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

15. december 2020
kl. 16:00
kl.
Flyttet til 11.1.21. Digitalt via Teams

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
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1 Godkendelse af dagsorden
2 Aktivitetsoversigt 2020 & 2021
3 Dialogmøde 2021
4 Årsberetning 2020
5 Kvindenetværk - Rollemodeller
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7 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
Integrationsrådet godkendte dagsordenen.
Rabah Almoussa, Hassan Mahmoud, Le Hong Nguyen, Yasmeen Aljalloud,
Souha Raad, Frank Tronborg, Inge Nielsen og Ole Valsson deltog ikke.
Sigitas Slakaitis deltog og Michael Bue Nielsen deltog som stedfortræder.
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2.

Aktivitetsoversigt 2020 & 2021

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

Sagsfremstilling
Nedenstående er gengivet Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2020. Denne er
grundet COVID-19 præget af mange aflysninger.
Yderligere er udkast til aktivitetsoversigt 2021 præsenteret til rådets drøftelse.

Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2020
Januar

•

Evalueringsmøde den 28. januar 2020 (repræsentanter for
borgere med anden etnisk baggrund end nordisk)

Februar

•

Formandskabet afvikler møde med to interesserede
kandidater til Integrationsrådet
Møde i koordineringsgruppen for Kulturdag 2020
Ordinært Integrationsrådsmøde den 11. februar 2020

•
•

Marts

•
•

April

•
•
•

Maj

•

Koordinationsgruppen for Kulturdagen afvikler
informationsmødemøde for frivillige AFLYST
Kursus for rollemodeller afvikles i samarbejde med
Integrationsteamet AFLYST
Netværksmøde i kvindenetværket (dannelse af
partnerskaber) AFLYST
Dialogmøde med Kulturgruppen og biblioteket AFLYST
Ordinært Integrationsrådsmøde den 21. april 2020 AFLYST
Dialogmøde med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
den 12. maj 2020 AFLYST

Hjørring Kommune
15. december 2020
Side 4.

Juni

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 16. juni 2020 AFLYST

Juli
August
September

•
•
•

Oktober

•
•
•

Høringsmøde vedrørende budget den 7. september 2020
Kulturdag den 12. september 2020 AFLYST
Koordinationsgruppen afvikler evalueringsmøde med de
frivillige om Kulturdag 2020 AFLYST
Evalueringsmøde med rollemodellerne i kvindenetværket
AFLYST
Regionalt Integrationsrådstræf AFLYST
Ordinært Integrationsrådsmøde den 6. oktober 2020
AFLYST

November

•

Dialogmøde med Borgmester og fagudvalg den 12.
november 2020 AFLYST
- Lavet om til ordinært møde via Teams

December

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 15. december 2020
Rollemodeller - postkort gives til rådets medlemmer

•

Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2021
Januar

•
•

Februar

•
•
•
•

Marts

April

•

Rollemodeller - Møde i arbejdsgruppen
Rollemodeller - Uddeling af postkort
Kulturdag 21 - Møde i koordineringsgruppen for Kulturdag
2021
Rollemodeller - Kursus for rollemodeller afvikles i
samarbejde med Integrationsteamet
Ambassadørkorps - Møde i arbejdsgruppen for
ambassadørkorps
Ordinært Integrationsrådsmøde den 8. februar 2021

•

Rollemodeller - Netværksmøde - dannelse af partnerskaber
Ambassadørkorps - Udvælgelse af ambassadører

•

Kulturdag 21 - Koordinationsgruppen for kulturdagen afvikler

Hjørring Kommune
15. december 2020
Side 5.

•
•
•
•

Maj

•

•

Juni

•

informationsmøde for frivillige
Ambassadørkorps - Uddannelse af ambassadørkorpset
Dialogmøde med Kulturgruppen og biblioteket
Ordinært Integrationsrådsmøde den 19. april 2021
Oplæg ved Dansk Flygtningehjælp på IR-mødet
Dialogmøde med Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget, borgmester og rep. fra fagudvalg den
17. maj 2021
Ambassdørkorps - Korpset går i drift

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 21. juni 2021
Fritidspuljen - temadrøftelse inkl. oplæg på IR-mødet

Juli
August

•

Ordinært Integrationsrådsmøde den 9. august 2021

September

•

Høringsmøde vedrørende budget den 13. september 2021

Oktober

•

Kulturdag 2021 - Afholdelse
Regionalt Integrationstræf
Ordinært Integrationsrådsmøde den 11. oktober 2021

•
•

November

•
•
•

December

•

Kulturdag 21 - Koordinationsgruppen afvikler
evalueringsmøde med de frivillige om kulturdagen
Rollemodeller - Evalueringsmøde med rollemodellerne i
kvindenetværket
Kommunalvalg 2021
Ordinært Integrationsrådsmøde den 13. december 2021

Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter dets aktivitetsoversigt 2021.

Beslutning
Sekretæren gennemgik aktivetsplan for 2021.
Det blev drøftet, på baggrund af erfaringerne fra 2020 og COVID-19, at det er
bedre at gennemføre hvad der er muligt digitalt, frem for at aflyse.
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3.

Dialogmøde 2021

Resumé
Integrationsrådet besluttede at sammenlægge de de to dialogmøder i 2021 til ét
møde.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet besluttede på møde den 12. november at sammenlægge de to
dialogmøder med hhv. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og
borgmester/fagudvalg i 2021 til ét møde den 17. maj, efter indstilling fra rådets
formand og formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.
Direktionen har behandlet sagen på møde den 1. december 2020.
De relevante fagudvalg indstiller hver to repræsentanter på møder efter følgende
plan:
•
•
•

Børne,- Fritids- og Undervisningsudvalget (11. januar 2021)
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (13. januar 2021)
Økonomiudvalget (13. januar 2021)

For Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (11. januar 2021) gælder, at hele
udvalget deltager.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Beslutning
Integrationsrådet tog orienteringen til efteretning.
Det må forvenets, at dialogmødet bliver digitalt i relation til COVID-19.
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4.

Årsberetning 2020

Resumé
Årsberetning 2020 foreslås lagt sammen med årsberetning 2021.

Sagsfremstilling
Grundet alle aflysningerne i 2020 grundet COVID-19, både møder, dialogmøder,
arrangementer, høringer, kulturdag mv., har aktivetsniveauet været usædvanligt
lavt. Derfor foreslås Årsberetning 2020 lagt sammen med årsberetning 2021.
Således bliver det en Årsberetning 2020-2021.
Hvis Integrationsrådet indstiller hertil, vil det efterfølgende blive behandlet i
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2021, der også skal
godkende indstillingen.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet godkender sammenlægning af Årsberetning 2020 med
beretning 2021, samt sender sagen til godkendelse i Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget.

Beslutning
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Integrationsrådet godkendte indstillingen.
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5.

Kvindenetværk - Rollemodeller

Resumé
Der fremlægges status for arbejdet vedrørende kvindenetværket - Rollemodeller.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet fik på møde den 12. november en status på arbejdet
vedrørende kvindenetværket/Rollemodeller, som havde været sat på pause
siden marts 2020 på grund af Corona-krisen.
Integrationsrådet indstillede Marta Yepes og Mihaela Stefanuca til
arbejdsgruppen på mødet den 12. november, som også vil bestå af teamleder for
Integrationsafdelingen samt integrationskonsulent.
Arbejdsgruppen genoptager arbejdet så snart det vurderes at være
sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vurderes at dette bliver efter nytår, således
forløbet muligvis kan opstarte den 1. marts 2021.
Planen er stadig at rollemodellerne, efter et kort kursusforløb, skal sættes
sammen med nyankommne integrationskvinder.
Postkort
De planlagte postkort, der skal bruges til hvervningen af rollemodeller, er nu klar
og uddeles på mødet.
Således kan medlemmerne af Integrationsrådet uddele postkortet i egne
netværk.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
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Bilag

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

Beslutning
Afdelingsleder for integrationsindsatsen gennemgik status for
kvindenetværket/rollemodeller for Integrationsrådet, herunder hvilke
kvalifikationer det er vigtigt at rollemodellerne besidder. Der forventes afholdelse
af første møde i arbejdsgruppen ultimo januar. Mødet bliver digitalt.
Af gode grunde kan de fysiske postkort ikke omdeles pt. Der vil blive planlagt
med en digital version.
Det blev endvidere understreget, at det er vigtigt at denne indsats efterfølgende
evalueres, så effekten kan vurderes i forhold til potentielle fremtidige indsatser.
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6.

Ambassadørkorps - Kommunalvalg 2021

Resumé
I anledning af kommunalvalget i 2021, besluttede Integrationsrådet på møde den
12. november 2020, at der skulle oprettes et ambassadørkorps.

Sagsfremstilling
Der er kommunalvalg den 16. november 2021.
I den anledning drøftede og besluttede Integrationsrådet oprettelsen at et
ambassadørkorps i 2021, da undersøgelser viser at valgdeltagelsen generelt er
lavere for indvandrere og efterkommere.
Integrationsrådet besluttede endvidere, at emnet igen skulle drøftes på
nærværende møde for nærmere planlægning, og det blev understreget, at der
især bør være 2-sprogede med i korpset.
Endelig blev det besluttet integrationsrådet øremærkede 2.500,- kr. af dets 2020midler til ambassadørkorpsets indsats, herunder til markedsføring.
Det blev oplyst at A2B via Sprogskolen vil undervise kursisterne om emnet.
Ambassadørkorpsets primære opgaver vil være, at gøre integrationsborgere
bosiddende i Hjørring Kommune opmærksom på valget og hvorfor det er vigtigt
at deltage i nærdemokratiet.
Ambassadørkorpset kan f.eks. afholde workshops for interesserede borgere,
hvor relevante emner belyses med oplæg, drøftelser og gruppearbejde.
Arbejdsgruppe
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Denne skal arbejde med:
• Opkvalificering af korpset
• Præcisering af målgrupper for korpsets indsats
• Opgaver for korpset
• Hvem skal udgøre korpset/antal ambassadører
• Hvor skal ambassadørerne udgøre sit virke
• Hvornår skal korpset træde i funktion
• Hvem kan vi inddrage i arbejdet - f.eks. ift. oplæg, temadrøftelser mv.
• Presse
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Sekretariatet bistår med planlægning mv.
Emner ambassadørkorpset kan drøfte med borgerne
• Demokrati/nærdemokrati
• Politik og partier
• Folketingsvalg og kommunalvalg
• Råds- og bestyrelsesarbejde
• Valg til nyt Integrationsråd
• Søge indflydelse
• Dialog med lokale politikere
• Søge indflydelse og gøre sin stemme hørt/gyldig
• Føle sig hørt - gøre sin indflydelse gældende
• Forstå samfundsopbygningen
• Blive en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet

Økonomi
Der er øremærket og overført 2.500,- kr. af Integrationsrådets 2020-midler til
brug i 2021.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter ambassadørkorpsets virke og opgaver i 2021,
herunder nedsættelsen af en arbejdsgruppe.

Beslutning
Formanden gennemgik punktet og drøftede ambassadørkorpsets virke med
rådet .
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Inge, Hagos, Sigitas og Marta meldte sig til arbejdsgruppen, som også vil bestå
af teamleder og konsulent fra Jobcenter Hjørrings integrationsafdeling.
Integrationsrådets sekretær bistår med administration. Første møde i
arbejdsgruppen forventes afholdt digitalt i februar 2021.
Børge tilkendegav, at han gerne stiller sig til rådighed med oplæg for
ambassadørkorpset.
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7.

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 skoler og institutioner under nedlukningen og
betydningen for de tosprogede elever, herunder muligheden for faglig hjælp.
Repræsentanten for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget orienterede om status
for fritids- og foreningslivet under nedlukningen og de heraf store udfordringer,
samt om brev udsendt pba. disse. Integrationsrådets medlemmer blev inviteret til
at komme med input pba. brevet, som findes på kommunens hjemmeside.
Punkter der skal tages op på de kommende møder i Integrationsrådet:
•
•

Integration med fokus på børn/unge.
Foreningsliv og idræt for primært børn og unge.

Hjørring Kommune
15. december 2020
Side 17.

•
•
•

Vold i hjemmet(integrationsborgere) pba. COVID-19 nedlukningen.
Præventive indsatser og kommunale tilbud.
Ensomhed og andre følgevirkninger pba. COVID-19 nedlukningen.
Valg af nyt integrationsråd efter kommunalvalget.
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