Hjørring Kommune
11. februar 2020
Side 1.

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

11. februar 2020
kl. 16:00
kl.
Mødelokale 222, Hjørring Rådhus
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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.
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2.

Netværk for kvindelige integrationsborgere

Resumé
Integrationsrådets medlemmer fremlægger forslag til kvindelige rollemodeller,
samt fortsætter drøftelsen af etablering af kvindenetværket.

Sagsfremstilling
Formålet med netværket er at lette nyankommne kvinders integration i Danmark.
I regi af netværket dannes partnerskaber (mentor og mentee) mellem
nyankommne kvinder og kvindelige rollemodeller, hvor rollemodellerne støtter de
nyankommne kvinders integration ved at vise vej ind i det danske samfund og
åbne døre til arbejdsmarkedet.
Integrationsrådets medlemmer bedes til dagens møde fremlægge forslag til
kvindelige rollemodeller. Integrationsrådets egne medlemmer kan også være
rollemodeller.
Kriterier for at være rollemodel:
For at være rollemodel skal man opfylde nedenstående kriterier:
•

•
•
•

Være kvinde, der selv er kommet til Danmark fra udlandet og derfor har
erfaringer fra eget liv, som hun kan give videre til de nyankommne
kvinder.
Være i alderen 25 – 60 år.
Være aktiv indenfor alle områder i den danske hverdag: Beskæftigelse,
familie, foreningsliv og generel deltagelse i lokalsamfundet.
Have lyst og vilje til at støtte og motivere nyankommne kvinder til at
komme godt i gang med deres liv i Danmark

Etablering af kvindenetværket
Efter dagens møde inviteres de indstillede rollemodeller til et møde med
Integrationsrådet, hvor de præsenteres nærmere for opgaven som rollemodel.
Efterfølgende inviteres rollemodellerne til et "rollemodels-kursus" ved
Integrationsteamet, hvor de bliver klædt på til opgaven som rollemodel.
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Herefter inviterer Integrationsrådet rollemodellerne og de nyankommne kvinder til
et fælles netværksmøde, hvor de kan møde hinanden og danne partnerskaber to
og to. Netværksmødet skal planmæssigt afvikles i april 2020.
Integrationsrådet bedes drøfte, om rådet ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe
for kvindenetværket, der kan følge netværket tæt og løbende støtte op om
rollemodellerne.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
• at Integrationsrådets medlemmer fremlægger forslag til kvindelige
rollemodeller, der ønsker at blive en del af kvindenetværket.
• at Integrationsrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal sikre
etableringen af kvindenetværket.
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3.

Kulturdag 2020

Resumé
Integrationsrådet bedes nedsætte en koordineringsgruppe, der skal have ansvar
for den overordnede planlægning og gennemførelse af Kulturdag 2020.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet besluttede i møde den 8. oktober 2019, at Integrationsrådet
ønsker at afvikle en Kulturdag igen i 2020.
Koordineringsgruppe:
Integrationsrådet bedes nedsætte en koordinationsgruppe, der skal arbejde med
planlægning og gennemførelse af Kulturdagen.
Koordineringsgruppen vil blandt andet skulle arbejde med:
• Udarbejdelse af de overordnede retningslinjer/køreplan for Kulturdagen
med udgangspunkt i erfaringer fra Kulturdag 2019, samt
evalueringsmøde om Kulturdagen.
• Facilitering af samarbejdet med de mange frivillige aktører. Det forventes,
at der skal afholdes 3-5 møder med de frivillige aktører forud for
Kulturdagen.
• Søge lokale sponsorater til Kulturdagen, eksempelvis fra lokale
virksomheder.
• Forberedelse og gennemførelse af Kulturdag.
Ansøgning om tilskud / sponsorater til Kulturdag 2020:
Integrationsrådets sekretariatet har ansøgt om - og fået bevilliget - 20.000 kr. fra
Nordea Fonden til Kulturdagen. Støtten er øremærket til etablering af de
forskellige landes egne kulturum.
Integrationsrådets formand opfordrer til, at Integrationsrådet ansøger Byrådet om
et økonomisk tilskud på 10.000 kr. til afvikling af Kulturdagen.
Endvidere kan det overvejes at ansøge om tilskud til afvikling af Kulturdagen hos
lokale Rotary og Lions klubber, fonde, lokale banker, fagforeninger og LO.
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Det bemærkes, at Integrationsrådets sekretariat endvidere har ansøgt
henholdsvis Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond om støtte til
gennemførelse af dagen. Disse ansøgninger er desværre ikke blevet
imødekommet. Der afventes svar på ansøgning til Sparekassen Vendsyssels
Fond.

Økonomi
Økonomien for Kulturdagen afhænger af antallet af repræsenterede lande - og er
derfor fortsat ukendt. Hvert land tildeles 2.000 kr. til at købe madvarer, pynt mv.
Hertil kommer udgifter til engangsservice, annoncering, integrationspris mv. Et
foreløbigt budget (ved 15 lande) anslår, at de samlede udgifter til
Integrationdagen vil beløbe sig til 51.000 kr (foreløbigt budget vedlagt som bilag
1).
Det foreslås, at Integrationsrådet afsætter 15.000 kr. af rådets budget til
Kulturdagen . I tillæg hertil har Integrationsrådet modtaget 20.000 kr. fra Nordea
Fonden til Kulturdagen. De resterende udgifter søges finansieret via sponsorater.

Bilag
Bilag 1: Foreløbigt budget – Kulturdag 2020

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
• at Integrationsrådet nedsætter en Koordineringsgruppe, der skal arbejde
videre med Kulturdag 2020.
• at Integrationsrådet vedtager at sende en ansøgning til Byrådet
vedrørende tilskud til Kulturdag 2020, samt bevilliger
koordineringsgruppen til at fremsende yderligere ansøgninger på
Integrationsrådets vegne.
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4.

Dialogmøde med Kulturgruppen

Resumé
Integrationsrådet drøfter forslag om afvikling af et årligt dialogmøde mellem
Integrationsrådet og Kulturgruppen, samt biblioteket.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget foreslog på det årlige dialogmøde mellem Integrationsrådet,
Borgmester og fagudvalg, at der fremadrettet afvikles et årligt dialogmøde
mellem Integrationsrådet og Kulturgruppen (en bred vifte af kulturinstitutioner i
Hjørring Kommune), samt biblioteket.
Formålet med dialogmødet skal være at undersøge, om der i fællesskab kan
etableres forløb for integrationsborgere, der kan støtte op om borgernes
integration i det danske samfund. Kulturinstitutionerne kan fortælle nyankommne
borgere om det danske samfund og den danske historie - og kan derved hjælpe
nyankommne borgere til en bedre forståelse af det danske samfund.
Integrationsrådet bedes til dagens møde drøfte mulige emner til mødet med
Kulturgruppen.
Dialogmødet kan enten afvikles med deltagelse af hele Integrationsrådet eller
Integrationsrådet kan beslutte, at det kun er udvalgte medlemmer fra
Integrationsrådet, der deltager i Dialogmødet.
Om Kulturgruppen:
Kulturgruppen består af følgende kulturinstitutioner i Hjørring Kommune:
• Musikskolen, Hjørring
• Hjørring Teaterforening
• Nordsø Oceanariet
• Vendsyssel Historiske Museum
• Vendsyssel Kunstmuseum
• Det grafiske værksted
• Hjørring bibliotek
• Herregården Odden
• Kunstbygningen i Vrå
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
• at Integrationsrådet drøfter emner til drøftelse til dialogmøde med
Kulturgruppen.
• at Integrationsrådet beslutter, om hele Integrationsrådet ønsker at deltage
i dialogmødet eller om der skal udpeges medlemmer til mødet.
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5.

Godkendelse af Integrationsrådets årsberetning 2019

Resumé
Integrationsrådet skal årligt udarbejde en årsberetning. Udkast til
Integrationsrådets årsberetning for 2019 fremlægges til rådets behandling.

Sagsfremstilling
Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet hvert år udarbejde en
skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde
Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i
kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen.
Der er udarbejdet udkast til årsberetning for 2019 (vedlagt som bilag 1).
Årsberetningen skal behandles i Byrådet, lægges på kommunens hjemmeside og
fremsendes til relevante parter. Der henvises til bilaget for uddybning.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Bilag
Bilag 2: Integrationsrådets årsberetning 2019

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at rådet godkender udkast til årsberetning med eventuelt faldne bemærkninger.
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6.

Regionalt Integrationsrådstræf

Resumé
Integrationsrådet orienteres om status for planlægningen af et regionalt
integrationsrådstræf for de nordjyske integrationsråd.

Sagsfremstilling
Sekretariaterne for henholdsvis Aalborg og Hjørring Kommuners Integrationsråd
har arbejdet videre med ideen om afvikling af et fælles møde for alle
Integrationsråd i Region Nordjylland.
I Region Nordjylland er der i alt syv integrationsråd (Aalborg, Jammerbugt,
Frederikshavn, Brønderslev, Mariagerfjord, Thisted og Hjørring). Alle
integrationsråd har meddelt, at de ønsker at deltage i det regionale møde for
Integrationsrådene.
Det foreslås, at mødet indledes med et centralt tema, hvorefter den resterende
del af mødet skal have fokus på erfaringsudveksling. De enkelte Integrationsråd
får her lejlighed til at fortælle om deres arbejde til inspiration og sparring med de
øvrige råd.
Dato og indhold for det regionale møde er endnu ikke fastsat, men mødet
forventes at blive afviklet i efteråret 2020. Aalborg Kommune har tilbudt, at det
regionale møde kan afvikles i Aalborg Kommune.
Integrationsrådet bedes drøfte, hvilke emner Integrationsrådet ønsker at drøfte til
det regionale møde, eksempelvis:
•
•
•
•

Problematik om manglende mulighed for børnepasning i ydertidspunkter
Samarbejde med Kulturinstitutioner
Gode erfaringer med samarbejde med frivillige
Ungestrategi for borgere med anden etnisk baggrund.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter forslag til punkter til drøftelse på det regionale
Integrationstræf.
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7.

Evalueringsmøde den 28. januar 2020

Resumé
Integrationsrådets formandskab afviklede tirsdag den 28. januar 2020 et
evalueringsmøde med rådets repræsentanter for borgere med anden etnisk
baggrund.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet er nu halvvejs i rådets periode. Integrationsrådets formandskab
inviterede derfor rådets repræsentanter for borgere med anden etnisk baggrund
til et møde for at evaluere på rådets indsats i de første to år.
Til evalueringsmødet blev rådets funktion og aktiviteter siden konstitueringen
drøftet. Der var bred enighed om, at rådet har søsat mange spændende
aktiviteter og har haft mange gode drøftelser med det politiske niveau.
Herefter fulgte en drøftelse af, hvilke forventninger der er til en, når man har sagt
ja til at være medlem af Integrationsrådet - og hvordan det kan sikres, at alle
medlemmer har lyst og mulighed for at bidrage aktivt til rådets møder og
aktiviteter.
Der henvises til referat fra mødet for yderligere oplysninger (vedlagt som bilag 2).

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Bilag
Bilag 3: Referat fra evalueringsmøde den 28. januar 2020

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.
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8.

Grundlovsceremoni den 28. marts 2020 på Hjørring Rådhus

Resumé
Integrationsrådet orienteres om afvikling af Grundlovsceremoni lørdag den 28.
marts 2020 kl. 12:30 i Byrådssalen på Hjørring Rådhus, Springvandspladen 5,
9800 Hjørring.

Sagsfremstilling
Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til
nye statsborgere. Alle der får tildelt dansk statsborgerskab skal fra 2020 deltage i
en Grundlovsceremoni i egen kommune.
Hjørring Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i
efteråret. Grundlovsceremonien afvikles tidligst en måned efter vedtagelse af lov
om indfødsret og senest fire måneder efter.
Grundlovsceremoni den 28. marts 2020
Hjørring Kommune afvikler årets første Grundlovsceremoni lørdag den 28. marts
2020 kl. 12:30. Borgere som er optaget på relevant lov om indfødsret, samt er
bosiddende i Hjørring Kommune, kan deltage i ceremonien.
Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab
velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at
ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de
grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske
demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra
kommunalbestyrelsen. Hjørring Byråd har besluttet, at Borgmesteren og
formanden for Integrationsrådet deltager i Grundlovsceremonien.
Ceremonien afsluttes med kransekage, champagne, og sodavand.
./.

Tilmelding til Grundlovsceremonien skal ske via Hjørring Kommunes hjemmeside
(https://hjoerring.dk/borger/job-ogarbejdsmarked/integrationssektion/grundlovsceremoni/ ) senest torsdag den 5.
marts 2020.
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Der henvises til hjemmesiden for yderligere information om
Grundlovsceremonien.

Økonomi
DUT-regulering anvendes til dækning af administration og forplejning til
ceremonierne.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
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9.
Beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter for voksne

Resumé
Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en beredskabsplan for forebyggelse
af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for voksne (over 18 år).

Sagsfremstilling
Baggrund:
Integrationsrådet afviklede i november 2018 en temaaften vedrørende negativ
social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Formålet med temaaftenen var at sætte fokus på forebyggelse af negativ social
kontrol og æresrelaterede konflikter. Til temaaftenen blev de fremmødte
præsenteret for bekymringstegn ved negativ social kontrol og æresrelaterede
konflikter, samt hvilke muligheder man kan gøre brug af som fagprofessionel og
frivillig, hvis man er bekymret for, at en borger er udsat for negativ social kontrol
eller er involveret i en æresrelateret konflikt.
Arbejdsmarkedsforvaltningens beredskabsplan:
Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en beredskabsplan for forebyggelse
af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for voksne borgere (kvinder
og mænd) over 18 år.
Beredskabsplan henvender sig til ledere og fagpersoner i
Arbejdsmarkedsforvaltningen, der kommer i kontakt med borgere, der kan være
berørt af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Beredskabsplanen
er et praktisk redskab, der beskriver, hvordan ledelse og medarbejdere skal
håndtere en bekymringshenvendelse eller en akut sag, hvor en borger er berørt
af negativ social kontrol eller er involveret i en æresrelateret konflikt.
Beredskabsplanen indeholder en definition af begreberne ”negativ social kontrol”
og ”æresrelateret konflikter”, samt en beskrivelse af hvilke symptomer, man som
fagperson skal være opmærksom på. Endvidere indeholder beredskabsplanen et
action card for håndtering af bekymringshenvendelser, samt skabeloner, som bør
anvendes i håndteringen.
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Beredskabsplanen anvendes i tilfælde, hvor borgeren selv henvender sig til
Jobcenter Hjørring for at få hjælp til at håndtere en konkret situation, samt i
situationer hvor sagsbehandleren får mistanke om, at borgeren er involveret i en
æresrelateret konflikt eller berørt af negativ social kontrol, som følge af
henvendelse fra politi eller gentagne henvendelser fra uafhængige tredjeparter
(arbejdsplads, netværk mv.).

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
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10.

Aktivitetsoversigt 2020

Resumé
På evalueringsmødet den 28. januar 2020 blev det aftalt, at der til dagsordenen
fremadrettet vedlægges en oversigt over Integrationsrådets planlagte aktiviteter
for 2020. Listen ajourføres løbende, når rådet vedtager nye aktiviteter.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2020
Januar

•

Evalueringsmøde (borgere med anden etnisk baggrund end nordisk)

Februar

•

Formandsskabet afvikler møde med to interesserede kandidater til
Integrationsrådet

Marts

•

Møde i koordineringsgruppen for Kulturdag 2020

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 11. februar 2020

•

Koordinationsgruppen for Kulturdagen afvikler informationsmødemøde for
frivillige.

April

Maj

•

Kursus for rollemodeller afvikles i samarbejde med Integrationsteamet

•

Netværksmøde i kvindenetværket (dannelse af partnerskaber)

•

Dialogmøde med Kulturgruppen og biblioteket

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 11. april 2020

•

Dialogmøde med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 12. maj
2020

Juni

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 16. juni 2020

•

Høringsmøde vedrørende budget den 7. september 2020

•

Kulturdag den 12. september 2020

•

Koordinationsgruppen afvikler evalueringsmøde med de frivillige om

Juli
August
September

Kulturdag 2020.

•

Evalueringsmøde med rollemodellerne i kvindenetværket

•

Regionalt Integrationsrådstræf

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 6. oktober 2020

November

•

Dialogmøde med Borgmester og fagudvalg den 12. november 2020

December

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 15. december 2020

Oktober
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
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11.

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.

