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1. Forord 

Integrationsrådet varetager etniske minoriteters interesser i Hjørring Kommune og medvirker til at 

fremme etnisk, kulturel og religiøs ligestilling.  

 

Integrationsrådet skal årligt udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen 

skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til Integrationsministeren og til relevante 

myndigheder, organisationer og personer. 

 

2. Rådets aktiviteter i 2017 

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning igangsætte integrationsfremmende 

aktiviteter. Rådet har i 2017 været initiativtager på nedenstående aktiviteter: 

 

2.1. Temaaften vedr. Integration i foreningslivet 

I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget inviterede Integrationsrådet d. 16. januar 2017 alle 

folkeoplysende og frivillige sociale foreninger i Hjørring Kommune til temaaftenen ”Integration via 

foreningslivet”. Formålet med temaaftenen var at sætte fokus på, hvordan flere flygtninge og 

indvandrere i Hjørring Kommune bliver en del af foreningslivet til gavn for den samlede integration.  

Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget ser foreningslivet som en vigtig medspiller i forhold til 

integrationen af kommunens mange nye flygtninge og indvandrere. Foreningslivet giver rige 

muligheder for at danne relationer med danskere – både for børn og voksne – og deltagelse i 

foreningslivet medfører ofte, at nydanskere hurtigere tilegner sig det danske sprog. Deltagelse i 

foreningslivet giver desuden gode muligheder for at lære om dansk kultur og danske værdier. 

Godt 75 personer fra mere end 20 forskellige foreninger var repræsenteret ved temaaftenen, 

herunder spejdere, fodboldklubber, skytteklub, tennisklub, volleyklub, håndboldklub, cykelklub, 

orienteringsklub, bridgeklub, samt frivillige sociale foreninger. 

 

Aftenen bød på flere inspirerende oplæg og input til,  

hvordan kommunen og foreningerne i fællesskab kan  

hjælpe flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet til  

gavn for integrationen. Integrationsrådet har samlet de forskel- 

lige input og udsagn i folderen ”Integration via foreningslivet”,  

således erfaringerne fra temaaftenen bliver tilgængelige for  

alle foreninger i Hjørring kommune.  Folderen er bl.a. offentlig- 

gjort på Integrationsrådets hjemmeside  

(www.integration.hjoerring.dk).  

 

Ved temaaftenen meldte 10 foreninger sig som  

værende ”særligt interesserede” i at gøre en ekstra indsats  

for målgruppen. Integrationsrådet har efterfølgende forsøgt at 

engagere disse foreninger i indsatsen, herunder ved udarbejdelse af en letlæselig folder om de 

enkelte foreninger, men dette er desværre ikke lykkes. Integrationsrådet besluttede derfor i møde 

d. 2. oktober 2017 at afgive en vejledende udtalelse til Børne-, Fritid og Undervisningsudvalget 

med forslag til indsatser, der kan hjælpe flere flygtninge og indvandrere ind i det kommunale 

 

http://www.integration.hjoerring.dk/
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foreningsliv. Integrationsrådet støtter gerne op om dette arbejde. Den vejledende udtalelse vil blive 

fremsendt primo 2018. 

 

2.2. Hjørring Kommunes Integrationsdage i 2017 

Integrationsrådet har i 2017 afviklet to Integrationsdage (tidligere benævnt ’Borgmesterdage’).  

 

Formålet med Integrationsdagen er at skabe positiv opmærksomhed om kommunens 

integrationsindsats, og arrangementet samler således interessenter på integrationsområdet med 

henblik på:  

 

 At byde velkommen til nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 

 At fejre de borgere, der har nået en milepæl i deres integration ved at bestå deres 

danskuddannelse eller opnå dansk indfødsret. 

 At påskønne virksomheder og andre, der yder et bidrag i kommunens integrationsindsats. 

 

2.2.1. Integrationsdag d. 27. juni 2017 

Årets første Integrationsdag fandt sted d. 27. juni 2017. Arrangementet blev afviklet på 

Lundergårdskolen og havde omkring 150 deltagere. 

 

Borgmester Arne Boelt og formand for Integrationsrådet Peter Duetoft indledte dagen ved at byde 

velkommen til de flygtninge og familiesammenførte, der har fået ophold i Hjørring Kommune i 

første halvår af 2017.  

 

Herefter overrakte Borgmester Arne Boelt integrationsprisen ”Integrationsrådets påskønnelse” til to 

virksomheder, som begge har ydet en bemærkelsesværdig indsats for at integrere nye borgere på 

arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune.  

 

Den første virksomhed til at modtage prisen var ’Glaseksperten’. Glaseksperten har en lang 

tradition for at hjælpe integrationsborgere ind på arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik, 

løntilskud eller ordinær ansættelse. Alene indenfor det seneste år er omkring 10 

integrationsborgere blevet ordinært ansat på virksomheden, og der er efterhånden et utal af 

nationaliteter ansat i forskellige funktioner på de to fabrikker. Glaseksperten modtog prisen for 

”Vedvarende og uvurderlige bidrag i den kommunale integrationsindsats”. 

Den anden virksomhed til at modtage prisen var Landmand Per Eltved, Eltvedgård. Per Eltved har 

haft tre integrationsborgere i hhv. virksomhedspraktik og løntilskud. Heraf havde en borger fundet 

andet arbejde, en borger var kommet i ordinær ansættelse på Eltvedgård og en var blevet ansat i 

job med løntilskud med henblik på ordinær ansættelse. Landmand Per Eltved modtog prisen for 

”Mod og vilje til at bidrage i den kommunale integrationsindsats”. 

Herefter blev sprogskolens dimission fejret, hvor alle borgere, der har bestået deres 

danskuddannelse i juni 2017 – og dermed har nået en milepæl i deres integration - enkeltvis blev 

hyldet med roser og store klapsalver. 
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2.2.2. Integrationsdag d. 18. december 2017 

Den 18. december 2017 afviklede Integrationsrådet årets anden Integrationsdag. Omkring 150 

personer deltog i dagen, der endnu en gang fandt sted på Lundergårdskolen. 

Integrationsdagen blev indledt ved, at Borgmester Arne Boelt og formand for Integrationsrådet 

Peter Duetoft bød velkommen til de flygtninge og familiesammenførte, der var flyttet til Hjørring 

Kommune i andet halvår af 2017. 

Herefter underholdte orkestret ”Youngcare”. Youngcare er et social musikprojekt for børn i Hjørring 

Vestby, der har til formål at bygge et netværk op omkring børnene, hvor voksennærvær 

kombineret med musik udvikler børnenes integration, kompetencer og livskvalitet. 

Integrationsdagen har til formål at motivere deltagerne til at blive endnu mere engagerede og 

integrerede i det danske samfund. Med henblik på at inspirere deltagerne til at fortsætte den gode 

integration, fortalte næstformand i Integrationsrådet, Mehrsad Sadjadi, sin egen personlige 

beretning under titlen ”Min vej til dansk statsborgerskab”.  

Afslutningsvis blev de borgere, der havde afsluttet deres danskuddannelse i december 2017 fejret 

ved sprogskolens dimission. 

 

 

 

2.3. Etablering af et ”Valg-ambassadørkorps” ifbm. Kommunal- og Regionsvalg 2017 

Ved Kommunal- og regionsvalget i 2013 var der kun omkring 35 % af borgere med udenlandsk 

statsborgerskab i Hjørring Kommune, der stemte. Integrationsrådet finder dette uhensigtsmæssigt, 

idet valget har betydning for alle borgere i kommunen – uanset statsborgerskab og etnisk 

herkomst. Integrationsrådet besluttede derfor at igangsætte en indsats for at øge 

stemmeprocenten blandt borgere med anden etnisk herkomst end dansk ved Kommunal- og 

Regionsvalget d. 21. november 2017. 

 

I tæt samarbejde med Venligboerne og FOF Vendsyssel, etablerede Integrationsrådet derfor et 

’Valg-ambassadørkorps’, der havde til formål at øge interessen for kommunalvalget blandt 

kommunens nye borgere med udenlandsk baggrund – og derved øge målgruppens deltagelse i 

valget.  

 

Ambassadørkorpset består af 21 borgere med udenlandsk baggrund. Ambassadørerne kommer 

alle fra 3. lande, eksempelvis Eritrea, Syrien, Vietnam, Afghanistan, Libanon, Iran, Palæstina, Kina 

mv. Ambassadørerne sagde alle ja til at gøre en frivillig, ulønnet indsats for at udbrede kendskabet 

til det danske demokrati og lokalpolitiske styre i deres personlige og professionelle netværk. 

Ambassadørerne skulle således fortælle hvorfor og hvordan man stemte til Kommunal- og 

Regionsvalget d. 21. november 2017 – men ikke hvor. Ambassadørkorpset er således politisk 

neutralt.  

 

Integrationsrådet anbefaler, at Hjørring Kommunes Integrationsdag fremadrettet 

afvikles to gange årligt. 
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Tanken med ambassadørkorpset er, at ambassadørerne har nemmere ved at nå igennem til 

målgruppen med budskabet om at stemme, idet de kender målgruppen, taler målgruppens 

modersmål og har en unik forståelse for målgruppens kultur. Fordelene ved opgaven som 

ambassadør er, at ambassadørerne lærer mere om det kommunalpolitiske system, får udvidet 

deres netværk og måske selv på et tidspunkt får lyst til at blive aktiv, eksempelvis i 

Integrationsrådet.  

 

Med henblik på at klæde ambassadørerne på til opgaven som ”valg-ambassadør” inviterede 

Integrationsrådet ambassadørerne til følgende møder: 

 

 Demokratidag (15.06.17): Introduktion til rollen og opgaven som ambassadør. 

 Kursusdag for ambassadører (12.08.17): Introduktion til det lokalpolitiske system, samt 

den praktiske valggerning. 

 Ambassadørdag (21.08.17): Møde med Borgmester og tre byrådskandidater, der 

introducerede til arbejdet som medlem af byrådet. 

 Informationsmøde om valget (27.10.17): Borgermøde om det danske demokrati, samt 

information om valget. Mødet var arrangeret af ambassadørerne. 

 Statusmøde (06.11.17): Status på indsatsen, samt opfordring til at intensivere indsatsen i 

de sidste uger op til valget. 

For at støtte op om ambassadørernes indsats udarbejdede Integrationsrådet valgfolderen ”Vær 

med til at bestemme i din kommune”. Valgfolderen blev trykt på  

9 forskellige sprog, herunder arabisk, kurdisk, pashto, farsi, 

vietnamesisk, burmesisk, serbokroatisk, tigrinya og engelsk.  

Valgfolderen var endvidere tilgængelig på Integrationsrådets  

hjemmeside. 

 

Endvidere blev der oprettet en Facebook gruppe til  

valg-ambassadørerne, hvor ambassadørerne dels kunne stille  

spørgsmål til hinanden og Integrationsrådet, men også hvor  

der kunne deles information om valget. 

 

Ambassadørkorpset forsøgte at engagere de politiske  

partier i opgaven. Ambassadørerne formulerede i fællesskab 

fem spørgsmål, som de anså for vigtige for målgruppen af  

flygtninge og indvandrere. Integrationsrådet videreformidlede disse spørgsmål til de politiske 

partier, samt samlede besvarelserne til ambassadørerne. 

 

Integrationsrådet anser ikke opgaven for at være slut ved valget d. 21. november 2017. 

Integrationsrådet vil i 2018 aktivt arbejde for at engagere Ambassadørkorpset i øvrige 

sammenhænge med henblik på kontinuerligt at styrke den generelle demokratiopfattelse og 

dermed integrationen blandt kommunens borgere med anden etnisk herkomst end dansk. I denne 

forbindelse planlægger Integrationsrådet bl.a. at invitere alle ambassadører til at deltage i et kursus 

i medborgerskab i 2018. 
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2.4. Etablering af fast månedlig træffetid for Integrationsrådet 

Integrationsrådet har et ønske om at skabe en tættere kontakt til de etniske minoriteter i 

kommunen. Baggrunden herfor er et ønske om, at de borgere i kommunen, hvis interesser rådet 

skal være fortaler for, bliver opmærksomme på rådets eksistens - og at rådet bliver et naturligt sted 

at henvende sig for disse borgere, når og hvis de har noget på hjertet, der har relevans for den 

kommunale integrationsindsats. 

 

Siden juli 2017 har Integrationsrådet derfor afviklet to faste månedlige træffetider i hhv. Cafe 

Venligbo (Hjørring) og Tirsdagscafeen (Hirtshals), hvor borgerne kan møde Integrationsrådet.  

 

I mødet med borgeren tilbyder Integrationsrådet: 

 Generel vejledning af borgerne: Integrationsrådet behandler ikke enkeltsager/personsager 

og kan derfor ikke gå ind i en drøftelse af enkeltsager/personsager. Rådet kan i stedet 

vejlede borgeren om, hvilke instanser borgeren skal kontakte, og rådets medlemmer 

fungerer dermed som en guide i det danske system. 

 At drøfte generelle forhold med borgerne. Generelle forhold som vurderes at være 

relevante for behandling i Rådet fremsendes til sekretariatet, som medtager sagen som 

punkt på næste dagsorden. 

 At støtte op om særlige tiltag, eksempelvis foreningsdannelse. 

 

2.5. Tema-møder i 2017 

Integrationsrådet har i 2017 aktivt søgt inspiration til rådets arbejde ved afvikling af tema-møder 

med forskellige aktører på integrationsområdet. 

 

2.5.1. Dialogmøde mellem Integrationsråd og politiske partier d. 13. februar 2017 

Integrationsrådet inviterede alle partier i Hjørring Kommune til et dialogmøde d. 13. februar 2017 

med henblik på en drøftelse af, hvordan man i fællesskab kunne styrke inklusion af borgere med 

anden etnisk baggrund end dansk i den samlede kommunalpolitiske proces ved Kommunalvalg 

2017. Repræsentanter fra 8 forskellige partier deltog i mødet, der var præget af en god debat om, 

hvordan Integrationsrådet og de politiske partier sammen – og hver for sig – kunne arbejde for at 

inkludere flere borgere med anden etnisk baggrund ved valget. 

 

2.5.2. Dialogmøde med Frederikshavn Integrationsråd d. 3. april 2017 

Integrationsrådet har i 2017 ønsket at søge inspiration ved andre Integrationsråd og inviterede 

derfor Frederikshavn Integrationsråd til et dialogmøde d. 3. april 2017. Til mødet redegjorde 

Frederikshavn Integrationsråd for rådets virke i Frederikshavn kommune. Medlemmerne af de to 

lokale råd drøftede herefter forskelle og ligheder. Det blev besluttet, at de to råd fremadrettet skulle 

mødes til halvårlige temamøder.  

 

2.5.3. Temamøde vedr. radikalisering og ekstremisme d. 19. juni 2017 

Hjørring kommune har etableret ’Infohus Hjørring’ der håndterer bekymringshenvendelser vedr. 

radikalisering og ekstremisme i Hjørring Kommune. Repræsentanter fra Infohus Hjørring 

orienterede i møde d. 19. juni 2017 om bekymringstegn ved radikalisering og ekstremisme, samt 
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fortalte hvorledes rådets medlemmer skal agere, såfremt de bliver bekymret for, at en borger er 

radikaliseret eller får viden om ekstremistiske miljøer.   

 

2.5.4. Samarbejdsmøde med Vendsyssel Teater d. 14. august 2017 

Integrationsrådet mødtes d. 14. august 2017 med eventkoordinator Pia Mourier fra Vendsyssel 

teater med henblik på drøftelse af et potentielt samarbejde omkring integrationsfremmende 

aktiviteter i regi af teateret. Vendsyssel Teater udbyder forskellige gratis arrangementer med fokus 

på integration, og det blev vedtaget, at Integrationsrådet vil forsøge at hjælpe med at udbrede 

kendskabet til disse initiativer. Integrationsrådet vil også meget gerne indgå i en dialog med 

teateret om tilrettelæggelse af disse arrangementer. 

 

2.5.5. Dialogmøde med de almene boligforeninger d. 2. oktober 2017 

Som følge af henvendelser til Integrationsrådet fra borgere, der har oplevet problemer med deres 

almene boligselskab, besluttede Integrationsrådet at invitere de almene boligselskaber i Hjørring 

Kommune til et dialogmøde d. 2. oktober 2017 med henblik på en principiel drøftelse af de 

generelle problemer, boligselskaberne oplever i forhold til målgruppen af flygtninge og indvandrere. 

Bovendia og Domea deltog i mødet. 

 

2.6. Udarbejdelse af ’Overdragelsespapir’ til nyt Integrationsråd 

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og der skal således 

nedsættes et nyt Integrationsråd for perioden 2018-2021. Med henblik på at sikre den bedst mulige 

overgang til nyt Integrationsråd, har Integrationsrådet udarbejdet et overdragelsespapir til det nye 

Integrationsråd. Overdragelsespapiret redegør kort for Integrationsrådets aktiviteter siden 2013, 

samt tydeliggør de punkter, hvor det nuværende Integrationsråd anbefaler en særlig indsats. 

 

3. Årets dialogmøder 

Integrationsrådet er i de senere år i stigende omfang blevet inddraget i dialog med repræsentanter 

fra det kommunalpolitiske system. I 2017 er der afholdt følgende dialogmøder: 

 

 Dialogmøde med Borgmester og relevante fagudvalg d. 15. marts 2017 

Dialogmødet gav anledning til en tværfaglig drøftelse af flere integrationsmæssige 

udfordringer. Integrationsrådet opfordrede bl.a. de enkelte udvalg at udarbejde 

handlingsplaner for udmøntningen af integrationspolitikken i 2017 / 2018. 

 

 Dialogmøde mellem Integrationsråd og Arbejdsmarkedsudvalg d. 28. august 2017 

Status for hhv. den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, budgetforslag 2018-2021, 

samt processen vedr. udbud af danskuddannelse blev præsenteret og drøftet. Endvidere 

blev initiativet vedr. ”Valg-ambassadørkorpset” præsenteret og drøftet. 

 

 Høringsmøde vedr. Budget 2018-2021 d. 11. september 2017 (aflyst) 

Høringsmødet blev aflyst, idet der ikke var indkommet punkter til høring i Integrationsrådet. 

 

  Integrationsrådet anbefaler, at de enkelte fagudvalg udarbejder handleplaner for 

udmøntning af integrationspolitikken i 2018. 
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4. Årets høringssvar 

Integrationsrådet er sparringspartner for byrådet og kommunens forvaltninger og har høringsret i 

sager af integrationsmæssig relevans. I 2017 er integrationsrådet blevet hørt i en sag. 

4.1. Høringssvar vedr. Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område 

Integrationsrådet drøftede i mødet d. 14. august 2017 udkast til Hjørring Kommunes 

frivillighedspolitik for det sociale område. Integrationsrådet fremsendte efterfølgende et høringssvar 

til Sundheds-, Ældre- og Handikapudvalget, hvor rådet gav udtryk for: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Integrationsrådet har i møde d. 14. august 2017 behandlet en anmodning fra Sundheds-, Ældre- og 

Handikapudvalget om at afgive høringssvar i forbindelse med høringsudkast til Hjørring Kommunes 

frivillighedspolitik for det sociale område. 

 

Sigtet med frivillighedspolitikken er at understøtte, styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i 

Hjørring Kommune. 

 

Integrationsrådet noterer sig med tilfredshed, at frivillighedspolitikken anerkender, at frivillige aktører 

har stor værdi for det sociale område, som et positivt supplement til den offentlige varetagelse af 

kerneydelsen. Det er rådets vurdering, at der netop på integrationsområdet findes en række frivillige 

aktører på det sociale område, som tilbyder indsatser, der ligger udenfor den kommunale 

opgavevaretagelse, og som har en uvurderlig værdi for integrationen af kommunens nye borgere. 

 

Med frivillighedspolitikken ønsker Hjørring Kommune at understøtte, at flere borgere har lyst til at 

engagere sig i frivilligt socialt arbejde til glæde og gavn for kommunens borgere og nærområder. 

Integrationsrådet vil i den forbindelse gerne påpege, at der kan være en skjult ressource blandt 

kommunens integrationsborgere. Mange integrationsborgere kommer oprindeligt fra lande, hvor der 

ikke er tradition for frivilligt socialt arbejde, og det kan derfor tænkes, at mange integrationsborgere ikke 

er opmærksomme på muligheden.  

 

En indsats for at informere målgruppen af integrationsborgere om muligheden for frivilligt arbejde kan 

derfor være givet godt ud. Integrationsrådet har forskellige erfaringer på området, og rådet støtter gerne 

op om en eventuel indsats for at rekruttere flere frivillige med anden etnisk herkomst end dansk til det 

sociale område. 
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5. Status vedrørende tidligere års anbefalinger 

I dette afsnit samles op på de anbefalinger Integrationsrådet har afgivet i årsberetningerne i 

perioden 2014-2016. Rådet har fundet det mest loyalt overfor de kommunale samarbejdsparter at 

medtage alle anbefalinger uanset status. 

 

5.1. Anbefalinger fra årsberetning 2016 

 

At der afholdes to halvårlige Borgmesterdage i 2017 i hhv. juni og december. 

 

Hjørring Kommunes Integrationsdag (tidligere benævnt Borgmesterdag) blev afholdt hhv. 

d. 27. juni 2017 og 18. december 2017. 

 

 

At prisen ”Integrationsrådets påskønnelse” uddeles i forbindelse med afholdelse af 

Borgmesterdagen i 2017. 

 

Prisen ”Integrationsrådets påskønnelse” blev overrakt til hhv. Glaseksperten og 

Landmand Per Eltved i forbindelse med Integrationsdagen d. 27. juni 2017. 

 

 

At Sprogskolens dimission finder sted i forbindelse med afholdelse af Borgmesterdagene i 

2017. 

 

Sprogskolens dimission er i 2017 afviklet i som del af programmet for Integrationsdagen. 

 

 

5.2 Anbefalinger fra årsberetning 2015 

 

At Borgmesterdagen afholdes første gang i 2016/2017 

 

Integrationsdagen (Borgmesterdagen) blev afholdt for første gang d. 27. juni 2017. 

 

 

At implementeringsplanen for Børne-, Unge og Familiepolitikken 2015-2018 sendes i 

høring ved Integrationsrådet. 

 

Integrationsrådet har ikke modtaget implementeringsplanen for Børne-, Unge og 

Familiepolitikken 2015-2018 i høring. 
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5.3. Anbefalinger fra årsberetning 2014 

 

At fagudvalgenes handleplaner i forhold til udmøntning af kommunens sundhedspolitik 

sendes i høring ved integrationsrådet. 

 

Alle fagudvalg har behandlet handleplaner til udmøntning af kommunens sundhedspolitik i 

maj 2015. Integrationsrådet har ikke modtaget handleplanerne i høring fra fagudvalgene.  

 

6. Rådets medlemmer og repræsentation i øvrige råd mv. 

Rådets forretningsorden fastsætter hvilke organisationer m.v., der kan indstille medlemmer og 

stedfortrædere til rådet.  

 

Oversigten nedenfor viser sammensætningen af Integrationsrådet ved udgangen af 2017. 

 

Repræsentation Medlem Ikke-personlige stedfortrædere 

Anden etnisk baggrund  

end nordisk 

Jasna Idrizovic (K) Aneta Kaca-Christensen (K) 

Mai Thi Nguyen (K) Myrtelle Soa Steffensen (K) (O) 

Margot Xavier Jensen (K) Rabah Almoussa (O) 

Mehrsad Sadjadi (Næstformand) Thanh Chau 

Seghir Ajjouri Vakant 

Wahidulla Noorzada Vakant 

 

 
     

Repræsentation Medlem Personlige stedfortrædere 

Erhverv Hjørring Helle Glyø (K) Vakant 

LO Vendsyssel Mogens Bjerre Frank Tronborg 

A2B Uta Lorentz (K) Inge Nielsen (K) 

Folkeoplysningsudvalget Heidi S. Villadsen (K) Henning Sigsgaard 

Børne- & Kulturområdet Gitte Adamsen (K) Birgit C. Simonsen (K) 

Frivillige sociale foreninger Niels Rosenbom Ole Valsson 

Hjørring Byråd Peter Duetoft (Formand) Line K. Jensen (K) 

  

Peter Duetoft er valgt som formand for Rådet. Mehrsad Sadjadi er valgt som næstformand.  

 

Myrtelle Soa Steffensen og Rabah Almoussa har i 2017 deltaget i rådets møder med 

observatørstatus (O). 
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6.1. Repræsentation i råd og udvalg 

Integrationsrådet var i 2017 repræsenteret i en række råd og udvalg, jf. nedenfor: 

 Mehrsad Sadjadi repræsenterer Integrationsrådet i Repræsentantskabet for Rådet for 

Etniske Minoriteter. Seghir Ajjouri er stedfortræder for Mehrsad Sadjadi i rådet. 

 Seghir Ajjouri er Rådets repræsentant i det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR). Line 

Kraghede Jensen er stedfortræder for Seghir Ajjouri i LAR. 

 Niels Rosenbom repræsenterer Integrationsrådet i Styregruppen for Vrå Asylcenter.  

 

7. Rådets mødevirksomhed 

Integrationsrådet har i 2017 afviklet følgende møder: 

 

 16. januar 2017: Temaaften vedr. integration via foreningslivet. 

 13. februar 2017: Ordinært møde, inkl. dialogmøde med de politiske partier. 

 15. marts 2017: Dialogmøde med Borgmester og repræsentanter fra relevante fagudvalg. 

 03. april 2017: Ordinært møde, inkl. dialogmøde med Frederikshavns Integrationsråd. 

 19. juni 2017: Ordinært møde. 

 27. juni 2017: Hjørring Kommunes halvårlige Integrationsdag. 

 14. august 2017: Ordinært møde, inkl. dialogmøde med Vendsyssel Teater. 

 28. august 2017: Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalg. 

 11. september 2017: Høringsmøde vedr. budget. Aflyst. 

 02. oktober 2017: Ordinært møde, inkl. dialogmøde med de almene boligforeninger. 

 11. december 2017: Ordinært møde. 

 18. december 2017: Hjørring Kommunes halvårlige Integrationsdag. 

 

8. Økonomi 

Integrationsrådet havde i 2017 et samlet budget på 29.303.00 kr. I tillæg hertil har 

Integrationsrådet modtaget 8.430 kr. i støtte fra ’Rådet for etniske minoriteter’ til aktiviteter vedr. 

valg-ambassadørkorpset. Rådets samlede budget i 2017 beløber sig dermed til 37.733 kr. 

 

Integrationsrådet havde i 2017 et samlet forbrug på 19.692,95 kr. Hovedparten af forbruget skal 

ses i sammenhæng med udgifterne forbundet med afvikling af hhv. tema-aftenen ”Integration via 

foreningslivet”, aktiviteterne vedr. valg-ambassadørkorpset, samt dele af udgifterne forbundet med 

afvikling af de to Integrationsdage.  


