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1. 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 ansvar. 

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. 

 

Supplerende sagsfremstilling den 12. august 2014 

Opfølgning: 

1.   Udkast til pressemeddelelse om integrationsrådets arbejde og funktion er 

sendt til godkendelse hos formand Elizaveta Z Wilhelmsen før ferien. 

Afventer tilbagemelding. Pressemeddelelse om projekt Futura, herunder 

samarbejdet med virksomhederne og artikelserie om de opgaver, der 

følger med at være medlem af Integrationsrådet, her tænkes på 

ansøgningsmuligheder og frivillighedskorpsets indsatsmuligheder, kommer 

efterfølgende. Der orienteres om, at Integrationsrådet har nedsat et 

presseteam. Sammensætningen fremgår af den medsendte oversigt.   

2.   Facebook profil. Formand Elizaveta Z Wilhelmsen orienterer om tankerne 

bag.  

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. Formand Elizaveta Z Wilhelmsen orienterer om tankerne 

bag. 

4    Aktiviteter i samarbejde med biblioteket – er besluttet. 

5    Begrebsafklaring/fælles forståelsesramme at ordet Integration. Hvad forstår 

vi ved ordet, og hvordan kan vi i fællesskab gøre en indsats, der batter og 

giver genlyd i lokalsamfundet. Azam Stavad motiverer forslaget og lægger 

op til debat 

6    Hvordan kan vi opbygge et konstruktivt samarbejde mellem FUF 

(foreningerne), skoler, institutioner og fagudvalg? 

  

 

Indstilling den 12. august 2014 

Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse, herunder prioritering af 

indsatsmulighederne.  

 

Beslutning Integrationsråd den 12. august 2014 
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Ad 1.    Artikel/meddelelser i lokalavisen 

Taget til efterretning med bemærkning om,  

 at formanden ønsker artiklen skrevet i et lettere og mere læsevenligt sprog, 

 at den første artikel, som foreslået, følges op af en serie med små artikler, 

som omhandler nogle af Integrationsrådets fokuspunkter, herunder 

succeshistorier fra de forskellige projekter. 

Ad 2.    Facebook profil. 

Taget til efterretning efter en generel drøftelse af fordele og ulemper. 

  

·         ·Arrangementer, aktiviteter og informative oplysninger kan 

markedsføres via Facebook 

·         Facebook er et dynamisk medie med bred målgruppe i modsætning til 

de mere statiske hjemmesider. Ved at ”like”, vil indslagene nå meget 

bredt ud.   

·         Facebook skal opdateres, og ansvarlig for kommunikation skal være 

kendt.  

·         Facebook må aldrig bruges til sagsbehandling. 

·         Borgere som ikke behersker det danske sprog, vil som følge af 

sprogbarriere ikke benytte dette medie. 

·         Hvis siden oprettes, er det vigtigt løbende at evaluere. Første gang 

efter 3 måneder 

  

Enighed om at igangsætte profileringen. Elizaveta Z Wilhelmsen og Yasmin 

Mellrose arbejder videre på opgaven.  

  

Ad 3.    Flyer med information om Integrationsrådet. 

Taget til efterretning.  

 Centerchef Flemming Søborg sætter skrivearbejdet i gang i sit sekretariat. 

Det blev besluttet, at der skulle arbejdes på at lave en ”Pixi-udgave” 

(Letlæselig og forkortet udgave) af Integrationspolitikken.  

Ad 5.    Begrebsafklaring/fælles forståelsesramme af ordet integration.  

Taget til efterretning.  

 Medlemmerne af Integrationsrådet kom med hver deres opfattelse af 

Integration. Udtalelserne medsendes som bilag. 

Enighed om vigtigheden af, at alle politikere deltager i begrebsafklaringen. 

Der oprettes et særskilt punkt til næste møde.  

  

Ad 6.    Hvordan kan vi opbygge et konstruktivt samarbejde mellem FUF 

(foreninger), skoler, institutioner og fagudvalg. 

  

Udsættes til næste mød på grund af Lone Høxbroe Pedersens (FUF) 

fravær.  
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Fraværende: Timur Shah, Lone Høxbroe Pedersen, Yasmin Mellrose og Ida Skov. 

 

Bilag 

146827-14_v1_Begrebsafklaring fælles forståelsesramme af ordet Integration..pdf (dok.nr.152905/14) 

91538-14_v1_Ansvarsområder - oversigt - 2014.pdf (dok.nr.152904/14) 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 12. august 2014 Side 8 af 19 

 

2. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling den 12. august 2014 

Punktet, som ikke blev behandlet på sidste møde, er efter aftale videreført til dette 

møde. 

 

Indstilling den 12. august 2014 

Kommunaldirektøren indstiller, at der efter en konkret drøftelse træffer beslutning 

om, hvorvidt uddelingen af den Lokale Integrationspris skal genoptages. 

 

Beslutning Integrationsråd den 12. august 2014 

Den konkrete drøftelse mundede ud i en drøftelse af prisuddelingens målgruppe, 

fordele og ulemper. Spørgsmålet om hvem der er vinder, eller om det er en ”win-

win” situation blev italesat.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19070 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Der blev talt om hvor flygtningene arbejder, og hvilke job de bestrider. 

Kendsgerningen om at virksomheder ofte ansætter arbejdskraft fra Østeuropa blev 

sammenlignet med, at mange danskere tager arbejde i Norge. Det er vigtigt at se 

på, hvilke job der besættes af medarbejdere fra Østeuropa, og hvilke job danskerne 

besætter i Norge. Er arbejdskraftens frie bevægelse et tegn på over- eller 

underskud af kvalificeret arbejdskraft. Faktum er, at hovedparten af arbejdskraften 

fra Østeuropa dækker en konkret efterspørgsel i Danmark, og at hovedparten af 

den danske arbejdskraft dækker en konkret efterspørgsel i Norge. 

Problemstillingen om, at østeuropæerne er ved at være en udstødt gruppe, blev 

påpeget. 

  

Enighed om  

 at genoptage kutymen med at uddele en lokal integrationspris, både til en 

virksomhed og til ”ildsjæle”/eventuelt en enkeltperson.  

 at der til næste møde laves et udkast til pressemeddelelse, annonce og 

ansøgningsskema. 

 at dette fokus på, at virksomheder, ildsjæle/enkeltpersoner og 

Frederikshavn Kommune gør en forskel, kan være en brik i bestræbelserne 

på at ændre Frederikshavn Kommunes status som fraflytningskommune. 

 at virksomhedernes rummelighed kan være med til at sætte fokus på 

bosætningsaftalerne.  

Fraværende: Timur Shah, Lone Høxbroe Pedersen, Yasmin Mellrose og  Ida Skov 

Amanda Melanie Dennehy forlod mødet kl. 16.50. 

  

 

Bilag 

Foreningen nydansker.pdf (dok.nr.118028/13) 
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3. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 12. august 2014 

På grund af tidsnød blev punktet udsat til dette møde. 

  

 

Indstilling den 12. august 2014 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 12. august 2014 

På spørgsmål om, hvordan politikken er blevet til, og hvem der har haft indflydelse 

på indholdet, blev det oplyst, at relevante fagudvalg og fagcentre har haft politikken 

i høring.  

Det blev oplyst, at de enkelte centre/områder er ansvarlig for implementeringen. 

Centerchef Flemming Søborg oplyste, at det var CAM, der havde fået opgaven 

med at udforme politikken uddelegeret fra Byrådet, og at det derfor er ham som 

Centerchef, der er ansvarlig for at implementeringen igangsættes.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9429 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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I afsnittet om Småbørnsfamilier er der et afsnit om sprogstimulering. Netop det 

emne gav anledning til en drøftelse af ansvarsfordelingen. Afdelingsleder Mette 

Neist oplyste, at tilbud om modersmålsundervisningen var taget af programmet. Fra 

skolebestyrelsen blev det oplyst, at der ikke har været efterspørgsel på 

modersmålsundervisning i en årrække. 

Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved forældrenes rolle i forbindelse med 

modersmålsundervisning, men det blev påtalt, at det, hvis forældrene var 

ressourcesvage, kunne have negative følger, at modersmålsundervisningen ikke 

eksisterede som tilbud. 

  

Fraværende: Timur Shah, Lone Høxbroe Pedersen, Yasmin Mellrose og Ida Skov. 

Amanda Melanie Dennehy forlod mødet kl. 16.50. 

 

 
  



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 12. august 2014 Side 12 af 19 

 

4. Orientering om genåbning af asylcenteret 

 

Sagsfremstilling 

Integrationsstyrelsen har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune og 

meddelt, at der var behov for, at asylcenteret blev genåbnet. I første omgang til 

udgangen af 2014. Asylcenteret drives af Vesthimmerlands Kommune. 

Asylcenteret bruges af Udlændingestyrelsen til husning af asylansøgere, mens 

deres sag om asyl behandles og frem til en eventuel boligplacering.  

  

I øjeblikket er beboerne på asylcenteret fortrinsvis enlige syriske mænd og familier 

med børn. På grund af presset på asylsystemet er antallet af beboere øget til 450 

via opstilling af yderligere beboelsesbarakker.   

  

Vesthimmerlands Kommune, som har driftsansvaret i forhold til asylcenteret, har 

lavet aftaler med Frederikshavn Kommune om, at kunne trække på kommunens 

tilbud, fx dagtilbud, skole, voksenundervisning m.v. Aftalen indebærer, at 

Frederikshavn Kommune får økonomisk dækning for de hermed forbundne 

udgifter.  

  

Center for Arbejdsmarked har i den forbindelse lavet en aftale med 

Vesthimmerlands Kommune om, at gennemføre undervisning af samtlige voksne i 

asylcenteret. Undervisningen består af dansk, engelsk, samfundsforståelse, 

arbejdsmarkedsforhold m.v.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der på mødet gives en mundtlig orientering af 

status for asylcenteret og at orienteringen om genåbningen af asylcenteret tages til 

efterretning.  

 

Beslutning Integrationsråd den 12. august 2014 

Centerchef Flemming Søborg oplyste, at asylcentret på Knivholtvej var blevet 

lukket pr. 1. april 2014, og at alle medarbejderne enten var blevet fyret eller 

overflyttet til andre asylcentre. 

Som følge at det store pres af flygtninge fra bl. a. Syrien, blev asylcentret genåbnet 

før sommerferien. Aftalen løber til 31. december 2014.  

Flemming Søborg henviste i øvrigt til sagsfremstillingen i hvilken der står, at det er 

Vesthimmerlands Kommune der driver asylcentret, og som derfor har drifts- og 

anlægsudgifterne. Sluttede med at oplyse, at Vesthimmerlands Kommune betaler 

Frederikshavn Kommune for aftalen om undervisning i dansk, engelsk, 

samfundsforståelse, arbejdsmarkedsforhold m.v.  

  

Fraværende: Timur Shah, Lone Høxbroe Pedersen, Yasmin Mellrose og  Ida Skov 

Amanda Melanie Dennehy forlod mødet kl. 16.50. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15000 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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5. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling 12. august 2014 

CAM orienterer om status på problemstillingen, og om kontakten til økonomi- og 

indenrigsminister Magrethe Vestager. 

 

Indstilling den 12. august 2014 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 12. august 2014 

Frederikshavn Kommune har sendt forslag om forenkling af lovgivningen på 

området til økonomi- og indenrigsminister Magrethe Vestager. Forenklingen går på, 

at lov om aktiv beskæftigelsesindsats bliver gældende i integrationsperioden, og 

ikke som nu lov om Integration. 

  

De frivillige foreninger roste Frederikshavn Kommune for, at have taget 

problemstillingen alvorlig ved at sende konkret forslag til økonomi- og 
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indenrigsminister Magrethe Vestager. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

  

Fraværende: Timur Shah, Lone Høxbroe Pedersen, Yasmin Mellrose og  Ida Skov 

Amanda Melanie Dennehy forlod mødet kl. 16.50. 
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6. Siden sidst 

 

Sagsfremstilling 

Der vil på mødet blive orienteret om følgende: 

1. Konkretisering af de nytilkomne flygtninge. 

·         Hvem (køn og alder) 

·         Hvorfra (oprindelsesland) 

·         Hvor mange (mænd, kvinder og børn) 

·         Hvor boligplaceres. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 12. august 2014 

Ad 1.    Konkretisering af de nytilkomne flygtninge. 

 Hvem, hvorfra og hvor mange:  

Kvoten gældende for Frederikshavn Kommune er for 2014 på 76 personer. 

Allerede nu er den steget til 107 personer.  

Der er foreløbig givet opholdstilladelse til 50 borgere, hovedsageligt voksne 

med børn. Hovedparten kommer fra Syrien.  

Det forventes, at resten kommer omkring 1. september og 1. oktober.  

1, september forventes det, at der ankommer en familie på 6 personer og 3 

enlige mænd. Integrationsteamet forventer, at der på sigt vil blive tale om 

familiesammenføring til de enlige mænd, hvorfor tallet vil overstige den 

udmeldte kvote.  

Ud over kvoteflygtningene forventer Integrationsteamet, at der kommer 7- 8 

kvoteflygtninge, sandsynligvis fra Colombia. 

Det var ikke muligt at oplyse køns- og aldersfordelingen på mødet. 

 Boligplacering. 

Integrationsteamet boligplacerer borgerne i hele Frederikshavn Kommune. 

Erfaringerne viser, at enkelte vælger at flytte til Frederikshavn, bl. a. for at 

spare transportudgifterne til danskundervisningen (Behandlet under pkt. 5). 

Det blev understreget, at udgifter til selvvalgt flytning betales af borgerne. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: Timur Shah, Lone Høxbroe Pedersen, Yasmin Mellrose og 

Ida Skov. 

Amanda Melanie Dennehy forlod mødet kl. 16.50. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9512 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Eventuelt 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9634 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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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 Nourani 
   

      

Amanda Melanie Dennehy 
   

      

Ciara Ryan 
   

      

Ida Skov 
   

 

 
 


