
 

 

 

Referat Integrationsråd 

Ordinært møde 

Dato 26. februar 2013 

Tid 16:00 

Sted ML 0.23 (byrådslounge) 

NB. Afbud til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk eller mobil 29483172. 

Christina Lykke Eriksen, som var indkaldt som stedfortræder for Jette 

Fabricius Toft, meldte afbud til mødet 

Fraværende Cai Møller, Jette Fabricius Toft, Timur Shah, Julija Willhøft 

Stedfortræder  

Medlemmer Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 

Donald Shaw 

Bahram Dehghan 

Michael Vanabawi 

Lingathasan Ramalingam 

Sornalingam 

Ruth Christensen 

Cai Møller (LO Frederikshavn)  

Mohammad Rafieh Noorani 

Jette Fabricius Toft (UP)  

Helle Madsen (V)  

Erik Kyed Trolle (A)  

Timur Shah 

Claude Shukuru Munyamanzi 

Julija Willhøft 

Anette Duch 

Kirsten From 
 

Irina Izutina 

Bodil Jensen 
 

 

 
 

    



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 26. februar 2013 Side 2 af 17 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Ansøgninger ................................................................................................................................................. 4 

2. Økonomi pr. 15. februar 2013 ...................................................................................................................... 7 

3. Integrationspolitik - 1. udgave ...................................................................................................................... 8 

4. Orientering fra Servicecenter Integration. .................................................................................................... 10 

5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer ............................................................................................ 11 

6. Drift af Aktivitellet som asylcenter ................................................................................................................ 13 

7. Center for Arbejdsmarked orienterer ............................................................................................................ 15 

8. Eventuelt ....................................................................................................................................................... 16 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 17 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 26. februar 2013 Side 3 af 17 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 24659/13 Åben Frederikshavn Teaterforening 

1 25599/13 Åben Mail Ansøgning til integrationsrådet Kristina Schiemann 

1 25600/13 Åben Ansøgning til integrationsrådet!.doc 

1 25601/13 Åben Diverse spørgsmål i fbm Ansøgning til integrationsrådet 

1 25605/13 Åben Udsættelse - prisundersøgelse Ansøgning til integrationsrådet 

2 25615/13 Åben Mail vedr. faktura Slaude Shukura 

2 25617/13 Åben Regnskab tilskud Multikulturel Ungdom.doc 

3 25661/13 Åben Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 

- Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13.docx 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 26. februar 2013 Side 4 af 17 

 

1. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

  

Afdelingsleder Mette Neist byder Lilly Pedersen, Trivselskoordinator ved 

Frederikshavn Kommune og næstforrmand i Frederikshavn Teaterforening 

velkommen. 

Lilly Pedersen har ønsket at deltage i Integrationsrådsmødet.  

1. For det første, for sammen med projektleder Jyta Popik, projektleder på 

”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune”, at give os alle en 

demonstration i brug af hjertestarter.  

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune er et samarbejdsprojekt 

mellem Hjerteforeningen, TrygFonden, Region Nordjylland og 

Frederikshavn Kommune. Formålet med projektet er at øge chancerne for 

overlevelse efter hjertestop. 

Hvis en borger falder om med hjertestop, falder chancerne for at overleve 

med 10 procent for hvert minut, der går, inden nogen gør noget for at få 

hjertet i gang igen. Omvendt er chancerne for at overleve et hjertestop 2-3 

gange større, hvis en medborger starter genoplivning med det samme 

inden ambulancen når frem.  

Derfor skal så mange borgere som muligt uddannes og være parate til at 

yde en aktiv indsats for at redde liv. 

  

Jyta Popik har desværre dobbeltbooket sin kalender, så demonstrationen 

er udsat til mødet i april. 

  

2. For det andet orienterer Lilly Pedersen om, at Frederikshavn 

Teaterforening har et ønske om et samarbejde med Integrationsrådet. Som 

en begyndelse præsenter Lilly Pedersen to arrangementer.  

  

·        Uppercut Danseteater med forestillingen ONE – her giver 

5 unge mænd med 5 forskellige nationaliteter den fuld gas med 

break dance og herlige rytmer – en oplevelse vi gerne vil dele 

med rigtig mange. Vedlagt en disc samt læs mere på 

www.uppercutcance.dk 

  

Forventet ansøgningsbeløb 5.000,00 kr. 

  

·         Javel Hr. Minister med bl.a. Flemming Jensen – kommer 

til Frederikshavn fredag den 4/10-2013 – Folketeatret! 

JAVEL, HR. MINISTER! 

En højst nutidig politisk-satirisk komedie 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2113 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

http://www.uppercutcance.dk/
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Af Anthony Jay og Jonathan Lynn 

Oversættelse/bearbejdelse: Flemming Jensen  

Forventet ansøgningsbeløb 10.000,00 kr 

3. Sekretariatet har modtaget en foreløbig ansøgning fra Kristina Schiemann 

med spørgsmål, som bør blive drøftet i det samlede Integrationsråd. 

Spørgsmålene drejer sig alle om, på hvilke måder de frivillige kan få 

dækket udgifter og hvordan de kan få en form for belønning for deres 

frivillige indsats.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked indstiller, at samarbejdsmuligheden 

drøftes og afklares, og indstiller at orienteringen taget til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Ad 1:    Sekretær Susanne Andersen motiverede Jyta Popiks introduktion til ”Parat 

til Hjertestart”. Opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at tage kontat 

til Jyta Popiks, hvis de havde kendskab til foreninger, som kunne have 

glæde af en lignende introduktion.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning 

  

Ad 2:    Lilly Petersen, som blev budt velkommen af formand Elizaveta Z 

Wilhelmsen, takkede for muligheden for at orientere om Teaterforeningens 

ønske om samarbejde med Integrationsrådet. Lilly Petersen henviste til de 

2 beskrevne forestillinger og oplyste, at der i forbindelse med en eventuel 

bevilling ville blive udleveret et antal billetter, som medlemmerne kunne 

give til interesserede unge, gerne med anden etnisk baggrund end dansk. 

Netop muligheden for at vise den målgruppe en side af den danske 

teaterkultur var afgørende for  Teaterforeningens tilbud.  

  

Formand Elizaveta Z Wilhelmsen, som takkede Lilly Petersen for 

præsentationen af samarbejdsoplægget, lagde op til debat om tilbuddet. 

Det blev under debatten påpeget, at Integrationsrådet under ingen 

omstændigheder må give tilskud til drift, og at der derfor ikke kunne 

bevilges penge til 2 særskilte forestillinger. Samtidig blev det påpeget, at en 

bevilling til Teaterforeningen, som på lige fod med andre frivillige foreninger 

allerede modtager støtte, kunne medføre, at flere foreninger ville ansøge 

om midler i Integrationsrådet. En afstemning afgjorde ikke sagen, idet 7 

stemte for, 7 stemte imod og 1 undlod at stemme.  

  

Det blev besluttet at opfordre Teaterforeningen til at sende en konkret 

ansøgning til stykket: ONE. Samtidig skulle det oplyses, at ansøgningen 

efterfølgende vil blive behandlet i Integrationsrådets forretningsudvalg.  
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            Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 3:    Sekretær Susanne Andersen orienterede om kontakten med Kristina 

Schiemann og understregede, at svaret på spørgsmålet om belønning af 

de frivillige havde været, at der ikke kunne udbetales løn, men at en eller 

anden form for honorering kunne finde sted, så indsatsen blev 

udgiftsneutral. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

Frederikshavn Teaterforening (dok.nr.24659/13) 

Mail Ansøgning til integrationsrådet Kristina Schiemann (dok.nr.25599/13) 

Ansøgning til integrationsrådet!.doc (dok.nr.25600/13) 

Diverse spørgsmål i fbm Ansøgning til integrationsrådet (dok.nr.25601/13) 

Udsættelse - prisundersøgelse Ansøgning til integrationsrådet (dok.nr.25605/13) 
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2. Økonomi pr. 15. februar 2013 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at der på Budgettet for 2013 er afsat 

113.000,00 kr. Ledelsessekretariatet/sekretæren har, som aftalt på mødet i 

oktober, søgt om at få overført uforbrugte midler, som udgør 97.000,00 kr. fra 2012 

til 2013. 

Som aftalt på mødet i oktober, er ønsket om overflytning begrundet i, at 

Integrationsrådet, i forbindelse med præsentationen af Integrationspolitikken, 

ønsker at promovere og synliggøre rådets formål, arbejde og indsatsmuligheder. 

Samtidig er ønsket begrundet i, at der i 2013 skal udpeges/indstilles medlemmer til 

Integrationsrådet for en ny 4 årig periode.  

  

Ansøgningen om overførsel vil blive behandlet af direktionen i marts, hvorefter 

Byrådet vil tage endelig stilling på mødet i maj.   

  

Sekretæren modtog endeligt regnskab fra Multikulturel Ungdoms arrangement i 

Skagen. Arrangementet, som blev en kæmpe succes med over 100 deltagere. Det 

reviderede regnskab viser et mindreforbrug på 2.653,75 kr. Sekretæren sender det 

relevante kontonr til revisoren.  

  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

Mail vedr. faktura Slaude Shukura (dok.nr.25615/13) 

Regnskab tilskud Multikulturel Ungdom.doc (dok.nr.25617/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Integrationspolitik - 1. udgave  

 

Sagsfremstilling 

Høring: Integrationspolitik. 

  

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om status på Integrationspolitikken. Center for 

Arbejdsmarked har i samarbejde med repræsentanter fra Integrationsrådet 

udarbejdet første udgave af en Integrationspolitik, dækkende Frederikshavn 

Kommune. Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Kommunens øvrige 

politikker og planer. I høringsperioden har Integrationsrådet været i dialog med 

foreninger, organisationer, råd og politiske udvalg om politikkens konkrete indhold. 

  

Afdelingsleder Mette Neist påpeger, hvor vigtigt det er at hele Integrationsrådet har 

ejerskab for politikken. Integrationspolitikken bliver efter mødet sendt i høring i de 

politiske udvalg, for til sidst at blive godkendt af Byrådet.  

Integrationsrådet og Centercheferne skal efterfølgende sikre information, dialog og 

samarbejde om implementeringen af politikken i Frederikshavn Kommune. 

  

Udkastet, som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante fagcentre (tidligere 

forvaltninger) og afdelinger, har sat fokus på følgende områder: 

 Småbørnsfamilier 

 Børn og unge 

 Unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse 

 Et aktivt og værdigt seniorliv 

 Fritid og sundhed 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked opfordrer til, at Integrationspolitikken 

justeres ud fra rådsmedlemmernes bemærkninger. Indstiller at politikken 

godkendes med de påtalte justeringer, og at den efterfølgende sendes til 

godkendelse i de relevante politiske udvalg og råd, og at den herefter sendes til 

godkendelse i Byrådet.  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om arbejdet med politikken og gennemgik 

kort det medsendte udkast, et udkast som fik megen ros fra politikkerne og de 

øvrige medlemmer. Opbygningen viser med al tydelighed, at der ud over at være 

forventninger til den kommunale indsats, er formuleret forventninger til den 

specifikke målgruppe, herunder forældre og pårørende.  

Sluttelig blev det påpeget, at udkastets opbygning som en paraply med diverse 

”stivere”, klart levede op til de forventninger til opbygningen af en politik, som 

Integrationsrådet i sin tid gav udtryk for.  

Afdelingsleder Mette Neist vil tage forslaget om et afsnit omhandlende øget fokus 

på ældre og ældres plejebehov med tilbage.  

Generel drøftelse af forskellen på en beskrevet politik og en situationsrapport.   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3756 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Integrationspolitikken blev godkendt med de påtalte justeringer. Det blev tillige 

besluttet at sende Integrationspolitikken til godkendelse i relevante politiske udvalg 

og råd, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet.  

  

 

Bilag 

Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 - Integrationspolitik Frederikshavn 

Kommune 08.02.13.docx (dok.nr.25661/13) 
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4. Orientering fra Servicecenter Integration. 

 

Sagsfremstilling 

På sidste møde blev det aftalt, at afdelingsleder Mette Neist skulle tage et møde 

med projektleder Helle Frank. Mødet er planlagt til 4. marts 2013. Mette Neist vil bl. 

andet orientere om  Integrationsrådets overvejelser og behov for tilbagemeldinger. 

  

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, suppleret af Ruth Christensen, orienterer 

om den tidligere omtalte besøgsrunde til Danish Crown, VUC og Sprogskolen.  

  

Afdelingsleder Mette Neist ønsker en drøftelse af frivillighedskorpsets 

benyttelsesgrad i det sidst kvartal.  

  

  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Ad 1:    Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Ad 2:    Formand Elizaveta Z. Wilhelmsen oplyste, at det havde været meget 

positivt at besøge såvel Danish Crown som VUC og Sprogskolen sammen 

med Ruth Christensen og Helle Frank. . Interessen for Servicecentret var 

stor, og Helle Frank fik mange nye kontakter.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

1. Afdelingsleder Mette Neist henviser til sidste mødes referat, hvor det blev 

besluttet at hvert enkelt medlem skulle overveje minimum 3 ord eller 

sætninger, som skulle indgå i værdi og målgruppedrøftelserne i forhold til 

den fremtidige indsats. 

2. Claude Shukuru Munyamanzi orienterer om aktiviteterne i REM. Henviser 

til kontakten med Vibeke Hallas, som havde orienteret om Projekt 

MindSpring, et projekt som er målrettet flygtningeforældre og unge 

flygtninge. Sekretæren orienterer i den forbindelse om, at projektforslaget 

er videresendt til afdelingsleder Mette Neist og integrationskoordinator 

Bajro Terzic, med opfordring til at videresende til relevante kollega, i håb 

om positiv tilbagemelding om projektdeltagelse. 

Projektbeskrivelse kan ses på www.flygtning.dk/mindspring 

  

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at samarbejdet, som følge af meget kort 

tilbagemeldingsfrist, desværre ikke blev til noget. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Ad 1:    Afdelingsleder Mette Neist henviste til sidste mødes opfordring til, at alle 

skulle overveje 3 ord/sætninger, som kan indgå i en værdi- og 

målgruppedrøftelse. 

  

Følgende blev nævnt: 

·         Mærk verden – opsøgende 

·         Sprog er mere end ord og udtale 

·         Kultur er mere end hudfarve 

·         Ny i Frederikshavn Kommune – kan Integrationsrådet gøre 

noget?? 

·         Uddannelsesvejledning – inklusion, juridisk bistand 

·         Rollemodeller – i forhold til nyankomne flygtninge/indvandrere 

·         Arbejdsmarked – det danske 

·         Behandle alle mennesker ens – ved at behandle dem forskelligt 

·         Råd og vejledning – ”skæres ud i pap” for forståelsens skyld 

·         Etablering af en form for mentorordning for de nyankomne 

·         Hvem har ansvaret for integration – en selv eller samfundet 

·         Klippekort/fribilletter til afprøvning af fritidsliv/deltagelse i 

foreningsliv.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

http://www.flygtning.dk/mindspring
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Ad 2:    Claude Shukuru Munyamanzi påpegede de tre indsatsområder i 

Mindspring-projektet. 

1.     Forældre  -  rollemodel. 

2.     Unge – rollemodel. 

3.     Arbejdsmarked/uddannelse – inspirator. 

  

Havde intet nyt fra REM 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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6. Drift af Aktivitellet som asylcenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er i dialog med Udlændingestyrelsen om oprettelse af et 

asylcenter i Frederikshavn Kommune. Center for Arbejdsmarked har meddelt 

Udlændingestyrelsen, at Aktivitellet, Knivholtvej 22, 9900 Frederikshavn, med 

fordel kan anvendes til formålet. Dette skal ses ud fra, at der i øjeblikket ikke er 

planlagt aktiviteter for Aktivitellet og ud fra den betragtning, at Aktivitellet tidligere 

har været anvendt som asylcenter. På baggrund heraf har Udlændingestyrelsen 

indgået en lejeaftale med udlejeren om anvendelse af ejendommen til formålet. 

  

Det arbejdes frem mod, at ejendommen tages i brug fra medio/ultimo februar 2013. 

For at få et roligere og mere harmonisk asylcenter er det aftalt, at halvdelen af 

værelserne lægges sammen til lejligheder, således at halvdelen af beboerne bliver 

familier og den anden halvdel enlige, formentlig fortrinsvis mænd.  Der kan i alt 

være plads til 186 beboere på Aktivitellet.  

  

I opstartsfasen er det aftalt, at Vesthimmerlands Kommune er udeoperatør på 

opgaven. Dette skal ses ud fra, at Vesthimmerlands Kommune pt. har ansvaret for 

og driver asylcentret i Ranum og dermed har indgående kendskab til og erfaring 

med driften af et asylcenter. Som udeoperatør, er det Asylcenter Vesthimmerland, 

der har indgået kontrakt med Udlændingestyrelsen om driften af centret.  Som 

udeoperatør er det også Vesthimmerlands Kommune, der laver aftaler om ydelser 

fra Frederikshavn Kommune, i forhold til børnehave, skole m.v. Der vil ske 

afregning til takster baseret på mellemkommunal refusion. 

  

Under forudsætning af lokalpolitisk opbakning er Udlændingestyrelsen 

og asylcenter Vesthimmerland indstillet på, at Frederikshavn Kommune overtager 

driften af asylcentret pr. 1.1.2014. 

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Såfremt der indkvarteres 186 asylansøgere (årspersoner) på Aktivitellet, hvoraf de 

143 personer er voksne over 17 år, vil den årlige økonomiske ramme til drift af 

asylcentret være på i alt 11.075.957 kr. svarende til et beløb på ca. 60.000 kr. pr. 

årsperson. Midlerne gives som tilskud til drift af f.eks. undervisning, 

sundhedsbetjening, indkvartering osv. Midlerne tilfalder operatøren.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Det forventes af asylcentret bemandes med 1 afdelingsleder, 5-7 

netværksmedarbejdere, 1 servicemedarbejder og 2-3 sundhedsfaglige 

medarbejdere.  Det forventes at bemandingen sker fra lokalområdet i 

Frederikshavn Kommune. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2591 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: flso 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Indstilling 

Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at Frederikshavn 

Kommune, Center for Arbejdsmarked, bemyndiges til at forhandle med 

Udlændingestyrelsen og asylcenter Vesthimmerland om at overtage driften af 

asylcenteret på Knivholtvej 22 fra 1. januar 2014. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. februar 2013 

Centret bemyndiges til at arbejde videre med at overtage drift af asylcentret for 300 

borgere fra 1. januar 2014. Der laves udvidet casebeskrivelse.  

Økonomisk kontrakt forelægges udvalget inden overtagelse af driftsansvar.  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling på Integrationsrådsmødet den 26. februar 2013 

Center for arbejdsmarked henviser til sagsgennemgangen på 

Arbejdsmarkedsudvalgsmødet.  

Integrationsrådet vil på møderne blive opdateret om indsatsen/aktiviteten.   

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Afdelingsleder Mette Neist henviste til, at Frederikshavn Kommune ikke var 

involveret i driften af asylcentret. Meddelte, at hun løbende vil orientere om 

indsatsen på møderne i Integrationsrådet. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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7. Center for Arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om nyt fra området, herunder om 

aktuelle tal. 

Henviser efterfølgende til Integrationsteamets genoptagede samarbejde med 

projekt Sundhedscoach.  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Integrationskoordinator Bajro Terzic oplyste, at Frederikshavn Kommune havde 

modtaget kvoteflygtninge fra Colombia, at der både var kvinder og familier. 

Henviste til, og takkede for et godt og konstruktivt samarbejde med såvel 

boligforeningerne som øvrige foreninger. 

Børnene startede hurtigt i pasningsordning og skole. Påpegede at 3 unge mænd – 

(17 og 18 årige), havde påbegyndt et specielt undervisningsforløb på 

Nordstjerneskolen. 

Oplyste til sidst, at en udviklingskonsulent fra Dansk Røde Kors vil komme på 

besøg for igen at få starte aktiviteter op i Frederikshavn by.  

  

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterede, at han havde haft møde med 

Sprogskolen. Det blev aftalt, at Sprogskolen annoncerer om projekt 

Sundhedscoach, og at Integrationsteamet intensiverer henvisningsindsatsen.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Drøftelse af fremtidig mødestruktur.  

Følgende kan overvejes til næste møde. 

  

 Vil det være en fordel at ændre sagsfremstillingen – så den ligner AMU´s 

(Mere tekst mindre snak) 

 Hvordan bliver møderne mere interessante 

 Hvad skal der til, for at I som medlemmer får mere ejerskab for arbejdet i 

IR 

 Hvordan får vi tid til værdi- og målgruppedrøftelser 

  

 

 
 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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