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1. Økonomi pr. 15. juni 2013 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at der er 105.750 kr. tilbage på budget 2013, og 

at restbeløbet på ca. 100.000 kr fra budget 2012 vil blive overført til 2013. 

  

Under punktet: Center for Arbejdsmarked orienterer, er der 2 forslag, som, hvis de 

bliver vedtaget, vil være forbundet med udgifter. 

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 25. juni 2013 

Generel drøftelse af, om der bruges for meget tid på at drøfte økonomiske 

spørgsmål. 

Enighed om at orienteringen for eftertiden gøres så kort og præcis som muligt..  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Orientering fra Servicecenter Integration 

 

Sagsfremstilling 

  

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at Arbejdsmarkedscentret har modtaget en 

opsigelse af den kontrakt omkring Servicecenter Integration, der er indgået mellem 

LO-Frederikshavn og Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn. Servicecenter 

Integration har eksisteret siden 1.2.2011, og blev i første omgang etableret for en 

11 måneders periode. Efterfølgende er perioden blevet forlænget. 

I opsigelsen er der lagt vægt på, at opgaverne i Servicecenter Integration 

efterhånden havde et omfang og niveau, der kunne sidestille opgaverne med 

myndighedsopgaver. Dette har ikke været tiltænkt som Servicecenter Integrations 

opgaver, hvorfor kontraktens opsiges. Jf. en 3 måneders opsigelsesperiode der 

fremgår af kontrakten, ophører Servicecenter Integrations således pr. 31.8.2013. 

Det er beklageligt, at det, trods møder med frivillighedskorpset, senest efter 

Integrationsrådet den 30. april 2013, hvor de frivillige gav tilsagn om at hjælpe med 

råd og vejledning, ikke lykkedes at aflaste den eksterne konsulent tilstrækkeligt til, 

at det var muligt at fortsætte tilbudet.  

Sluttelig henviser afdelingsleder Mette Neist til formand Elizaveta Z Wilhelmsens 

orientering på sidste møde. Kopi indsættes. 

  

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. 

  

På mødet vil sekretæren orientere om udgifterne for 2013. 

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning Integrationsråd den 25. juni 2013 

Formand Elizaveta Z. Wilhelmsen beklagede meget, at samarbejdet omkring 

Servicecenter Integration var ophørt. Understregede, at alle muligheder var 

udtømte.  

Generel drøftelse af, hvordan og om, vi kan videreføre indsatsen omkring råd og 

vejledning. 

Sekretær Susanne Andersen henviste til bevillingsforløbet, hvor 

Arbejdsmarkedsudvalget havde bevilget penge til indsatsen, og hvor det ifølge 

vedtægterne er et krav, at der blev nedsat en styregruppe, som skulle følge 

projektet. Oplyste, at det er den eksisterende styregruppe, der kan afgøre, om 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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opgaven kan løses på anden måde.  

Afdelingsleder Mette Neist vil opfordre centerchef Flemming Søborg til at indkalde 

styregruppen til møde straks efter ferien, og inden mødet i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 15. august 2013. 

Det blev oplyst, at der i forbindelse med frivillighedskorpsets vagter havde været en 

del misforståelser, både omkring åbningstid, benyttelse af PC og telefon. Peter 

Lynge, sprogcentret havde været behjælpelig med at finde en løsning.  

Sekretær Susanne Andersen understregede, at alle, der havde samarbejdet 

omkring Servicecenter Integration, virkelig havde gjort alt, hvad der var muligt, for 

at projektet skulle blive en succes.  

På spørgsmålet om, hvorvidt personer uden for Integrationsrådet kan indgå i 

frivillighedskorpset blev det konkluderet, at det ville være helt OK. Dette set i lyset 

af, at indsatsen gerne skulle gives i lokalområdet, så alle ikke skulle møde op i 

Frederikshavn.  

Det er aftalt, at projektleder Helle Frank afleverer mobiltelefon og PC samtidig mad 

at hun afleverer slutevalueringen. Spørgsmålet om, hvorvidt dette kan bruges af 

frivillighedskorpset, vil blive drøftet i styregruppen.  

 

Bilag 

Estimeret forbrug - Konsulentudgifter (dok.nr.87020/13) 
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3. Center for Arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist og integrationskoordinator Bajro Terzic henviser til 2 

vigtige aktiviteter, som Integrationsrådet skal og kan blive involveret i. 

  

1.     Indstilling af medlemmer til nyt Integrationsråd. 

I følge Integrationslovens § 42, stk 2, udpeges medlemmer af 

Integrationsrådet af kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale 

flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i 

kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets 

parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. 

Begrebet udpegning fortolkes forskelligt, og i praksis sker følgende: 

·         Kommunalbestyrelsen udpeger selvstændigt.  

·         Kommunalbestyrelsen udpeger efter et egentligt valg via etniske 

lister.    

·         Kommunalbestyrelsen udpeger på baggrund af indstillinger fra 

etniske  

  

Uanset hvilken metode der benyttes, og uanset om fokus er på 

demokratisk metode, er der fordele og ulemper.  

  

"Ren udpegning" 

Ved denne metode udpeger kommunalbestyrelsen Integrationsrådets 

medlemmer uden forudgående valghandling. Baggrunden for at benytte 

denne metode kan være, at kommunalbestyrelsen har gode erfaringer med 

at håndplukke medlemmer, idet der ofte er tale om medlemmer, som i 

forvejen er aktive og engagerede i integrationsarbejdet, og idet flere af de 

udpegede medlemmer ofte har erfaringer fra arbejdet i Integrationsrådet. 

  

I og med at der ikke er etableret etniske grupperinger i Frederikshavn 

kommune, er det vigtigt at nå den etniske målgruppe på anden vis, for på 

den måde at øge interessen for arbejdet i Integrationsrådet. Den seneste 

periodes erfaringer viser, at sammensætningen af det nuværende 

Integrationsråd er meget homogent, hvilket blandt andet afspejles i 

aktiviteterne i arbejdsgrupperne, og medlemmernes interesse for at være 

med til at gøre en forskel, ikke mindst som frivillig i projekt "Servicecenter”, 

som nu er stoppet. Denne sammensætning og homogenitet ønskes 

bevaret. 

  

Afdelingsleder Mette Neist foreslår at der også denne gang gives mulighed 

for en vis kontinuitet, og at interesserede, nuværende medlemmer 

genindstilles til udpegning af Frederikshavn Byråd..  

I erkendelse af, at der kan være behov for såvel medlemmer som 

suppleanter, foreslår Mette Neist, at nuværende medlemmer med anden 

etnisk baggrund end dansk kontaktes for tilkendegivelse af fortsat 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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interesse. Sluttelig foreslår Integrationskoordinator Bajro Terzic, at 

Integrationsrådet, i samarbejde med Biblioteket, forsøger  at arrangere og 

annoncere et møde for den samlede målgruppe, hvor nuværende 

medlemmer , ved oplæg, kan motivere deltagerne til at lade sig opstille opå 

listen, for eventuelt senere at blive indstillet til godkendelse.  Det er vigtigt, 

at Integrationsrådets repræsentanter er kendte af målgruppen, og at 

såvel de frivillige foreninger som gruppen  med anden etnisk baggrund end 

dansk er repræsenteret. Formålet med denne aktivitet er, at få udbredt 

kendskabet til arbejdet i Integrationsrådet, og dermed at få tilstrækkeligt 

med interesserede borgere til indstilling både som medlemmer og som 

suppleanter. 

2. Kommunalvalg   

Afdelingsleder Mette Neist henviser til sidste møde, hvor der var forslag 

om, at Integrationsrådet skulle gøre en indsats for at få, ikke alene unge, 

men alle med anden etnisk baggrund end dansk, gjort interesseret i og 

motiveret til at deltage i det kommende kommunalvalg. I den forbindelse 

foreslår Mette Neist, at den arrangeres et møde for den samlede 

målgruppe, hvor nuværende og kommende politikere fortæller om 

erfaringer fra det kommunale system, og om, hvad der har motiveret dem 

til at lade sig genopstille eller opstille. Mødet foreslås indledt med en let 

forståelig gennemgang af de demokratiske spilleregler, herunder om 

borgernes mulighede for indflydelse, rettigheder og pligter.  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at forslagen drøftes og at der efterfølgende 

træffes afgørelse om, hvorvidt der skal arbejdes videre med forslagene. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 25. juni 2013 

Ad 1:    Indledningsvis oplyste integrationskoordinator Bajro Terzic, at 

Frederikshavn Bibliotek har  

sagt ja til at medvirke i det foreslåde arrangement. Henviste til, at 

biblioteket tidligere, med  

succes, har lavet arrangementer for mågruppen.  

Efter en generel drøtelse af muligheden for at lade sig genopstille, blev det 

besluttet, at sekretæen skal have en tilbagemelding senest den 1. august 

2013. I forbindelse med spøgsmål om, hvordan formand og nætformand 

væges, oplyste sekretæen, at det er Integrationsrået, der konstituerer sig, 

og at kutymen er, at hvis formanden er ikke etnisk dansk, er nætformanden 

etnisk dansk og omvendt. Enighed om at vedtæterne medsendes referatet. 

  

Ad 2:    Generel drøftelse af, om Integrationsrådet må invitere til politiske 

oplysningsmøde eller ej. Ruth Christensen henviste til, at Dansk Røde 

Kors, Sæby, tidligere har afholdt sådanne møder. Forskellen er, at det ikke 

er en kommunal instans. Sekretær Susanne Andersen vil få undersøgt, om 
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Integrationsrådet ifølge lovgivningen, må afholde møder med politiske 

oplægsholdere. Viser det sig ikke at være muligt, kan der afholdes et møde 

med en uvildig konsulent, som på neutral vis orienterer om det danske 

folkestyre, om demokrati og borgernes mulighed for indflydelse på ”den 

daglige drift af Danmark” 

Integrationskoordinator Bajro Terzic henviste til, at der i kurset 

samfundsforståelse vil blive undervist i valghandling og demokrati og 

demokratiske spilleregler.  

Sluttelig vil der på næste møde blive taget stilling til, om Integrationsrådet 

skal få udformet en politisk neutral folder om folkestyre og demokrati.  

  

 

Bilag 

Reviderede vedtægter (dok.nr.30640/11) 
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4. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Som aftalt på sidste møde orienterer Claude Shukuru Muntamanzi fra Møde i 

Repræsentantskabet i Rådet for Etniske Minoriteter (REM) 

  

 

Indstilling 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 25. juni 2013 

Claude Shukuru Muntamanzi orienterede om følgende mødedeltagelse: 

a. 3. juni 2013: Møde i Brussel, hvor der havde været fokus på Kultur. 

Konklusionen blev, at kendskab til kultur er alfa og omega i forhold til 

vellykket integration og inclusion.  

Der havde tillige været fokus på Uddannelse og Mangfoldighed og 

Indvandrere på Arbejdsmarkedet. Problemstillingen mellem 

integrationslovens krav om uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning og 

sprogproblemer blev drøftet.  

  

b. 19. juni 2013. Representantskabsmøde i REM, hvor aktiviteter i forbindelse 

med kommunalvalget var blevet drøftet, og hvor det blev oplyst, at REM 

har midler til at der lokalt/regionalt iværksætte oplysende aktiviteter. 

Aktiviteter der har til formål at øge målgruppens interesse for det 

kommende valg, og dermed øge andelen af vælgere.  

Claude Shukuru Muntamanzi oplyste, at der vil ske ændringer i forhold til 

valg af medlemmer til REM. Socialministeren vil for eftertiden kunne 

udpege medlemmer til REM, for på den måde at kunne sætte mere fokus 

på området.  

Claude Shukuru Muntamanzi er med i en arbejdsgruppen ”Særbehandling 

– dør til dør påmindelse” om integrationsindsatsen i forbindelse med det 

forestående valg.  

c. Claude Shukuru Muntamanzi havde tillige afset tid til at deltage i 

”Folkefesten” på Bornholm.  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7464 
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 Besl. komp: Integrationsråd 
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5. Statistik pr 15. juni 2013 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om aktuelle tal på området. 

 

Beslutning Integrationsråd den 25. juni 2013 

Integrationskoordinator Bajro Terzic oplyste, at der ca. var status quo på 

statistiktallene fra sidste møde. 

Oplyste, at der var ankommet 14 FN kvoteflygtninge fra Colombia. 

Henviste til, at der den 20. juni havde været samarbejdsmøde med Dansk Røde 

Kors Aarhus. Processen skrider frem. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 25. juni 2013 Side 12 af 13 

 

6. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 

Beslutning Integrationsråd den 25. juni 2013 

  

Orientering 

Afdelingsleder Mette Neist oplyste, at udkastet til Integrationspolitikken er 

behandlet på møde i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og 

Socialudvalget. Politikken vil blive behandlet på møderne i Børne- og 

Ungdomsudvalget , Kultur og Fritidsudvalget og i Ældreudvalget i august.  

 

 
 Åben sag 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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