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1. Konstatering af Integrationsrådets sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet udpegede på sit møde den 29. januar 2014 følgende medlemmer til 

Integrationsrådet. Udpegningen er gældende frem til udgangen af 2017. 

  

Politikere: 

 Bahram Dehgan, A 

 Ida Skov, Ø 

 Jytte Høyrup, V 

 Flygtninge- og indvandrere: 

 Amanda Melanie Dennehy 

 Azam Stavad 

 Elisaveta Zhukova Wilhelmsen 

 Michael Wanbawi 

 Mohammad Rafieh Norani 

 Timur Shah 

 Yasmin Mellrose 

Lokale foreninger: 

  

·        Lone Høxbroe Pedersen (FUF) 

·        Ciara Ryan (Frivillige/DRK) 

  

Skolebestyrelser: 

 Vakant – meddeles efter valg til skolebestyrelserne. 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Bahram Dehghan var udpeget til at lede mødet til og med punkt 2: Valg af formand 

og næstformand.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende:     Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen var fraværende ved mødets start   

  

 

Bilag 

Godkendte vedtægter for Integrationsrådet (dok.nr.28582/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2909 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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2. Valg af formand og næstformand 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 og § 24, stk. 1 i den kommunale styrelseslov 

vælges formand og næstformand på det konstituerende møde.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at valghandlingen gennemføres. 

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Bahram Dehghan var udpeget til at lede mødet til og med punkt 2: Valg af formand 

og næstformand.  

Integrationsrådets medlemmer enedes om at påbegynde valghandlingen trods 

Elizaveta Zhukova Wilhelmsens fravær i starten af punktets behandling. 

  

Følgende blev valgt: 

Formand           Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 

Næstformand    Azam Stavad 

  

Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2912 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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3. Mødekalender 2014 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge vedtægterne skal der afholdes mindst 6 møder om året. 

Sekretariatet præsenterer forslag til mødekalender for 2014. Oplyser, at der ved 

datofastsættelsen er taget hensyn til politikernes øvrige mødeaktivitet. Det 

begrunder, at mødet i oktober er fastsat til onsdag. 

  

I de reviderede Vedtægter står der i § 1, stk. 2, at  

 Integrationsrådet er rådgivende i udformningen af byrådets 

integrationspolitik og skal høres om alle forslag (sociale, beskæftigelse, 

kulturelle osv.), som berører kommunens borgere med anden etnisk 

oprindelse end dansk. 

Det at Integrationsrådet bliver et høringsråd på lige fod med relevante politiske 

udvalg og øvrige råd er baggrund for, at møderne er planlagt til den første uge i 

måneden, augustmødet undtagen.   

  

Foreslåede mødedatoer: 

  

Tirsdag den 1. april 2014  

Tirsdag den 3. juni 2014  

Tirsdag den 12. august 2014  

Onsdag den 1. oktober 2014  

Tirsdag den 2. december 204. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der bliver vedtaget en mødekalender.  

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Mødekalenderen blev godkendt med påtale af, at aprilmødet blev afholdt den 9. 

april 2014. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3017 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Nedsættelse af forretningsudvalg 

 

Sagsfremstilling 

På Integrationsrådsmødet den 26. februar 2008 blev det besluttet, at der under 

Integrationsrådet skulle nedsættes et forretningsudvalg på 3 medlemmer. 

Forretningsudvalgets bevillingskompetence blev sat til 5.000,00 kr. 

Integrationsrådets formand og næstformand er fødte medlemmer af 

forretningsudvalget.  

Baggrunden for beslutningen var, at gøre det muligt både at behandle små 

ansøgninger på max. 5.000,00 kr. og at behandle andre konkrete henvendelser, 

som ikke kræver Integrationsrådets behandling og beslutning.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der vælges 1 medlem til forretningsudvalget. 

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Lone Høxbroe Pedersen blev valgt som medlem af forretningsudvalget. 

  

Forretningsudvalget består herefter af formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, 

næstformand Azam Stavad og medlem Lone Høxbroe Pedersen.  

  

Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2920 

 Forvaltning: cam 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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5. Valg af repræsentant til Det Lokale Beskæftigelsesråd 

 

Sagsfremstilling 

Siden kommunesammenlægningen har Integrationsrådet været repræsenteret i Det 

Lokale Beskæftigelsesråd. I forbindelse med det nye Integrationsråd skal der 

vælges et medlem til Det Lokale Beskæftigelsesråd.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at valg af repræsentant til Det Lokale 

Beskæftigelsesråd gennemføres. 

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Centerchef Flemming Søborg orienterede indledningsvis om de fremtidige 

ændringer, der forventes at træde i kraft på. 1. juli 2014.  

Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges i sin nuværende form. I stedet etableres 

der på landsbasis et antal TAR, som er et Tværgående Arbejdsmarkeds Råd. 

Baggrunden er at rådet skal kunne matche forventningerne til arbejdskraftens 

bevægelser på tværs af kommuner og regioner.  

Generel drøftelse af problemstillingen i forhold til arbejdskraften (borgere) med 

etnisk dansk eller ikke etnisk dansk baggrund. Drøftelserne endte ud i en 

ligestillingsproblematik, idet etniciteten skønnes mindre væsentlig. Det væsentlige 

er, at arbejdskraften får den bedste og mest relevante rådgivning og vejledning i 

forhold til uddannelses- og beskæftigelsesvalg.  

  

Rafieh Noorani og Ida Skov ønskede begge at blive valgt. De motiverede og 

orienterede hver især om deres interesse og baggrund for at stille op som 

kandidater.  

Ud af 10 stemmeberettigede medlemmer stemte 7 på Rafie Nourani. 

  

Rafie Nourani blev valgt som medlem af Det Lokale Beskæftigelses Råd.  

  

Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2919 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Valg af medlem og af suppleant til Repræsentantskabet for 

Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter skal 

integrationsrådet, som er nedsat efter integrationslovens § 43, stk. 2, 1, blandt 

medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk vælge et medlem og en 

suppleant til Repræsentantskabet. Valget gælder, som udpegningen til 

Integrationsrådet, for 4 år. 

På Repræsentantskabsmødet, som bliver afholdt i Vejle den 3. maj 2014, skal der 

vælges 5 medlemmer til Rådet For Etniske Minoriteter. En ny lov (Lovforslag L97), 

som blev vedtaget af folketinget den 20. februar 2014, giver mulighed for, at 

kommuner, der ikke har et Integrationsråd, kan blive medlem af 

Repræsentantskabet. Samtidig får de største kommuner hver en repræsentant i 

Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet består af 14 medlemmer. Frederikshavn 

Kommunes Integrationsråd har i den seneste 4 årige periode, været repræsenteret 

i Rådet for Etniske minoriteter.  

  

Om Rådets formål oplyser sekretariatet følgende: 

Rådet for Etniske Minoriteter vejleder social-, børne- og integrationsministeren i 

emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration. Rådet er endvidere 

initiativtager til andre aktiviteter og fyraftensmøder. De sidder med i en række 

udvalg og følgegrupper på integrationsområdet, kommunalt, nationalt og 

internationalt og påvirker og følger på den måde udviklingen på 

integrationsområdet. Endelig prøver de at skabe nuancerede billeder af etniske 

minoriteter i medierne og søger at medvirke til at fremme et inkluderende samfund 

igennem høringssvar til love og bekendtgørelser, men også igennem læserbreve, 

kronikker og pressemeddelelser. 

Flere oplysninger findes på http://www.rem.dk 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Integrationsrådet blandt sine medlemmer med 

anden etnisk baggrund end dansk vælger et medlem og en suppleant til 

Repræsentantskabet for Etniske Minoriteter. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Indledningsvis ridsede sekretæren op, at valg af medlemmer til REM, under 

henvisning til integrationslovens § 42, stk. 4, 2. punkt, skal foretages blandt 

medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller tilsvarende personer 

i kommunen. Det betyder at medlem og suppleant skal vælges blandt de 

medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, som Byrådet har udpeget. 

  

Amanda Melanie Dennehy blev valgt som medlem 

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen blev valgt som suppleant. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2952 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

http://www.rem.dk/
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Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

  

 

Bilag 

Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for 

Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for 

Etniske Minoriteter . (dok.nr.62648/14) 
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7. Medlemmer til Sundhedspanel 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte d. 18. september 2013 

Sundhedsudvalgets beslutning om at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et 

Sundhedspanel. Hermed blev Sundhedsrådet de facto nedlagt, og dets arbejde vil 

fortsætte i det nyetablerede Sundhedspanel. Sundhedspanelet vil mødes med 

Sundhedsudvalget til emnebaserede dialogmøder 1-2 gange om året. 

  

For at sikre, at alle af panelets medlemmer fremadrettet får de samme 

informationer fremsender administrationen hermed en opfordring til de 

interessenter, der tidligere var en del af Sundhedsrådet og fremover udgør 

Sundhedspanelet, om at udpege en repræsentant.   

  

Derfor bedes parterne om, at melde tilbage hvem fra deres regi der fremover vil 

varetage deres interesser i Sundhedspanelet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der udpeges en repræsentant til Sundhedspanelet.  

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Centerchef Flemming Søborg henviste til den danske sundhedsprofil, hvor det på 

det seneste er blevet kendt, at denne har social slagside, både blandt etnisk 

danskere og ikke etniske danskere. Forskningen viser klart, at der er 

sammenhæng mellem dårlig uddannelse og dårlig sundhedstilstand. 

(Misbrug, fedme og manglende motion) 

  

Amanda Melanie Dennehy blev valgt som medlem af sundhedspanelet.  

  

Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6410 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

De tilknyttede bilag gennemgås efter behov. 

  

Notat om tavshedspligt blev gennemgået. 

  

Notatet om arbejdet i Integrationsrådet er forældet og skal opdateres.(Sekretariatet) 

  

Medlems- og adresseliste blev opdateret. Ny medsendes referatet. 

  

Lone Høxbroe Pedersen, som er udpeget af FUF (foreningerne), orienterede om 

 projekt ”Robin Hood Event”, som er et stykke der skal opføres på Herregården 

Knivholt den 23. til 25. maj 2014. 

John Jørgensen, som er en af de ansvarlige, har tilbudt at møde op i foreninger 

eller grupper, for at orientere om projektet. Der er brug for mange aktive, både børn 

og voksne, og det vil være et fint ligestillingsprojekt, hvis de forskellige etnisiteter 

meldte sig som aktører. Interesserede kan møde op på Knivholt mandag til torsdag 

mellem kl. 10.00 og 14.00. 

  

Lone Høxbroe rundsender beskrivelse og folder omhandlende projektet.  

  

 

Punkter til behandling på næste møde i Integrationsrådet  

Dagsordenspunkter til behandling på kommende Integrationsrådsmøder: 

 Begrebsafklaring af ordet ”integration” Hvad forstår vi, og hvordan kan vi i 

fællesskab gøre en indsats der batter.  

 Hvordan kan Integrationsrådet gøres mere synligt? Hvad kan vi bruge 

Integrationspolitikken til? Integrationspolitikken splittes op i afsnit, med 

gennemgang og begrebsafklaring at et enkelt afsnit pr. møde.  

 Hvordan kan vi opbygge samarbejde mellem FUF(foreninger), skoler og 

institutioner og fagudvalg? 

Orientering om, at alle, der ønsker punkter på dagsordenen, kan sende en 

beskrivelse til sekretæren. 

Det er vigtigt for arbejdet med integration, at medlemmerne er med til at sætte 

dagsordenen. Dog er det vigtigt, at der hverken behandles person- eller 

enkeltsager på møderne.  

  

Sekretæren medsender blanket til udbetaling af kørselsgodtgørelse. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi og Yasmin Mellrose 

  

  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3013 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Notat om tavshedspligt (dok.nr.29942/10) 

Notat om arbejdet i Integrationsrådets  (dok.nr.29924/10) 

Medlems- og adresseliste - Integrationsrådet 2014 - 17 (dok.nr.35895/14) 
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9. Ansøgning 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til, at det tidligere Integrationsråd på sit møde 

den 27. august 2013 behandlede en ansøgning fra SSP konsulent Pernille Høgh 

på 27.500 kr. til en ”Ryste sammen tur” for 6 unge med psykosociale problemer. 

Beløbet skulle bruges på en tur til Aarhus, med besøg i Gellerup Parken og Bazar 

Vest. Formålet med turen var at nedbryde eventuelle barrierer og misforståelser 

omkring unge med anden etnisk baggrund end dansk. 

Ansøgningen blev efter afstemning bevilget under forudsætning af, at deltagerne 

visiteres fra hele Frederikshavn Kommune, og ikke kun fra Frederikshavn, som det 

står i ansøgningen. Udover det skal der løbende fremsendes anonymiserede 

evalueringer, og deltagerne/alternativt projektansøger skal komme og orientere om 

udbytte og effekt på et Integrationsrådsmøde og på relevante aktiviteter igangsat af 

Integrationsrådet. 

Som følge af etablering af Ungeenheden, er projektansvaret nu forankret i 

Ungeenheden. Projektstart blev forsinket, og SSP medarbejde Pernille Høgh, som 

har fået andet arbejde, har overgivet projektansvaret til kolleger i Ungeenheden. 

Af en fremsendt evalueringsskrivelse fremgår det, at deltagernes psykosociale 

problemstillinger, særligt i forhold til stabilitet, misbrug og kriminalitet, er så 

massive, at de projektansvarlige har valgt ikke at gennemføre den planlagte tur til 

Aarhus. 

  

I stedet ønsker de projektansvarlige at måtte bruge de bevilgede midler til indkøb af 

7 mountainbikes, som tænkes brugt af unge mellem 18 – 25 år, som skal på 

virksomhedsbesøg eller i virksomhedspraktik. Baggrunden er erfaringer der viser, 

at personer, der bevæger sig fysisk, har større forudsætning for også at flytte sig 

mentalt. 

Tanken er, at cyklerne tillige skal bruges til decideret motion, indlagt i 

undervisningen, hvor sigtet er naturoplevelser, fysisk aktivitet og øget bevidsthed 

om, at cyklen er et anvendeligt transportmiddel. Sluttelig vil der blive etableret 

værkstedsundervisning i vedligeholdelse af cykler. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen drøftes og at Integrationsrådet tager 

beslutning til ønsket om indkøb af de ønskede mountainbikes.   

 

Beslutning Integrationsråd den 9. april 2014 

Indledningsvis oplyste sekretariatet, at Integrationsrådets budget for 2014 er på 

124.950,00 kr. 

  

Efter en grundig orientering om den oprindelige ansøgning blev den beskrevne 

ændring drøftet. Enighed om at det var svært at finde integrationsaspektet. 

  

Det blev besluttet at tilbagevise støtte til indkøbet af 7 mountainbikes.  

I tilbagevisningsskrivelsen opfordres de projektansvarlige til at sende en ny 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5876 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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ansøgning, med sigte på integration.   
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 
   

      

Timur Shah 
   

      

Azam Stavad 
   

      

Vakant Skolebestyrelse 
   

      

Jytte Nimand Høyrup 
   

 

      

Michael Vanbawi 
   

      

Yasmin Mellrose 
   

      

Lone Høxbroe Pedersen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Mohammad Rafieh Noorani 
   

      

Amanda Melanie Dennehy 
   

      

Ciara Ryan 
   

      

Ida Skov 
   

 

 
 


