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1. Servicecenter Integration 

 

Sagsfremstilling 

Indledningsvis orienterede sekretær Susanne Andersen om, at Kirsten From havde 

meldt afbud grundet sygdom, og at det var aftalt, at punktet vedr- værdi og 

målgruppediskussion skulle udsættes til næste møde. Sekretæren orienterede 

samtidig om, athun hvde modtaget en ansøgning fra SSP v/ Pernille Høgh, og at 

denne ville blive behandlet under punkt 4.I  

  

  

  

Under henvisning til referatet fra sidste møde, er det Styregruppen til Servicecenter 

Integration, der kan beslutte, om der findes en mulighed for at fortsætte tilbuddet i 

en eller anden form. 

1. Nyt fra styregruppen. 

Centerchef Flemming Søborg har meldt tilbage, at der ikke har været 

afholdt møde i styregruppen. Som oplyst på sidste møde, er det 

Styregruppen, der kan afgøre, om tilbuddet kan fortsætte. I og med der 

ikke har været afholdt styregruppemøde, må tilbuddet sættes i bero. 

Sekretær Susanne Andersen oplyser, at Flemming Søborg vil orientere om 

det ophørte samarbejde med Helle Frank/LO Vendsyssel på møde i 

Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013.. 

2. Slutevaluering og aflevering af mobiltelefor og bærbar PC. 

Centerchef Flemming Søborg har ikke, som aftalt i kvitteringsskrivelsen for 

opsigelsen af samarbejdet, modtaget slutevaluering og de udleverede 

effekter. Har rykket for det. Sekretæren vil, hvis det modteages inden 

mødet, orientere om evalueringsrapporten.  

3. Nyt fra frivillighedskorpset. 

Formand Elizaveta Z Wilhelmsen oplyser, at der ingen henvendelser har 

været de sidste gange, når frivillighedskorpset har været mødt op. 

Vagterne er fordelt mellem Ruth, Timur, Irina og Liza, og vagtplanen er 

fremlagt og synlig på Sprogskolen. Sprogskolens sekretær oplyser hver 

gang, at der ikke har været henvendelser. Formanden fremhæver, at 

integrationsrådes frivillighedskorps er meget aktive, og at de virkelig, men 

forgæves, gør en indsats for at få tilbuddet til at fungere. Erfaringerne siger, 

at der fortsat er behov for rådgivning og vejledning til målgruppen 

Sluttelig oplyser formanden, at der, som det fremgår under sagens pkt. 1, 

endnu ikke har været afholdt styregruppemøde ang. Servicecenter 

Integration fremtid. Henviser til, at der bliver orienteret om sagen på 

førstkommende møde i Arbejdsmarkedsudvalget.   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarkedet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 27. august 2013 

Ad 1:    Nyt fra styregruppen 

            Intet nyt.  

Afventer tilbagemelding fra centerchef Flemming Søborg og styregruppen. 

Afdelingsleder Mette Neist henviste til, at aktiviteterne, som det står i 

dagsordenen, er stoppet indtil videre. 

  

Taget til efterretning.  

  

Ad 2:    Slutevaluering og aflevering af mobitelefon og bærbar PC. 

Cai Møller oplyste, at Helle Frank endnu ikke har haft sidste arbejdsdag i 

Servicecenter Integration.  

  

Taget til efterretning. 

             

Ad 3:    Nyt fra frivillighedskorpset 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen supplerer sagsfremstillingen med 

en kæmpe tak til de frivilllige, som velvilligt har stillet sig til rådighed i 

forbindelse med opgaven. 

  

            Taget til efterretning  

  

Fraværende: Mohammad Rafieh Noorani og Kirsten From 
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2. Status på Integrationspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at politikken er sat på dagsordenen i følgende 

udvalg/råd:: 

 Kultur og Fritidsudvalget den 21. august 

 Børne- og Ungdomsudvalget den 19. august 

 Ældrerådet den 28. august 

Så snart møderne er afholdt, vil integrationspolitikkens arbejdsgruppe revidere efter 

behov.  

Mette Neist oplyste, at der er taget højde for de justeringer, som Integrationsrådets 

medlemmer ønskede at få indført i det første udkast. Eneste tilføjelse, som ikke er 

med, er formandens ønske om en uddybning af politikken på ældre og ældres 

plejebehov. Begrundelsen for, at det ikke er tilføjet er, at formanden trak ønsket 

tilbage.  

Da omfanget i høringssvarene ikke er kendte på nuværende tidspunkt, er det svært 

at sige, om Integrationspolitikken han komme på dagsordenen til Byrådsmøde den 

18. september 2013 eller den 9. oktober 2013. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 27. august 2013 

Afdelingslder Mette Neist oplyste, at det nu kun mangler tilbagemelding fra 

Ældrerådet. Straks efter mødets afholdelse vil arbejdsgruppen gå i gang med at 

justere ud fra høringssvarene. Deadline for aflevering til Byrådsmødet den 18. 

september 2013 kan ikke overholdes. Integrationspolitikken bliver tidligst behandlet 

på Byrådsmødet den 9. oktober 2013. 

Sekretæren bliver gjort opmærksom på, at det er Børne- og Ungdomsudvalget, og 

ikke Børne og Ungeudvalget. Fejlen vil blive rettet. 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Mohammad Rafieh Noorani og Kirsten From 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3756 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Projektstatus 

 

Sagsfremstilling 

Status på projekt Sundhedscoach. 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til mail fra projektleder Hanne Larsen. Det 

fremgår af mailen at det møde, som Hanne Larsen inden ferien ville afholde i et par 

klasser med mange nye elever, havde været frugtbart. Siden mødet er der blevet 

afholdt 8 samtaler. Til 4 af disse var der indkaldt tolk.  

Der har nu i alt været afholdt 68 samtaler, og der har været brugt tolk til 16 

samtaler. 

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen bliver taget til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 27. august 2013 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til sagsfremstillingen og konstaterer, at der 

fortsat er behov for tilbudet, både med og uden tolkebistand.  

Taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: Mohammad Rafieh Noorani og Kirsten From 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3492 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Center for Arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

1. Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet. 

På mødet den 25. juni 2013 blev fordele ved at genindstille interesserede 

medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk drøftet. Muligheden blev 

drøftet i og med erfaringerne fra sidste ”valg” klart viser, at den kontinuitet, der 

dermed opstod, absolut var en fordel for arbejdet i Integrationsrådet. 

Sekretæren har modtaget positive tilbagemeldinger fra Elizaveta Zhukova 

Wilhelmsen, Claude Shukuru Munyamanzi, Timur Shah og Lingathasan 

Ramalingam Sornaligam. Desuden har Yasmin Mellrose ytret ønske om igen at 

blive indstillet som medlem af Integrationsrådet. Afdelingsleder Mette Neist 

oplyser, at det kan være en fordel, hvis halvdelen genindstilles. 

I forhold til vedtægterne, skal der indstilles 11 medlemmer, og 11 suppleanter. 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at integrationskoordinator Bajro Terzic vil 

lave aftale med kontaktpersonen på Frederikshavn Bibliotek. I bestræbelserne 

på at få et så alsidigt og motiverende program, foreslår Mette Neist, at der 

nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe. 

  

2. Kommunalvalg 

Sekretær Susanne Andersen har bedt sekretariatsleder Marianne Lessèl om at 

undersøge, om Integrationsrådet må afholde politisk valgmøde for borgere med 

anden etnisk baggrund end dansk.  

Ledelsessekretariatets jurist har undersøgt sagen i bog om kommunalfuldmagt. 

Resultatet af undersøgelsen kopieres ind her: 

”Det er dog ikke i alle henseender udelukket, at kommunale ressourcer i 

bredere forstand stilles til rådighed for den partipolitiske diskussion i forbindelse 

med et kommunalvalg og i det hele taget i forbindelse med generelle politiske 

debatter. En kommune kan således stille lokaler, f.eks. i de kommunale skoler, 

til rådighed for debatmøder. Blot må kommunalbestyrelsen ikke give 

fortrinsstilling til nogle partier/kandidatlister og heller ikke til medlemmer af 

kommunalbestyrelsen.”  

  

Konklusionen er, at Integrationsrådet gerne må afholde vælgermøde om 

demokrati og det at afholde kommunalvalg med deltagelse af alle partier. 

Afdelingsleder Mette Neist understreger, at der skal ageres hurtigt, hvis 

interessen for mødet fastholdes. Mette Neist opfordrer til, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe, som skal stå for planlægning, annoncering og afvikling af 

vælgermødet. Se medsendte bilag: Alles Valg 2013.  

  

På mødet den 25. juni 2013 blev det aftalt, at Integrationsrådet på mødet i 

august skulle beslutte, om Integrationsrådet skal få udformet en politisk neutral 

folder om folkestyre og demokrati. Afdelingsleder Mette Neist opfordrer til, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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der, hvis det vedtages, nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, så 

folderen kan blive produceret hurtigst muligt. 

  

3. Afdelingsleder Mette Neist henviser til, at det igen i år er muligt at indstille 

til modtagelse af 

integrationsprs 2013. Der kan indstilles i følgende kategorier: 

·      Årets nydanske forældre 

·      Årets arbejdsplads 

·      Årets medarbejder 

·      Årets kommune 

·      Årets frivillige forening. 

Deadline for indstilling til prisen er 2. september. Det fremgår af det 

medsendte bilag, hvordan der kan indstilles.  

4. Afdelingsleder Mette Neist orienterer om, at der før 

kommunesammenlægningen, var kotume for lokalt at uddele 

integrationspriser til en virksomhed, en forening eller en person. Er der 

interesse for at genoptage dette, ligger der endnu en opgave, som skal 

løses i og af Integrationsrådet. Foreningen Nydansker har afholdt en 

workshop for Bornholms Integrationsraå. Erfaringerne herfra tilbydes til alle 

andre kommuners integrationsråd. Materialet, som kan være en 

inspirationskilde til at komme videre i arbejdet med virksomhederne i 

lokalområdet, er medsendt som bilag. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at de enkelte punkter drøftes, at der tages 

beslutning, og at der som foreslået nedsættes det nødvendige antal 

arbejdsgrupper. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 27. august 2013 

Ad 1:    Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet. 

Under henvisning til den aftalte deadline for tilbagemelding til sekretæren 

med ønske om at blive genindstillet som medlem af det nye 

Integrationsråd, oplyste afdelingsleder Mette Neist, at det stadig kunne 

nås. 

Gruppen af interesserede består herefter af: 

·         Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 

·         Claude Shukuru Munyamanzi 

·         Timur Shah 

·         Lingathasan Ramalingam Sornaligam 

·         Yasmin Mellrose 

·         Michael Vanbawi 
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·         Irina Izutina  

Aftalen om, at Integrationsrådet afholder et ”hvervemøde” i samarbejde 

med biblioteket, betinger, at der bliver nedsat en hurtigarbejdende 

arbejdsgruppe. Ruth Christensen, Elizaveta Zhukova Wilhelmsen og Timur 

Shah melder sig til arbejdsgruppen, som i planlægningsfasen skal arbejde 

tæt sammen med Bajro Terzic og kontaktpersonen på Biblioteket. Der skal 

udarbejdes et spændende program og en spændende annonce, og der 

skal sendes brev til alle suppleanterne. 

Taget til efterretning. 

  

Ad 2:    Kommunalvalg 

Eftersom muligheden for at afvikle et politisk valgmøde er til stede, 

udspandt der sig en livlig debat om, hvordan mødet skulle planlægges, 

hvilke emner der skulle tales om, og om de politiske oplæg skulle tage 

afsæt i kandidaternes syn på Integrationspolitiske-, 

Arbejdsmarkedspolitiske-, Social-og Sundhedspolitiske- og Børne- og 

Ungdomspolitiske spørgsmål. En anden mulighed er, at oplæget skulle 

tage afsæt i den enkelte politikers værdigrundlag, herunder menneskesyn. 

En tredje mulighed er, at indholdet i oplæget står helt åbent.    

Muligheden for at søge assistance til styring af mødet hos ”Alles Valg 

2013” blev drøftet. Deadline er meget tæt på.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som består af Elizaveta Zhukova 

Wilhelmsen, Claude Shukuru Munyamanzi, Yasmin Mellrose og Timur 

Shah. Efter uge 37 vil sekretær Susanne Andersen tilbyde arbejdsgruppen 

den nødvendige assistance. Ruth Christensen fremsender listen ”Fra A til 

Ø”, af hvilken kontaktpersoner fra de forskellige partier fremgår. Sluttelig 

blev det foreslået, af mødet afvikles i det nye ”De Frivilliges Hus”. 

Det blev understreget, at det er vigtigt, at arbejdsgruppen virkelig arbejder 

hurtigt, i og med repræsentanter fra de politiske partier hurtigt kan få fyldt 

deres kalender op med aftaler om politiske møder.  

Taget til efterretning. 

  

Ad 3:    Afdelingsleder Mette Neist henviste til den oplyste deadline for indstilling af 

kandidater til Integrationspris 2013. Enighed om, at det ikke kan nås i år. 

Vil tage det op igen næste år.  

Taget til efterretning. 

  

Ad 4:    Afdelingsleder Mette Neist motiverede muligheden for lokalt at uddele 

integrationspriser. Enighed om, at en lokal uddeling vil betyde mere for 

lokalområdet, end den landsdækkende vil. Synergieffekten kan være, at de 

lokale virksomgheder vil se mere positivt på at ansætte medarbejdere med 

anden etnisk baggrund end dansk. Sekretær Susanne Andersen forsøger 

at finde materiale om Integrationspriser fra før 

kommunesammenlægningen. Der vil blive arbejdet videre på i 2014 at 

genindføre Integrationsprisen i Frederikshavn Kommune.  

            Taget til efterretning. 

  

Som oplyst ved starten af mødet, er der modtaget en ansøgning fra SSP v/ Pernille 
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Høgh på 27.500 kr. til en ”Ryste sammen tur” for 6 unge med psykosociale 

problemer. Afdelingsleder Mette Neist forslag om at holde en læsepause blev 

modtaget positivt. Begrundelsen var, at alle fik mulighed for at sætte sig ind i 

indholdet. 

Efterfølgende udspandt der sig en debat om, hvorvidt det var noget 

Integrationsrådet kunne støtte, eller om det var en ren kommunal opgave. Det blev 

påpeget, at Justitsministeriet/Kriminalforsorgen støtter projektet med 100.000 kr., 

og at projektet vil blive gennemført uanset Integrationsrådets bevilling. Dog blev det 

understreget, at ”Ryste sammen turen” til Gjellerup i Aarhus kun vil blive 

gennemført, hvis Integrationsrådet bevilger det ansøgte beløb. 

Det, at der her var tale om integration, hvor det var etnisk danskere, der var 

målgruppen, er for mange en ny vinkel på integrationsindsatsen. Flere påpegede, 

at det ikke var en opgave for Integrationsrådet, men at det absolut var en 

kommunal opgave at igangsætte aktiviteter, det kunne få unge mennesker på rette 

køl. Andre mente, at det var meget relevant, at det kunne være 

holdningsdannende, give større forståelse, og dermed rummelighed. Hvis bare éen 

ville få en anden adfærd end før, ville projektet være en succes. 

Fordele og ulemper blev som beskrevet, drøftet, og det endte med en afstemning. 

15 stemte for og 4 stemte imod at støtte projektet. Det blev besluttet, at bevillingen 

gives under forudsætning af, at deltagerne visiteres fra hele Frederikshavn 

Kommune, og ikke kun fra Frederikshavn, som det står i ansøgningen. Samtidig 

skal der løbende fremsendes anonymiserede evalueringer. Den sidste 

forudsætning for bevillingen er, at deltagere/alternativt projektansøger kommer og 

orienterer om udbytte og effekt på et Integrationsrådsmøde, og efter behov på 

aktiviter igangsat af Integrationsrådet.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bilag 

Folder om infomøde IR 2009.pdf (dok.nr.137107/09) 

IR Avisartikel - info om IR - Skagen Onsdag (dok.nr.138191/09) 

Mail Social-, Børne- og Integrationministeriets kampagne "Alles valg 2013" (dok.nr.116891/13) 

Program Social-, Børne- og Integrationministeriets kampagne "Alles valg 2013" - Program 

Valgmødet.pdf (dok.nr.116893/13) 

Kandidater til Integrationspriserne 2013 søges (dok.nr.117152/13) 

Foreningen nydansker.pdf (dok.nr.118028/13) 
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5. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

1. Status på nyttehaver.  

Integrationsrådsmedlem Michael Vanbawi orienterer om benyttelse og 

status på nyttehaverne på Knivholt. 

2. Nye borgere fra øvrige lande i EU – med fokus på borgere fra det tidligere 

østeuropa. 

Integrationsrådsmedlem Kirsten From ønsker oplysninger om, hvordan 

situationen er for denne målgruppe. Hvilke tilbud får de (skole, sprog og 

fritid).  

Afdelingsleder Britta Andersen, Ungeområdet, øser ud af erfaringerne fra 

skole- og institutionsområdet.   

Afdelingsleder Mette Neist lægger op til en drøftelse af, om 

Integrationsrådets medlemmer/frivillighedskorpset kan være med til at gøre 

en forskel. 

(Punktet udsættes til næste møde). 

3. Værdi- og målgruppediskussion. 

Integrationsrådsmedlem Kirsten from har tidligere sat følgende punkter til 

diskussion: 

·         Fungerer vi efter formålet 

·         Målgruppe 

·         Rådets effektivitet – ressourcer taget i betragtning.  

  

På mødet den 26. januar 2013, meldte medlemmerne, som de var blevet 

opfordret til, hvilke tanker der lå lige for, når de tænker på integration, 

følgende sætninger ind. 

·         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 
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Sekretær Susanne Andersen har parret sætningerne, så de passer til 

et gruppearbejde. Medlemmerne inddeles i tre grupper, som hver får 

udleveret et sæt spørgsmål. Gruppearbejdet er sat til 30 min., hvorefter 

alle tre grupper afrapporterer.  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller punkterne til drøftelse. 

 

Beslutning Integrationsråd den 27. august 2013 

Ad 1:    Status på nyttehaver. 

Michael Vanbawi oplyste, at projektet var en kæmpe succes. Oplyste, at 

der var 7 familier fra Burma, en del andre med anden etnisk baggrund end 

dansk, og en del etnisk danskere. Alle gik positivt til opgaven, og der blev 

samarbejdet på tværs af etnisitet.  

Stor ros til Olav Madsen, som havde været med til at igangsætte projektet.  

Ruth Christensen oplyste, at der havde været kontakt til pressen. At 

pressen var mødt op for at lave en reportage, men at brugerne ikke mødte 

op som aftalt. Ruth Christensen vil igen forsøge at få en aftale i gang, da 

det vil være en fin måde at markedsføre nogle af de projekter, som 

Integrationsrådet igangsætter. 

Taget til efterretning. 

  

Ad 2:    Udsat, som oplyst i dagsordensteksten. 

Taget til efterretning. 

  

Ad 3:    Som følge af Kirsten Froms fravær, er det aftalt at udsætte punktet til næte 

møde. 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Mohammad Rafieh Noorani og Kirsten From 
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6. Nyt fra integrationsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator orienterer om, hvad der rør sig på integrationsområdet. 

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 27. august 2013 

Punktet udsættes til næste møde, da integrationskoordinator Bajro Terzic er 

fraværende. 

  

Fraværende: Mohammad Rafieh Noorani og Kirsten From 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/16407 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Eventuelt 

 

 
 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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