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

Fraværende:

20. august 2019
kl. 16:00
kl. 18:00
Mødelokale 222, Hjørring Rådhus
Annemarie Steffensen, Ib Rævdal, Hagos Yemane, Hasan
Mahmoud, Inge Nielsen, Le Hong Nguyen, Loukman Hassan,
Marlene Pejtersen, Marta Yepes, Mehrsad Sadjadi, Michael
Andersen, Mihaela Stefanuca, Ole Valsson, Rabah Almossa
og Sigitas Slakaitis.
Aline Beres, Frank Tronborg, Souha Raad og Yasmeen
Aljalloud

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Tema: Stop madspild
3 Hjørring Kommunes Kulturdag
4 Indsats vedrørende rollemodeller
5 Eventuelt og orientering
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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.
Alina Beres, Frank Tronborg, Souha Raad og Yasmeen Aljalloud deltog ikke i
mødet.
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Tema: Stop madspild

Resumé
Lotte Hall fra "MadOasen - Hjørring" deltager i dagens møde med en
præsentation af "MadOasen - Hjørring".

Sagsfremstilling
"MadOasen" er et lokalt 'stop madspild'-projekt i Hjørring Kommune, der flere
gange om ugen uddeler gratis mad til alle, der måtte have behov herfor. Formålet
med projektet er at komme madspild til livs i Hjørring Kommune.
Formandsskabet har inviteret Lotte Hall fra MadOasen Hjørring til at deltage i
dagens møde og præsentere MadOasen, idet MadOasens tilbud også kan være
relevant for borgere med integrationsbaggrund, eksempelvis familier på
integrationsydelse.
Efter præsentationen bedes Integrationsrådet drøfte, hvorledes det sikres, at
også internationale borgere i Hjørring Kommune bliver gjort opmærksomme på
MadOasens tilbud.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet drøfter, hvorledes det sikres, at borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund bliver orienteret om projektet "MadOasen Hjørring".

Beslutning
Lotte Hall præsenterede det frivillige projekt "Stop madspild lokalt - Hjørring".
Projektet har været i gang i 3 år, hvor frivillige har hentet overskudsmad fra
diverse supermarkeder og delt maden ud til borgere, som har haft behov herfor.
Projektets målgruppe er primært økonomiske trængte unge og ældre - men alle
er velkomne til at hente gratis mad i Madoasen.
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Madoasen har adresse på Østergade 9, og der uddeles gratis mad tre gange om
ugen (mandag, onsdag og fredag). Derudover kører frivillige fra projektet mad ud
til ældre borgere, som ikke selv har mulighed for at hente maden.
For yderligere oplysninger om Madoasen, herunder åbningstider, henvises til
projektets Facebookside.
Integrationsrådet bemærkede, at det er er et rigtigt godt projekt, som
Integrationsrådet meget gerne vil støtte op om. Integrationsrådet kan
eksempelvis være behjælpelig med at videreformidle det gode tilbud til
kommunens integrationsborgere. Integrationsrådet tilbød at uddele flyers vedr.
projektet til Kulturdagen, samt at placere folderne på centrale steder i
kommunen, såsom Borgerservice, Jobcenter, børnehaver, skoler mv. Flere af
Integrationsrådets medlemmer tilbød endvidere at være frivillige i projektet.
Alina Beres, Frank Tronborg, Yasmeen Aljalloud og Souha Raad deltog ikke i
mødet.
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Hjørring Kommunes Kulturdag

Resumé
Integrationsrådet drøfter status for Kulturdagen, samt udvælger dette års
modtager af Integrationsprisen 2019.

Sagsfremstilling
1.0. Status for Kulturdagen
Der er indgået aftale med frivillige fra følgende lande vedr. deltagelse i
Kulturdagen: Syrien, Kurdere fra Rojava - Syrien, Colombia, Peru, Eritrea,
Vietnam, Afghanistan, Iran, Rumænien, Island, Palæstina og Vietnam.
De enkelte lande arrangerer selv deres aktiviteter som bl.a. er smagsprøver,
kaffe cermonier, dans, musik, digtoplæsning, samt personlige fortællinger.
Derudover er der også frivillige, der arrangerer børnelege fra forskellige lande.
./.

Der er lavet en Facebookside for Kulturdagen, som kan tilgås via dette link.
Integrationsrådets medlemmer opfordres til at hjælpe med at dele opslag fra
denne side, således det sikres, at flest mulige orienteres om Kulturdagen.
Det seneste planlægningsmøde vedr. Kulturdagen blev afviklet torsdag den 15.
august 2019. Marta Yepes orienterer fra mødet.
2.0: Integrationspris 2019
Som en del af Kulturdagen skal Integrationsprisen "Integrationsrådets
Påskønnelse" overrækkes til en virksomhed, som har gjort en særligt
påskønnelsesværdig indsats for at integrere kommunens nye borgere på
arbejdsmarkedet.
Virksomhedsservice har indstillet virksomheder til modtagelse af
Integrationsprisen. Afdelingsleder for Virksomhedsservice og Integration, Ole
Bendix, præsenterer kandidaterne, hvorefter Integrationsrådet beslutter, hvem
der skal modtage Integrationspris 2019, samt om prisen i år skal uddeles til en
eller to virksomheder.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet beslutter, hvilken virksomhed, der skal modtage
Integrationsprisen i 2019.

Beslutning
Marta Yepes gav en status på arbejdet vedr. Kulturdagen. Der er aktuelt 13
tilmeldte lande, der byder på smagsprøver, musik, dans og andre kulturelle
oplevelser. Der er vedlagt en oversigt over de planlagte aktiviteter som bilag A.
Det er desværre ikke lykkes at finde nogen, der vil repræsentere Danmark - og
Marta Yepes opfordrede derfor Integrationsrådets medlemmer til at hjælpe med
at finde nogle repræsentanter fra Danmark.
Herefter præsenterede Michael Andersen de fem virksomheder, der er nomineret
til dette års Integrationspris. Efter en samlet drøftelse valgte Integrationsrådet to
virksomheder, som skal modtage Integrationsprisen på Kulturdagen. Alle
nominerede virksomheder inviteres til at deltage til Kulturdagen.
Alina Beres, Frank Tronborg, Yasmeen Aljalloud og Souha Raad deltog ikke i
mødet.

Bilag
•

Bilag A (referat) – Aktiviteter til Kulturdagen
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Indsats vedrørende rollemodeller

Resumé
Integrationsrådet fortsætter drøftelsen af rådets indsats for at finde rollemodeller
til anvendelse i forbindelse med Ungestrategien, samt i den
beskæftigelsesrettede indsats for kvinder med flygtninge- og
indvandrerbaggrund.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet besluttede i rådets møde den 25. juni 2019, at rådet ønsker at
finde ca. 25 rollemodeller.
Integrationsrådet besluttede endvidere i mødet den 25. juni 2019, at rådet til
dagens møde skulle drøfte:
•
•

•

Om nogle af rådets egne medlemmer vil være rollemodeller?
At sekretariatet skulle udarbejde et udkast til en beskrivelse af "typerne"
af rollemodeller. Udkastet er vedlagt i bilag 1. Integrationsrådet bedes
drøfte udkastet.
Hvordan Rådet klæder rollemodellerne på til opgaven? Kan der gøres
brug af erfaringerne fra Ambassadørkorpset eksempelvis med henblik på
udvikling af et kursus til rollemodellerne?

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter indsatsen vedr. rollemodeller.

Beslutning
Integrationsrådet godkendte den fremsendte beskrivelse af "typerne" af
rollemodeller (bilag 1) - men fremhævede, at man også er velkommen som
rollemodel, selvom man ikke passer på alle kriterierne.
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Det blev vedtaget, at integrationsrådets medlemmer søger efter rollemodeller i
eget netværk og sender kontaktdata på de interesserede kandidater til Rikke
Ishøy.
Alina Beres, Frank Tronborg, Yasmeen Aljalloud og Souha Raad deltog ikke i
mødet.

Bilag
•

Bilag 1 - Typer af rollemodeller - Integrationsrådets Indsats vedrørende
rollemodeller
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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
Sekretariatet orienterede om, at Integrationspolitikken er blevet oversat til syv
sprog: Arabisk, tigrinya, sorani, dari, engelsk, rumænsk og polsk.
Integrationspolitikken vil være at finde på Integrationsrådets hjemmeside, samt
på udvalgte placeringer i kommunen.
Michael Andersen orienterede om, at KL's årlige Integrationstræf afvikles i
Odense den 10. september 2019. Mehrsad Sadjadi, Michael Andersen og Rikke
Ishøy deltager i Integrationstræffet. Der orienteres om Integrationstræffet på
Integrationsrådsmødet den 8. oktober 2019.

