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1. Evaluering af Futura 

 

Sagsfremstilling 

Futura er et samarbejde mellem KL og fire kommuner. Futura vil udvikle nye 

metoder til, at lave en opsøgende indsats og finde ud af, hvad der virker i arbejdet 

med at få flere ægtefælleforsørgede i job. Futura er en del af 4 partsaftalen, som 

regering har indgået med DA, LO og KL om, at styrke den beskæftigelsesrettede 

integration. Projektet løber indtil udgangen af 2013 og er støttet af 

Beskæftigelsesministeriet. Projektet er organiseret lokalt i Jobcenter Frederikshavn, 

Integrationstemaet. Projektet er afsluttet pr. 31. marts 2014. 

  

Mål og målgruppe 

Målet med projektet er, at yde en særlig indsats for, at fremme målgruppens 

deltagelse i arbejdslivet, skabe jobåbninger samt styrke deltagernes generelle 

tilknytning til det danske samfund. 

  

Målgruppen er:   

 Ægtefælleforsørgede udlænding, der er omfattet af Lov om en Aktiv 

Beskæftigelsesindsats (LAB) § 2.10. Gruppen består fortrinsvis af kvinder, 

der tidligere har fået tilbudt et 3 årigt integrationsforløb, men ikke har fået 

fodfæste på arbejdsmarkedet. 

 Ægtefælleforsørgede udlændinge, der er omfattet af Integrationslovens § 

2.3. Gruppen består i Frederikshavn Kommune primært af kvinder, cirka 

halvdelen med lavt uddannelsesniveau (3-7 år i hjemlandet), med 

manglende kompetencer i forhold til at indgå på arbejdsmarkedet.    

Projektets aktiviteter 

Projektet er bygget op omkring 10 aktiviteter med udgangspunkt i hovedtemaet på 

beskæftigelse. 

Aktiviteterne blev afholdt som jobseminarer med oplægsholdere, besøg fra 

arbejdsgivere, gruppearbejde m.m.  

  

Planlagte aktiviteter: 

 Besøg af og vejledning fra virksomhedskonsulent 

 Sparring mellem netværksdeltagerne 

 Oplæg om beskæftigelsesmuligheder i Nordjylland 

 Besøg af arbejdsgiver 

 Besøg på virksomheder 

 Besøg fra rollemodeller 

 Oplæg fra fagskoler med info om faglig opkvalificering 

 Vejledning/sparring fra Jobcentermedarbejdere (integrationsteamet) 

 Inddragelse af ægtefæller på tværs i netværket 

 Konkret jobsøgning 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/9382 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: AMU/LBR 
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Succes kriterier: 

Projektet havde følgende 3 succeskriterier:  

  

Succeskriterium 1: Idet Frederikshavn er forholdsvis mindre end de øvrige 

deltagende kommuner i projektet, nedsættes målene for projektet. Således er 

målene for Frederikshavn Kommune, at der efter den 2-årige projektperiode er 

mindst 40 personer, der har modtaget tilbud om deltagelse i projektet.  

 Målet er indfriet, pr. 31 marts 2014 har 47 kvinder i alt fået tilbud /invitation 

til, at deltage i Futura.   

Succeskriterium 2: Mindst 8 i ordinært arbejde, og yderligere mindst 16 er eller har 

været i beskæftigelsesrettet tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats eller 

Integrationsloven.  

 Målet, at mindst 8 er i ordinært arbejde, er indfriet. Der er 12 der har fået 

ordinært arbejde. 

 Målet, at mindst 16 er eller har været i beskæftigelsesrettede tilbud, blev 

stort set indfriet, da 15 har deltaget i forskellige tilbud. Herudover har 4 

påbegyndt en uddannelse.  

Succeskriterium 3: Der forstilles umiddelbart oprettelse af en netværksgruppe i 

Frederikshavn, men det kan være nødvendigt at etablere andre netværksgrupper, 

hvis målgruppen i et geografisk område er stort nok til det. Der kan desuden være 

behov for at oprette flere netværksgrupper for at undgå at kompetencespændet 

mellem deltagerne bliver for stort. Desuden forsøges oprettet nyt netværk 

bestående af ægtefæller til målgruppen. 

 I og med, at fremmødet ret hurtigt faldt, så er målene i samarbejdsaftalen i 

forhold til form og indhold på netværksmøderne ikke opfyldt. Dette skyldes 

først og fremmest, at hovedparten af deltagerne forholdsvist hurtigt kom i 

aktivitet og/eller job. Dette havde den sideeffekt, at deres deltagelse i 

netværksmøderne blev meget sporadisk. Således blev en del af de på 

forhånd planlagte aktiviteter, såsom ægtefælle netværk, vanskelige at 

gennemføre.  

Projektets samlede resultater 

47 personer har fået tilbud om deltagelse i Projekt Futura. Nogle af disse har fået 

tilbud flere gange. 29 personer valgte, at deltage i projektet. Ud af de 29 var der 5, 

der faldt fra på grund af sproglige og personlige udfordringer. 24 personer har 

gennemført forløbet. 

  

Følgende er opnået:  

  

Ordinært arbejde 12 

Uddannelse 4 

Løntilskud 3 
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Virksomhedspraktik 7 

Kursus i arbejdsmarked og samfundsforståelse 6 

Barsel 1 

Overgå til kontanthjælp 1 

Flytter fra kommunen 1 

Eksternt tilbud/ordblindekursus 1 

Sprogskole 1 

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014 

Indstillingen tiltrådt. 

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Orienteringen blev suppleret med oplysningen om, at et sådan projekt er et 

engangsforløb, og at der dermed ikke kan søges midler til at fortsætte. 

Integrationsteamet, som samarbejder på tværs i organisationen, vil, hvor det er 

muligt, implementere form og erfaringer.  

Stor ros fra politikerne. 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

Evaluering Futura (dok.nr.81947/14) 
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2. Frederikshavn Kommunes modtagerprogram 

 

Sagsfremstilling 

Modtagelse af nye flygtninge 

En god modtagelse af nye borgere, som får opholdstilladelse som flygtninge i 

Danmark, har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og 

deltagende medborgere i det danske samfund. Det er kommunernes opgave at 

modtage og introducere nyankomne udlændinge til det danske samfund.  

De lovgivningsmæssige rammer 

  

Lov om integration af udlændinge i Danmark  

Integrationsloven er den lovgivningsmæssige ramme for integrationen af flygtninge, 

familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Lovens overordnede formål er at 

skabe rammerne for, at udlændinge, som får opholdstilladelse i Danmark, gennem 

en målrettet integrationsindsatsbliver introduceret til det danske samfund på en 

hensigtsmæssig måde, og at de ved denne og egen indsats bliver ydende og 

deltagende medborgere i det danske samfund på lige fod med øvrige borgere. 

  

Udlændingeloven 

Loven indeholder bl.a. regler om indrejse og adgang til Danmark samt om 

adgangen til tidsubegrænset opholdstilladelse. 

  

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Danskuddannelsesloven indeholder regler om undervisning i dansk som 

andetsprog for voksne. 

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik 

Loven indeholder regler om redskaberne i beskæftigelsesindsatsen for personer, 

der ikke er omfattet af integrationsloven: “Vejledning og opkvalificering”, 

“Virksomhedspraktik”, “Ansættelse med løntilskud” og forskellige tillægsydelser, 

reglerne om individuelt kontaktforløb, krav om jobplaner, ret og pligt til tilbud m.m. 

  

Personkreds omfattet af boligplaceringsreglerne 

Udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller 8 

(asyl og kvoteflygtninge), § 9 b (humanitær opholdstilladelse), § 9 c, stk. 2 eller 3 

(udsendelseshindrede eller uledsagede mindreårige, som ikke er meddelt asyl) 

eller § 9 e (udlændinge fra Kosovo), jf. integrationslovens § 2, stk. 2. Langt 

størstedelen af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, er personer, 

som selv er rejst til Danmark (spontane asylansøgere). Udlændingestyrelsen 

behandler 

ansøgninger om asyl i første instans, og de spontane asylansøgere er bl.a. til 

samtale omkring deres asylmotiv hos Udlændingestyrelsen i Center Sandholm. 

  

Kvoteflygtninge 

En flygtning bosiddende uden for Danmark kan blive genbosat i Danmark efter en 

aftale med De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) eller 

en lignende international organisation. Flygtninge, som genbosættes i Danmark, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9512 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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udgør en langt mindre gruppe end de flygtninge, som selv rejser ind i landet. 

Landstal 

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallet er 

et skøn over det antal flygtninge, man forventer, vil få opholdstilladelse i Danmark i 

det pågældende år, og som derfor skal bo her i landet. 

Kvoter 

På baggrund af landstallet forsøger landets kommunekontaktråd at blive enige om, 

hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne — på regionskvoter. Derefter 

forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. 

Hvis kommunekontaktrådene eller kommunerne ikke kan blive enige, bliver 

kvoterne fastsat af Udlændingestyrelsen. 

  

Boligplacering 

Nyankomne flygtninge boligplaceres ud fra de årligt fastsatte kommunekvoter. Det 

er Udlændingestyrelsen, der afgør, i hvilken kommune den pågældende flygtning 

skal bo. Formålet med kvoteordningen er bl.a. at sikre en mere jævn geografisk 

fordeling af nyankomne flygtninge. 

  

Visitation og boligplacering 

Når en flygtning har fået opholdstilladelse i Danmark, afgør Udlændingestyrelsen, 

hvilken kommune flygtningen skal visiteres til, og orienterer den pågældende 

kommune. Det følger af integrationslovens § 11, at Udlændingestyrelsen afgør 

visiteringen ud fra de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, den pågældende 

flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen. 

En kommunalbestyrelse har pligt til at anvise en flygtning, der er visiteret til 

kommunen, en bolig i kommunen (boligplacering), jf. integrationslovens § 4. 

Kommunen skal snarest muligt anvise den pågældende en permanent bolig og 

registrere vedkommende i Folkeregistret som tilflyttet landet i den pågældende 

kommune. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal 

kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted - 

integrationslovens § 12 og § 10, stk. 3. 

Kommunen skal være klar med en bolig (evt. midlertidigt opholdssted) og øvrig 

modtagelse senest den 30./31. i den følgende måned efter tidspunktet for 

visiteringsafgørelsen. Hvis en flygtning er blevet visiteret fx den 8. januar, overtager 

Kommunalbestyrelsen ansvaret den 1. marts. Kommunalbestyrelsen kan dog med 

flygtningens samtykke overtage ansvaret før udgangen af den første hele måned 

efter afgørelsen om visitering. 

Familiesammenførte udlændinge er ikke omfattet af integrationslovens 

boligplaceringsregler. Det skyldes, at disse udlændinge forudsættes at skulle have 

samme bopæl som den eller de personer, der allerede er bosat i Danmark, og som 

de familiesammenføres med. Kommunen er altså ikke forpligtet til at anvise bolig til 

nyankomne familiesammenførte udlændinge. 

  

Integrationsprogram og introduktionsforløb 

Kommunerne har i samarbejde med de enkelte udlændinge ansvaret for at 

integrere de udlændinge, som er omfattet af integrationsloven. Kommunerne skal 

som hovedregel tilbyde et integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte 

samt et introduktionsforløb til indvandrere (bl.a. arbejdskraftindvandrere og deres 
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medfølgende ægtefæller, au pairs, udlændinge med ophold med henblik på skole- 

og praktikophold eller studier samt udlændinge, som har erhvervet opholdsret i 

medfør af EU-reglerne), jf. integrationslovens § 2, stk. 4, og som er fyldt 18 år på 

det tidspunkt, hvor kommunen overtager ansvaret for den pågældende. 

Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet skal sikre, at nyankomne 

udlændinge får mulighed for at blive integreret hurtigst muligt og mest 

hensigtsmæssigt i det danske samfund. Det skal ske gennem en 

integrationsindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for 

sin egen integration. Nyankomne udlændinge skal støttes i at tilegne sig de 

sproglige, kulturelle og faglige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne 

deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Integrationsindsatsen skal 

også sigte mod, at udlændinge så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende 

gennem beskæftigelse. 

Både integrationsprogrammet og introduktionsforløbet består af tre elementer: 

• Danskuddannelse efter danskuddannelsesloven 

• Beskæftigelsesrettede aktiviteter 

  

Integrationskontrakt og erklæring om aktivt medborgerskab 

  

Integrationskontrakt 

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal underskrive en 

integrationskontrakt med kommunalbestyrelsen, som kommunalbestyrelsen 

løbende skal følge op på. Kommunalbestyrelsen skal, inden der er gået en måned 

efter modtagelsen af en nyankommen flygtning eller familiesammenført udlænding, 

tilbyde integrationsprogrammet og udarbejde en integrationskontrakt sammen med 

den pågældende. 

  

Erklæring om aktivt medborgerskab  

Udlændingen skal samtidig underskrive en erklæring om aktivt medborgerskab i det 

danske samfund for at og at gøre udlændingen bevidst om, at det danske samfund 

forventer, at man gør en indsats for at blive integreret som medborger på lige fod 

med andre borgere. 

  

Danskuddannelse 

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til nyankomne 

udlændinge. Formålet med danskuddannelsen er at bidrage til, at voksne 

udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og 

integrationsmål opnår dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og 

samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på 

lige fod med samfundets øvrige borgere. 

  

Overgivelsen fra asylcenter til kommune 

Et asylcenter er et indkvarteringssted for asylansøgere, hvor de opholder sig, mens 

deres asylsag behandles. 

Centeroperatørerne skal i samarbejde med integrationskommunen medvirke til, at 

der sker en hensigtsmæssig overgang fra præasylfasen til integrationsfasen for 

beboere, der opnår opholdstilladelse. 

Den gode modtagelse kræver, at man er opmærksom på, at forskellige mennesker 
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har forskellige muligheder og behov og derfor skal vises forskellige hensyn. 

Kommunens integrationsindsats starter allerede inden, flygtningen er ankommet til 

kommunen. 

Det er vigtigt for den nye borger at føle sig velkommen i kommunen fra den første 

dag. Det er i denne sammenhæng af stor betydning, at man afstemmer 

forventninger til den nyankomnes muligheder og fremtidsplaner i kommunen og 

giver en grundig introduktion til den nye situation, herunder den fremtidige 

økonomi. Ligesom ved overgivelsessamtalen er det vigtigt at sikre sig, at den nye 

flygtning forstår, hvad der foregår. Derfor er det vigtigt især ved ankomsten og den 

første tid at anvende tolk, hvis det skønnes nødvendigt. 

Den første tid er ofte en meget aktiv og hektisk tid, da den er forbundet med en del 

praktisk organiseringsarbejde. Fremskaffelse af bolig, udfyldelse af diverse 

kontrakter og papirer, tilmelding til sprogskole, information til lokalområdet osv. Men 

modtagelsen strækker sig ofte langt ud over denne tidsramme. Og derfor er den 

gode modtagelse også afhængig af mange andre faktorer end det, der umiddelbart 

handler om den fysiske flytning, praktiske organisering og overgivelse fra center til 

kommune. 

  

Repatriering 

Mange flygtninge har en stor drøm om at vende tilbage til deres hjemland, når 

omstændighederne tillader det. De savner den tilbageværende familie, sproget, 

traditionerne, klimaet, maden mv. og de muligheder og den identitet, der er 

forbundet med at leve i det land, hvor man er født. Et ønske om at rejse hjem kan 

blive en barriere for integrationen i Danmark.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Integrationskoordinator Bajro Terzic supplerede med, at den oprindelige kvote 

tildelt Frederikshavn Kommune i 2014, var på 80 flygtninge, men at antallet er 

steget til 106 voksne. Hertil kommer børn og familiesammenførte. Der bliver 

indgået en gensidig kontrakt mellem Integrationsteamet og den nyankomne. 

Kontrakten tages op hver tredje måned. I starten er der tolk med. 

  

Oplyste, at det er asylansøgere, der bor på Aktivitel på Knivholtvej, og at det er 

Vesthimmerlands Kommune, der er entreprenør på opgaven.  

Integrationsteamet har et godt og konstruktivt samarbejde med vuggestuer, 

børnehaver, skoler, arbejdsmarkedet og de frivillige organisationer. 

Stor ros til integrationsteamet, som består af få medarbejdere, sags mængde og 

kompleksitet i opgaveløsningen taget i betragtning. 

Centerchef Flemming Søborg orienterede kort om Frederikshavn Kommunes 

økonomiske situation.  

Oplyste, at der i øjeblikket er fokus på afbureaukratisering og på områder, hvor den 

statslige detailstyring er uhensigtsmæssig. Borgmester Birgit S Hansen vil på et 

møde den 16. juni 2014 orientere Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe 

Vestager om problemstillingerne. Et af problemerne (§23f) som har været 

behandlet på et tidligere Integrationsrådsmøde og som blev videresendt til 
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Arbejdsmarkedsudvalget, er på dagsordenen til AMU-mødet den 16. juni 2014. 

Problemet er, at flygtninge, som er i den 3 årige integrationsperiode, og som er 

bosiddende i Skagen, Sæby og andre byer udenfor Frederikshavn, ofte har 

transportudgifter til Frederikshavn, når de skal deltage i den lovpligtige 

danskuddannelse – op til 1.000,00 kr. pr voksen. 

Center for Arbejdsmarked (CAM) ønsker at gøre ministeren opmærksom på 

udfordringen vedrørende transportudgiften til udlændinge, som deltager i 

danskuddannelse under integrationsprogrammet. 

  

Drøftelse af den uvurderlige hjælp, som de frivillige organisationer og foreninger 

yder integrationsteamet.  

Sekretæren medsender listen over det i sidste periode etablerede frivillighedskorps. 

Alle medlemmer bedes revidere listen. Politikerne er velkomne til også at skrive sig 

på listen.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

IR Kompetenceoversigt - (dok.nr.91919/14) 
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3. Økonomi pr. 20. maj 2014 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet oplyser, at der er 120.533,00 kr. til forbrug resten af år 2014.  

Det er muligt at søge om midler til småprojekter, herunder kulturelle aktiviteter, hvor 

målet er integrationsfremme. Der kan ikke søges om midler til dækning af 

driftsudgifter.  

Ansøgningsskemaet findes på Integrationsrådets hjemmeside.  

Siden kommunesammenlægningen er der bevilget penge til forskellige projekter.  

Se bilag. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen bliver taget til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Orienteringen blev suppleret med en opfordring til alle om at oplyse til 

ansøgningsmuligheden. 

Under henvisning til de flotte resultater, der er opnået i det tidligere omtalte projekt 

Futura, blev sekretæren bedt om at sende evalueringsrapporten fra projekt ”Vejen 

til job” med som bilag til referatet. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

Bevillingsoversigt - projekter (dok.nr.97629/14) 

Ny slutevaluering - Vejen til job.pdf - Adobe Reader - 100807 evaluering - Vejen til 

job.pdf (dok.nr.84853/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9397 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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4. Synliggørelse af Integrationsrådet 

 

Sagsfremstilling 

Der har længe været et markant ønske om at synliggøre Integrationsrådets 

indsatsmuligheder. På mødet den 9. april 2014 blev det besluttet at tage punktet på 

dagsordenen. 

Som inspiration og optakt til en mindre brainstorm, listes nogle indsatsområder. 

  

1. Artikel/meddelelse i lokalaviser. 

·         Lidt info om IR; 

·         Lidt om de projekter, som var en succes; 

·         Hvordan IR kan støtte projekter (ansøgningsskema). 

2. Facebook profil. 

3. Flyer med info om Integrationsrådet, og om hvordan man kan få/søge 

økonomisk støtte til projekter i integrationsregi. Integrationsrådets 

medlemmer udleverer flyers til  

institutioner/foreninger/personer, som kan komme med nogle spændende 

ideer til projekter. 

4. Aktiviteter i samarbejde med biblioteket, eksempelvis som dette: 

Far & søn. Foredrag ved Isam B 

Et foredrag om negativ social arv, identitet og livsstil. Isam deler ud af sine 

erfaringer omkring sammenspillet mellem hjemmet og klassen, gaden og 

fædreland, dem og os. Hvordan skaber vi en fællesskabs ånd og en 

fællesløsning, som kan rumme diversiteten i vores samfund og de sociale 

udfordringer vi møder i dag. Som far til en dreng på 4 år, som dansker og 

som muslim søger Isam at sætte ord på kunsten at skabe en ny dansk 

identitet. Vær med i debatten – vi har alle et ansva. 

Isam Bachiri er bedst kendt som 1/3 af den succesfulde danske gruppe 

Outlandish, som til dato har udgivet fire albums. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse, herunder prioritering af 

indsatsmulighederne. 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Ad 4.1: Artikel/meddelelser i lokalaviser. 

Enighed om at forbedre kontakten til pressen. Følgende projektet og tiltag 

tages: 

 Pressemeddelelse om Integrationsrådets arbejde og funktion. Flemming 

Søborg, Mette Neist og Susanne Andersen igangsætter arbejdet i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9661 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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samarbejde med Elizaveta Z. Wilhelmsen.. 

 Pressemeddelelse fra integrationsteamet om projekt Futura, om 

samarbejdet med virksomhederne og om det flotte resultat. 

 En artikelserie om de opgaver, der følger med at være udpeget til 

Integrationsrådet – herunder om ansøgningsmuligheder og om 

frivillighedskorpset. 

Ad 4.2. Udsættes til næste møde. 

Ad 4.3. Udsættes til næste møde 

Ad 4.4.  

        Aktiviteter i samarbejde med biblioteket, eksempelvis som det omtalte i 

sagsfremstillingen. 

        Enighed om at indgå samarbejde om afvikling af relevante arrangementer. 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

Ansvarsområder - oversigt - 2014 (dok.nr.91538/14) 
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5. Integrationspolitik: Småbørnsfamilier 

 

Sagsfremstilling 

  

Politikken er bygget op omkring 5 fokusområder, som indeholder emner, der har 

betydning for os hele livet: 

 Småbørnsfamilier 

 Børn og unge 

 Unge og voksne - uddannelse og beskæftigelse 

 Et aktivt og værdigt seniorliv 

 Fritid og sundhed 

Punktet der omhandler småbørnsfamilier, indeholder bl.a. et afsnit om hjemmets og 

dagtilbuddenes betydning i forhold til en tryg opvækst. Hvad er det, man som 

forældre og dagtilbud skal være opmærksom på, for at de mindre børn bliver 

inkluderet. 

  

Herudover er det er afsnit der beskriver sprogstimuleringens og samarbejdets 

betydning for, at de mindre børn bliver styrket sprogligt. 

Punktet afsluttes med en beskrivelse af kommunens hensigter på området, samt en 

opsplitning af, hvad man som forældre selv kan gøre. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

På grund af tidsnød udsættes punktet til næste møde. 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9429 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Lokal Integrationspris 

 

Sagsfremstilling 

  

Før kommunesammenlægningen, var der kutyme for årligt at uddele en lokal 

integrationspris. Prisen har tidligere være en kunstgenstand eller et pengebeløb. 

Modtagere kan være en virksomhed, en forening, en person eller en gruppe af 

personer. 

  

Muligheden blev drøftet i det tidligere Integrationsråd. Det blev besluttet at lade det 

nye Integrationsråd træffe beslutning om at genoptage eller forkaste forslaget. 

Formålet med at uddele den årlige integrationspris er at sætte fokus på 

integrationen af etniske minoriteter og at synliggøre Integrationsrådets eksistens i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Det oplyses, at kandidater tidligere er blevet rekrutteret efter synliggørelse af 

muligheden via annoncering og presseomtale, hvor virksomheder, foreninger og 

privatpersoner eller grupper af personer opfordres til at sende forslag ind på 

kandidater, der har gjort en særlig indsats på integrationsområdet.  

Alle forslag, som skal begrundes i kandidatens indsats for at fremme integration og  

ligestilling, skal sendes til Integrationsrådets sekretariat. Det er Integrationsrådet 

der udvælger kandidaten og tager stilling til hvordan, hvornår og af hvem, 

integrationsprisen skal uddeles.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der efter en konkret drøftelse træffer beslutning 

om, hvorvidt uddelingen af den Lokale Integrationspris skal genoptages.  

  

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

På grund af tidsnød udsættes punktet til næste møde. 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

Foreningen nydansker.pdf (dok.nr.118028/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19070 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Lokalsamfundet bygger bro - Ny hverdag i Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Projektet ”Lokalsamfundet bygger bro” er et nyt treårigt projekt. Projektet sker i 

samarbejde med 5 endnu ikke udvalgte kommuner. Alle kommuner, der modtager 

nyankomne flygtninge i perioden 2014-2016, kan søge om at deltage i projektet. 

Senest den 27. juni 2014 skal der sendes en hensigtserklæring, hvis Frederikshavn 

Kommune ønsker at søge om deltagelse i projektet. Formålet med projektet er, at 

afprøve metoder og synliggøre den værdi, som civilsamfundet kan tilføre i 

modtagelsen af nyankomne flygtninge.  

  

Projektet ejes af de involverede kommuner og lokalsamfund. Dansk 

Flygtningehjælp og Røde Kors understøtter processen ved at stille 

konsulentbistand til rådighed med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold. KL (Kommunernes Landsforening) og en række 

civilsamfundsorganisationer indgår som samarbejdspartnere. Dansk 

Flygtningehjælp og Røde Kors faciliterer de indledende dialoger mellem 

samarbejdspartnerne, laver udkast til lokale samarbejdsaftaler og tilbyder sparring 

med kommunen og samarbejdspartnere undervejs. Derudover sikres løbende 

opfølgning og nøje dokumentation af erfaringer og resultater.  

  

Hvad får Frederikshavn Kommune ud af at være med?  

 Etablering af netværk, der kan understøtte de nyankomnes vej ind på det 

danske arbejdsmarked og uddannelsessystemet  

 Styrket samarbejde med det lokale civilsamfund med fokus på god 

modtagelse 

 Øget netværk omkring den nyankomne til støtte og hjælp i flygtningens 

hverdagsliv 

Udvælgelseskriterier for deltagelse:  

 Variationer i forhold til kommunestørrelse, land/by, antallet af nyankomne 

flygtninge/familiesammenførte, typer af nyankomne 

 Politisk og ledelsesmæssig opbakning til deltagelse i projektet 

 Udviklingspotentiale i forhold til at styrke samarbejdet med civilsamfundet 

 At lokale foreninger bakker op – gå gerne i dialog med dem hurtigst muligt   

Krav til kommunen ved deltagelse:  

 Motivation til at være aktive medspillere i processen om at styrke og udvikle 

samarbejdet med jeres lokalsamfund 

 Tid og ressourcer til deltagelse fra relevante ledere og medarbejdere i 

kommunen 

 
Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9656 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: IR/AMU 
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Kommunaldirektøren indstiller, at deltagelse i projekt ”Lokalsamfundet bygger bro” 

godkendes.  

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Centerchef Flemming Søborg supplerede sagsfremstillingen og oplyste, som svar 

på et konkret spørgsmål til økonomien, at der som oftest er tale om 

medfinansiering, ikke i form af penge, men personaleressourcer.  

Et enigt Integrationsråd bakker op om projektet.  

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

Invitation til projekt: Lokalsamfundet bygger bro - Invitation til projekt Lokalsamfundet bygger 

bro.pdf (dok.nr.99080/14) 
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8. Høringssvar på budgetforslag 2015 på Kultur- og 

Fritidsudvalgets område. 

 

Sagsfremstilling 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2014 at fremsende 

medsendte besparelsesforslag i høring i alle relevante MED udvalg, bestyrelser og 

høringsorganer. 

Det medsendte materiale består af en oversigt over besparelsesforslagene, og de 

beløb, forslagene skal bidrage med i 2015.  

  

Der medsendes en beskrivelse af hver enkelt forslag. Disse beskrivelser indeholder 

forslagets oprindelige tekster og beregninger. Af resumeet i hvert enkelt forslag 

fremgår størrelsen på den besparelse, som udvalget sender i høring. Disse tekster 

er fremhævet med kursiv og blå skrift. 

Høringssvar skal fremsendes til Team Børn og Kultur på evao@frederikshavn.dk 

senest den 5. juni 2014 kl. 12.00. Høringssvarene behandles herefter på 

førstkommende ordinære møde i udvalget den 11. juni 2014. 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der fremsendes et høringssvar inden for 

tidsfristen. 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Budgetforslaget blev drøftet. 

Sekretariatet udformer høringssvar, og afleverer det inden deadline. 

Høringssvaret medsendes referatet som bilag. 

 

Bilag 

Besparelsesforslag på KFUs område Budget 2015 - Høringsudgave.pdf.PDF (dok.nr.99153/14) 

Integrationsrådets - Høringssvar på budgetforslag 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. 

 (dok.nr.103690/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/430 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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9. Høringssvar på Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetforslag 2015 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes budgetforslag fra Børne- og Ungdomsudvalget for Budget 

2015. 

  

Der medsendes en beskrivelse af hver enkelt forslag. Disse beskrivelser indeholder 

forslagets oprindelige tekster og beregninger. På første side fremgår det 

budgetforslag, som udvalget hermed sender i høring. 

Der fremsendes desuden et separat bilag til uddybelse af forslagene vedr. 

Bæredygtigt Børneområde. 

  

Høringssvar skal fremsendes til Team Børn og Kultur på tibr@frederikshavn.dk 

senest den 5. juni 2014 kl. 12.00. Høringssvarene behandles herefter på 

førstkommende ordinære møde i udvalget den 12. juni 2014. 

 

Indstilling 

 Kommunaldirektøren indstiller, at der fremsendes et høringssvar inden for 

tidsfristen.  

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Budgetforslaget blev drøftet. 

Sekretariatet udformer høringssvar, og afleverer det inden deadline. 

Høringssvaret medsendes referatet som bilag. 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

Bilag 

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for Budget 2015 - Høring - Samlet BUU Budgetmateriale til 

MED-drøftelse.PDF (dok.nr.99490/14) 

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for Budget 2015 - Høring - Høringsmateriale vedr ny 

struktru på skole- og børneområdet.pdf.PDF (dok.nr.99491/14) 

Høringssvar på Børne og ungdomsudvalgets budgetforslag 2015 - 2018 (dok.nr.102970/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3547 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Integrationsråd den 4. juni 2014 

Intet 

  

Fraværende: Amanda Melanie Dennehy, Azam Stavad og Michael Vanbawi. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9634 
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 Sbh: suan 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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Michael Vanbawi 
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