DIALOGMØDE
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg og Integrationsråd
Den 13. Maj 2019 kl. 17:00 – 19:00
Mødelokale A (6. sal) på Jobcenter Hjørring Kommune
REFERAT
1. Velkomst v. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets formand, Thomas Klimek
Referat:
Thomas Klimek og Mehrsad Sadjadi bød velkommen til mødet, hvorefter der blev
gennemført en præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra dialogmøde den 7. maj 2018
Referat fra dialogmødet den 7. maj 2018 er vedlagt som bilag 1.
Referat:
Referatet fra dialogmødet den 7. maj 2018 blev godkendt.
4. Præsentation af indsats for at få flere kvindelige integrationsborgere i beskæftigelse
v. Afdelingsleder Ole Bendix
Afdelingsleder for Virksomhedsservice og Integration, Ole Bendix, præsenterer
Integrationsteamets aktuelle indsats for at få flere kvindelige integrationsborgere i
beskæftigelse.
Referat:
Ole Bendix fortalte, at det generelt går rigtigt godt med integrationsindsatsen i Hjørring
Kommune, hvor 55,7 % af alle mandlige integrationsborgere er i beskæftigelse. Imidlertid
har der ikke været den samme fremgang blandt de kvindelige integrationsborgere, hvor kun
18,8 % er i beskæftigelse. Som følge heraf har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
bedt Integrationsteamet om at iværksætte en særlig indsats med henblik på at få flere
kvindelige integrationsborgere i beskæftigelse.
Ole Bendix orienterede om den særlige indsats for kvindelige integrationsborgere, hvor
Integrationsteamet bl.a. arbejder med en progressionstrappe og Jobskole, samt
danskundervisning på virksomhederne. Målsætningen for den særlige indsats er at flytte 40
integrationskvinder over i ordinær beskæftigelse inden udgangen af 2019. Der henvises til
Ole Bendix’ præsentation for yderligere oplysninger (vedlagt referatet som bilag a).
Mehrsad Sadjadi ønskede at vide, hvor mange kvinder der aktuelt er omfattet af den
særlige indsats. I marts 2019 var der 259 kvindelige flygtninge og familiesammenførte i
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Hjørring Kommune. Heraf var 18,9 % i beskæftigelse. Der henvises til bilag b for yderligere
oplysninger.
Herefter fulgte en drøftelse af eventuelle årsager til, at det ikke er lykkedes at få så mange
integrationskvinder, som mænd, i beskæftigelse. Der var enighed om, at kulturforskelle har
en betydning. Det er opfattelsen, at flere af integrationsfamilierne er karakteriseret af
traditionelle kønsmønstre, hvor kvinden i hjemlandet har været hjemmegående med ansvar
for børn og hjem. Mange af integrationskvinderne har derfor ingen arbejdsidentitet.
Der var enighed om, at det er nødvendigt at gøre op med disse kulturforskelle. I denne
forbindelse anbefalede Integrationsrådet, at man inddrager hele familien i indsatsen.
Mændene – og børnene – spiller en stor rolle i fastholdelsen af kvinden i de traditionelle
kønsroller – og det er derfor vigtigt, at hele familien får en forståelse for – og accept – af de
forventninger, der er til kvinder, der er omfattet af det danske beskæftigelsessystem.
Integrationsrådet opfordrede til, at Integrationsteamet gør brug af rollemodeller i indsatsen,
samt at det overvejes om øget deltagelse i foreningslivet kan være med til at åbne for en
større accept af kvindens deltagelse på arbejdsmarkedet.
Annemarie Steffensen inviterede Integrationsteamet til et tættere samarbejde med
dagtilbudsområdet med henblik på at understøtte den særlige indsats for de kvindelige
integrationsborgere.

5. Drøftelse af Integrationsrådets rolle i Ungestrategien, herunder rollemodeller og
forældreinddragelse som ressource
Integrationsrådet drøftede i møde den 26. marts 2019 rådets mulige rolle i Ungestrategien.
Rådet tilkendegav i mødet, at rådet gerne vil være behjælpelige med at finde rollemodeller
på unge integrationsborgere, der har gennemført en erhvervsuddannelse til inspiration for
andre minoritetsetniske unge, samt støtte op om en indsats vedr. aktiv forældreinddragelse.
Referat:
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget finder det glædeligt, at Integrationsrådet vil
hjælpe med at finde rollemodeller, der kan inspirere unge med minoritetsetnisk baggrund.
Integrationsrådet fremhævede, at det også i forbindelse med Ungestrategien er nødvendigt
at inddrage hele familien – og ikke kun fokusere på den unge, idet der kan være familier,
der, bevidst eller ubevidst, opsætter barrierer for deres børn og unge, fx på grund af
manglende viden om det danske samfund eller kulturelle mønstre og normer.
Herefter fulgte en drøftelse af muligheden for at inddrage karrierevejlederne mere aktivt i
eksempelvis udvidede uddannelsesforløb for unge integrationsborgere og deres familier.
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Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget opfordrede Integrationsrådet til løbende at
sende forslag til rollemodeller til sekretariatet. Rollemodellerne kan både være unge og
hele familier – men det kan også et forslag til en god løsning, som andre familier har
anvendt.

6. Drøftelse af Hjørring Kommunes Kulturdag 2019
Integrationsrådet ønsker at afvikle en Kulturdag i 2019. Kulturdagen skal erstatte Hjørring
Kommunes Integrationsdag. Næstformand for Integrationsrådet, Marta Yepes, uddyber på
mødet.
Referat:
Marta Yepes orienterede om Integrationsrådets ideer vedr. en Kulturdag i Hjørring
Kommune. Kulturdagen skal være en dag, hvor Integrationsrådet sætter fokus på de
forskellige kulturer, der bor i Hjørring Kommune gennem mad, dans, musik og samtaler.
Kulturdagen erstatter Integrationsdagen.
Kulturdagen skal planmæssigt finde sted den 14. september 2019 på VUC.
Integrationsrådet ønsker at inddrage frivillige aktører i gennemførelsen af Kulturdagen, og
Integrationsrådet afviklede derfor den 1. maj 2019 det første møde med frivillige aktører.
Det er rådets indtryk, at der er stor interesse blandt de frivillige for at deltage.
Der er endnu flere ting, der ikke er afklaret, herunder budget for dagen. Integrationsrådet vil
løbende orientere Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om tilrettelæggelsen af
Kulturdagen.

7. Orientering vedr. lovændringer på integrationsområdet v. planlægger Rikke Ishøy
Rikke Ishøy giver en orientering vedr. lovændringer på integrationsområdet, vedtaget af
Folketinget den 21. februar 2019.
Referat:
Rikke Ishøy gav en orientering om lovændringerne på integrationsområdet. Der henvises til
Rikke Ishøys præsentation for yderligere oplysninger (vedlagt referatet som bilag c).
Marta Yepes ønskede at vide, om FN-kvoteflygtninge også var omfattet af lovændringerne.
Lovændringerne gælder samtlige flygtninge, der meddeles opholdstilladelse med henblik
på midlertidigt ophold i Danmark, herunder altså også FN-kvoteflygtninge. Det samme
gælder for alle familiesammenførte til flygtninge.
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8. Eventuelt
Referat:
Loukman Hassan fortalte, at han har konstateret, at der er mange ufaglærte ansat i
faglærte jobs. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tilkendegav, at man er bekendt
med denne problemstilling og at det skyldes, at nogle brancher oplever
rekrutteringsudfordringer.

Bilag til referat
•

Bilag a: Oplæg vedr. beskæftigelsesindsatsen for kvindelige integrationsborgere

•

Bilag b: Kvinder i målgruppen for integrationsindsatsen.

•

Bilag c: Oplæg vedr. lovændringerne på integrationsområdet ved Rikke Ishøy.

Deltagere:
Integrationsråd
Mehrsad Sadjadi (Formand)
Marta Yepes (Næstformand)
Hasan Mahmoud
Le Hong Nguyen
Mihaela Stefanuca
Loukman Hassan
Sigitas Slakaitis
Frank Tronborg (LO Vendsyssel)
Marlene Pejtersen (Erhverv Hjørring)
Ib Rævdal (Fritids-og Folkeoplysningsudvalg)
Ole Valsson (Frivillige foreninger)
Inge Nielsen (A2B)
Lise Jensen (A2B)
Ole Bendix (Integrationsteam)
Annemarie Steffensen (Børne- og Kultur)

Arbejdsmarkeds – og Uddannelsesudvalg
Thomas Klimek (Formand)
Carsten Andersen
Helmuth Zickert
Forvaltning
Leif Johannes Jensen (Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør)
Rikke Ishøy (Sekretær for integrationsrådet)

Afbud:
Hagos Yemane (Integrationsråd)
Rabah Almoussa (Integrationsråd)
Yasmeen Aljalloud (Integrationsråd)
Souha Raad (Integrationsråd)
Aline Beres (Integrationsråd)
Kefete Ktwi Adhanom (Integrationsråd)
Per Hyldig (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg)
Mogens Bjerre (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg)
Claus Mørkbak Højrup (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg)
Mette Jensen (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg)
Michael Duus Nielsen (Arbejdsmarkedschef)
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