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Åben dagsorden 
Integrationsrådet 

Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning 

 
Mødedato: 12. november 2020 
Mødet påbegyndt: kl. 17:00 
Mødet afsluttet: kl. 
Mødested: Mødelokale 469, Hjørring Rådhus (Dialogmøde aflyst - 
ordinært møde i stedet via Teams) 
Fraværende: 
 
 
Bemærkninger 
 
 
 
Følgende sager behandles: 
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6 Dialogmøder 2020 aflyst 12 
7 Mødekalender 2021 14 
8 Kommunalvalg 2021 16  
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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. 
  
Hagos Yermane, Rabah Almoussa, Hassan Mahmoud, Le Hong Nguyen, Souha 
Raad, Frank Tronborg, Ole Valsson deltog ikke. 
Sigitas Slakaitis og Michael Bue Nielsen deltog som stedfortrædere.  
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2.        Orientering om Integrationsindsatsen og COVID-19 

Resumé 
Integrationsrådets orienteres om eventuelle følger af COVID-19 for 
Integrationsindsatsen i Hjørring Kommune. 

Sagsfremstilling 
Ole Bendix, afdelingsleder for Integration, Jobcenter Hjørring, orienterer om 
eventuelle følger af COVID-19 for integrationsindsatsen.  
  
Yderligere orienteres generelt om status for beskæftigelsesindsatsen for 
målgruppen via oplæg.  
  
Social - og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har ultimo oktober 
offentliggjort en ny analyse af arbejdsmarkedstilknytning blandt ikke-vestlige 
indvandrerkvinder med længere ophold i Danmark. Analysen har fokus på 
gruppen af ikke-vestlige indvandrerkvinder mellem 30 og 64 år med mindst 10 
års opholdstid. Resumet af analysen er vedlagt i bilaget.  
  
Sammen med analysen er der også offentliggjort en række nøgletal og figurer for 
hver enkelt kommune. På www.simb.dk kan selve analysen læses.  
  
  
  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
Bilag 
Bilag 1: Resumé: Arbejdsmarkedstilknytning blandt ikke-vestlige 
indvandrerkvinder med længere ophold i Danmark, SIM, Oktober 2020 
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Ole Bendix fremlagde punktet via PowerPoint. 
  
Beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 blev behandlet, herunder de gode 
erfaringer med digital/telefonisk kontakt med borgerne, samt at medarbejderne 
hele tiden forsøger at være forbillede for målgruppen ift. afspritning og brug af 
mundbind.  
  
De gode resultater i Hjørring Kommune blev præsenteret og drøftet, samt 
årsmålene for Integrationsafdelingen blev gennemgået.  
Hjørring ligger i top både lokalt og nationalt i beskæftigelsen for 
integrationsmålgruppen for både mænd og kvinder. Samtidig er den langvarige 
forsørgelse for målgruppen i kommunen meget lav.  
F.eks. er landsgennemsnittet for målgruppens beskæftigelse på godt 40 pct., 
hvor den i Hjørring Kommune er på godt 50 pct.  
  
Det blev fremhævet at især den håndholdte indsats i øjenhøjde, med fokus på 
empowerment, gode tilbud og krav om job/uddannelse gør den positive forskel.  
  

Bilag 

• Arb. tilknytning; kvinder; Ledelsesresumé 
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3.        Forebyggelse af COVID-19 blandt etniske minoriteter 

Resumé 
Integrationsrådet drøfter, hvordan rådet kan medvirke til en målrettet formidling af 
information omkring forebyggelse af COVID-19 til etniske minoritetsgrupper i 
Hjørring Kommune. 

Sagsfremstilling 
I en række lande er etniske minoriteter overrepræsenteret blandt personer, der er 
smittet med COVID-19. Dette gælder også i Danmark. Det viser en rapport fra 
Statens Serum Institut fra den 2. oktober 2020, der undersøger, hvordan smitten 
ser ud fordelt på herkomst. Personer med ikke vestlig herkomst i alt udgør 25,7% 
af de COVID-19-smittede, selv om de kun udgør 8,9% af befolkningen. 
Smitten blandt etniske minoritetsgrupper i Nordjylland er dog lavere end i resten 
af landet. 
  
Der er derfor et behov for at udbrede kendskabet til, hvorledes man forebygger 
smitte til familier, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne følge med i 
nyhederne i de danske medier.  
  

./. Myndighederne har lavet plakater med retningslinjer for forebyggelse af COVID-
19. Plakaterne er oversat til mange forskellige sprog. Plakaterne kan findes her: 
https://uim.dk/covid-19. 
  
Integrationsrådet bedes drøfte, hvordan rådet bedst muligt kan bidrage til at 
forebygge smittespredning blandt etniske minoriteter, blandt andet ved at dele 
myndighedernes plakater og ved at samarbejde med eksempelvis 
boligorganisationer, frivillige organisationer, etniske foreninger med videre. 
  
Derudover bedes rådet drøfte, hvorledes det sikres, at minoritetsetniske borgere, 
der er smittet med COVID-19, kender til muligheden for frivilligt at tage ophold på 
en af kommunens isoleringsfaciliteter/lokaler. Målgruppen for tilbud om ophold på 
en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-
19, og som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette 
symptomer, og som ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem. Det er gratis 
for borgeren at tage ophold på en isoleringsfacilitet. 
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Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
Bilag 
  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet drøfter udbredelse af information om forebyggelse af COVID-
19 til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder også information 
om muligheden for frivilligt at tage ophold på en isoleringsfacilitet. 

Beslutning 
Formanden fremlagde punktet og ønskede at Integrationsrådet også drøftede om 
der var forbedringspotentiale i forebyggelsen af COVID-19 lokalt.  
  
Unges oplevelser og opførsel på uddannelsesinstitutioner blev drøftet. 
Erfaringerne er, at de både er bekymrede og føler sig ensomme/isolerede, men 
også til tider er lemfældige ift. omgang og afstand til hinanden.  
  
Opsætning af plakater på flere sprog om hvad man skal være opmærksom på, 
og oplevede udfordringer heri, blev drøftet. Det blev understreget at man fra 
kommunens side vil øge fokus på opsætning af information de steder hvor 
borgerne kommer - f.eks. borgerservice og ude i den enkelte forvaltning og 
forvaltningernes borgervendte tilbud mv. Det handler om, at alle skaber en fælles 
front sammen.  
  
Der blev gjort opmærksom på, at der i Frederikshavn er en plakatkampagne lige 
nu ift. testningen af alle borgere for COVID-19.  
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4.        Kulturmødet 2021 

Resumé 
Kulturmødet 2020 blev aflyst grundet COVID-19. 
Integrationsrådet bedes drøfte eventuel afholdelse af Kulturmøde til næste år.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet besluttede i møde den 8. oktober 2019, at Integrationsrådet 
ønskede at afvikle en Kulturdag igen i 2020 (den 19.9.2020 og senere omdøbt til 
kulturmøde).  
Desværre måtte det aflyses i foråret grundet COVID-19.  
  
Afholdelses af Kulturmøde 2021? 
Integrationsrådet bedes drøfte, om der skal afholdes Kulturmøde i efteråret 2021 
- eller om beslutning herom bedst træffes senere.  
  
Koordineringsgruppe: 
Integrationsrådet bedes nedsætte en koordinationsgruppe, der skal arbejde med 
planlægning og gennemførelse af Kulturmødet.  
Der var nedsat en gruppe til kulturmøde 2020 som kan vælges at bibeholdes til 
2021.  
  
Koordineringsgruppen vil blandt andet skulle arbejde med: 

• Udarbejdelse af de overordnede retningslinjer/køreplan for Kulturmødet 
med udgangspunkt i erfaringer fra Kulturdag 2019, samt 
evalueringsmøde herefra. 

• Facilitering af samarbejdet med de mange frivillige aktører. Det forventes, 
at der skal afholdes 3-5 møder med de frivillige aktører forud for 
Kulturmødet.  

• Søge lokale sponsorater til Kulturmødet, eksempelvis fra lokale 
virksomheder. 

• Forberedelse og gennemførelse af Kulturmøde. 
  
Ansøgning om tilskud/sponsorater til Kulturmøde 2020/2021: 
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 kulturrum og er overført til 2021. 
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Endvidere har Sparekassen Vendsyssels Fond også bevilliget midler, 10.000 kr., 
som er overført til 2021.  
Integrationsrådets besluttede afsatte beløb på 15.000 kr. for 2020 er overført til 
2021.  
Integrationsrådet kan overveje at øge det afsatte beløb i år, så det matcher 
behovet i 2021, da der pt. er uforbrugte midler for 27.500 kr. Er pengene ikke 
øremærket i år, kan de ikke overføres til forbrug i 2021.  
  
Integrationsrådet kan også ansøge Byrådet om et økonomisk tilskud til afvikling 
af Kulturmødet efter behov.  
  
Endvidere kan det overvejes at ansøge om tilskud til afvikling af Kulturmødet hos 
lokale Rotary og Lions klubber, fonde, lokale banker, fagforeninger og LO/FH. 
  
Det bemærkes, at Integrationsrådets sekretariat endvidere har ansøgt 
henholdsvis Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond om støtte til 
gennemførelse af dagen i 2020. Disse ansøgninger er desværre ikke blevet 
imødekommet.  
  

Økonomi 
Økonomien for Kulturmødet 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 Kulturmødet vil 
beløbe sig til ca. 58.000 kr. (foreløbigt budget vedlagt som bilag 1). 
Integrationsrådet afsatte midler på 15.000 kr. overføres til 2021. I tillæg hertil har 
Integrationsrådet modtaget 30.000 kr. fra fonde til Kulturmødet. De resterende 
udgifter søges finansieret via sponsorater. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
Bilag 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet nedsætter en Koordineringsgruppe, der skal arbejde 

videre med Kulturmøde 2021.  
• at Integrationsrådet vedtager at øremærke yderligere 10.000 kr. af rådets 

midlertil Kulturmøde 2021.  
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• at Integrationsrådet vedtager at sende en ansøgning til Byrådet 
vedrørende tilskud til Kulturmøde 2021, samt bevilliger 
koordineringsgruppen til at fremsende yderligere ansøgninger på 
Integrationsrådets vegne. 

Beslutning 
Formanden fremlagde punktet og understregede vigtigheden i fastholdelsen af 
Integrationsrådets Kulturmøder, som er blevet en mærkesag lokalt for rådet.  
  
Der var fuld opbakning til, at Kulturmødet skal afholdes, hvis muligt, i efteråret 
2021. Helst fysisk, men kan dette ikke lade sig gøre, vil digitale alternativer blive 
undersøgt.  
Forberedelserne for 2020 bringes videre ind i 2021. Planlægningen for 
Kulturmøde 2021 skal først igangsættes fra ca. februar 2021, når der er bedre 
overblik over COVID-19 situationen lokalt.  
  
Integrationsrådet besluttede at køre videre med arbejdsgruppen fra 2020 til 2021.  
  
Integrationsrådet bevilligede yderligere 10.000,- kr. af 2020-midlerne til 
Kulturmøde 2021, samt overfører de 15.000,- kr. bevilliget på møde den 11.2.20 
til 2021. Således øremærkes i alt 25.000,- kr. fra 2020 budgettet til Kulturmøde 
2021.  
  
Integrationsrådet afventer søgning af yderligere midler, da det råder over i alt 
55.000,- kr. til Kulturmøde 2021. Hertil kommer rådets nye bevilling for 2021.  
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5.        Kvindenetværk 

Resumé 
Der fremlægges status for arbejdet vedrørende kvindenetværket. 

Sagsfremstilling 
Arbejdet vedrørende kvindenetværket har været sat på pause siden 11. marts 
2020 på grund af Corona-krisen. Inden da havde arbejdsgruppen vedrørende 
kvindenetværket afviklet møde og der gives hermed status på arbejdet. 
  

• Arbejdsgruppen indgik, inden nedlukningen som følge af COVID-19, 
aftale med fem potentielle kvinder, der alle var interesserede i at være 
rollemodeller. Arbejdsgruppen nåede imidlertid ikke at holde møder med 
rollemodellerne, og der skal derfor aftales nye møder, samt kigges på 
listen over kandidater igen. 

  
• Arbejdsgruppen har planlagt et forløb for rollemodellerne, hvor 

rollemodellerne inviteres til "Kursus for rollemodeller" to gange.  
  
• Integrationsteamet finder fem nyankommne integrationskvinder, som 

sættes sammen med rollemodellen.  
  
• Arbejdsgruppen aftaler nyt møde, således arbejdet kan blive genoptaget, 

så snart det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vurderes 
at dette bliver efter nytår, således forløbet muligvis kan opstarte den 1. 
marts 2021.  

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
Bilag 
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter det videre 
arbejde med rollemodellerne i lyset af COVID-19 situationen.  

Beslutning 
Ole Bendix fremlagde punktet. 
  
Det blev understreget at der er gode erfaringer med lignende tiltag i andre 
kommuner.  
  
Postkortet og den tiltænkte handleplan blev præsenteret.  
  
Integrationsrådet indstillede Marta Yepes og Mihaela Stefanuca til 
arbejdsgruppen, som også vil bestå af teamleder for Integrationsafdelingen samt 
integrationskonsulent.  
  
Projektet kan nu gå i driftsfunktion.  
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6.        Dialogmøder 2020 aflyst 

Resumé 
Dialogmøderne med hhv. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt 
borgmester og fagudvalg er aflyst i 2020 grundet COVID-19.  

Sagsfremstilling 
Dialogmøderne med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt borgmester 
og fagudvalg er desvære begge blevet aflyst i 2020 grundet COVID-19. 
  
Der foreslåes for 2021, at dialogmødet med Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget og dialogmødet med borgmester og fagudvalg slåes 
sammen til ét møde den 17. maj 2021.  
Normalt ligger dialogmødet med borgmester og fagudvalg i november. Men da 
der er kommunalvalg i november 2021, og et nyt byråd tiltræder kort tid efter til 
januar 2022, synes det mere relevant at holde dialogmøderne på én gang i 
foråret 2021.  
  
Formanden understreger vittigheden i at give fremmøde til dialogmødet.  
  

Økonomi 
Ingen bemærkninger.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
  
Bilag 
  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet godkender sammenlægningen af de to dialogmøder til ét 
møde den 17. maj 2021.  
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Beslutning 
Formanden fremlagde punktet. 
  
Integrationsrådet godkendte indstillingen om, at de to dialogmøder 
sammenlægges til ét møde den 17. maj 2021.  
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7.        Mødekalender 2021 

Resumé 
Mødekalender for 2021 er klar.  

Sagsfremstilling 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har godkendt samlet mødekalender 
for forvaltningen 2021. 
  
Integrationsrådet har mødedatoer som følger: 
  
8. februar - ordinært møde 
19. april - ordinært møde 
17. maj - Dialogmøde med AUU, borgmester og resterende fagudvalg - hvis 
dette besluttes i pkt. 6.  
21. juni - ordinært møde 
9. august - ordinært møde 
13. september - Budgethøring 
11. oktober - ordinært møde 
13. december - ordinært møde 
  
Møderne afholdes på mandage kl. 16.00-17.30 på rådhuset, når COVID-19 igen 
tillader dette. Alternativt digitalt via Teams.  
Sekretariatet vil booke møderne i Integrationsrådets kalendere.  
  
  

Økonomi 
Ingen bemærkninger.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
  
Bilag 
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Integrationsrådet godkendte mødekalenderen for 2021.  
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8.        Kommunalvalg 2021 

Resumé 
Der er kommunalvalg i 2021. I den anledning drøftes oprettelsen at et 
ambassadørkorps. 

Sagsfremstilling 
Der er kommunalvalg den 16. november 2021.  
I den anledning drøftes i Integrationsrådet oprettelsen at et ambassadørkorps i 
2021.  
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.  
  
Undersøgelser viser, at valgdeltagelsen generelt er lavere for indvandrere og 
efterkommere.  
Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund stemmer fortsat ikke 
helt så meget som befolkningen generelt, men ser man på det seneste 
folketingsvalg, var der dog tale om det første fremskridt igennem mange år. 
  
Det er primært efterkommere der ikke stemmer. Selvom efterkommere af ikke-
vestlige indvandrere er vokset op i Danmark og har gået i dansk skole, så er 
valgdeltagelsen markant lavere end for både indvandrere og etniske danskere. 
Det viser en rapport om valgdeltagelsen fra Københavns Universitet. Der er 
noget der indikerer, at forældrenes rolle har betydning for, om man stemmer, 
ligesom at politikernes retorik har betydning for, om man føler sig inkluderet i 
demokratiet.  
  
Denne udfordring, og en mulig aktiv indsats for at mindske denne, drøftes i 
Integrationsrådet.  
  

Økonomi 
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Ingen bemærkninger.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
  
Bilag 
  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integratiosnrådet på mødet drøfter oprettelsen at et ambassadørkorps ifm. 
kommunalvalg 2021, herunder: 

• Præcisering af målgrupper for korpsets indsats  
• Opgaver for korpset 
• Hvem skal udgøre koprset? 
• Hvornår skal korpset træde i funktion 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe  

  
at Integrationsrådet øremærker 2.500,- kr. af dets 2020-midler til 
ambassadørkorpsets indsats, herunder til markedsføring.  
  

Beslutning 
Formanden fremlagde punktet med fokus på vigtigheden i nærdemokrati.  
  
Integrationsrådet bakkede op om etableringen af et ambassadørkorps ift. 
kommunalvalget 2021.  
  
Indhold, infomateriale, opgaver og metode blev drøftet. Det blev understreget, at 
der især bør være 2-sprogede med i korpset.  
  
Det blev oplyst at A2B via Sprogskolen vil informere kursisterne om emnet.  
  
Det blev besluttet, at punktet tages op på kommende møde igen, så der er tid til 
at overveje tilgangen, samt at nedsættelse af en arbejdsgruppe afventer. 
Sekretariatet vil bistå med arbejdet og planlægningen.  
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