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1. Økonomi pr. 10. december 2013. 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at udgifterne i forbindelse med valgmødet den 

18. december 2013 

beløber sig til ca. 34.000,00.  

Restbudget udgør, før udgifterne til aftenens afslutning, ca. 47.000 kr.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og Jette fabricius Toft.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3467 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Ansøgninnger 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at Pernille Høeg har fået nyt arbejde pr. 1. 

december 2013, og at Jane Elisabeth Arvidsson og Tine Andersen har overtaget 

ansvaret for projektet. Alle aftaler om rapportering, som fremgik af 

bevillingsskrivelsen, står ved magt.Beløbet på 27.500 er overført. 

Projektet er startet, men der er for nuværende kun 3 deltagere. Ekskursionen til 

Aarhus bliver først i 2014. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og Jette Fabricius Toft. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2113 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Center for arbejdsmarked orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til lovgivningen om, at merudgifter til dækning 

af transport er blevet strammet op for de borgere, som deltager i 

Integrationsprogrammet. Den problemstilling træder tydeligt frem i forbindelse med 

bosætning af nye flygtninge i Sæby og, ikke mindst, i Skagen. 

  

I Integrationslovens § 23 f står der: 

  

§ 23 f. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte 

udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens 

deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle 

ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunalbestyrelsen kan 

herunder dække udgifter til 

1) deltagelse i særlige forløb, 

2) transport, 

3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, 

4) helt særligt undervisningsmateriale og 

5) egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering efter § 

23 a, stk. 1, nr. 2, af en varighed på ikke over 26 uger. 

Stk. 2. Udlændinge, der modtager tilbud om ansættelse med løntilskud, kan ikke 

modtage hjælp efter stk. 1, nr. 2. 

  

Jobcenter Frederikshavn oplever i stigende grad, at integrationslovens §23f 

spænder ben for integrationen af den del af kommunens udlændinge, der har 

bopæl udenfor Frederikshavn by. I særdeleshed er der udfordringer i forhold til de 

udlændinge der boligplaceres i Skagen. Disse udlændinge får hver måned en 

ekstra udgift til transport på op til 900 kr, således at de kan køre med toget til 

Frederikshavn - Sprogskolen. 

De færreste er berettiget til økonomisk hjælp til transporten, idet de har et, på 

papiret, højt rådighedsbeløb. 

Afslag på økonomisk hjælp til transport medfører frustrationer og vrede ved flere af 

udlændingene. De bliver vrede over, at de er placeret i Skagen/Sæby, når andre 

udlændinge, der er placeret i Frederikshavn by, ikke har denne ekstra udgift. 

Yderligere medfører det megen uro i deres integrationsforløb, idet der oftere skal 

indkaldelses til samtaler, hvor reglerne igen og igen skal forklares, og hvor der skal 

indstilles til træk i deres ydelse, idet de vælger at udeblive fra Sprogskolen. 

Herudover forsøger flere at de berørte selv at skaffe sig bolig i Frederikshavn by, 

hvilket forhindrer en spredning af udlændingene ud over hele kommunen. 

  

Der er ikke lovhjemmel til, at Jobcentret kan se bort fra den økonomiske vurdering, 

der udelukkende er gældende på integrationsområdet. På alle andre lovområder, er 

tilskud til transport i forbindelse med deltagelse i tilbud ikke afhængig af en 

økonomisk beregning. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3493 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: IR/AMU/BR 
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Jobcentret er således interesseret i at skabe opmærksomhed omkring denne 

udfordring, og opfordrer derfor Integrationsrådet til at sende udfordringen videre til 

behandling i Arbejdsmarkedsudvalg og Byråd, i håb om anbefaling om, at 

folketinget tager reglerne op til revision. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen videresendes til behandling i 

Arbejdsmarkedsudvalg og Byråd med anbefaling om på skrift at gøre ministeren og 

relevante udvalg opmærksom på de uligheder der er for borgere i en ”langstrakt” 

kommune, specifikt hvilke problemer det giver i Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Under henvisning til lovgivningen på området blev det fremhævet, at problemet 

med dækning af transportudgifter alene gælder for borgere i integrationsperiode. 

Borgere, som er omfattet af Aktivlovens bestemmelser, kan få transportudgifter 

dækket 100 %.( § 82 og § 83 i LAB loven) 

Der blev stillet spørgsmål til, om det var lovens intentioner, at borgere i 

udkantsområder, i modsætning til borger med bopæl i de byer, hvor 

danskundervisningen afvikles, skulle påføres denne ekstraudgift for at kunne 

deltage i den lovpligtige danskundervisning. Ud over det blev spørgsmålet omkring 

boligplacering – med en uheldig skævvridning til følge– drøftet. 

  

Integrationsrådet ønsker en tilbagemelding fra Arbejdsmarkedsudvalget om,  

 Hvor mange borgere i integrationsperioden, der ikke kan få dækket 

transportudgifterne. efter en økonomisk vurdering,  

 Hvordan vægtes spørgsmålet om spredning rent politisk. 

Enighed om at videresende sagen til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget og i 

Byrådet.  

  

Fraværende: Michael Vanbawi, cai Møller og Jette Fabricius Toft 
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4. Nyt fra integrationsteamet 

 

Sagsfremstilling 

Integrationskoordinator Bajro Terzic orienterer om sidste nyt på området. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Integrationskoordinator Bajro Terzic oplyste, at de sidste personer fra 2013 kvoten 

kan komme frem til februar 2014. Oplyste at kvoten for 2014 er på 80 personer. 

Der er kommet flere enlige kvinder med børn fra Syrien, og der arbejdes med 

familiesammenføring. 

Der har været fine boligplaceringsforløb i både Sæby og Skagen. Oplyste til sidst, 

at medarbejdere fra familieafdelingen og fra børneinstitutionerne har holdt 

samarbejdsmøder. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/292 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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5. Integrationsråd 2014 til 2018 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at listen med kandidater er ved at være klar. 

Som det ser ud nu, er der kandidater til indstilling som medlem af Integrationsrådet, 

men der mangler suppleanter. Integrationsrådets nuværende medlemmer 

opfordres til at se på deres netværk, og til at opfordre personer til at lade sig 

indstille som suppleant. 

  

Byrådet vil på januarmødet behandle og udpege medlemmer til Integrationsrådet. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektørern indstiller at orienteringen bliver taget til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og jette Fabricius Toft. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/21768 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 17. december 2013 Side 10 af 14 

 

6. Valgmøde - Byrådsvalg 

 

Sagsfremstilling 

Sekretær Susanne Andersen orienterer om annonceringen af de aktiviteter, som 

Integrationsrådet havde været ansvarlige for. 

 Annoncen har været bragt i ugeaviserne i Skagen, Frederikshavn, Sæby 

og Østvendsyssel og i Nordjyske Stiftstidende, som også havde trykt 

pressemeddelelsen. 

 Kanal Frederikshavn annoncerede om valgmødet og omtalte 

valgintroduktionsvideoerne. 

 Frederikshavn Kommunes hjemmeside havde fast bannerreklame med 

henvisning til valgmødet den 18. november 2013. Det var tillige muligt at 

klikke ind på de valgintroduktionsvideoer, som Vrå Højskole havde udviklet 

– 14 sprog. 

  

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterer fra valgmødet, hvor 

Integrationsrådet havde entreret med firmaet YouGlobe, som til valgmøderne 

havde indspillet 4 små videoer, som skulle danne grundlag for aftenens debat. 

Formanden orientere i den forbindelse om, at det på forhånd fastlagte program og 

afviklingsform skabte lidt uro og utilfredshed fra de fremmødte. 

Formanden henviser til det store fremmøde, både af ikke etnidk danskere, af etnisk 

danskere og af kandidater fra de politiske partier. Alt i alt en meget positiv 

oplevelse, og samtidig et bevis på, at det er muligt at få målgruppen i tale.  

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at Frederikshavn Kommune endnu ikke har 

klarhed over, om de forskellige aktiviteter har fået flere ikke etnisk danskere til 

stemmeurnerne.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Generel stor tilfredshed med valgarrangementet. Flot opbakning og fremmøde fra 

interesserede borgere og fra de politiske kandidater.  

Med de mange gode erfaringer in mente var der enighed om, at Integrationsrådet 

en anden gang selv kan stå for lignende arrangementer.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og Jette Fabricius Toft. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/21572 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Orientering fra Styregruppen - Servicecenter Integration. 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer fra mødet i Styregruppen, som blev afholdt 

den 26. november 2013. Det bliver oplyst, at projektleder Helle Frank ikke har 

afleveret en skriftlig evalueringsrapport. 

Styregruppen gennemgik projektet. Fremhævede i den forbindelse hensigten med 

 afviklingen og med indsatsen. Det kom tydelligt frem, at der gennem hele 

projektperioden har være forskellige opfattelser af, hvad der er myndighedsopgaver 

og hvad der er råd og vejledning. Samtidig var der ingen tvivl om, at 

projektlederens opgave, efter at frivillighedskorpset trådte til, havde ændret sig til 

en form koordinerende indsats.  

  

Der bliver tillige orienteret om, at Styregruppen ikke har tagetr stilling til, om 

projektet skal genoptages, men det blev synliggjort, at følgende problemstillinger 

skal gennemdrøftes og afklares. 

  

·         Hvad er projektets målsætninger. 

·         Hvordan frivillige bliver drivkraften i opgaveløsningen. 

·         Hvordan opgaverne mellem myndighed og projektet afgrænses.  

·         Hvad er projektets succeskriterier. 

·         Idealmodeller for projektets organisering. 

  

Arbejdsmarkedsudvalget bevilgede 50.000 kr om året i 4 år. Projektet var, som alle 

ved, længe om at komme til start, hvorfor det først udløber i 2015, og ikke som det 

står i referatet fra, i 2013. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at det nye Integrationsråd drøfter Servicecenter 

Integrations fremtid. 

 

Beslutning Integrationsråd den 17. december 2013 

Under henvisning til referatet fra mødet i Styregruppen blev det fremhævet, at der 

fortsat er behov for vejledning og rådgivning af målgruppen.  

Enighed om at anbefale, at det nye Integrationsråd igangsætter en kampagne med 

det mål at etablere kontakr med personer og familier, som har interesse i at gøre 

en frivillig indsats på området.  

Parallelt med det, ønskes der en afklaring af, hvilken indsats der allerede udføres 

at frivillige, både af kontaktpersoner og foreninger. 

På sigt ønsker Integrationsrådet, at siden omhandlende Integrationsrådet 

udbygges. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3826 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Evaluering af 26.11.2013 (dok.nr.188293/13) 
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8. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Det blev oplyst, at undervisningsstart på Sprogskolen er tilpasset Skagentogets 

ankomsttider. Starttidspunkt er derfor 8.15. 

  

Integrationspolitikken er blevet godkendt på Byrådsmødet den 27. november 2013.  

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Cai Møller og Jette Fabricius Toft. 

 

 
 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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