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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. 
 
Afbud: Marta Yepes, Kamiran Mohamad, Loukman Hassan, Sisse Jepsen, 
Mathias Holger Nielsen. Fravær: Nadja N.  
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15.40.00-A00-4-20 

2.        Aktivitetsoversigt og budget 2023 

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

Sagsfremstilling 
Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2023. 
Dokumentet er dynamisk og tilpasses løbende.  
Der kan på mødet drøftes eventuelle ønskede emner for fokusdrøftelser for 
2023.  
 

Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2023 
Januar - 
Februar • Ordinært Integrationsrådsmøde den 6. februar 2023, kl. 

16.30, lokale 469/Rådhuset 
• Høring ift. ændringer i § 18-puljen  

Marts - 
April - 
Maj • Ordinært Integrationsrådsmøde den 15. maj 2023, kl. 

16.30, lokale 469/Rådhuset 
• Fokusemne: Hvordan kan etniske minoriteter 

repræsentere deres kultur over for lokalsamfundet mv. 
(Flyttet fra 2022) 

Juni - 
Juli • Sommerferie  
August - 
September • Ordinært Integrationsrådsmøde den 18. september 

2023, kl. 16.30, lokale 469/Rådhuset 
• Budgethøringsmøde - forventet - dato ukendt 

Oktober - 
November • Politisk dialogmøde den 13. november 2023 kl. 17.00-

18.00, forventes afholdt på Jobcenter Hjørring 
• Efterfølgende kort ordinært Integrationsrådsmøde kl. 

18.00-19.00, forvdentes afholdt på Jobcenter Hjørring  
December - 
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Integrationsrådets budget 2023 
 
Indtægter 
IR-Midler 2023 33.000 Drift, ordinær 
Overført fra 2022  21.000 Kulturdag/aktiviteter - 

Øremærket 
Reserverede midler til aktiviteter 
2023  

- 
 

I alt til rådighed - 
kulturdag/aktiviteter 

- 
 

I alt Integrationsrådet - Øvrig 
drift 2023 

28.000 
 

Udgifter  
Rådsmøder 4.000 Forplejning 
Div. aktiviteter  1.000 Gaver til fx oplæg mv.  
Budget - Kulturdag  
Overført midler 
  

- 
- 

Halleje 
Scene 
Lande 
Service 
Reklame og flag 
Forplejning 
Gaver 
Kørsel 
Mv. 

I alt forbrug IR 2023 5.000 
 

I alt Kulturdag 2023 - 
 

Til rådighed ordinær 2023 28.000 
 

Forbrugt - Kulturdag  
I alt - 

 

Budgetteret - 
 

Mindreforbrug  - 
 

Overførsel til 2024 
Til rådighed 2023 33.000 

 

Forbrugt - 
 

Overførsel til 2024 - Formål: 
Kulturdag 

- 
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Økonomi 
Se budget. 

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

aktivitetsoversigten samt drøfter eventuelle fremsatte forslag på mødet til 
temadrøftelser, oplæg mv. ift. aktivitetsoversigten for 2023.  

• At Integrationsrådet drøfter dets disponering af midler for 2023 set i 
henhold til sag om kulturdag - også på nærværende dagsorden.  

 

Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning. 
Integrationsrådet besluttede, at det gerne ser en temadrøftelse om hvad 
beredskabet er i Hjørring Kommune, når der sker en ekstraordinær hændelse i 
familieregi med fokus på børn og integrationsfamilier. Dette for at starte en 
kortlægning af indsatserne i forskellige situationer. Følgende kan bla. indtænkes: 
ARB/Integration, BFU, andre kommuner, familieretshuset, Infohuset, kræftens 
bekæmpelse, Røde Kors, Sorggrupper mv.  
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15.40.00-A00-4-20 

3.        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 november 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 - 
november 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 - 

november 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.  
 
Særligt for kvinderne har der fortsat været en særdeles positiv udvikling de 
seneste par år, hvor andelen i beskæftigelse er steget fra 24,5 pct. i januar 2020 
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til 44,4 pct. i november 2022. Også her ligger Hjørring pænt over lands- og 
regionsgennemsnit.  
 
 

Økonomi 
- 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1: Status for ministermål for Integrationsindsatsen, november 2022 

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

Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning. 
Det blev bla. drøftet, at Hjørring Kommune ser en let sigende ledighed allerede i 
efteråret 2022 på Integrationsområdet. Normalt ses sæsonstigningen i ledighed 
først fra vinteren. Dette kan betyde en indikation på en stigende afmatning på 
beskæftigelsen. Hjørring Kommune rammes især at faldende aktivitet i 
byggebranchen, da der er flere underleverandører til branchen. Hjørring 
Kommune ligger dog stadig pønt over ministermålet, som er 50 pct.  
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15.40.00-A00-1-22 

4.        Orientering om status for modtagelse af ukrainske flygtninge 

Resumé 
Forvaltningen orienterer på dagens møde om aktuel status i forhold til flygtninge 
fra Ukraine.  

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

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

 
Statistik  
Opgørelse fra Udlændingestyrelsen viser, at i alt 37.523 flygtede ukrainere har 
ansøgt om opholdstilladelse i Danmark efter særloven per ultimo januar 2023. 
Til Hjørring Kommune er visiteret 378 til boligplacering.  
 
Opgørelse fra Jobindsats viser, at der per 22. januar er i alt 281 personer i 
Hjørring kommune med ophold efter særloven. 
Heraf er 56 pct. i beskæftigelse, svarende til 76 personer, hvilket er flere end 
både nationalt og lokalt. Brancherne er hovedsageligt landbrug, service og 
industri.  
 
Se de 2 bilag for flere tal vedr. særloven.  

Økonomi 
- 
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Bilag 
Bilag 2: Status for fordrevne fra Ukraine, Hjørring Kommune per 22.01.2023, 
Udlændingestyrelsen  
Bilag 3: Ukraine, Oversigt per 22.01 2023, Jobindsats/STAR, Hjørring Kommune 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter status på 
flygtninge fra Ukraine.  

Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning. 
Der kører pt. i Hjørring Kommune opkvalificeringsforløb for over 30 ukrainere 
indenfor service og Sosu-området, som går rigtig fint.  
Hjørring ligger stadig i top i Nordjylland ift. beskæftigelse af ukrainere.  
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15.40.00-A00-1-22 

5.        Integrationsrådets Kulturdag  

Resumé 
Plan for Integrationsrådets Kulturdag drøftes.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet besluttede i sag om evaluering af Kulturdag 2022 samt 
drøftelse af kulturdage fremover generelt på mødet den 14. november 2022, at 
drøftelsen skulle fortsætte på nærværende møde.  
 
Følgende blev fremhævet i drøftelsen den 14. november: 
 
Om Kulturdag 2022 

• Der var et godt aktivitetsniveau og en god stemning 
• Gode stande/lande 
• Gode optrædener  
• God planlægning 
• God mangfoldighed 
• Meget for pengene 
• Hallen var god til formålet. Fx kunne alle se scenen, men gulvet kunne 

bruges bedre ved fx at rykke stande mere ind mod midten - evt. kunne 
hallen gøre lidt mindre 

• Der var lidt udfordringer med teknikken (tilslutning af el-klaver) 
• Ale de deltagende lande var tilfredse med omgivelser og arrangementet 
• En del lande meldte afbud ret sent 

 
Generelt og fremadrettet  

• Business Hjørring, Sprogskolen, Integrationsrådet, folkeskolen og 
foreninger som fx Røde kors kan/bør tænkes ind 

• Det er hårdt at arrangere - flere frivillige kan/skal bruges i hele processen 
• Det er vanskeligt at få lande med - mange vil ikke. Det kræver stor social 

indsats og brug af netværk 
• De frivillige/landene skal ville det - være motiveret og nysgerrige  
• Det er uholdbart at der skal lægges store kontantbeløb ud fra privat til 

deltagende lande - hvad kan løsningen være?  
• Arrangementet bør stå på 2 ben fremadrettet: 1) Sikker økonomi og 2) 

Mange partnere i et koncept, så det ikke afhænger af ganske få personer  
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• Planlægningen skal starte tidligt 
• Mere reklame for arrangementet (uden øgede omkostninger) - fx ude på 

folkeskolerne for at få børn interesseret = hermed er forældre interesseret 
og vil deltage  

• Få kulturafdelingen i kommunen med ind over hvis muligt  
• Skal kulturdag kun være hvert 2. år? Samt tænke valgcyklus ind ift. nyt 

integrationsråd, således et nyt råd ikke skal holde kulturdag i første valgår  
• Skal kulturdag flyttes til foråret - og hermed afholdes næste gang i foråret 

2024?  
 

Økonomi 
- 
 
Bilag 
- 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet drøfter en evt. kommende Kulturdag og beslutter om 

den ønsker at afholde kulturdag fortsat og i givet fald hvornår den skal 
afholdes. 

• at Integrationsrådet drøfter rammerne mv. om evt. kommende kulturdag.  
• at Integrationsrådet nedsætter en arbejdsgruppe i relation til 

planlægningen af en evt. kommende kulturdag.  

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede, at Kulturdagen har behov for en fast rutine med flere 
aktører for at brede konceptet mere ud ift. hvem der deltager. Ud over lande, kan 
f.eks. skoler, Børnes Røde Kors, SSP, biblioteket, Bosætningsafdelingen, teater, 
Fritidsordninger, D-Funk, Den musiske skole mv. deltage. Ansvaret herfor skal 
spredes ud. Inspiration kan hentes fra andre kommuner og Hjørring Kommunes 
fritidsafdeling bør tænkes ind.  
 
Integrationsrådet besluttede følgende: 

• Kulturdag afholdes næste gang i foråret 2024, da der skal være tid til at 
arbejde med det nye koncept.  

• Interesserede fra Integrationsrådet afholder møde om kulturdag i april, 
således der er yderligere input til det ordinære integrationsrådsmøde i 
maj. På mødet meldte Ole, Michael, Sigitas, Mihaela, Inge og Birgit sig. 
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Tim vil forespørge om procedure i Frederikshavn, samt inddrage Leif i 
overvejelserne om at få fritidsafdelingen ind over. Fraværende på mødet 
er spurgt via mail, om de ønsker at deltage på mødet i april.  

• Tema for Kulturdag 2024 skal være kultur set fra børnehøjde – 
Fødselsdags traditioner - sang/dans/musik - tegnekonkurrence - lege - 
børnemad etc.  
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27.15.12-A26-115-22 

6.        Høring af fremtidige scenarier for reduktion i § 18-puljen 

Resumé 
Integrationsrådet forelægges forslag til scenarier for reduktion i § 18-puljen til 
høring.  
 

Sagsfremstilling 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) behandlede på møde 
den 29. november forslag til fremtidige scenarier for reduktion i § 18-puljen. 
Udvalget besluttede at sende forslag til scenarier i høring i Integrationsrådet.  

Hjørring Kommune støtter det frivillige sociale arbejde i kommunen gennem § 18-
puljen.  

Tilskud fra § 18-puljen kan søges af foreninger, organisationer og klubber mv., 
som udfører frivilligt socialt arbejde målrettet de målgrupper, som det offentlige 
sociale- og sundhedsmæssige område beskæftiger sig med. Disse målgrupper 
kan bl.a. være borgere, der møder særlige udfordringer som eksempelvis udsatte 
børn og unge, ældre med begrænset eller intet netværk eller personer med et 
handicap.  

Der kan ansøges om midler fra puljen tre gange om året. Til 1. tildelingsrunde 
kan der søges om tilskud til drift og projekter, til 2. tildelingsrunde kan der 
udelukkende søges om tilskud til projekter og til 3. tildelingsrunde kan der søges 
om julehjælp. Det kan nævnes, at der tidligere bl.a. er blevet givet midler til 
lektiecafeer og aktiviteter i tværkulturelle foreninger.  

SÆH-udvalget ønsker, at Integrationsrådets høringssvar indgår i deres 2. 
behandling af sagen på møde den 14. marts 2023.  
 
Af bilag 1 fremgår SÆH-udvalgets sag fra 29. november 2022, hvori de 
forskellige scenarier beskrives.  
 
Administrationsgrundlaget for § 18-puljen og Frivillighedspolitikken er vedlagt 
som bilag 2 og 3 som baggrundsviden. 
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Økonomi 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Bilag 
Bilag 4: Sag vedr. forslag til scenarier for reduktion i § 18-puljen, SÆH-udvalg 
29. november 2022 
Bilag 5: Administrationsgrundlag for tildeling af § 18-midler 
Bilag 6: Hjørring Kommunes Frivillighedspolitik 
 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet udarbejder høringssvar. 

 

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede høringen vedr. reduktionen i § 18-puljen. 
Integrationsrådet beklager reduktionen, som især rammer børn og sårbare, og 
håber der ikke kommer yderligere reduktioner i årene der kommer. 
Integrationsrådet har ingen kommentarer til det påtænkte valg af scenarie 1A.  
Integrationsrådet fremsender dette i høringssvar til SÆH-udvalgets møde den 
14. marts 2023.  
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15.40.00-A00-1-23 

7.        Regeringsgrundlaget – Beskæftigelse  

Resumé 
Integrationsrådet orienteres om Regeringsgrundlagets afsnit om Beskæftigelse.  

Sagsfremstilling 
Den nye SVM-regering fremlagde den 14. december sit regeringsgrundlag; 
”Ansvar for Danmark”. I dette grundlag fremgår at der på beskæftigelsesområdet 
(under kapitlet "Velfærd 2.0 – et reformprogram der udvikler Danmark"), skal 
tilvejebringes en besparelse på 3 mia. kr. og at dette blandt andet skal ske ved at 
nedlægge jobcentrene. Samtidig fremgår det at kommunerne skal sættes fri af 
statslige proceskrav samt at kommunerne får frihed til at organisere 
beskæftigelsesindsatsen. 
 
Besparelsen på 3 mia. kr. vil for Hjørring kommunes vedkommende svare til cirka 
35 mio. kr. Dette vil uvægerligt få konsekvenser for Hjørringmodellen og 
Ungegarantien, idet en besparelse i den størrelsesorden ikke kan undgås at få 
store konsekvenser for serviceniveauet for både borgere og virksomheder.  
 
Regeringsgrundlag – Beskæftigelse - Konkrete initiativer 

• Udgifterne til Beskæftigelsesindsatsen reduceres med 3 mia. kr. i 2030 
• Jobcentre nedlægges og kommunerne sættes fri fra statslige proceskrav 
• Den ledige får frihed til at vælge den bedste vej frem 
• Kommunerne får frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen 
• A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for 

de stærke ledige 
• Øvrig beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere ledige  
• Socialt bedrageri skal mødes med en hård konsekvens 
• Ændringer i kontanthjælpssystemet for at hjælpe ledige med børn 
• Seniorjobordningen afskaffes 
• Seniorpension og retten til tidlig pension sammenlægges: ny ordning med 

to indgange: En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel 
 
Brev til ministeren  
Formanden for udvalget foreslog derfor, at der blev rettes henvendelse til 
Beskæftigelsesministeren, hvor konsekvenserne af den skitserede besparelse 
beskrives. Udvalget godkendte dette. Brevet er vedlagt i bilaget.  
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Økonomi 
Ingen bemærkninger.  
 
 
Bilag 
Bilag 7: Brev til beskæftigelsesministeren, Hjørring Kommune, januar 2023.  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet drøfter regeringsgrundlagets afsnit om reformer på 
beskæftigelsesområdet.  

Beslutning 
Integrationsrådet udskød behandlingen af nærværende punkt til næste ordinære 
møde, grundet tidsnød på nærværende.  
  



 
 
 
 Hjørring Kommune 
 6. februar 2023 

 Side 17. 

 

15.40.00-A50-1-23 

8.        Integrationsrådets årsberetning 2022  

Resumé 
Udkast til Integrationsrådets årsberetning for 2022 fremlægges hermed til 
drøftelse og godkendelse.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet aflægger hvert år en årsberetning for dets virke i det forgangne 
år.  
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget besluttede i dets 
konstituering, at årsberetningen i valgperioden 2022-2025 skulle være en 
kortfattet statusrapport der skulle aflægges i udvalget for at sikre den politiske 
tilknytning.  
Årsberetningen behandles ikke i byrådet.  
 
Udkast til Årsberetningen for 2022 fremlægges hermed til behandling i 
Integrationsrådet.  

Økonomi 
- 
 
 
Bilag 
Bilag 8: Integrationsrådets Årsberetning 2022, udkast.  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet drøfter samt godkender udkast til Integrationsrådets 
Årsberetning 2022.  

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede udkast til rådets årsberetning 2022, samt godkendte 
det, således det videresendes til behandling i AEU.  
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15.40.00-A00-4-20 

9.        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 
Det blev drøftet, at der børe være flere opslag på Integrationsrådets Facebook-
side, således denne bliver mere aktiv og levende. Det opfordres til, at alle 
kommer med løbende forslag til opslag.  
 
4. Sekretariatet orienterer 
- 

Økonomi 
- 

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