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1. Valg af medlemmer samt stedfortrædere til Frederikshavn 

Kommunes Integrationsråd 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Byråd udpegede på mødet den 29. januar 2014 

medlemmer og suppleanter til Frederikshavn Kommunes Integrationsråd. 

Efter aftale med Centerchef Vibeke Post Madsen, Center for Skole, ville 

medlemmet fra skolebestyrelsen blive indstillet efter valg til skolebestyrelsen, som 

blev afholdt i foråret. 

  

Yderligere skal der udpeges stedfortrædere for to medlemmer med tilknytning til 

lokale foreninger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet godkender 

1. Jens-Ole Kjeller Pedersen som repræsentant for skolebestyrelsen, med 

stedfortræder 

2. Maria Gade Madsen som stedfortræder for Jens-Ole Kjeller Pedersen, 

skolebestyrelsen 

3. Annette Duch som stedfortræder for Lone Høxbroe Pedersen, FUF 

4. Inger Katrine Ejstrud som stedfortræder for Ciara Ryan, DRK og at 

5. beslutningskompetencen til udpegning af medlemmer til integrationsrådet 

fremover delegeres til Arbejdsmarkedsudvalget. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. august 2014 
Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og Pia Karlsen, i stedet mødte Steen Jensen og 

Lisbeth Erlandsen. 

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. september 2014 

Til orientering. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Indstilling blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen, Ida Skov og Elizaveta Zhukova Wilhelmsen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5391 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: BR 
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2. Mødekalender 2015 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge vedtægterne skal der afholdes mindst 6 møder om året. 

Sekretariatet præsenterer forslag til mødekalender for 2015. Oplyser, at der ved 

datofastsættelsen er taget hensyn til politikernes øvrige mødeaktivitet. Det er 

baggrunden for, at mødet i oktober foreslås afholdt på en mandag.  

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, marts og august undtaget.   

  

Foreslåede mødedatoer: 

Tirsdag den 3. februar 2015  

Tirsdag den 31. marts 2015  

Tirsdag den 2. juni 2015  

Tirsdag den 11. august 2015  

Mandag den 5. oktober 2015  

Tirsdag den 1. december 2015. 

  

Centerchef Flemming Søborg foreslår, af starttidspunktet for 

Integrationsrådsmøderne ændres til kl. 16.30. Baggrunden er, at formand Elizaveta 

Zhukova Wilhelmsen, på grund af arbejde, som først slutter kl. 16.00, ikke har 

mulighed for at nå frem til mødestart kl. 16.00.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller at forslagene tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Forslag til mødekalender blev taget til efterretning med følgende kommentarer: 

  

Med de mange punkter, der er på dagsordenen, oplever et flertal, at der er for lidt 

tid til drøftelse af hvert punkt. Sekretariatet ser følgende muligheder 

 Embedsmændene prioriterer punkterne, og sætter færre punkter til 

behandling. Dagsordenspunkter omhandlende høringer vil til enhver tid 

blive opprioriteret. 

 Der planlægges med længere møder 2 gange årligt. 

 Som følge af, at Integrationsrådet er blevet høringsansvarlig, øges antallet 

af møder årligt fra 6 til 10. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3017 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Enighed om,  

·         at der fremover, under punktet eventuelt aftales, om næstfølgende 

møde skal forlænges.  

·         at det var vigtigere at give tid til gennemgribende drøftelser frem for 

at nå alle dagsordenspunkterne.  

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen, Ida Skov og Elizaveta Zhukova Wilhelmsen. 
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3. Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for 

frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en 

højere aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage 

til fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.  

  

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring følgende 

fem fælles pejlemærker:  

  

      -          Samskabelse 

      -          Relationer 

      -          Fællesskab 

      -          Klare rammer 

      -          Synlighed 

  

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og Ældres 

administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, borgere, 

kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil blive afholdt 

ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give tilbagemeldinger på 

det første udkast til politikken, som forinden lægges offentligt tilgængeligt på 

frederikshavn.dk. 

  

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:  

  

      -          Socialudvalget  

      -          Alle øvrige fagudvalg  

      -          Råd  

      -          Frivillige organisationer  

      -          MED  

      -          Sundhedspanelet 

  

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet vil 

Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den sendes 

til politisk godkendelse i følgende organer: 

  

      -          Sundhedsudvalget 

      -          Socialudvalget 

      -          Byrådet 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

1.       Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp:  
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Ingen bemærkninger til forslaget. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014 

Indstillingen godkendes. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Stefan Thaarup fra Sundhed og Ældre, deltog under første del af mødet. 

  

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, den 

22-09-2014: 

 De frivillige efterlyser klare rammer. 

 Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det frivillige 
arbejde. 

 Politikken indeholder for mange fremmedord. 

 Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de frivillige 
foreninger kan samles. 

 Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af 
frivillige foreninger fra hele kommunen. 

 Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra 
Marselisborg 

 Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og 
sammenhæng i det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, 
politikker og pejlemærker.  

Ældrerådets høringssvar: 

Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst 

formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere 

handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde foreningerne 

imellem.  

Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at der 

sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” samt 

”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres internt i 

kommunen. 

Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog. 

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014 

  

Udvalget godkender politikken som alene at være gældende for det frivillige sociale 

arbejde og således ikke for det frivillige arbejde indenfor Kultur- og fritidsudvalgets 

ansvarsområde.  

Politikken bør indholdstilrettes jf. ovenstående. 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 01. oktober 2014 Side 9 af 21 

 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

  

Godkendt til videre behandling. 

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Godkendt med følgende kommentarer: 

  

-          at opgaveløsningen – også på integrationsområdet- er afhængig af, at der 

involveres frivillige 

-          at der er klare snitflader mellem hvad myndighedsmedarbejdere udfører af 

opgaver og hvilke opgaver de frivillige udfører 

-          at forventningsafstemningen tager afsæt i utvetydige rammebetingelser  

-          at det er nødvendigt for det frivillige arbejde, at der sker en introduktion til 

arbejdet og at der etableres netværksaktiviteter for at stimulere indsatsen og 

bevare engagement, mål og retning 

-          at klarere sproglige udmeldinger med et lavere lixtal vil øge involveringen af 

borgere uden stærke sproglige kompetencer.  Det er vigtigt, at udmeldingerne er 

læsbare og juridisk korrekte, så det hverken er muligt at misforstå eller mistolke. 

-          at der fokuseres målrettet på, at politikkerne omsættes til konkrete handlinger, 

der omsættes til forbedrede levevilkår. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. oktober 2014 

Udvalget tager politikken til efterretning og har ikke nogen bemærkninger. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14) 
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4. Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med tidsplanen, fremlægges hermed Frederikshavn 

Kommunes Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til godkendelse, med henblik på at sende den i høring i 

Integrationsrådet, Handicaprådet samt i MED-systemet.  

  

Da valget denne gang er faldet på at lave en let og overskuelig politik centreret 

omkring 4 pejlemærker, tillægges implementeringsprocessen en større rolle end 

hidtil. For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, er der derfor 

udviklet et brætspil, der kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet har 

fokus på omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Via 

implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne 

omsættes i forhold til de forskellige målgrupper, der arbejdes med på 

børneområdet. 

  

Elsebeth Wiwe, Center for Dagtilbud, Birthe Rømer Thulstrup, Center for Skole, 

Taija Wangsø Erichsen, Center for Unge og Lene Jelsbak Mortensen, Center for 

Familie fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med politikken og udviklingen af 

brætspillet, vil illustrere brætspillet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender Børne- og Ungepolitikken inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet med henblik på høring i overensstemmelse med tidsplanen. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Godkendt. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Handicaprådet finder det vanskeligt, at afgive høringssvar på den beskrevne politik. 

Politiken giver udtryk for en ukonkret politisk linie, som ikke indeholder målsætning 

for resultater. Der er så vide rammer, at det ikke er muligt at afgive konkret 

høringssvar, om de handicapmæssige konsekvenser af den beskrevne politik. 

Omkring de forebyggende tiltag mod kriminalitet, skal det bemærkes, at 

Handicaprådet finder tiltagene omkring ADHD børn og unge som en væsentlig 

opgave.  

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: bk 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Godkendt med følgende anbefalinger: 

 At der tilføjes et pejlemærke omhandlende sundhed (Sundhedspolitikken) 

 At enkelte billeder ændres til børn med anden etnisk 

baggrund.(Integrationspolitikken) 

 At der bliver et opmærksomhedspunkt i implementeringsfasen, hvor 

problemstillingen digital kommunikation på forældreintra synliggøres. 

Digital kommunikation tilgodeser ikke kommunikationsbehovet for forældre 

med ringe danskkundskaber.  

 Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda 

Melanie Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen.  

  

 

Bilag 

Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr.100817/14) 

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 
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5. Integrationspolitik - Børn og unge.  

 

Sagsfremstilling 

Integrationspolitikkens afsnit om Børn og Unge konkretiseres med følgende oplæg.  

Alle børn og unge skal have mulighed for – og udfordres til - at udvikle sig til aktive, 

selvstændige og ligeværdige deltagere i skole og samfund. Det indebærer bl.a., at 

den enkelte oplever at blive værdsat for sine unikke kompetencer og 

forudsætninger.  

Forældrene og familien har en helt central betydning for børn og unges trivsel og 

udvikling. Som forældre er det derfor vigtigt at være opsøgende og engageret i 

forhold til sit barns skolegang og fritidstilbud, og aktivt at deltage i samarbejdet om 

barnets trivsel og udvikling.  

Det er desuden vigtigt, at både børn og forældre kender deres rettigheder og pligter 

– og har viden om, hvor man kan søge hjælp og rådgivning, hvis man som barn fx 

oplever mobning, svigt eller overgreb, eller hvis man som forældre er bekymret for 

sit barns udvikling. 

Der lægges op til en drøftelse og sammenstilling af Integrationspolitikkens samlede 

afsnit om Børn og Unge, og om forslaget til Børne og Ungepolitik og Politik for 

frivilligt socialt arbejde, som er høringspunkter på dagsordenen. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes og efterfølgende tages til 

efterretning.  

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den overordnede Integrationspolitik, som er 

lavet i samarbejde med relevante fagcentre. Da alle medlemmer af 

Integrationsrådet har fået udleveret Integrationspolitikken, og dermed har haft 

mulighed for at sammenligne de forskellige politikområder, så hun ingen grund til at 

gå i dybden med hele politikområdet ”Børn og Unge”.  

  

Dagsordensteksten blev suppleret med, at målet med politikområdet ”Børn og 

Unge” er at få synliggjort og sat fokus på sammenhængen mellem hjem, 

skole/institution, fritid, frivillige foreninger og fritidsjob. Erfaringerne siger, at det er 

gennem et fritidsjob, de unge får kendskab til og erfaringer fra det danske 

arbejdsmarked, og at de erfaringer kan være den motivator, der får de unge til at 

vælge en uddannelse. 

Enighed om, at politikområdet var yderst relevant, og der blev stillet spørgsmål om, 

hvorvidt Integrationspolitikken kunne indgå som en del af danskuddannelsen på 

sprogskolen. Samtidig blev evalueringsforpligtelserne i forhold til 

uddannelsesindsatsen berørt, og der blev spurgt til om den tværfaglige 

integrationsindsats havde ændret karakter efter at Integrationspolitikken var 

implementeringsklar. Det blev understreget, at Integrationsteamets arbejdsopgaver 

primært er rettet mod arbejdsmarkedet, at de fulgte lovgivningen, men at de var 

klar til at se, om opgaverne kunne løses på en anden måde, og om de eventuelt 

kunne stilles mere præcise krav. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9661 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: AMU 
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Integrationsteamet oplyste, at de har indgået aftale med AOF om at afvikle 

danskuddannelsen. Alle nyankomne flygtninge får undervisning i 

samfundsforståelse som en integreret del af den lovpligtige danskuddannelse, men 

at underviserne selvfølgelig har metodefrihed til at få den del afviklet.   

Der er igangsat et pilotprojekt i projektafdelingen, som hører under Center for 

Arbejdsmarked. Her er der tale om et danskuddannelsesforløb hvor målet er at 

opnå større samfundsforståelse. 

Sluttelig blev det oplyst, at de pr. 1. oktober 2014 har ansat 2 familiekonsulenter, og 

at de bl.a. har fået til opgave at følge op på og være behjælpelig i forhold til en 

helhedsorienteret indsats. 

  

Frivillighedsindsatsen blev italesat – kan frivillige supplere uden at overskride 

faggrænser.  

Flemming Søborg gentog, at Frederikshavn Kommune er afhængig af, at frivillige 

tilbyder sig.  

Sekretariatet oplyste, at Frederikshavn Boligforening, Det Frivillige Hus og Røde 

Kors har lokaler. Oplysningerne blev suppleret med, at FUF har lavet en 

undersøgelse af, hvor mange ledige lokaler der er i Frederikshavn Kommune. Der 

er mange ledige lokaler, men vi mangler i høj grad frivillige. Trods flere tiltag, er det 

ikke lykkedes at få etableret en afdeling af Røde Kors i Frederikshavn by.  

  

Det blev aftalt, at der indkaldes til et ekstraordinært møde, hvor Danskuddannelse 

og frivillighedsindsats blev sat på dagsordenen som de eneste 2 punkter.  

Datoen blev aftalt til den 13. november 2014, fra kl. 16.30 til 19.30. 

Centerchef Flemming Søborg laver aftale med lederne fra AOF og med lederen af 

Det Frivillige Hus hver kommer med et oplæg, der belyser problemstillingen. 

Efterfølgende lægges der op til debat om, hvilken indsats frivillige kan gøre i 

bestræbelse på at forbedre integrationsindsatsen i Frederikshavn Kommune.  

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen.  
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6. Begrebsafklaring - fælles forståelsesramme af ordet 

integration 

 

Sagsfremstilling 

  

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 

Med udgangspunkt i medlemmernes udtalelser fra sidste møde, hvor det blev 

besluttet at genoptage punktet, når alle politikerne var til stede, fortsættes 

drøftelserne. Formålet med at genoptages drøftelserne er, at Integrationsrådets 

medlemmer opnår en fælles forståelsesramme af ordet integration. 

  

Til kvalificering af drøftelserne og til inspiration og hjælp til at forstå elementerne 

omkring integration, kan der hentes inspiration i den tidligere udleverede 

Integrationspolitik og i Børne- og Ungepolitik og Politik for frivilligt socialt arbejde, 

som er høringspunkter på dagsordenen.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. 

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

På grund af tidsnød videreføres dagsordenspunktet til mødet i december. 

   

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen.  

  

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9661 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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7. Information om diabetes 

 

Sagsfremstilling 

Steen Jørgensen, tidligere byrådsmedlem, er formand for Diabetesforeningens 

lokalforening i Frederikshavn. Foreningen arbejder for et bedre kendskab til og 

forståelse for diabetes – både overfor kommunens borgere, politikere og den 

enkelte diabetiker.  

  

Steen Jørgensen har henvendt sig til Flemming Søborg, Centerchef – Center for 

Arbejdsmarked, da han er bekendt med, at der er en del diabetikere blandt 

flygtninge/ indvandrere i kommunen. Det er foreningen opfattelse, at de har svært 

ved at nå disse borgere. Diabetesforeningen har flere gange til Open by Night 

oplevet, at flygtninge/indvandrere går forbi – enten fordi de ikke ved, hvad 

Diabetesforeningen er, eller fordi de som andre diabetikere er flove. Steen 

Jørgensen ønsker at holde et oplæg for netop denne gruppe af borgere for at 

fortælle, hvordan man kan have en god tilværelse med diagnosen diabetiker. 

  

Derudover vil Steen Jørgensen informere om diverse diabetes hold. 

 Sundhedscentrene i kommunen kører diabeteshold, som man kan deltage i 

efter henvendelse fra egen læge.  

 Diabetesforeningen har sammen med 4 andre patientforeninger og LOF 

(Landsdækkende Oplysnings Forbund) lavet et motionshold for borgere, 

der ikke føler, at de er klar til at komme på et almindeligt motionscenter.  

 Diabetesforeningen arbejder sammen med Hjerteforeningen og LOF på, at 

oprette er madlavningshold for diabetikere.   

Steen Jørgensen og Diabetesforeningen vil gerne i kontakt med flygtninge/ 

indvandrere og informere om sygdommen. Det kunne være et arrangement i 

Frivillighuset, hvor foreningen er til stede med deres materiale og der er mulighed 

for at fortælle om og spørge ind til sygdommen. Den 13. november laver 

Diabetesforeningen et åbent arrangement sammen med Frederikshavn Kommune i 

forhallen på rådhuset fra kl. 13-15. Annoncering kommer senere.    

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Integrationsrådet drøfter orienteringen og træffer 

beslutning om, hvorvidt de ønsker at tage imod Steen Jørgensens tilbud fra 

Diabetesforeningen.  

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

På grund af tidsnød videreføres dagsordenspunktet til mødet i december. 

   

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17978 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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8. Samarbejdesrelationer mellem FUF, institutioner, skoler og 

fagudvalg. 

 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til referat fra mødet den 12. august 2014, punkt 1, 6, blev 

drøftelserne af spørgsmålet om samarbejdsmuligheder udsat, da repræsentanten 

fra FUF var fraværende. 

  

Fra FUF´s side skønnes der at være behov for en konkret drøftelse af 

mulighederne for at etablere et konstruktivt samarbejde mellem FUF og de nævnte 

samarbejdspartnere. Indledningsvis motiveres forslaget som følger. 

For at Integrationsrådet kan medvirke til at opbygge et målrettet og konstruktivt 

samarbejde mellem FUF, institutioner, skoler og fagudvalg vil det være gavnligt 

med en kortlægning og vidensdeling af, hvordan og i hvilket regi de forskellige 

samarbejdsformer er til stede. Formålet er at synliggøre overskueligheden for 

Integrationsrådets arbejde. 

På mødet d.12. august 2014 igangsatte Integrationsrådet en proces, der havde til 

formål at synliggøre Integrationsrådets arbejde. Det forpligtiger og giver muligheder 

- også til at nå ud og overskueliggøre og konkretisere hvad der i øvrigt kan 

samarbejdes om, hvordan og hvilke metoder der kan bruges, for diverse 

interessenter, aktører og øvrige samarbejdspartnere.  

Der fremsættes forslag om, at der efter drøftelse på mødet nedsættes et ad-hoc 

udvalg, som har til formål at lave en målrettet løsningsmodel, som efterfølgende 

fremlægges på mødet den 2. december 2014. Målet er, at ad-hoc udvalgets og 

Integrationsrådets drøftelse skal munde i konkrete tiltag for år 2015. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen, efter konkret drøftelse, tages til 

efterretning. Indstiller tillige, at der nedsættes et ad hoc udvalg.  

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

På grund af tidsnød videreføres dagsordenspunktet til mødet i december. 

   

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9661 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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9. Lokal integrationspris 2014 

 

Sagsfremstilling 

Integrationsrådet besluttede den 12. august 2014, at genoptage kutymen med, at 

uddele en lokal integrationspris både til en virksomhed, forening eller enkeltperson. 

  

  

Prisen kan medvirke til, at fremme og anerkende særlige initiativer, der sigter mod, 

at styrke integrationen af etniske minoriteter. Integrationsrådet formål er: 

 At fortælle de gode historier 

 At synliggøre nye og virkningsfulde initiativer 

 At anerkende en særlig indsats 

Indstillingerne vurderes ud fra 3 faktorer: 

 Ekstraordinære og nytænkende initiativer, der fremmer integrationen af 

etniske minoriteter 

 Initiativer, der medvirker til øget dialog og netværksskabende aktiviteter 

 Integration og fastholdelse af personer, der ellers har vanskeligt ved, at få 

fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Det er Integrationsrådet, der udvælger kandidaten. Forslag til kandidater sendes 

via et elektronisk tilmeldingsskema, der findes på www.frederikshavn.dk.  

  

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

ligestilling og være Integrationsrådet i hænde senest den 1. december 2014. 

  

Prisen, der består af en statuette og et beløb på op til 5.000 kr., uddeles i februar 

2015. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der efter en konkret drøftelse træffes beslutning 

om, hvorvidt formål og kriterier er i overensstemmelse med Integrationsrådets 

formål samt om det vedhæftede pressemateriale kan godkendes.  

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Sekretariatet orienterede om henvendelse fra Kulturmedarbejder Eva Ottens, som 

foreslår en drøftelse af at indgå amarbejde om udvikling af priser en gang årligt. 

Eva Ottesen oplyste, at Kultur- og fritidsudvalget og sundhedsudvalget har samlet 

deres priser. De holder en stor fest med påskønnelse af både frivilligprisen, 

sundhedsprisen og godt gået prisen.  

Der deltager ca. 200 mennesker en gang årligt til en stor fest. 

  

Sekretæren blev bemyndiget til at arbejde videre med tilbuddet. Det blev 

understreget, at de 3 mulige Integrationspriser stadig skal være i spil.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19070 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 

http://www.frederikshavn.dk/
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Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen 

  

 

Bilag 

Pressemeddelelse integrationspris 2014 (dok.nr.166692/14) 

Annonce integrationsrådet.pdf (dok.nr.166686/14) 

Blanket integrationspris.pdf (dok.nr.166685/14) 
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10. Eventuelt 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3013 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Underskrifter: 

 

      

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 
   

      

Timur Shah 
   

      

Azam Stavad 
   

      

Jens-Ole Kjeller Petersen 
   

      

Jytte Nimand Høyrup 
   

 

      

Michael Vanbawi 
   

      

Yasmin Mellrose 
   

      

Lone Høxbroe Pedersen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Mohammad Rafieh Nourani 
   

      

Amanda Melanie Dennehy 
   

      

Ciara Ryan 
   

      

Ida Skov 
   

 

 
 


