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1. 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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Supplerende sagsfremstilling 

Steen Jørgensen fra Diabetes foreningen deltager på mødet den 2. december 2014 

kl. 16.30-19.00. Steen Jørgensen kommer på som det første punkt på 

integrationsrådets dagsorden. Han skal bruge ca. en halv time til punktet.  I 

forbindelse med punktet vil der blive lagt op til, at der holdes et 

opfølgningsarrangement, fx i De Frivilliges Hus, hvor borgere med anden etnisk 

oprindelse bliver inviteret.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen bød Steen Jørgensen, formand for 

diabetesforeningen i Frederikshavn, velkommen.  

Sten Jørgensen oplyste at der, ud over de ca. 600.000 registrerede diabetikere i 

Danmark, er omkring 200.000 bærere, og 750.000, som har diabetes i forstadie. 

Der registreres 59 ny tilfælde dagligt. En del oplever efterfølgende at få 

følgesygdomme. Den daglige samfundsudgift er 86. mio. pr dag. 

  

Steen Jørgensen henviste til, at samarbejdet med Sundhedscentrene i 

Frederikshavn Kommune er forbilledligt. For at benytte Sundhedscentrene, skal 

man have en henvisning fra egen læge.  

Steen Jørgensen oplyste, at diabetesforeningen har svært ved at komme i kontakt 

med flygtninge og indvandrere i Frederikshavn Kommune. Diabetesforeningen har 

været repræsenteret ved forskellige arrangementer, herunder Open By Night, men 

flygtninge og indvandrere henvender sig ikke. 

Steen Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet eller frivillige laver et arrangement i 

Frivillighedshuset, og at Diabetesforeningen stiller op for at orientere om 

sygdommen og om, hvilke tiltag, fordele og muligheder der stilles til rådighed, enten 

via kommunale tiltag eller gennem Diabetesforeningen.  

  

Udleverede invitation til en række aktiviteter om ”Krop, Sundhed og Bevægelse”, 

som udbydes af Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), i samarbejde med 

Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Gigtforeningen og 

Lungeforeningen. Tilbuddet sendes med referatet. 

Der arrangeres tillige møder, hvortil der er inviteret fagpersonale som læger, 

sygeplejersker og fysioterapeuter. Der arrangeres udflugter og Diabetesforeningen 

har forhandlet rabataftaler for medlemmer med Firmaidræt, Loop (Cirkeltræning) og 

LOF. 

Diabetesforeningen ser gerne et samarbejde med flere frivillige på 

integrationsområdet. På spørgsmål om, hvorvidt Integrationsrådet kunne være med 

til at lave en holistisk (helheds og sammenhængende) indsats for alle borgere i 

Frederikshavn kommune, kom der 2 muligheder i spil. Enten som tidligere nævnt et 

arrangement i Frivillighedshuset, eller et arrangement i AOF-sprogcenter. Peter 

Mortensen fra AOF oplyste, at de har kontakt med 280 personer, der deltager i 

sprogundervisning. Drøftelserne endte med at Centerchef Flemming Søborg laver 

aftale med Peter Mortensen fra AOF-sprogcenter om at han inviterer Steen 

Jørgensen til et planlægningsmøde. Kommer et møde i Frivillighedshuset på tale 
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senere, har Jobcentret kontaktmulighed og Diabetesforeningen ekspertisen.  

Det blev påpeget, at en holistisk indsats harmonerer med Frederikshavn 

Kommunes Sundhedspolitik, herunder den Forebyggende indsats.  

Integrationsrådet tilbød sin assistanse, hvis der bliver brug for små og 

ukomplicerede oversættelser, så PR-materialet henvender sig til alle i målgruppen, 

og ikke som nu, kun til danskerne. 

Steen Jørgensens forslag om brug af Frivillighedshuset endte med at konkludere, 

at ideén var god, men at det kræver et meget stort planlægningsarbejde til sikring 

af, at der på de annoncerede tidspunkter er frivillige til stede. 

Da det vil være forbundet med øgede udgifter for brugere af den frivillige indsats, 

hvis transporten til og fra er for stor, blev det aftalt, at arrangementerne kunne 

afholdes i AOF´s lokaler, i Frivillighedshuset og på Kappelborg. 

Tak til Steen Jørgensen. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Lone Høxbroe Petersen 

  

  

 

Bilag 

LOF - Motion for dig- Krop, Sundhed og Bevægelse. (dok.nr.211574/14) 
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2. Besøg af Peter Mortensen AOF 

 

Sagsfremstilling 

Den 13. november afholdte integrationsrådet et ekstraordinært møde med fokus på 

danskuddannelse og frivillighed. AOF har vundet udbuddet om danskuddannelse i 

Frederikshavn Kommune og AOF Frederikshavn var værter ved det ekstraordinære 

møde.  

  

Til mødet blev det aftalt, at Peter Mortensen fra AOF skal deltage på næste møde, 

Peter er derfor inviteret som gæst til mødet i integrationsrådet den 2. december 

2014. Formålet med deltagelsen er, at skabe handling i forlængelse af de drøftede 

initiativer, der blev fremlagt på mødet den 13. november. Peter Mortensen 

fremlagde et forslag om, at oprette en aktionsgruppe, der kan handle på disse 

initiativer. Mødedeltagerne støttede forslaget om aktionsgruppen. Til mødet i 

integrationsrådet den 2. december er der mulighed for at melde sig som frivillig i 

aktionsgruppen.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Peter Mortensens orientering drøftes, og at 

interesserede deltagere melder sig til aktionsgruppen. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen byder Peter Mortensen, AOF-sprogcenter 

velkommen. 

Peter Mortensen motiverede forslaget om at nedsætte en aktionsgruppe med, at 

der er 3 vigtige parametre i arbejdet med flygtninge: 

 Sprogindlæring – lær dansk 

 Involvering – deltag i foreningernes tilbud 

 Tilknytning – kendskab til arbejdsmarkedet. 

For at kunne danne sig et kvalificeret bud på omfanget af frivillighedsarbejdet, 

lovede Centerchef Flemming Søborg, at sende de statistiske oplysninger med 

referatet. 

Det blev understreget, at danskuddannelsen er altafgørende for en vellykket 

integration. 

Enighed om, at Sprogcentret og de frivillige kan nå en del af målgruppen, men at 

der derudover er et stort krydsfelt, som kan nås i et samarbejde mellem skoler, 

foreninger, erhverv, kommune og udbetaling Danmark. 

Enighed om at starte et sted – på AOF Sprogcenter. Forventningen er herefter, at 

interessen breder sig til målgruppens netværk, så vi ad den vej når vidt ud. 

Flemming Søborg påpeger, at Jobcentret udfører myndighedsopgaver, men at den 

sideløbende indsats kan ske i samarbejde med AOF Sprogcenter. Peter Mortensen 

slutter af med at pointere, at samarbejdet med de frivillige skal etableres enkelt og 

ukompliceret, og at han snarest vil invitere til møde i aktionsgruppen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19086 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Forventningen er, at flere af Sprogcentrets medarbejdere deltager. Af hensyn til 

struktureringen af aktionsgruppens arbejde blev det besluttet, at der skal udsendes 

dagsorden og laves referat af møderne. 

Punktets slutbemærkning var: Sammen er vi stærkere. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen. 

  

  

 

Bilag 

Oplæg AOF Nord Frh. Sprogcenter 13-11-2014.pdf (dok.nr.202558/14) 
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3. Ansøgning: Musikprojekt for unge med anden etnisk 

baggrund end dansk 

 

Sagsfremstilling 

I august 2013 bevilgede det daværende Integrationsråd 27.500 kr. til det lokale 

samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, efterfølgende kaldet SSP. 

Pengene skulle benyttes til en ”Ryste sammen tur” til Gjellerup i Århus for 6 unge 

med psykosociale problemer. Desværre blev det omtalte projekt ikke gennemført. 

Integrationsrådet har den 17.11.2014 modtaget en ny ansøgning fra SSP, som 

søger om 50.800 kr. til et musikprojekt for både unge med anden etnisk baggrund 

end dansk og for danske unge i aldersgruppen 15-25 år. De unge er tilknyttet enten 

en folkeskole eller en ungdomsuddannelse i Frederikshavn kommune. Formålet 

med projektet er, at de unge - uanset etnisk baggrund, får øget kendskab til 

hinanden, og dermed større forståelse for kulturelle ligheder og -forskelle igennem 

den fælles sociale aktivitet, musik.  

  

På den længere bane er det ligeledes et mål, at deltagere i projektet bliver klar over 

– og får lyst til – at benytte andre aktiviteter, som foregår både i Projekthuset og i 

andre aktiviteter for målgruppen/aldersgruppen, hvor det forhåbentlig vil forekomme 

mere naturligt at være i fællesskab med andre uanset etnisk oprindelse. De 

ansøgte midler skal benyttes til indretning af musikrum i samarbejde mellem 

medarbejdere og de unge. Et af målene er, at unge med anden etnisk baggrund 

end dansk får mulighed for, med professionel vejledning, at være aktive omkring 

sang og musik, både med hinanden og med danske unge. Et andet mål er 

indspilning af musikken – enten som cd eller anden form for elektronisk udgivelse, 

hvor projektets unge synger og spiller og dermed får et konkret produkt ud af det 

arbejdet i projektperioden. 

  

Projektet forventes at starte op i januar 2015 og at have en varighed på cirka et 

halvt år. Deltagerne mødes en 2-3 timer ugentligt, enten eftermiddag eller aften. 

Opstartstidspunkt vil kunne rykkes (1-2 måneder) i forhold til, hvornår det er 

realistisk, at alle projektdeltagerne er fundet og klar til at starte. 

  

I projektet vil der blive arbejdet udviklings- og procesorienteret med musikken og de 

unge, og først i projektets sidste fase, vil der blive arbejdet konkret med indspilning 

af musikken, som de unge kan få med fra projektet.  

  

Projektperioden strækker sig over 6 måneder med afslutning medio 2015, 

afhængigt af nøjagtigt opstartstidspunkt. Som resultat forventes der helt konkret, at 

der bliver indspillet en cd indeholdende noget af det musik, som de unge har øvet 

og spillet i projektet.  

  

Det forventes, at projektets deltagere ”flytter sig” i forhold til at fokusere mere på 

ligheder og muligheder ved at være sammen med mennesker fra andre kulturer, og 

håbet er, at dette rækker ud til de respektives omgangskreds og varer ved, også 

udover selve projektperioden. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5876 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Der ansøges om 50.800 kr., men eftersom SSP tidligere har fået tildelt midler, som 

er ubrugte, vil den konkrete ansøgning være på yderligere 23.300 kr. 

Integrationsrådet skal således tage stilling til, om det vil bevilge yderligere 23.300 

kr. til ovennævnte projekt. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Integrationsrådet, med udgangspunkt i 

Integrationsrådets Vedtægter drøfter og beslutter, om det ansøgte beløb kan 

bevilges. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 

Under henvisning til ansøgningen blev der stillet spørgsmål til, om antallet af 

deltagere kunne udvides. I den forbindelse blev der henvist til, at deltagerne havde 

tilknytning til SSP, at de ikke havde specielle musiske interesser, og at det rent 

pædagogisk var vigtigt at give tid til hver enkelt deltager, for om muligt at nå målet 

– succeskriteriet.  

  

Det blev besluttet at bevilge det ansøgte beløb under forudsætning af: 

 at der, når deltagerne er udvalgte, afleveres en overordnet 

undervisningsplan 

 at integrationsrådet modtager en midtvejsevaluering.  

 at Integrationsrådet, hvis muligt, inviteres til afslutning på projektet. 

  

Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov. 

  

 

Bilag 

Ansøgningsskema Integrationsrådet fra SSP.docx (dok.nr.202966/14) 
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4. Ansøgning: Børn Juler med kunsten i Den LILLE Storby 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet orienterer om ansøgning til Integrationsrådet om støtte på 3.000,00 

kr. til en delaktivitet fra projekt ”Børn Juler med kunsten i Den Lille Storby”. 

Projektet er forankret i områderne Kultur & Fritid og Udvikling og Erhverv, og 

afvikles i samarbejde med en lokal kunstner. 

Projektet er udsprunget af to forskellige projekter. Børns møde med kunsten og 

”Frederikshavn, Den LILLE Storby”. Begge projekter har det til fælles, at de skal 

synliggøres i byen. 

Projektet går ud på, at børn ved hjælp af brugt og kasseret legetøj skal fremstille en 

ny type juletræer, som skal pynte op i Danmarksgade nord hele december måned.  

Tanken er at opstille 25 juletræer i Danmarksgade Nord. 

Det ansøgte beløb er søgt til aktiviteter for flygtningebørn fra Asylcentret, som er 

inviteret til at deltage torsdag den 27. november 2014. Beløbet skal dække udgifter 

til indkøb af juletræ, lyskæde, legetøj og julegodter. 

Aktivitetens formål og mål er at gøre børns kunst synlig i bybilledet, og at få 

involveret børn, som ikke er vant til at deltage i sådanne aktiviteter.  

Integrationsrådets forretningsudvalg, som består af Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, 

Azam Stavad, Lone Høxbroe Pedersen og Mette Neist, har behandlet 

ansøgningen. Et samlet forretningsudvalg bakkede op om ansøgningen, og 

bevilgede de 3.000,00 kr.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 

Sekretariatet takkede, på vegne af ansøger, Integrationsrådet for den hurtige og 

positive behandling. 

Projektet havde været en succes. Flygtningebørnene og personalet fra 

børnehaven, var glade for at deltage, og var stolte af det pyntede juletræ. 

Formiddagen sluttede af med æbleskiver på en nærliggende restaurant.  

  

Det samlede Integrationsråd bakkede op om forretningsudvalgets beslutning om at 

bevilge beløbet. 

  

Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen, Ida Skov. 

  

 

Bilag 

Ansøgning Børn Juler med kunsten i Den Lille Storby (dok.nr.202944/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5876 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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5. Indstilling af nyt medlem til Integrationsrådet 

 

Sagsfremstilling 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen orienterede om, at hun den 7. november 

2014 havde modtaget en mail fra Yasmin Mellrose med oplysning om, at hun var 

nødsaget til at udtræde af Integrationsrådet. Hun beklagede, at hun det sidste år 

har været meget fraværende og påtalte samtidig, at hun på grund af sine 

arbejdstider og sin dagligdag i det hele taget, ikke fremover kan afse tid til at 

fortsætte. Understreger, at hun har været meget glad for tiden i Integrationsrådet. 

  

Integrationsrådet skal derfor, ud fra suppleantlisten, indstille et nyt medlem til 

godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget.   

  

Afdelingsleder Mette Neist orienterer ud fra suppleantlisten sekretariatets forslag til 

indstilling til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren anbefaler, at suppleanten kontaktes og efterfølgende 

indstilles til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

Beslutning Integrationsråd den 2. december 2014 

Formand Elizaveta Zhukova Wilhelmsen supplerede sagsfremstillingen med, at  

 Michael Vanbavi havde meddelt, at han som følge af ændrede arbejdstider, 

var nødt til at melde fra.  

 Amanda Melanie Dennehy havde meddelt, at hun på grund af skiftende 

arbejdstider var nødt til at melde fra.  

  

Begge understregede, at de havde været meget glade for at have været medlem af 

Integrationsrådet. 

  

Listen med suppleanter blev gennemgået. Enighed om at sekretariatet kontakter 

suppleanterne.  

Der vil i nærmeste fremtid blive behov for at få suppleret listen.  

  

Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov. 

  

  

 

Bilag 

IR Medlems- og suppleantliste 2014 - 2017 (dok.nr.152172/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2909 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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6. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Sekretæren oplyste, at der var lavet aftale om, at Integrationspriserne vil blive 

uddelt på et stort arrangement, hvor der tillige vil blive uddelt priser inden for Kultur- 

og Fritid og Sundhed. 

Der bliver fælles annoncering, individuel udsendelse af beskrivelser og individduel 

udvælgelse efter endt frist for indstilling. 

Integrationsrådet kan forvente udgifter til annoncering, diplomer, gaver og 

forplejning 

Arrangementet afvikles den 30. april 2015.  

  

På opfordring orienterede Ciara Ryan om et arrangement for flygtninge, som 

Skagen Røde Kors har inviteret til. Antallet af tilmeldte har overskredet alle 

forventninger. Arrangementets titel er ”Dansk Julefest med dansk Julemad”. Der er 

en egenbetaling på 20 kr. 45 voksne og 21 børn har foreløbig tilmeldt sig. Røde 

Kors har henvendt sig til lokale sponsorer, herunder butikker, som alle har kvitteret 

med enten et pengebeløb eller en gave. 

Integrationsrådet oplyste, at hvis Røde Kors hurtigst muligt sender en ansøgning 

på det godkendte ansøgningsskema, vil den straks blive behandlet. Et samlet 

Integrationsråd, uden Ciara Ryan, som var inhabil, vil se positivt på ansøgningen.  

  

Sluttelig blev det oplyst, at det havde været en stor oplevelse at besøge Asylcentret 

til deres Åbent Hus arrangement, lørdag den 29. november 2014. 

  

Fraværende: Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3013 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: Integrationsråd 

 
 



 
 

 

Integrationsråd - Referat - 02. december 2014 Side 14 af 14 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Elizaveta Zhukova Wilhelmsen 
   

      

Azam Stavad 
   

      

Jens-Ole Kjeller Petersen 
   

      

Jytte Nimand Høyrup 
   

 

      

Mohammad Rafieh Nourani 
   

      

Lone Høxbroe Pedersen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Timur Shah 
   

      

Ciara Ryan 
   

      

Ida Skov 
   

 

 
 


