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1 (Åben) Integrationsrådets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-05602
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Integrationsrådets formål er at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv,
sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Rådet rådgiver kommunen i integrationspolitiske spørgsmål og behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører kommunens integrationsborgere. Rådet kan selv rejse sager
og stille forslag til både politiske og administrative initiativer. Rådet kan ikke behandle
personsager, konkrete klagesager og personalesager. Rådet skal være repræsenteret i
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR).
Integrationsrådet udpeges for en fireårig periode svarende til byrådets. I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd skal sammensætningen bestå
af 13 medlemmer med bopæl i Frederikshavn Kommune. Mindst 7 af medlemmerne
skal have anden etnisk baggrund end dansk. Derudover skal der udpeges følgende:


1 repræsentant fra foreningslivet/FUF



1 repræsentant fra skolebestyrelser



1 medlem fra foreninger



3 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Den 27. august 2014 besluttede Frederikshavn Kommunes Byråd, at beslutningskompetencen til udpegning af medlemmer til integrationsrådet fremover delegeres til Arbejdsmarkedsudvalget. Det vil sige, at Arbejdsmarkedsudvalget blandt byrådsmedlemmerne skal udpege 3 medlemmer samt 3 personlige stedfortrædere til Integrationsrådet. Integrationsrådet holder sit konstituerende møde den 15. februar, hvor der i
henhold til vedtægterne blandt medlemmerne vælges en formand og en næstformand
efter reglerne i § 24, stk. 1 i den kommunale styrelseslov.
Ud over de 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal udpeges af Arbejdsmarkedsudvalget, består Integrationsrådet af følgende medlemmer:


Timur Shah Nourzada



Norma Flores Nielsen



Katalin Fülöp



Magdalena Izydorczyk



Elizaveta Pavlovna Bendixen



Azam Navabi Stavad



Ellen Brodersen-Hval



Inger Ejstrud – Røde Kors Sæby (foreninger)
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Anja Adjof – FUF



Birgit Bendtsen – Skolebestyrelser



Finn Jenne – Observatør, fagforeningerne



Viviann Skjold Henriksen - Observatør, ungdomsskolen

Integrationsrådet serviceres af Jobcenter Frederikshavn. Integrationsrådet mødes ca. 6
gange årligt.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget
1. udpeger 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige stedfortrædere til Integrationsrådet.
2. godkender medlemmerne af Integrationsrådet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025
Dato: 12-01-2022

1. Christina Lykke Eriksen, stedfortræder Erik Kyed Trolle
John Lamp Henriksen, stedfortræder Peter Laigaard
June Menne, stedfortræder Gitte Kiilerich
2. Udvalget godkendte medlemmerne af Integrationsrådet
Afbud fra June Menne (A)

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

.
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2 (Åben) Valg af formand og næstformand
Sags ID: EMN-2021-05602
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed indtil udpegning af nye medlemmer af rådet har fundet
sted. Integrationsrådet skal på det konstituerende møde, snarest efter Arbejdsmarkedsudvalget har udpeget rådets medlemmer, vælge en formand og en næstformand.
Formanden og næstformanden vælges blandt integrationsrådets medlemmer efter
reglerne i § 24, stk. 1 i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted, hvis formanden er fraværende.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet gennemfører valghandlingen og
vælger formand og næstformand.

Beslutninger:
Katalin Fülöp vælges som formand.
Anja Adjoh vælges som næstformand.

Bilag

.
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3 (Åben) Valg af repræsentant og af suppleant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Sags ID: EMN-2021-05602
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
I henhold til forretningsordenen for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd skal Integrationsrådet
være repræsenteret i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. I forbindelse med det nyudpegede
Integrationsråd skal der vælges et medlem til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune (LAR) afholder 4 møder årligt. Møderne holdes på mandage kl. 14.30-17.00. Jobcenter Frederikshavn varetager sekretariatsfunktionen for LAR.
Medlemmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune
Formanden fra FH Frederikshavn eller dennes næstformand som suppleant
4 virksomhedsrepræsentanter udpeget af Erhvervsrådet
4 repræsentanter for de faglige organisationer udpeget af de faglige forbund (FH,
AC, osv.)
1 repræsentant fra De Samvirkende Invalideorganisationer
1 repræsentant fra Det lokale Integrationsråd i Frederikshavn Kommune
1 politisk repræsentant fra Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune
Borgmesteren tildeles en plads i LAR, og kan deltage ad hoc.
Medlemmerne udpeger en suppleant.

Arbejdsopgaver
• LAR rådgiver Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune om beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske spørgsmål med henblik på at kvalificere beslutningsprocessen. Arbejdet er med fokus på at understøtte beskæftigelsen, initiere væksten i erhvervslivet og rådgive om uddannelsesmuligheder med
gode beskæftigelsespotentialer.
• LAR varetager en særlig rolle i forhold til nytteindsats i Frederikshavn kommune.
Alle nye projekter skal drøftes og godkendes af rådet, inden de behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.
• LAR afgiver kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen og evalueringen af denne. Kommentarerne afgives inden den politiske proces påbegyndes.

Indstilling
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Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet vælger en repræsentant og en
suppleant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:
Ellen Brodersen-Hval vælges som repræsentant.
Anja Adjoh vælges som suppleant.

Bilag

.
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4 (Åben) Valg af repræsentant og af suppleant til Rådet for Etniske
Minoriteter
Sags ID: EMN-2021-05602
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
I forbindelse med Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (REM) skal integrationsrådet, som er nedsat efter integrationslovens § 43, stk. 2, 1, blandt medlemmer
med anden etnisk baggrund end dansk vælge et medlem og en suppleant til Repræsentantskabet. Valget gælder, som udpegningen til Integrationsrådet, for 4 år. REM indkalder
til møde i repræsentantskabet en gang årligt.
Rådet kan indkalde til ekstraordinære møder, hvis der er særligt behov for drøftelse af
emner af betydning for flygtninge og indvandrere.
REM vejleder social-, børne- og integrationsministeren i emner, der omhandler flygtninge,
indvandrere og integration. Rådet er endvidere initiativtager til andre aktiviteter og fyraftensmøder. De sidder med i en række udvalg og følgegrupper på integrationsområdet,
kommunalt, nationalt og internationalt og påvirker og følger på den måde udviklingen på
integrationsområdet. Endelig prøver de at skabe nuancerede billeder af etniske minoriteter i medierne og søger at medvirke til at fremme et inkluderende samfund igennem høringssvar til love og bekendtgørelser, men også igennem læserbreve, kronikker og pressemeddelelser.
Flere oplysninger findes på http://www.rem.dk
REM har den 1. januar 2022 skiftet navn til Det nationale integrationsråd. Sekretariatet vil
den kommende tid arbejde med at implementere det nye navn, hvorfor der vil være en
overgangsperiode hvor det tidligere navn 'Rådet for Etniske Minoriteter', vil figurere på diverse dokumenter, hjemmesider og i pressen.
Indtil videre fortsætter Det Nationale Integrationsråd med at benytte hjemmesiden rem.dk
og mailadressen rem@siri.dk. Den nye bekendtgørelse for Det Nationale Integrationsråd
kan læses her.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet blandt sine medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk vælger en repræsentant og en suppleant til Rådet for Etniske Minoriteter/Det Nationale Integrationsråd.
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Beslutninger:
Norma Flores Nielsen vælges som repræsentant.
Ellen Brodersen-Hval vælges som suppleant.

Bilag

.
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5 (Åben) Mødekalender 2022
Sags ID: EMN-2015-00261
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
Administrationen præsenterer hermed forslag til mødekalender for 2022. I overensstemmelse med den politiske mødekalender for 2022 er nedenstående mødedatoer foreslået for Integrationsrådet. Der er i overensstemmelse med vedtægterne fastlagt 6 møder
i 2022. Mødedagen er tirsdage kl. 16.30 – 18.30.
Mødedatoerne er følgende:


Tirsdag den 15. februar 2022 – Rådhuset i Frederikshavn



Tirsdag den 26. april 2022 – Rådhuset i Frederikshavn



Tirsdag den 14. juni 2022 – Rådhuset i Frederikshavn



Tirsdag den 23. august 2022 – Rådhuset i Frederikshavn



Tirsdag den 25. oktober 2022 – Rådhuset i Frederikshavn



Tirsdag den 13. december 2022 – Projekt og Integration i Frederikshavn

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet godkender mødekalender og mødesteder i 2022.

Beslutninger:
Integrationsrådet godkender mødekalenderen.

Bilag

.
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6 (Åben) Integrationspris 2021
Sags ID: EMN-2016-00181
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
1. juni 2022 afholdes den årlige prisfest i et samarbejde med Integrationsrådet, Handicaprådet, Kultur- og fritidsudvalget og Sundhedsudvalget med uddeling af både Frivilligprisen, Sundhedsprisen, Godt gået prisen og Integrationsprisen.
Integrationsprisen
Prisen kan gå til enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og grupper, som via deres indsats har været med til at fremme integration og ligestilling i Frederikshavn Kommune i
2021. Prisen medvirker til at anerkende særlige initiativer, der sigter mod at styrke integrationen af etniske minoriteter. Integrationsrådets formål med prisen er:


At fortælle de gode historier



At synliggøre nye og virkningsfulde initiativer



At anerkende en særlig indsats.

Integrationsrådet udvælger kandidaterne ud fra de indsendte indstillinger. Indstillinger til
prisen sendes via et elektronisk indstillingsskema på Frederikshavn Kommunes hjemmeside eller direkte på mail til Maiken Pilgaard Krüger maku@frederikshavn.dk. Alle forslag
skal begrundes i kandidatens indsats for at fremme integration og ligestilling.
Der vil blive annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside i håb om at modtage
så mange indstillinger til integrationsprisen som muligt. Der vil også blive annonceret i lokalaviserne i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Indstillingsfristen er den 10. maj 2022 kl. 12.00.
Administrationen foreslår, at der maksimalt uddeles priser for i alt 15.000 kr., og at der
maksimalt uddeles 3 priser. Herudover er der en udgift på op til 5.000 kr. til annoncering,
blomster og gavechecks i forbindelse med prisfesten i Det Musiske Hus.
Næste møde i Integrationsrådet afholdes den 27. april 2022, hvilket er inden deadline for
indstillingsfristen. Administrationen foreslår derfor, at udvælgelsen af kandidaterne til integrationsprisen håndteres enten via mail eller via et ekstraordinært møde.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet
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1. godkender udgiften på op til 15.000 kr. til priser samt en udgift på op til 5.000
kr. til annoncering, afholdelse af arrangementet mm.
2.

beslutter om de ønsker, at udvælge kandidaterne til prisen via mail eller via et
ekstraordinært møde.

Beslutninger:
Integrationsrådet godkender udgiften på op til 20.000 kr. til prisfesten.
Integrationsrådet beslutter, at der skal holdes et teamsmøde, hvor kandidaterne til integrationsprisen udvælges.

Bilag

.
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7 (Åben) Økonomi februar 2022
Sags ID: EMN-2016-00728
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har råderetten over en pulje midler, der er målrettet initiativer rettet
mod integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune. Det er derfor muligt at søge
støtte til projekter inden for integrationsområdet
I budgettet er afsat midler til mødeforplejning samt til prisfesten, hvor de årlige integrationspriser uddeles sammen med de øvrige prisuddelinger - såsom Sundhedsprisen og Frivillighedsprisen. Prisfesten afholdes den 1. juni 2022.
Derudover er der afsat midler til igen at afholde kulturarrangementet ”Hele Verden” i
Frederikshavn Kommune, der afholdes i efteråret 2022. Julearrangementet, der sidst
blev afholdt i december 2019 var så stor en succes, at arbejdsgruppen ønsker at afsætte penge til et lignende arrangement i 2022. Lige inden jul blev der bevilget
11.500 kr. til Venligboerne, de fremgår derfor også af budgettet.
Endelig er der forslag om, at afsætte midler til et foredrag, hvor Integrationsrådet beslutter emnet. Der er i den forbindelse overført omkring 85.000 kr. fra sidste års budget. Det endelig beløb, der overflyttes udmeldes i april. Når programmet til arrangementet er fastlagt kan der blive brug for også, at bruge midler fra indeværende år.
Dette er endnu ikke afklaret.
Budget for 2022

183.130,00 kr.

Venligboerne – computere og kontorartikler

11.500,00 kr.

Mødeforplejning – forventet forbrug

10.000,00 kr.

Prisfest 1/6 2022

20.000,00 kr.

Kulturdag

50.000,00 kr.

Julearrangement

8.000,00 kr.

Foredrag
(overført ca. 85.000 fra 2021)
Resterende midler 2022

83.630,00 kr.
(plus det overførte fra 2021)

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet godkender, at der i budgettet for
2022 er afsat de angivne midler til mødeforplejning, prisfesten, kulturdagen og julearrangementet.
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Beslutninger:
Integrationsrådet godkender, at der i budgettet for 2022 er afsat midler til mødeforplejning, prisfesten, kulturdagen og julearrangement.

Bilag

.
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8 (Åben) Orientering fra ledelsen - februar 2022
Sags ID: EMN-2016-00185
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
Orientering fra ledelsen indeholder følgende punkter:


Tilbagemelding vedr. forespørgsel på facebookgruppe



Flygtninge fra Afghanistan



Repatriering i 2021



Nye forløb for EU-borgere



Status på brugen af Ipads

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen fra ledelsen til
efterretning.

Beslutninger:
Ad. Tilbagemelding vedr. forespørgsel på facebookgruppe:
Hele Verden i Frederikshavns facebookside kan evt. bruges til at synliggøre integrationsrådets arbejde. Det første opslag kan være et kort resume om det første møde i Integrationsrådet. Medlemmerne af Integrationsrådet må meget gerne dele siden.
Der er altid mulighed for at melde aktuelle historier og nyheder ind til Administrationen, så
vil de blive sendt videre til presseafdelingen, der vurderer, om det skal ud og på hvilket
medie.
Ad. Flygtninge fra Afghanistan:
Kvoten er på 16 nye borgere. Den første familie fra Afghanistan kommer i starten af
marts. Familien kommer fra et modtagercenter.
Ad. Repatriering i 2021:
Repatriering betyder frivillig hjemrejse.
I 2021 er 17 personer repatrieret, 9 voksne og 8 børn, 1 person er hjemrejst til Bosnien,
de øvrigt 16 er hjemrejst til Syrien.
I 2022 har der været en hjemrejse til Syrien. En enkelt borger er på tur til Columbia for at
blive afklaret ift. frivillig hjemrejse. Derudover er der en del henvendelser fra familier, der
ønsker at repatriere til Syrien.
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Ad. Nye forløb for EU-borgere ”Job i Danmark”:
En del af vores østeuropæiske borgere har været i Danmark i en periode og optjent dagpengeret. Nogle af disse er blevet ledige. Nogle har ikke lært at tale dansk. Derfor er der
blevet oprettet 2 forløb.
Det ene forløb er for de borgere, der taler engelsk, hvor de kommer på kursus i jobsøgning. Dem der ikke har gennemført danskuddannelse bliver tilbudt sprogundervisning.
Der er også mulighed for både interne og eksterne praktikker.
Den næste gruppe er for borgere, der kun taler deres modersmål, hvor der i starten skal
tolk på, Ellers samme indhold som det første forløb.
Ad. Status på brugen af iPads:
Flere medlemmer oplever udfordringer med mails og First Agenda. Der er altid mulighed
for at få hjælp ved at ringe til IT på 9845 5090.

Bilag

.
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9 (Åben) Åben drøftelse februar 2022
Sags ID: EMN-2016-00832
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
IR

Sagsfremstilling
-

Indstilling
-

Beslutninger:
Integrationsrådet ønsker et skema vedrørende europæisk arbejdskraft og deres integration.

Bilag

.
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