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DAGSORDEN & REFERAT 
 
 

1. Velkomst og præsentation af mødets deltagere (kl. 17:00 - 17:10) 
Som initiativtager til mødet, åbner formanden for Integrationsrådet mødet, men mødet 
ledes i øvrigt af borgmester og formand for Integrationsrådet i fællesskab.  
 
Referat 
Formanden for Integrationsrådet bød velkommen og alle tilstedeværende præsenterede sig 
selv.  
 

2. Arbejdsmarkedsforvaltningen & Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget  
(kl. 17:10 – 18.00) 
 

• Oplæg: Den beskæftigelsesrettede indsats for integrationsmålgruppen v. 
Arbejdsmarkedsforvaltningen   
Afdelingsleder for integration, Ole Bendix, holder oplæg om 
Arbejdsmarkedsforvaltningens opnåede resultater på området, de tilbageværende 
udfordringer ift. sproguddannelse og sprogrelaterede jobudfordringer samt om 
indsatsen for at få flere kvinder med flygtningebaggrund i beskæftigelse. 
 
Referat 
Afdelingsleder for integration, Ole Bendix, holdt oplæg om Arbejdsmarkeds-
forvaltningens opnåede resultater på integrationsområdet.  
 
Der var fokus på mål for 2020 og opnåelsen heraf, samt status for mål for 2021.  
 
Hjørring Kommune ligger i top i Region Nord if.t. at få flygtninge og familie- 
sammenførte i beskæftigelse.  
 
Virksomhederne oplever især, at manglende danskkundskaber og forståelse for 
dansk kultur og regler er de største udfordringer if.t. at have internationale 
medarbejdere. Derfor er fokus på øget danskundervisning for flere målgrupper en 
del af strategien for 2021. 
 
Oplægget er vedlagt referatet.  
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• Sprogstrategi ved Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget  

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget ønsker at drøfte udviklingen af en 
sprogstrategi i Hjørring Kommune, som understøttelse af en række særlige 
sprogindsatser, som ligger ud over det lovpligtige sprogtilbud til borgere i relation til 
kommende sprogudbud.  
 
Referat 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets formand indledte drøftelsen.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med eget kommissorium der skal komme med 
input til Hjørring Kommunes sprogstrategi. Dette input vil blive benyttet i kommende 
udbud af sprogopgaven i Hjørring Kommune. Arbejdsgruppen består af 
repræsentanter fra Integrationsråd, undervisningsinstitutioner og forvaltning.  
 
Formanden for Integrationsrådet understregede, at en sprogstrategi for 
voksenområdet i Hjørring Kommune imødeses.   
 

• Integrationen af kvinder ved Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget ønsker at drøfte status for integrationen 
af kvinder - Hvordan kan vi få endnu flere integrationskvinder i ordinær 
beskæftigelse?  
 
Referat 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets formand indledte drøftelsen.  
 
Det blev fastslået, at det går godt på området. Og at en af grundene til succesen er 
det gode samarbejde med virksomhedsservice.  Men det kan altid gøres bedre, og 
derfor planlægges der med nye initiativer politisk, som det nye byråd kan arbejde 
videre med. Vi skal løbende stille krav til hinanden.  
 
Integrationsrådets indsats med kvindelige rollemodeller blev vendt.  
 
Barriererne for kvinderne integration via arbejdsmarkedet blev drøftet i plenum. 
Køn, kultur, religion, sprog og mønstre er nogle af dem, men også arbejdsgiverne er 
en vigtig spiller i indsatsen. Et af de nyere succeser er opkvalificering af integrations 
kvinder til rengøringsbranchen, herunder også kommunale daginstitutioner.   
 
Generelt er tilgangen således, at straks basale ting er på plads med bolig, 
børnepasning, institutioner mv., så er der fokus på beskæftigelse.  
 
Jobcenter Hjørring har via Hjørringmodellen lært, at det er den individuelle tilgang 
der flytter ledige borgere – også integrationskvinder.   
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3. Integrationsrådet & Økonomiudvalget (kl. 18:00 – 18:30)  

 
• Integration via foreningsliv ved Integrationsrådet  

Integrationsrådet ønsker at drøfte børn og unges integration via foreningsliv, 
herunder fokus på kontingenter og forældrenes involvering i frivilligt klubarbejde. 
Hvorledes understøttes borgere med anden etnisk baggrund end dansk, til at tage 
aktiv del af det lokale foreningsliv? 
 

• Kultur- og idrætsforeningers rolle ved Integrationsrådet  
Integrationsrådet ønsker at drøfte kultur- og idrætsforeningers rolle i forhold til 
integration - også for ældre borgere. Aktiviteter i foreningsregi fremmer både social- 
og fysisk sundhed for nye i samfundet.  

 
• Kulturområdet ved Økonomiudvalget 

Økonomiudvalget vil gerne drøfte kulturområdet med sigte på at behandle 
mulighederne for yderligere indsatser i plenum.  
 
Samlet referat 
Formanden for Integrationsrådet indledte drøftelsen med gennemgang af 
Integrationsrådets løbende behandling af emnerne idræt, foreningsliv og kultur, 
endvidere blev resultater af forskning fra Syddansk Universitet, samt egne gode 
erfaringer med integration via idrætsliv, delt.  
 
Foreningsliv i Danmark er en vigtig spiller if.t. politisk dannelse – det skoler til det 
demokratisk liv og øver inddragelse og aktiv deltagelse.  
 
Modstanden mod aktiv deltagelse i foreningsliv er ofte økonomisk baseret, samt at 
deltagelse heri kan være imod den samværsform der praktiseres hjemmefra. 
 
I indsatserne på området skal man huske, at målene skal være realistiske og at 
tålmodighed er afgørende.  
 
Borgmesteren understregede, at Covid-19 har været hård mod foreningerne, og at 
der generelt er udfordringer i relation til foreningsliv – ikke kun i relation til 
integrationsborgeres aktive deltagelse. I forlængelse af disse udfordringer, har der 
været møde mellem Hjørring Kommune og DBU. 
 
Udfordringerne, som skal på den politiske dagsorden, er bl.a., at individuelle 
sportsaktiviteter er stigende på bekostning af fælles-/holdsport, der er for lidt tilgang 
til at der kan stilles hold i de enkelte byer, kommer de frivillige tilbage efter Covid-19  
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og skal der arbejdes med flere niveauer i sporten, så der er ”hygge” hold, samtidig 
med, at talenter kan trives i andet regi.  
 
Løsningsforslag kan være at tage nogle af de ældre unge i klubberne, og give dem 
en lederuddannelse rettet mod dommerfunktioner og klubarbejde.  
 
Seniorer vil også kunne inddrages med fordel, da der bliver flere af disse – og færre 
unge. Seniorerne vil som frivillige også kunne opkvalificeres og herved vises 
erkendtlighed f.eks. via klubpåklædning.  
 
Formanden for Integrationsrådet efterlyste en generel foreningsstrategi for voksne 
og seniorer på integrationsområdet, da et aktivt liv er godt for sundheden – fysisk 
såvel som mentalt.  
 
Det er i foreningerne mange lærer sprog og kultur samt får netværk og selvtillid.  
 
Multibanen i Hirtshals blev nævnt som et godt eksempel på et initiativ, der samler 
unge i aktivitet.   
 
Det blev drøftet, om der var mulighed for at inddrage integrationsborgere i kulturlivet 
på en aktiv måde, således interesserede via projekter kunne komme til forestillinger, 
udstillinger og rundvisninger, således ”appetitten” til kulturliv skabes.  
 
Udfordringen kan også vendes om, således rammerne stilles til rådighed for 
borgere, som vil udstille egne værker, eller som vil lære at udfolde sig kunstnerisk – 
f.eks. via teater. Herved kan der også skabes et netværk i miljøet.  
 
Flere af de tilstedeværende politikere, som sidder i bestyrelser i teateret eller på 
museer, vil tage denne drøftelse med sig ind i bestyrelserne. Det er væsentligt, at 
indsatser sker i samarbejde med de bærende institutioner for vedvarende effekter. 
 
Sprogskolen kunne berette, at de aktivt bruger kulturinstitutioner i deres virke.    

  
4. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget (kl. 18:30 - 18:55) 

 
• Velkomstpakken  

Børne,- Fritids- og Undervisningsudvalget  ønsker at drøfte velkomstpakken med 
særligt fokus på samarbejdet mellem forældre og dagtilbud/skole, integration og 
foreningsliv for børn og unge.  
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Referat 
Det blev i drøftelsen slået fast, at tryghed, tillid og det at føle sig hørt, er 
forudsætninger for at kunne bidrage konstruktivt. 

 
Udfordringen kan ofte være den fælles forståelse for forskellige kulturer, der skal gå 
begge veje mellem forældre og institution.  
 
Det vil være produktivt at fokuserer på aktiv inddragelse, så man i fællesskab kan 
arbejde på gode løsninger.  
 
Kvinder fra en kultur, hvor de ikke er vant til at få passet børn for at gå på arbejde, 
kan være skeptiske overfor denne samfundsmodel. Her er de forløb der 
opkvalificerer imod arbejde indenfor rengøring og SOSU-området godt for 
integrationen på flere plan, da dette viserer institutioner indefra, samtidig med 
kvinderne kommer i beskæftigelse. Yderligere fokus på den danske model og 
forventningerne til forældrerollen i Danmark kan der undervises i. 

 
5. Eventuelt (kl. 18:55 – 19:00) 

 
Referat 
Formanden for Integrationsrådet orienterede kort om Ambassadørkorpset i relation til 
kommunalvalg 2021 samt om Kulturdag 2021 – begge i regi Integrationsrådet.  
 
Borgmesteren takkede formanden og Integrationsrådet for indsatsen og engagementet, 
samt for den gode drøftelse på dialogmødet.  
 
Formanden for Integrationsrådet afsluttede mødet.  
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Inviterede til mødet: 
 
Integrationsråd  Arbejdsmarkedsudvalg  
Mehrsad Sadjadi (Formand.)  Thomas Klimek 
Marta Yepes (Næstformand) 
Hagos Yemane 
Rabah Almoussa  
Mihaela Stefanuca 
Yasmeen Aljalloud 
Sigitas Slakaitis 

Per Hyldig 
Mogens Bjerre 
Mette Jensen 
Carsten Andersen 
Claus Mørbak Højrup 
Helmuth Zickert 

Hasan Mahmoud  
Le Hong Nguyen Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 
Loukman Hassan Mai-Britt Beith, formand  
Kamiran Mohamad 
Frank Tronborg (LO Vendsyssel) 
Inge Nielsen (A2B Sprogskole) 
Marlene Pejtersen (Erhverv Hjørring) 
Børge Bech (Fritids- og Folkeoplysningsudvalg)  
Annemarie Steffensen (Børne- og Kulturområdet)  
Ole Valsson (Frivillige sociale organisationer) 
 
 
Forvaltning 
Leif Johannes Jensen (Økonomi- og  
Arbejdsmarkedsdirektør) 
Michael Duus Nielsen (Arbejdsmarkedschef) 
René C. Thorsen (Sekretær for integrationsrådet)  
 

Tim Jensen 
 
Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget 
Per Møller, formand  
Chelina Bagger 
 
 
Økonomiudvalget 
Peter Duetoft 
Jørgen Christensen  
Jørgen Bing 
 
 
Borgmester 

 Arne Boelt 
 
 


