der behov for at gøre teksten mere forståelig. Det 

er vigtigt, at alle ændringer bliver konkretiseret.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Mail vedr. Multikulturel Ungdom  (dok.nr.63036/12) 

Oplæg Pjece: Oplysningspligt, omregning og tilbagebetalingspligt. (dok.nr.62912/12) 
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6. Projektstatus 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om løbende projekter 

1. Sundhedscoach  

Sekretær Susanne Andersen oplyser, at der siden sidst har været afviklet 6 

samtaler - med to personer. Totalt er der nu afviklet 50 samtaler, og der er 

benyttet tolkebistand i 11 timer.  

2. Samspil og Samvær 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til evalueringsrapporten, og 

understreger, at projektafviklingen, som det fremgår af rapporten, absolut 

lever op til de beskrevne mål. 

Den fleksibilitet, der har været i forbindelse med projektgennemførelsen, 

både hos koordinatoren, men også blandt de mange frivillige og 

deltagerne, har medvirket til, at de beskrevne mål er blevet opfyldt. 

Understreger at det er muligt at nå langt med inkludering, når alle trækker i 

samme retning, og når alle aldersgrupper interesserer sig for aktiviteterne. 

Projektkoordinator uddyber evalueringen og er villig til at uddybe 

projektforløbet. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Ad 1:    Sundhedscoach. 

Sekretæren henviste til, at der i forbindelse med ansøgningen blev aftalt, at 

der skulle gennemføres 95 coachingsamtaler – projektet er ca. 

halvgående. I og med, at der stadig gennemføres enkelte samtaler, må det 

formoders, at behov er der, selv om det er mindre end forventet. 

  

Ad 2:    Samspil og Samvær 

Afdelingsleder Mette Neist henviste til den flotte rapport, af hvilken det 

fremgik, at udbyttet havde været større end beskrevet i ansøgningen. 

Projektleder Dorte Tofting udleverede regnskab som viste, at budgettet 

blev overholdt, og at boligforeningen havde ydet en medfinansiering på 

15.400,00 kr. 

Projektet vil blive afsluttet med en fest den 1. september 2012. Der vil blive 

sendt invitation til Integrationsrådet.  

Dorte Toftings ansættelse ophører ved udgangen af september. 

Dorthe Tofting oplyste efterfølgende, at der for tiden arbejdes på en 

ansøgning til Landsbyggefonden. Det blev oplyst, at kommunaldirektør 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Jane Wiis har udpeget Britta Andersen og Jacob Wolsing som 

repræsentanter fra Frederikshavn Kommune. Der er behov for at 

koordinere formål og indsats inden ansøgningen videresendes til 

godkendelse i Byrådet. Først når Byrådet har nikket ja til ansøgningen, 

videresendes den til Landsbyggefonden.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Kort status sundhedscoach juni 2012 (dok.nr.64773/12) 

Mail vedr.evaluering (dok.nr.63128/12) 

Slutevaluering_Samspil og Samvær_2012.pdf (dok.nr.63130/12) 
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7. Statistik og nyt fra Integrationsrådet pr. juni 2012 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om følgende: 

1. Aktuelle tal, hvor orienteringen tage udgangspunkt oversigten, som 

udleveres på mødet. 

2. Status på samarbejdet med AOF/Elektromarine 

3. Status på projekt Futura 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. juni 2012 

Ad 1:    Aktuelle tal. 

Sekretæren oplyste i Bajro Terzic´s fravær, at der havde været et fald på  

14 personer.              

Ad 2:    Status på samarbejde med AOF. 

Intet nyt.  

Ad 3.    Status på projekt Futura 

            Intet nyt. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Rafieh Noorani orienterede om, at ikke alle nyankomne flygtninge føler sig 

velkomne, og godt behandlet ved ankomsten til Frederikshavn Kommune. principiel 

drøftelse, da der ikke må drøftes enkeltsager i Integrationsrådet. Forslag om at få 

lavet en uvildig evaluering i forbindelse med modtagelse (Velkomstpakken). Midler 

hertil kan eventuelt søges hos Arbejdsmarkedsudvalget.  

Enighed om, at nye borgere bør informeres om de frivilliges hjælpemuligheder. 

Der er fra kommune til kommune forskal på indsats og pris i forbindelse med 

modtagelse af nye flygtninge. For Frederikshavn Kommune bør det gælde, at 

værdier beskrives i Integrationspolitikken.  

  

Tilføjelse: 

Sekretæren beklager, at hun ikke havde tjekket sine sms´er, i og med at Michael 

Vanabawi havde meldt afbud via sms. 

   

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/353 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

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