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1. Ansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

  

Afdelingsleder Mette Neist byder Lilly Pedersen, Trivselskoordinator ved 

Frederikshavn Kommune og næstformand 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Frederikshavn Teaterforening har, som aftalt på sidste møde, fremsendt ansøgning 

på det godkendte ansøgningsskema. Ansøgningsbeløbet på de 5.000,00 kr. gør, at 

ansøgningen kan behandles i Integrationsrådets Forretningsudvalg. Derfor blev 

ansøgningen, som aftalt, videresendt til behandling i Integrationsrådets 

Forretningsudvalg. Et enigt forretningsudvalg besluttede at bevilge de ansøgte 

5.000,00 kr. 

  

Frederikshavn Teaterforening har i et brev takket for bevillingen. I brevet 

fremhæver de, at de er stolte over opbakningen. Ud over at medsende de aftalte 50 

billetter, åbner teaterforeningen mulighed for, at Integrationsrådet, laver en 

udstilling/stand i forhallen, for på den måde at synliggøre Integrationsrådets indsats 

og muligheder. I brevet er der tillige et tilbud om at Teaterforeningen arrangere et 

personligt møde med de unge dansere og de unge, vi har givet billetter til.  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Ad 1:    Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen bød velkommen til Juta Popiks. 

Inden Juta Popiks gik i gang med at demonstrere, hvordan vi skal agere, 

hvis vi står overfor en person med hjertestop, takkede hun mange gange 

for, at Integrationsrådet havde inviteret hende.  

Den vigtigste hjælp er 30 hurtige tryk og to pust – ind til professionel hjælp 

når frem. Understregede, at man ikke kan gøre noget forkert, og at 

personen, hvis der ikke gøres noget, ikke vil overleve.  Henviste tillige til 

www.hjertestarter.dk.  

  

Ad 2:    Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterede om 

forretningsudvalgets beslutning. Enighed om at takke ja til 

Teaterforeningens tilbud om, både at lave lidt propaganda for 

Integrationsrådet og om at få etableret et møde mellem aktørerne, og de 

unge, som er heldige at få udleveret en billet.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning 

  

http://www.hjertestarter.dk/
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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) 

Ansøgning Frhv. Teaterforening.docx  (dok.nr.56377/13) 

Bevillingsskrivelse (dok.nr.56381/13) 

Takkeskrivelse.pdf (dok.nr.56662/13) 
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2. Økonomi pr. 22. april 2013 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at der efter Forretningsudvalgets bevilling af 

5.000,00 kr. til Frederikshavn Teaterforening, forestillingen ONO, er 107.975,00 kr. 

til forbrug resten af året. 

  

Oplyste tillige, at der ikke er nogen afklaring med hensyn til overførsel af uforbrugte 

midler fra 2012 til 2013.  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 
 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.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling den 30. april 2013 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at formand Elizaveta Z Wilhelmsen ikke, som 

aftalt på mødet den 26. februar, har ønske om tilføjelser til den beskrevne politik. 

  

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den fastlagte procedure for behandling af 

politikområder. Da det er Center for Arbejdsmarked, som sammen med 

repræsentanter for Integrationsrådet har udformet politikken, er det 

Arbejdsmarkedsudvalget, som er det ansvarlige udvalg for det videre forløb. Det 

betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender politikken, og efterfølgende sender 

den i høring i relevante udvalg. Til slut sender Arbejdsmarkedsudvalget politikken til 

godkendelse i Frederikshavn Kommunes Byråd.   

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Integrationspolitikken videresendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. 

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

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. Center for Arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist og integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer kort 

om: 

  

1.  Det tværfaglige samarbejde  

2. Virksomhedskonsulentens arbejdsopgaver. 

3. Bydelsmødre. 

Sekretæren orienterer om erfaringer fra Hjørring, hvor der i 2011 blev 

igangsat et uddannelsesforløb for 10 kvinder med anden etnisk baggrund 

end dansk. Forløbet havde til formål at hjælpe udenlandske kvinder til rette 

i det danske samfund og at hjælpe dem ud af den isolation, som 

udenlandske tilflyttere ofte oplever. 

Planen var, at projektet skulle forankres i Vestbyen, Hjørring. Af en eller 

anden grund var behovet ikke til stede. Uddannelsesforløbet har i den grad 

hjulpet deltagerne, som alle har fået et personligt løft. Den viden, som 

deltagerne erhvervede under uddannelsesforløbet, bruges i vid 

udstrækning i deres egne netværk. 

Der lægges op til en drøftelse af, om nogle af de erfaringer kan bruges i 

Frederikshavn kommune.  

4. På sidste møde kom de forskellige forslag til en fremtidig mødestruktur. 

Ideerne, som blev ført til referats under Eventuelt, er som følger: 

·        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 til 

arbejdet i Integrationsrådet 

·        Hvordan får vi tid til værdi- og målgruppedrøftelser om de emner, 

der kom frem på sidste møde?  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

 Ad 1: Integrationskoordinator Bajro Terzic oplyste, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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 KL i forbindelse med evaluering af projekt Futura, har interwievet 8 

deltagere. KL gav udtryk for tilfredshed med de metoder, som 

Frederikshavn har benyttet sig af. 

 integrationsområdet havde indledt et samarbejde med Frederikshavn 

Kommunes Projektafdeling om udvidet vejledning. 

 integrationsområdet er ved at udarbejde en samarbejdsaftale med Dansk 

Røde Kors, Aarhusafdelingen. 

 der siden sidst er der modtaget enkelte nye borgere, både enlige mænd og 

familiesammenførte. Inden længe kan der blive behov for at bosætte 

nyankomne i Skagen. 

 integrationsområdet kan ønske sig endnu et cykelkursus, denne gang også 

for mænd.  

 der  pr. 1.juli 2013 sker ændringer i Integrationsloven. Ændringer der stiller 

større krav til både myndighed og borger. Inden 3 måneder efter 

ankomsten, skal der foretages en helbredsmæssig afklaring af alle. Punktet 

om medansvar falder godt i tråd med Frederikshavn Kommunes 

Integrationspolitik. 

  

Ad 2:    Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at integrationsområdet primært har 

kontakt med en virksomhedskonsulent, og at denne, i sagens natur, får 

opbygget en stor viden på området. Specielt viden om, hvornår en borger 

skal i kontakt med arbejdsmarkedet, og hvilket danskniveau der kræves. 

  

Ad 3:    Efter at sekretær Susanne Andersen havde givet en uddybet orientering om 

projektet, var der enighed om at invitere projektleder og gerne en deltager 

til et møde i Integrationsrådet. 

  

Ad 4:    Generel drøftelse at de listede forslag 

 God ide med mere tekst i sagsfremstillingen – medlemmer gav udtryk for, 

at det vel til dels var indført. 

 Enighed om, at det er alles ansvar, at møderne bliver mere interessante. 

(Hvis en finger peger fremad, peger mindst 3 ind mod dig selv) Alle 

medlemmer er velkomne til at kontakte sekretæren for at få punkter på 

dagsordenen. Det vil øge ejerskabet og interessen til møderne. 

 Forslag om at øge samarbejdet mellem integrationsrådsmedlemmer, 

foreninger og kommune. 

 Forslag om, at Integrationsrådet kort efter sommerferien sætter 

”valgaktiviteter i gang” med det formål, at øge kendskabet til det danske 

demokrati og dermed øge interessen for at afgive stemme til efterårets 

valg. Enighed om, at valgaktiviteterne skal være neutrale, hvis kun et parti 

er repræsenteret. Forslag om at indrykke annoncer i lokalaviserne, hvor 

opfordringen skal være: Det er nu der er valg – brug din stemme.  

Enighed om at der bliver afsat meget mere tid af til drøftelse at de listede 

emner.  
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Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

Artikel -Bydelsmødre.pdf (dok.nr.59114/13) 
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5. Orientering fra Servicecenter Integration 

 

Sagsfremstilling 

Følgende til orientering: 

  

1. Mødeaktivitet. 

Formand Liza Z Wilhelmsen orienterer om, at har været afholdt to møder 

med projektleder Helle Frank ang. løsningsforslag i forhold til nuværende 

udfordringer. Helle Frank rapporterer, at hun har brug for en konkret plan 

om, hvordan vi kan optimere Servicecenter Integrations arbejde. Nogle af 

de sager/problemer, som flytninge kommer med, kræver tit en lang 

behandlingstid, som resulterer i lang ventetid og mange overtimer for Helle 

i Servicecenter Integration.  

På mødet blev det besluttet at samle Integrationsrådets frivillighedskorps til 

et møde d. 30. april 2013 kl.18.00-19.00 (efter det ordinære 

Integrationsrådsmøde), hvor det skal diskuteres, hvordan vi kan få flere 

frivillige til at melde sig. Målet er at få opdatet listen af assistancer og 

kompetencer og at få lavet en plan om optimering af Servicecenter 

Integrations arbejde. Sluttelig skal der, i samarbejde med Helle Frank 

bearbejdes en tekst til en brochure om Servicecenter Integration. 

Afdelingsleder Mette Neist supplerer med, at det på mødet blev synligt, at 

der er behov for en afklaring af, hvilke opgaver det er aftalt, at projektleder 

Helle Frank skal udføre, hvilke opgaver Helle Frank ikke må udføre, og 

hvordan Helle Frank kan benytte frivillighedskorpset og professionelle 

tolke. 

  

2. Evalueringsrapport 

Sekretæren har ikke modtaget en evalueringsrapport 

  

3. Nyt fra styregruppen.  

Sekretæren har ikke modtaget nyt fra styregruppen 

  

4. Status på markedsføring/indvielse, pressemeddelelse og udgivelse af 

folder. 

Sekretæren ønsker en status på, hvordan det går med at få oversat 

folderen 

  

Formand Elizaveta Z. Wilhelmsen orienterer om status. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen oplyste, at der havde været afholdt flere 

møder, som alle har haft til formål at få klare aftaler om Helle Franks 

arbejdsopgaver og om, hvordan frivillighedskorpset kan supplere og aflaste Helle 

Frank, og dermed være med til at optimere indsatsen i Servicecenter Integration. 

Oplyste, at meget fungerer godt, men at der også er ting, som ikke fungerer 

tilfredsstillende. Henviste til, at der efter Integrationsrådets møde igen skulle være 

møde. 

Oplyste tillige, at der udarbejdes en ny folder, som definerer Helle Franks opgaver 

– herunder indsatsen fra frivillighedskorpset. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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6. Orientering fra integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

1      Formand Elizaveta Z Wilhelmsen orienterer om, at hun skal deltage i 

møde den 2. maj 2013 i Aalborg. Formålet er at komme med bidrag til 

indholdet på hjemmesiden www.nyidanmark.dk  

2      Formand Elizaveta Z Wilhelmsen orienterer om, at hun skal deltage i et 

møde med KL (Kommunernes landsforening). Emnet er projekt Futura, 

som Integrationskoordinator tidligere har orienteret Integrationsrådet om, 

og som Elizaveta har deltaget i.  

3      Møde i Repræsentantskabet for REM (Rådet for Etniske Minoriteter). 

b.    Følgende punkter er sat på dagsordenen (den Foreløbige) 

·       Årsberetning 2012 

·       Oplæg om lokal indflydelse – hvordan får jeg sat 

integration på dagsordenen i min kommune 

·       Oplæg om ”Kampvalg – vores valg” 

·       Workshop 

c.     Claude Shukuru Munyamanzi deltager.  

4      Formand Elizaveta Z Wilhelmsen orienterer om en mail fra Mette 

Søndergaard, REM, som orienterer om, at REM i forbindelse med 

kampagnen ”Giv racismen Det Røde Kort” er ved at arrangere et 

Folkemøde på Bornholm den 15. juni 2013. Næstformand Bayram Yüksel, 

som skulle repræsentere REM, er desværre blevet skadet. Mette 

Søndergaard er nu i gang med at finde en kvalificeret afløser blandt 

integrationsrådenes ikke etnisk danske medlemmer, så integrationsrådene 

på den måde bliver synlige. Modstanderne er professionelle 

fodboldspillere, udtaget af Spillerforeningen, og det er derfor vigtigt, at den 

der udpeges af integrationsrådene enten er god til at spille fodbold eller er 

en uddannet og erfaren fodbolddommer.  

5      Center for Arbejdsmarked ønsker en tilbagemelding på, hvordan projekt 

Nyttehaver forløber.                     

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Ad 1:    Taget til efterretning. 

  

Ad 2:    Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen oplyste, at hun vil opfordre KL til 

fremadrettet at inddrage EU-borgere i målgruppen for Futura. 

  

Ad 3:    Claude Shukuru Munyamanzi, som er medlem af REM, orienterer på næste 

møde fra Repræsentantskabsmødet. 

  

Ad 4:    Integrationsrådet kan ikke stille op. Vil gerne, men ingen af medlemmerne 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7464 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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har de efterspurgte kvalifikationer, hverken som spiller eller dommer. 

  

Ad 5:    Ruth Christensen kontakter Olav på Knivholt. Sekretæren skriver 

tilbagemeldingen ind i  

referatet. 

Ruth Christensen har talt med Olav som oplyste, at det går godt og 

planmæssigt. Der bliver arbejdet flittigt i haverne, ”De går bare til den og 

det er en stor succes” udtalte Olav 

  

Orienteringerne blev taget til efterretning 
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7. Statistik pr. 18. april 2013 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om aktuelle tal på området. 

Orienteringen tager udgangspunkt i det medsendte bilag, hvor det fremgår, 

hvordan antallet ændres fra måned/år til måned/år. 

  

Integrationskoordinator Bajro Terzic vil, hvis nye aftaler/love påvirker 

Integrationsrådets indsats, orientere om disse. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

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. Projektstatus 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedscoach 

Sekretær Susanne Andersen har anmodet om en status på projektet.  

Af statusoplysningerne fremgår det, at der har været afholdt 60 samtaler, og at der 

har været brugt tolk i 12 timer. Projektkoordinator Helle Larsen oplyser tillige, at 

hun i næste uge har aftalt besøg i et par klasser med mange nye elever fra 

målgruppen. Formålet er at præsentere sig selv og projektet. 

  

På sidste møde orienterede integrationskoordinator Bajro Terzic om aftalen om, at 

Sprogskolen ville annoncere om tilbuddet, og at Integrationsteamet ville intensivere 

henvisningsindsatsen. 

Der ønskes en status på, om tiltagene har hjulpet på benyttelsen af tilbuddet.  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstillwer, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Bilag 

Status sundhedscoach (dok.nr.59403/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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9. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

 
 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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