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Åben dagsorden 
Integrationsrådet 

Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning 

 
Mødedato: 25. april 2022 
Mødet påbegyndt: kl. 16:30 
Mødet afsluttet: kl. 18.10 
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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. 

 

Referatet af dette punkt vil fremover indeholde listen over fraværende med afbud 
og fraværende uden afbud.  

Økonomi 
- 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning 
Integrationsrådet godkendte dagsordenen.  
 
Fravæende med afbud: Marlene Pejtersen.  
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2.        Konstituering af Integrationsrådet 2022-2025  

Resumé 
Integrationsrådet i Hjørring Kommune afholder hermed sit konstituerende møde. 

Sagsfremstilling 
Det er besluttet at Integrationsrådet i Hjørring Kommune fortsætter i valgperioden 
2022-2025.  
 
Bordet rundt 
Integrationsrådet præsenterer sig bordet rundt.  
 
Lovgivning 
Efter Integrationslovens § 42, kan kommunalbestyrelsen oprette et 
integrationsråd. 
Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige 
integrationsindsats i kommunen og om de selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer, der tilbydes af 
kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres. 
 
Forretningsorden 
Der er udarbejdet en let opdateret forretningsorden, som er godkendt i byrådet 
på møde den 30. marts 2022.  
Den opdaterede forretningsorden er vedlagt i bilaget. 
 
Formandskab 
På det konstituerende møde nedsættes rådet med formand og næstformand 
repræsenterende Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget (AEU), 
samt yderligere en næstformand som vælges i Integrationsrådets midte, blandt 
medlemmerne repræsenterende borgere, der selv har, eller har en forælder der 
har, etnisk oprindelse i et land uden for Norden.  
 
AEU har besluttet, at formand er Birgit Amtoft, samt at den ene ud af to 
næstformænd er Tim Jensen.  
Dette for at revitalisere Integrationsrådet, ved at trække det tættere ind på det 
politiske udvalg, således informationer og rådgivning mellem råd og udvalg sker i 
direkte.  
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Valg af yderligere én næstformand 
Der vælges på mødet yderligere en næstformand, som vælges i 
Integrationsrådets midte, blandt medlemmerne repræsenterende borgere, der 
selv har, eller har en forælder der har, etnisk oprindelse i et land uden for 
Norden.  
Interesserede tilkendegiver deres interesse på mødet, hvorved der vælges blandt 
de interesserede via simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning.  
 
Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 
Et medlem vælges til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, jf. 
integrationslovens § 43, stk. 2.  
Repræsentantskabet består af medlemmer og repræsentanter udpeget af de 
kommunale integrationsråd.  
Der tilkommer nærmere information om afholdelsen af det konstituerende 
repræsentantskabsmøde. Dato er dog lørdag den 7. maj 2022. 
 
Valg til Det Nationale Integrationsråd på repræsentantskabsmøde den 7. maj 
2022: 
Blandt de udpegede medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale 
Integrationsråd, skal der på det konstituerende repræsentantskabsmøde vælges 
fem medlemmer til at sidde med i det Det Nationale Integrationsråd,  
jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt. Disse medlemmer skal bl.a. være med 
til, at rådgive ministeren om forhold af betydning for integrationen i Danmark.  
 
Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Det Nationale 
Integrationsråd er vedlagt i bilaget.  
 
Antal ordinære møder 
Integrationsrådet afholder som udgangspunkt op til 4 ordinære møder om året. 
Den ordinære møderække fastlægges én gang årligt af Integrationsrådet selv.  
 
Medlemmer 
Det bibeholdes, at der kan være op til 8 medlemmer af Integrationsrådet blandt 
borgere, der selv har, eller har en forælder der har, etnisk oprindelse i et land 
uden for Norden.  
Samt 7 medlemmer repræsenterende idrætsforeninger, institutionsområdet, 
frivillige m.fl. bibeholdes. 
 
Fravær 
Medlemmer af Integrationsrådet ekskluderes ved fravær 3 gentagne gange uden 
afbud. 
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Medlemmer  
Medlemslisten er vedlagt i bilaget. 
Medlemmerne blev godkendt på byrådsmøde den 30. marts 2022.  
 
Der er pt. 2 åbne pladser for borgere, der selv har, eller har en forælder der har, 
etnisk oprindelse i et land uden for Norden. 
AEU anbefaler der indstilles ét medlem, gerne kvinde, med ukrainsk baggrund, 
nuværende situation taget i betragtning.  
Integrationsrådet drøfter om der i netværket er en potentiel egnet kandidat, der 
kan få tilbuddet om at indtræde. Kandidaten skal godkendes.  
 
Indstilling af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) 
AEU har besluttet at LAR fortsætter som rådgivende organ for udvalget indenfor 
udvalgets arbejdsområder, dog med fokus på Hjørring Kommunes 
beskæftigelsesplan samt budget for Arbejdsmarkedsforvaltningen. 
Bland de indstillede medlemmer er repræsentation fra Integrationsrådet, som 
tidligere.  
 
Der forventes ca. 3 årlige møder i LAR. Der har været konstituerende møde i 
LAR den  
21. marts. 2022. De resterende mødedatoer i 2022 er 22. august og 7. 
november. Begge dage kl. 14.00.  
 
LAR's forretningsorden er vedlagt i bilaget.  
 
Mødekalender 2022 
Udgangspunkt for Integrationsrådet er 4 ordinære årlige møder, samt politisk 
dialogmøde.  
Da konstituerende møde er ultimo april, foreslås følgende datoer for 2022: 
 

• 27. juni kl. 16.30/17.00 - Ordinært møde 
• 22. august kl. 16.30/17.00 - Ordinært møde 
• 13. september kl. 16.30/17.00 - Høringsmøde vedr. budget (kun hvis der 

indkaldes) 
• 14. november kl. 17.00 - Politisk dialogmøde + kort ordinært møde 

 
Lokale: Foretrækker Integrationsrådet at mødes i lokale 469 (4. sal ved 
personaleindgang) som sidste år, eller lokale 122 (1. sal ved hovedindgangen)?  
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Økonomi 
- 
 
Bilag 
Bilag 1: Forretningsorden for Integrationsrådet 2022-2025 
Bilag 2: Medlemsliste for Integrationsrådet 2022-2025 
Bilag 3: Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Det 
Nationale Integrationsråd 
Bilag 4: LAR's forretningsorden 2022-2025 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet gennemfører konstitueringen efter ovenstående indstillinger.  

Beslutning 
Formandskab 
Yderligere en næstformand blev valgt i Integrationsrådets midte blandt 
medlemmerne repræsenterende borgere, der selv har, eller har en forælder der 
har, etnisk oprindelse i et land uden for Norden: Mehrsad Sadjadi. 
 
Indstilling til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 
Mehrsad Sadjadi blev valgt til repræsentantskabet for Rådet for Etniske 
Minoriteter, jf. integrationslovens § 43, stk. 2.  
Konstituerende repræsentantskabsmøde afholdes i Odense den 21. maj 2022.  
 
Åbne pladser - Ukraine 
Det blev aftalt, at hvis Integrationsrådets medlemmer kender kandidater fra 
Ukraine, bosiddende i Hjørring Kommune og som taler og forstår dansk, der har 
interesse for at indtræde i rådet og kan anbefales som medlem, sendes 
information om pgl. til sekretariatet.  
 
Indstilling af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) 
Mihaela Stefanuca blev valgt som Integrationsrådets repræsentant i LAR.  
 
Mødekalender 2022 
Mødekalenderen blev godkendt. 
Møderne prioriteres afholdt i lokale 469. 
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3.        Aktivitetsoversigt og budget 2022 

Resumé 
Integrationsrådets planlagte aktiviteter. Listen ajourføres løbende, når rådet 
vedtager nye aktiviteter. 

Sagsfremstilling 
Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2022. 
 
Dokumentet er dynamisk og tilpasses løbende.  
 

Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2022 
Januar 

 

Februar 
 

Marts • Byrådet godkendte de indstillede medlemmer til 
Integrationsrådet den 30. marts 

April • Konstituerende Integrationsrådsmøde den 25. april 2022 
Maj • Arbejdsgruppen - Kulturdag 22, Møde den 17. maj, kl. 

16.30, lokale 122 
Juni • Ordinært Integrationsrådsmøde den 27. juni 2022, kl. 

16.30, lokale 469 
• Fokusemne: Den danske model 

Juli • Sommerferie  
August • Ordinært Integrationsrådsmøde den 22. august 2022, kl. 

17.00, lokale 469 
• Fokusemne: Etablering af virksomhed, erhvervelse af fast 

ejendom mv.  
September • Budgethøringsmøde den 13. september 2022. Kl. 

16.30/17.00. Lokale 469 
• Kulturdag 2022 

Oktober 
 

November • Politisk dialogmøde den 14. november 2022 kl. 17.00-
18.00 

• Efterfølgende kort ordinært Integrationsrådsmøde 
• Fokusemne: Hvordan kan etniske minoriteter 

repræsentere deres kultur over for lokalsamfundet mv.  
December 
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Fokusemner 2022 
Der blev ved anmodning om interessetilkendegivelse i at indtræde i 
Integrationsrådet for perioden 2022-2025 spurgt om emner der kunne behandles 
i rådet. 
 
Følgende forslag er modtaget:  
 
1. Hvordan man kan øge udbredelsen af information om særegenhederne ved 
regulering af arbejdsforhold i Danmark (f.eks. koncept af dansk model, hoved 
vilkår i overenskomster, betydning af fagforeninger og a-kasser, deres 
hovedfunktioner) blandt etniske minoriteter for at sikre stabile ansættelsesforhold 
og fair løn; 
 
2. Hvordan man bedre kan formidle til etniske minoriteter information om 
betingelser for etablering af virksomhed, erhvervelse af fast ejendom og leje af 
bolig i Danmark; 
 
3. Søgen efter nye former hvordan etniske minoriteter kunne repræsentere deres 
kultur over for lokalsamfundet, deltage aktivt i de lokale foreningsliv og 
frivilligområdet. 
 
Ovenstående mener behandles og yderligere forslag til emner drøftes.  
Udvalgte emner føres ind i aktivitetsplanen.  
 
 
Integrationsrådets budget 2022 
 
Indtægter 
IR-Midler 2022 31.000 Drift, ordinær 
Overført fra 2021 til Kulturdag 2022 25.000 Kulturdag - Øremærket    
I alt til rådighed - Kulturdag - 
Forslag 

35.000 
 

I alt Integrationsrådet - Øvrig drift - 
Forslag 

18.000 
 

Udgifter  
Rådsmøder 2.000 Forplejning 
Div. aktiviteter  1.000 Gaver til fx oplæg mv.  
Forslag til budget - Kulturdag 22 
Overførsel af 10.000 fra IR-midler 

10.000 
25.000 

Lande 
Service 
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2022 + overført 25.000 Reklame 
Armbånd 
Forplejning 
Rengøring 
Gaver 
Kørsel 
Mv. 

I alt 
  

I alt Kulturdag 
  

Til rådighed 
  

   
 

Økonomi 
Se budget. 
 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning samt drøfter 

aktivitetsoversigten og indkomne forslag, samt eventuelt fremsatte forslag 
på mødet.  

 

Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning samt drøftede de indkomne 3 
forslag til fokusemner mv. Det blev besluttet, at alle 3 emner sættes ind i 
aktivitetsoversigten.  
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4.        Orientering om status for modtagelse af ukrainske flygtninge 

Resumé 
Forvaltningen orienterer på dagens møde om aktuel status på modtagelsen af 
flygtninge fra Ukraine.  

Sagsfremstilling 
Forvaltningen ved teamleder Michael Andersen vil på dagens møde orientere om 
aktuel status på modtagelsen af flygtninge fra Ukraine. 
 
Orienteringen vil ske ud fra disse punkter: 
 

• Antal  
• Drift af modtagercentret  
• Status for boligplacering  
• Potentiel match til job 

 
Nationale tal 
Opgørelse viser, at i alt 20.832 flygtede ukrainere har ansøgt om 
opholdstilladelse i Danmark efter særlov per medio april 2022. 
Det er forventningen at i alt 35.000-40.000 ukrainere er kommet til Danmark på 
flugt fra krigen efter påsken.  
Det er yderligere estimeret, at op mod 100.000 ukrainere i alt kan komme til 
Danmark.  

Økonomi 
- 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter status på 
flygtninge fra Ukraine.  
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Beslutning 
Michael Andersen orienterede om aktuel status på modtagelsen af flygtninge fra 
Ukraine via oplæg. 
Herunder om særloven, faserne i modtagelsen samt prioriteringen i 
boligplaceringen.  
Da der var flest Ukrainere i Hjørring kommune var der 196. Pt. er der 120 og det 
estimeres at mellem 40-50 er rejst hjem igen. Det forventes at mellem 500-1000 
Ukrainere er kommet til kommune ved udgangen af året.  
Stort set alle er kvinder og børn.  
Der blev gjort opmærksom på, at en del af disse nytilkomne ikke taler engelsk 
eller er vant til internationalt arbejde, som de Ukrainere der var i Danmark i 
forvejen med fokus på beskæftigelse.  
Hjørring Kommune indgår i et rådgivningspanel i regi KL.  
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5.        Nøgletal - Ministermål Integration 

Resumé 
Integrationsrådet præsenteres for de nyeste tal for opgørelsen af det ministermål, 
der knytter sig til integrationsindsatsen.  

Sagsfremstilling 
I bilaget præsenteres de nyeste tal for opgørelsen af det ministermål, der knytter 
sig til integrationsindsatsen.  
 
Resultaterne er opgjort til og med januar 2022. I opgørelsen indgår alle flygtninge 
og familiesammenførte til flygtninge, som har fået et opholdsgrundlag som 
flygtninge og familiesammenført til flygtning fra 2004 og fremefter. Ministermålet 
opgør antallet og andelen af denne gruppe, som i perioden har haft ustøttet 
beskæftigelse. Uddannelse indgår således ikke i opgørelsen.  
 
I bilaget vises:  
 

• Side 1: Antallet og andelen af målgruppen, der fra januar 2020 - januar 
2022 har haft ordinær beskæftigelse  

• Side 2: Antallet af borgere i målgruppen i beskæftigelse opdelt på køn 
• Side 3: Andel af borgere i målgruppen i beskæftigelse opdelt på køn - 

procent 
• Side 4: Andelen af borgere i målgruppen i beskæftigelse fra januar 2020 - 

januar 2022 opdelt på køn - procent 
• Side 5: Sammenligning af andelen i beskæftigelse med 

nabokommunerne, region Nordjylland i alt samt hele landet - procent 
• Side 6: Sammenligning af andelen af kvinder i beskæftigelse med 

nabokommunerne, region Nordjylland i alt samt hele landet - procent 
 

Generelt har resultaterne i Hjørring udviklet sig meget positivt gennem perioden, 
og i sammenligning ligger niveauet pænt over både landsgennemsnittet og 
gennemsnit for Region Nord.  
De let faldende kurver er normale primo året/om vinteren.  
 
Særligt for kvinderne har der været en særdeles positiv udvikling de seneste par 
år, hvor andelen i beskæftigelse er steget fra 24,5 pct. i januar 2020 til 41,7 pct. i 
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januar 2022. Også her ligger Hjørring markant over lands- og 
regionsgennemsnit. 

Økonomi 
- 
 
 
Bilag 
Status for ministermål for Integrationsindsatsen, september 2021.  

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

Beslutning 
Michael Andersen fremlagde opgørelsen af ministermålet vedr. 
integrationsindsatsen. 
Hjørring Kommune ligger i top-10 i Danmark ift. at få integrationskvinder i 
beskæftigelse.  
Seneste opkvalificeringsprojekter med service-/rengøringsjob i regi Hjørring 
Kommune har været succesfulde.  
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6.        Integrationsrådets årsberetning 2020-2021  

Resumé 

Integrationsrådet skal årligt udarbejde en årsberetning. Den i byrådet godkendte 
årsberetning for 2020-2021 fremlægges til rådets orientering. 

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. 
 
Byrådet besluttede, at grundet de mange aflysninger i 2020 grundet Covid-19, 
skulle årsberetning 2020 lægges samen med beretningen for 2021.  
 
Integrationsrådet behandlede udkast til årsberetning for 2020-2021 på møde den 
13. december 2021. 
 
Årsberetningen blev behandlet i Byrådet den 30. marts 2022. 
 
Efter denne orientering offentliggøres årsberetningen på hjemmesiden, og 
fremsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet.  
 
Der henvises til bilaget for uddybning.  
 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
Bilag 
Integrationsrådets årsberetning 2020-2021.  
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.  
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7.        Kulturdag 2022  

Resumé 
Der skal tages beslutninger vedrørende afholdelse af Kulturdag 2022.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet har afholdt Kulturdag i hhv. 2019 og 2021. Kulturdag blev aflyst 
i 2020 grundet Covid-19.  
Begge gange blev Kulturdagen afholdt på VUC & HF, som stillede deres lokaler 
til rådighed vederlagsfrit. Det er ikke pt. afklaret, om VUC ønsker at stille 
lokalerne til rådighed igen, samt om Kulturdagen ønskes afholdt i disse rammer.  
 
Der er overført i alt kr. 25.000,- uforbrugte midler fra 2021 til 2022 til brug for 
Kulturdag 2022.  
 
Integrationsrådet skal beslutte om det ønsker at afholde Kulturdag 2022, og i 
givet fald hermed nedsætte en arbejdsgruppe med formand.  
Arbejdsgruppen kan også have medlemmer, der ikke er nuværende medlemmer 
af Integrationsrådet.  
Yderligere drøftes de overordnede rammer og indhold for Kulturdag 2022.  
 
Arbejdsgruppen skal bl.a arbejdede med: 
 

• Sted, dato og varighed 
• Udarbejdelse af de overordnede retningslinjer/køreplan for Kulturdagen 

med udgangspunkt i erfaringer fra Kulturdag 2021, samt 
evalueringsmøde herfra 

• Facilitering af samarbejde med de mange frivillige aktører 
• Udarbejde et program for underholdning 
• Søgning af lokale sponsorater til Kulturdag, eksempelvis fra lokale 

virksomheder, samt evt. søge fonde  
• Produktion af brochure/invitation samt markedsføring  
• Skaffe scene, lyd og lysudstyr, Roll-ups, skilte, pynt, fotograf og teknisk 

kyndige mv.  
• Forberedelse og gennemførelse af Kulturdag, samt oprydning 
• Forplejning af de frivillige  
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Kulturdag 2021 - kort 
I 2021 deltog 12 lande, der hver havde egen lokaler. 
Der var optrædener, samt overrækkelse af Integrationspriser, på scene. I alt ca. 
2 timers program.  
I alt var der åben i 3,5 time og ca. mellem 400-500 frivillige og besøgende deltog.  
 

Økonomi 
Der reserveres 10.000 kr. af Integrationsrådets 2022-midler til afholdelse af 
Kulturdag 2022.  
Sammenlagt med de overførte midler, vil det give et grundbudget på kr. 35.000,-  
 
 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet afholder Kulturdag 2022 
• at der nedsættes en arbejdsgruppe og udpeges en formand herfor, samt 

medlemmer vælges 
• at der afsættes i alt 35.000,- kr. til budget for Kulturdag 2022 

Beslutning 
• Integrationsrådet besluttede at holde Kulturdag 2022 i september. 
• Følgende meldte sig til arbejdsgruppen: Marta, Mihaela, Sigitas, Kamiran 

& Loukman. René deltager som sekretariat. Første møde afholdes den 
17. maj.  

• Der blev besluttet, at der reserveres kr. 10.000,- af Integrationsrådets 
2022 midler til Kulturdag 2022, således der i alt er et budget på kr. 
35.000,- til formålet.  

 
Form og indhold blev drøftet, herunder: 

• Skal der kunne sælges egne kunstværker 
• Flere foreninger bør deltage 
• Sted: gågade, park eller hal 
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8.        Eventuelt og orientering 

Resumé 
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 
- 

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

Beslutning 
Integrationsrådets medlem, repræsenterende "Tværkulturel Hirtshals", berettede 
at foreningen i nærmeste fremtid ikke længere kunne bruge lokaler i 
"Nordstjernen", Hirtshals, til deres caféaktiviteter. Integrationsrådet vil være 
behjælpelig med, at se efter alternativer.  
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