Hjørring Kommune
25. juni 2019
Side 1.

Åben referat
Integrationsrådet
Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Deltagere:
Fraværende:

25. juni 2019
kl. 16:00
kl. 17:45
Mødelokale 222, Hjørring Rådhus
Annemarie Steffensen, Børge Bech, Loukman Hassan, Marta
Yepes, Mehrsad Sadjadi og Ole Bendix
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen,
Lise Jensen, Hagos Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong
Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther Jensen, Souha
Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela
Stefanuca, Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina
Beres

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Tema: Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling
3 Indsats vedrørende rollemodeller
4 Hjørring Kommunes Kulturdag
5 Hjørring Kommunes Integrationspolitik
6 Eventuelt og orientering
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1.

Godkendelse af dagsorden

Resumé
Integrationsrådet skal godkende udkast til dagsorden.

Sagsfremstilling
Alle medlemmer af Integrationsrådet kan få optaget et emne på dagsordenen
ved at sende forslag til formand eller sekretariat senest 2 uger før mødets
afholdelse (jf. forretningsordenens § 11, stk. 3).
Hvis et medlem ønsker at få optaget et emne på dagsordenen ved mødets
begyndelse, kan dette kun ske, hvis formanden finder, at sagen ikke bør
udsættes til næste møde og hvis et flertal af rådets medlemmer er enige i dette.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet godkender dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen, Lise Jensen, Hagos
Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther
Jensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela Stefanuca,
Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina Beres deltog ikke i mødet.
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2.

Tema: Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling

Resumé
Integrationsrådet drøfter maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling med
udgangspunkt i medlemmernes egne kulturer.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet vedtog i møde den 26. marts 2019, at rådet til dagens møde
skulle drøfte rapporten "Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd" (vedlagt som bilag 1).
Hovedresultaterne fra rapporten præsenteres til mødet, hvorefter Louise
Johanson fra Integrationsteamet vil præsentere Integrationsteamets "Jobskole
for kvindelige integrationsborgere".
Med udgangspunkt i de to præsentationer gennemføres efterfølgende en
drøftelse af medlemmernes forståelse af, hvilke maskulinitetsopfattelser og
holdninger til ligestilling, der er findes i deres kultur, samt om/hvordan Jobskolen
kan bidrage til at ændre disse holdninger, således disse holdninger bliver
forenelige med den danske kultur.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling
med udgangspunkt i egen kultur.

Beslutning
Rikke Ishøy præsenterede hovedresultaterne af rapporten
"Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling - særligt blandt
minoritetsetniske mænd". Rikke Ishøys præsentation er vedlagt referatet som
bilag A.
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Efterfølgende præsenterede integrationskonsulent Louise Johansson
Integrationsteamets tilgang til at få flere integrationskvinder i beskæftigelse.
Louise Johanssons præsentation er vedlagt referatet som bilag B.
Herefter fulgte en drøftelse af medlemmernes forståelse af, hvilke
maskulitetsopfattelser, der findes i Hjørring Kommune, samt hvilken indflydelse
dette har på beskæftigelsesfrekvensen hos kvindelige integrationsborgere.
Integrationsrådet anbefaler, at der ikke kun er fokus på kvinderne, men at der
også tilrettelægges en særlig indsats for mændene. Både mænd og kvinder skal
have en forståelse af - og acceptere - at det er normen i Danmark, at både
mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet.
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen, Lise Jensen, Hagos
Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther
Jensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela Stefanuca,
Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina Beres deltog ikke i mødet.

Bilag
•
•
•

Bilag 1 - Resume_Maskulinitetsopfattelser_Als Research
Bilag A - Præsentation af hovedresultater fra rapport vedr.
maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling (referat)
Bilag B - Præsentation af den beskæftigelsesrettede indsats for
integrationskvinder (referat)
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3.

Indsats vedrørende rollemodeller

Resumé
Integrationsrådet drøfter indsats vedr. rollemodeller til anvendelse i forbindelse
med Ungestrategien, samt i den beskæftigelsesrettede indsats for kvinder med
flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har tilkendegivet over for Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget, at Integrationsrådet vil være behjælpelige med at finde
rollemodeller, der kan anvendes i udmøntningen af henholdsvis Hjørring
Kommunes Ungestrategi, samt den beskæftigelsesrettede indsats for at få flere
integrationskvinder i beskæftigelse.
Til dagens møde bedes Integrationsrådet derfor drøfte:
•

Hvad er en rollemodel? Hvilken opgave skal rollemodellen løse?
Forventninger til rollemodellerne?

•

Hvilken typer af rollemodeller leder vi efter (f.eks. unge, kvinder, mænd,
familier og/eller gode løsninger)?

•

Hvordan udpeger vi rollemodeller? Hvem kan være rollemodel?

•

Hvordan klæder vi rollemodellerne på til opgaven? Kan der gøres brug af
erfaringerne fra Ambassadørkorpset eksempelvis med henblik på
udvikling af et kursus til rollemodellerne?

På baggrund af Integrationsrådets drøftelse udarbejder sekretariatet et udkast til
en beskrivelse af indsatsen til drøftelse på Integrationsrådets møde den 20.
august 2019.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter indsats vedr. rollemodeller til anvendelse i
henholdsvis Hjørring Kommunes Ungestrategi, samt den beskæftigelsesrettede
indsats rettet mod kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Beslutning
Integrationsrådet drøftede tilrettelæggelse af en indsats vedrørende
rollemodeller, der kan anvendes i forhold til både Ungestrategien, den
beskæftigelsesrettede indsats for integrationskvinder, samt i forhold til
foreningslivet. Rollemodellerne kan være unge, ældre og familier, herunder
familier med børn i alderen 6 - 29 år.
Integrationsrådet vil forsøge at finde ca. 25 rollemodeller.
Integrationsrådets medlemmer er alle oplagte rollemodeller, og det vil derfor blive
drøftet til Integrationsrådets møde den 20. august 2019, om der er nogle af
Integrationsrådets medlemmer, der vil være rollemodeller.
Derudover bedes Integrationsrådets medlemmer sende forslag rollemodeller til
Rikke Ishøy. Inden navnet sendes til Rikke Ishøy, bedes Integrationsrådets
medlemmer have sikret sig, at vedkommende ønsker at deltage som rollemodel.
Integrationsrådet genoptager drøftelsen vedr. rollemodeller til mødet den 20.
august 2019.
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen, Lise Jensen, Hagos
Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther
Jensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela Stefanuca,
Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina Beres deltog ikke i mødet.
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4.

Hjørring Kommunes Kulturdag

Resumé
Arbejdsgruppen vedrørende Kulturdagen fremlægger status for planlægningen af
arrangementet.

Sagsfremstilling
Formålet med Kulturdagen er at skabe gensidig kulturforståelse blandt de mange
forskellige kulturer, der bor i Hjørring Kommune. Kulturdagen skal således give
deltagerne et indblik i andre kulturer - samt forhåbentligt skabe nye
bekendtskaber på tværs af kulturer og nationaliteter.
Kulturdagen afvikles på VUC Hjørring, hvor der dagen igennem vil være
kulturelle indslag på en central scene. Endvidere vil der blive indrettet
"lande/Mød min Kultur" i nærliggende lokaler, hvor der vil være smagsprøver,
dans, musik, kunst og - ikke mindst - rig mulighed for at møde og tale med
mennesker på tværs af kulturer. Derudover arrangeres børnelege fra forskellige
lande på græsplænen udenfor VUC. Foreløbigt program udleveres på mødet.
Kulturdagen gennemføres i tæt samarbejde med 25-30 frivillige fra mange
forskellige lande.
Budget for Kulturdagen
Arbejdsgruppen har udarbejdet et foreløbigt budget for Kulturdagen, der er
vedlagt som bilag 2.
Som det fremgår af budgettet støtter Integrationsrådet Kulturdagen med 15.000
kr.
I tillæg hertil har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i møde den 17. juni
2019 vedtaget at støtte Kulturdagen med 15.000 kr. Udvalget opfordrer
endvidere Integrationsrådet til at søge sponsorater hos virksomheder, der
beskæftiger integrationsborgere.
Endvidere forslår Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, at Kulturdagen
også anvendes til at sætte fokus på de emner, som fylder i den kommunale
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integrationsindsats. Det kunne eksempelvis være den beskæftigelsesrettede
indsats for kvinder.
Marta Yepes uddyber på mødet.

Økonomi
Jævnfør vedlagte budget forventes udgifterne til Kulturdagen at beløbe sig til
29.700 kr.
Integrationsrådet støtter arrangementet med 15.000 kr.
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget støtter arrangementet med 15.000 kr.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter afvikling af Kulturdagen, herunder forslag fra
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning
Integrationsrådet drøftede afviklingen af Kulturdagen.
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen, Lise Jensen, Hagos
Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther
Jensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela Stefanuca,
Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina Beres deltog ikke i mødet.

Bilag
•

Bilag 2 - Budget for Integrationsrådets Kulturdag 2019
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5.

Hjørring Kommunes Integrationspolitik

Resumé
Der gives en status vedrørende høring af Integrationspolitikken i henholdsvis råd
og nævn, samt relevante politiske fagudvalg.

Sagsfremstilling
Integrationspolitikken har været fremlagt til høring i følgende råd og udvalg.:
Råd og Nævn

Politiske fagudvalg

Det lokale Arbejdsmarkedsråd den 18.
marts 2019

Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget den 6. maj 2019

Integrationsrådet den 26. marts 2019

Børne- Fritids- og
Undervisningsudvalget den 27. maj
2019

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget den Sundheds-, Ældre- &
26. marts 2019
Handicapudvalget den 29. maj 2019
Handicaprådet den 28. marts 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Ældrerådet den 8. april 2019

Integrationspolitikken forventes vedtaget i Byrådet den 26. juni 2019

Høringsvarene er vedlagt i bilag 3. Høringssvarene har ikke givet anledning til
ændringer af Integrationspolitikken. Økonomiudvalget afvikler først møde den 19.
juni 2019, hvorfor høringssvaret herfra fremlægges på mødet.
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har, på baggrund af
Integrationsrådets høringssvar, besluttet at oversætte Integrationspolitikken til de
mest talte fremmedsprog blandt nyankomne udlændinge i Hjørring Kommune.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen, Lise Jensen, Hagos
Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther
Jensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela Stefanuca,
Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina Beres deltog ikke i mødet.

Bilag
•

Bilag 3 - Høringssvar vedrørende Integrationspolitikken

Hjørring Kommune
25. juni 2019
Side 11.

15.40.00-A00-1-19
6.

Eventuelt og orientering

Sagsfremstilling
Eventuelt
Orientering
1. Formanden orienterer
2. Orientering fra de politiske udvalg repræsenteret i Integrationsrådet
3. Medlemmerne orienterer
4. Sekretariatet orienterer

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Formanden orienterede om, at han er blevet kontaktet af Frivilligcenter Hjørring
vedr. et projekt for ensomme mænd. Første møde i projektet afvikles i september
2019, hvorefter Integrationsrådet vil modtage yderligere orientering.
Der var en del fraværende til dagens møde, hvoraf ca. halvdelen ikke på forhånd
havde meldt afbud til sekretariatet. De fremmødte opfordrede derfor til, at man
altid melder afbud ved at sende en mail til Rikke Ishøy, såfremt man er forhindret
i at deltage i mødet.
Frank Tronborg, Michael Bue Nielsen, Inge Nielsen, Lise Jensen, Hagos
Yermane, Sigitas Slakaitis, Le Hong Nguyen, Ole Valsson, Anne-Mette Vinther
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Jensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Kefete Adhanom, Mihaela Stefanuca,
Rabah Almoussa, Yasmeen Aljalloud og Alina Beres deltog ikke i mødet.

