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1. Orientering fra Servicecenter Integration 

 

Sagsfremstilling 

1. Orientering om frivillighedskorpset: 

Afdelingsleder Mette Neist byder Heidi Thorning Jensen velkommen til 

mødet. Efterfølgende orienterer Mette Neist om frivillighedskorpsets formål 

og sammensætning Opfordrer herefter Heidi Thorning Jensen til at 

orientere om sine erfaringer fra integrationsarbejdet, og peger i den 

forbindelse på mulige områder, relevant for forhold til at indgå i 

frivillighedskorpset. 

  

2. Status på projektet.  

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at Centerchef Flemming Søborg har 

efterspurgt 1. halvårs evalueringsrapport. Mette Neist vil, hvis muligt, 

gennemgå rapporten på mødet. 

  

3. Status på styregruppens arbejde. 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterer om nyt fra 

Styregruppen. 

  

4. Status på officiel indvielse af Servicecenter Integration. 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterer om nyt fra 

Pressegruppen 

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

Ad 1:    Orientering om frivillighedskorpset. 

 Afdelingsleder Mette Neist orienterede om frivillighedskorpset. Gav 

herefter ordet til Heidi Thorning Jensen, som fortalte om sit arbejde i 

modtagerklassen på Munkebakkeskolen. I forbindelse med ungdomsskolen 

har Heidi T J etableret svømning for piger på Hånbækskolen. Oplyste, at 

hun er kontaktperson for en muslimsk pige. 

Heidi T J orienterede om indholdet på kurset ”Social kontrol i etniske 

minoriteter”, som Integrationsrådet havde bevilget penge til. Temaet havde 

været ”Hvad er social kontrol”? Familierne imellem fortæller om hinanden, 

og om, hvor familiemedlemmer er blevet set. Dette begrænser de unges 

udfoldelsesmuligheder. Minoritetsfamilierne skal inviteres med inden for – 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 28. august 2012 Side 5 af 15 

 

eksempelvis gøre en indsats for at få forældre til at deltage i 

forældremøder. Der blev efterlyst flere multikulturelle 

sammenkomster/Arrangementer. Alle skal blive bedre til at informere 

forældrene om, hvordan skolen og børnehaven fungerer – hvorfor gør 

skolen og børnehaven som de gør. Forældrene har det største behov for 

viden. Det er vigtigt, at forventningerne til forældrene bliver formidlet - helst 

uden for skolemiljøet. Der fremkom forslag om at det eventuelt kunne 

afprøves i en enkelt børnehave eller skole, hvorefter det kan videreføres. 

Det blev gjort opmærksom på, at det også gælder danske forældre.  

Heidi Thorning Jensen vil gerne have oplysninger om Servicecentret, så 

hun kan videregive oplysningerne til forældre, som ofte ønsker hjælp til 

løsning af mange praktiske ting. 

  

Ad 2:    Status på projektet 

            Halvårlig statusrapport er endnu ikke modtaget. 

  

Ad 3:    Status på styregruppens arbejde 

            Der har ikke været afholdt møde. 

  

Ad 4:    Status på officiel indvielse af Servicecenter Integration 

            Der har ikke været afholdt møde i pressegruppen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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2. Økonomi pr 21. august 2012 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at der ikke er brugt penge siden sidste møde, 

og at restbudgettet fortsat er på 101.144,00 kr.  

Ud over behandling af ansøgning under pkt. 3, lægger Mette Neist derfor op til, at 

alle tænker kreativt, og at der på mødet bliver en debat om, hvilke relevante 

projekter Integrationsrådet kan støtte. Hun henviser i den forbindelse til, at 

Sekretæren sidste år, på opfordring af Integrationsrådet, rundsendte en mail til 

børneinstitutionerne. Det var slet ingen tilbagemelding.  

  

  

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

Afdelingsleder Mette Neist henviste til efterlysningen af kreative forslag, hvor 

følgende blev foreslået: 

 Etablering af multikulturelt netværk med børn, voksne eller unge. Gerne et 

længerevarende projekt end blot et enkelt arrangement. 

 Bevilling af 50.000,00 kr. til promovering af Integrationsrådet og 

frivillighedskorpset. 

 Reklamering af Integrationsrådets arbejde via Pressegruppen. Forslag om 

at synliggøre oplysninger på offentlige steder. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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3. Ansøgning 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at Sekretæren har modtaget ansøgning på 

10.000,00 kr, fra Multikulturel Ungdom ved Claude Shukuru Munyamanzi. Det 

ansøgte beløb skal bruges til afvikling af et aftenarrangement for unge fra 

Frederikshavn og Silkeborg Kommuner.   

Ansøgningen begrundes i et ønske om at unge mennesker med forskellig etnicitet 

og med forskellige kulturer kan mødes og få en bedre forståelse for hinanden. 

Målet er at medvirke til at gøre det lettere for nydansker at blive integreret i det 

danske samfund.  

Ideen til arrangementet er opstået efter en kontakt fra Silkeborg til Multikulturel 

Ungdom. Kontaktpersonen skal til Skagen med en gruppe unge, og derfor opstod 

ideen. 

Ansøger håber, at kunne tiltrække andre unge fra hele Frederikshavn Kommune, 

for på den måde at udvikle kontakter og netværk. Inden der træffes en beslutning, 

er det muligt at stille uddybende spørgsmål til Claude Shukuru Munyamanzi 

  

Budget udleveres på mødet. 

  

Claude Shukuru Munyamanzi er inhabil under behandlingen. hvorfor Mette Neist 

beder ham forlade lokalet.  

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

ansøgningen drøftes og at der træffes endelig afgørelse.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

Indledningsvis udleverede Claude Shukuru Munyamanzi budgettet, hvor beløbet er 

nedsat til 4.000,00 kr,  

Der blev stillet spørgsmål til det i pkt. 4 omtalte evalueringsskema. Skemaet er end 

nu ikke færdigt. Forslag om et spørgsmål gående på, om der fremover ønskes 

medlemskab af et netværk. 

Claude Shukuru Munyamanzi oplyste, at Multikulturel Ungdom havde modtaget 

afslag fra Spar Nord Fonden. 

Det blev oplyst, at målgruppen er 14 – 25 årige. 

  

Beløbet blev bevilget under forudsætning af, at titlen ændres til Multikulturel aften. 

  

  

  

  

 

Bilag 
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Multikulturel Ungdom (dok.nr.87991/12) 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 28. august 2012 Side 9 af 15 

 

4. Center for Arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

1. Status på Integrationspolitikken 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om, at den interne gruppe har haft sit 

første møde, som primært handlede om begrebsafklaring – fælles 

forståelsesramme. 

  

2. Orientering om nyt vedrørende repatriering. 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer. 

  

3. Orientering om diverse 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om integrationsområdet. 

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

  

Ad 1:    Status på Integrationspolitikken 

Mette Neist oplyste, at de i øjeblikket forsøgte at få en begrebsafklaring på: 

flygtninge, udlændinge, indvandrere o.l. Næste møde er planlagt til næste 

uge. 

  

Ad 2:    Orientering om nyt vedrørende repatriering 

Flygtningekoordinator Bajro Terzic orienterede om en stigning i 

repatrieringssager. Oplyste tillige, at der kommer nye regler, hvor der 

foretages en opdeling af sager i 4 forskellige grupper, alt efter hvilket land 

der søges repatriering til. 

  

Ad 3:    Orientering om diverse. 

              Flygtningekoordinator Bajro Terzic oplyste, at kvoten for 2013 er 86 nye 

flygtninge.  

 Af 2012 kvoten er der ankommet ca. 18 nye borgere. 

             

Henviste til sidst til, at 6 ud af 16 deltagere på Futura-projektet er kommet i 

arbejde.  

  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Integrationsråd - Referat - 28. august 2012 Side 11 af 15 

 

5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer. 

 

Sagsfremstilling 

1. Status på nyttehaver. 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til referatet fra sidste møde, i hvilket 

det fremgår, at Ruth Christensen skulle tage kontakt til Tove Karlsen, med 

henblik på etablering af nyttehaver i Sæby. Det blev på samme møde 

aftalt, at Ruth Christensen skulle tage kontakt til de borgere, som tidligere 

havde givet udtryk for interessere for at få tildelt en nyttehave. Der har 

været kontakt til 8 interesserede, hvoraf 3 har meldt fra, 1 har specifik 

ønske til lokalitet, og resten har ikke reageret.  

Mette Neist henviser til status fra Ruth Christensen, og beder herefter Ruth 

Christensen om en nærmere orientering. 

  

2. Status på ønsket om målrettet danskundervisning for borgere uden 

flygtningestatus. 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterer.  

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

Ad 1:    Status på nyttehaver 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den manglende interesse for 

etablering af nyttehaver i Sæby og omegn. Ruth Christensen vil efter 

mødet meddele Tove Karlsen, at projektet med nyttehaver i Sæby og 

omegn er lagt på is på grund af manglende opbakning. 

  

Ad 2:    Status på ønske om målrettet danskundervisning for borgere uden 

flygtningestatus 

            Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen oplyser, at punktet ikke skulle med 

på dagsordenen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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6. Projektstatus 

 

Sagsfremstilling 

Intet nyt. 

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at punktet 

tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

Intet. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 28. august 2012 Side 13 af 15 

 

7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om aktuelle tal.  

  

 

Indstilling 

Konstitueret Kommunaldirektør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 28. august 2012 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 
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8. Eventuelt 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/2648 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 28. august 2012 Side 15 af 15 
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