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2.

16:35

Opfølgning på sidste møde i Integrationsrådet ved Betina Trytek
På sidste møde var Integrationsrådet på besigtigelsestur ved Danske
Fragtmænd. Her blev der bl.a. arbejdet med cases. Da der ikke var afsat
nok tid til casearbejdet optages denne igen.
Betina Trytek indleder.
Betina Trytek orienterede kort om besigtigelsesturen ved Danske Fragtmænd, hvor Integrationsrådet bl.a. mødte medarbejdere ansat i IGU forløb.
Herefter arbejdede Integrationsrådet med tre nye cases.

3.

17:15

Samarbejde med Etniske foreninger
Arbejdsgruppen for samarbejde med de etniske foreninger (Abdiwali, Alen,
Essi, Jussi), fremlægger status på arbejdet i gruppen. (Se referat af møde
20. august samt 3. december)
Der er bl.a. blevet talt om at arrangere et møde med Aalborg Kommunes
etniske foreninger og hjemstavnsforeninger.
Det er tidligere nævnt, at Integrationsrådet ønsker at sætte særlig fokus på
negativ social kontrol.
Derudover har rådet modtaget henvendelse fra Ligestillingsminister Eva
Kjær Hansen, som opfordrer Integrationsrådene til at sætte fokus på ligestilling mellem kønnene.
Bilag
Henvendelse fra Ligestillingsministeren
Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd
Arrangementet blev drøftet. Der var ønske om at komme ud i foreninger og
et ønske om at holde en større workshop. Der er desuden behov for at se
på hvilke grupper man ønsker at indbyde.
Der var følgende forslag til temaer:
• kvinder og beskæftigelse. Eksempelvis med rollemodeller
• hvad laver Integrationsrådet og hvordan kan man få rejst problematikker
• Kendskabet til Aalborg Kommune
Sekretariatet indkalder arbejdsgruppen til møde og forslag drøftes på næste
møde.
Det blev forslået at, kontakte Ligestillingsudvalget ang. henvendelsen fra
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Eva Kjær Hansen angående ligestilling mellem kønnene. Sekretariatet sætter dette på dagsordenen til Ligestillingsudvalgsmøde d. 29 april.
4.

17:35

Puljeansøgning ved Denise Bakholm
Denise Bakholm orienterer om puljeansøgning til Styrelsen for International
Rekruttering og Integration. Puljen giver mulighed for at søge støtte til et
partnerskab mellem kommunen og en eller flere civilsamfundsaktører. Partnerskabets formål er at samarbejde om at øge modstandskraften over for
negativ social kontrol gennem etablering af et bedre og mere målrettet
samspil mellem forskellige aktører i kommunens forskellige lokalområder. I
samarbejdet skal der igangsættes en række aktiviteter, som kan være med
til at forebygge negativ social kontrol samt undertrykkende normer og handlinger hos både børn, unge, voksne og familier.
Som samarbejdspartner forventes det, at man deltager i en række workshops som bl.a. indeholder etablering af en samarbejdsaftale, introduktion
til projektet samt viden og redskaber til hvordan man arbejder med målgruppen. Projektgruppen skal desuden deltage i de opkvalificeringsaktiviteter der afholdes af eksterne undervisere, samtidig med at de deltagende
civilsamfundsaktører skal deltage i et kompetenceudviklingsforløb, som
ruster disse til at sætte negativ social kontrol på dagsordenen og arbejde
målrettet med mobilisering af lokale kræfter, der kan bidrage til at forebygge
og bekæmpe negativ social kontrol.
Sidstnævnte forløb vil have en varighed af to hele kursusdage eller fire halve og afholdes to gange for hvert partnerskab. Pladsen i dette arbejde kan
deles mellem to medlemmer, og evt. at rådet blot deltager i nogle af aktiviteterne, hvis der ikke er tidsressourcer nok blandt medlemmerne til grundpakken.
Da der var kort ansøgningsfrist har formanden på vegne af Integrationsrådet tilkendegivet støtte til partnerskab i projektet
Denise Bakholm orienterede om at formanden på vegne af Integrationsrådet tilkendegav støtte til projektet grundet kort ansøgningsfrist. Denise Bakholm opfordrer Integrationsrådets medlemmer at deltage i de workshops,
der afholdes for samarbejdspartnere i projektet. Der orienteres om, at Integrationsrådets bidrag vil blive skrevet ind på et senere tidspunkt.
Denise Bakholm orienterede om, at puljeansøgningen er på 690.000 kr.
over to år, som er delt på projektledelse og opsøgende arbejde. Projektet vil
arbejde med udvikling af indsatsen mod negativ social kontrol vha. samarbejde med civilsamfundsaktører. Der forventes svar på ansøgningen d. 10.
april 2019.
Der gives tilbagemelding om puljeansøgningen og bliver etableret en styregruppe, som arbejder sammen om projektet.

5.

17:50

Samarbejde i Integrationsrådet ved Mahtab Jalili-Trudslev
Formanden for Integrationsrådet har ønsket at drøfte samarbejdet, herunder mødedisciplin, deltagelse i arbejdsgrupper mv.
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Formanden har ønsket at drøfte Integrationsrådet mødedisciplin og villighed
til at indgå i arbejdsgrupper.
Der er fuld forståelse for sygdom, og skiftende livsforhold, men formanden
oplever ofte at være alene i arbejdsgrupper, fordi få eller ingen fra rådet
melder sig.
Formanden henviste til det tidligere besluttede forventningsnotat. Notatet
sendes med referatet.
Der opfordres generelt til at møde til tiden til møder og at melde fra i god tid
ved afbud.
Punktet tages op igen på næste møde.
Der blev opfordret til at øve sig i at være tilstede og udelukkende benytte
tablets, computer, telefon mv. til relevant brug under møderne.
6.

18:10

Nyt fra Integrationsrådets medlemmer
Gensidig orientering
Rana Haddang er blevet medlem af Rådet for Etniske Minoriteter (REM) og
orienterede om deltagelse i møde om repatriering (tilbud om, at flytte tilbage
til hjemlandet mod økonomisk støtte). Der orienteres om, at der kommer en
kampagne med fokus på de borgere, som ikke har fundet fodfæste i Danmark.
Betina Trytek orienterede om repatrieringsloven, som er et tilbud der gives
til borgere hvis hjemland vurderes til at være fredeligt. Tilbuddet betyder, at
borgere som ønsker at vende tilbage til hjemlandet, kan modtage økonomisk støtte til bl.a. hjælp til etablering i hjemlandet.
Det nye i loven handler om, at når borgeren får en ydelse af kommunen, er
kommunen forpligtet til, at informere borgeren om tilbuddet til hver samtale.
Der blev spurgt til om borgere, der ikke har fået forlænget deres opholdstilladelse ligeledes kan benytte sig af tilbuddet. Betina Trytek undersøger dette nærmere.
Integrationsrådet opfordrer Aalborg Kommune til ikke at reklamere for kampagnen på området.
Trygt natteliv
Under indsatsen Tryg Aalborg er der flere interessenter, som ønsker et
samarbejde om et trygt natteliv. Integrationsrådets formand stod for første
møde hvorefter ejerskab mv. afklares.
Mahtab Jalili-Trudslev orienterede om indsatsen under Tryg Aalborg. Der
igangsættes en kampagne i november. Der er ved at blive søgt midler til
projektet.
Der er indledt samarbejde med studerende, der undersøger sexisme i nattelivet.
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7.

18:20

Kort nyt fra forvaltningerne
Skoleforvaltningen orienterede om:
- Evaluering af model for tosprogede, som er baseret på ti principper.
Det er disse principper der evalueres ud fra. Der vil ske en bred inddragende proces, hvor man søger mange datakilder som fx medarbejdere, leder, testresultater, elev/forældre mv.
Sundheds- og Kulturforvaltningen orienterede om:
- Proces ved Løvvangen om etablering af nyt sundhedshus med praktiserende læger, tandlæger mv. Der er indsendt en puljeansøgning
på 26 mio. kr. Tanken er at sundhedshuset vil binde området sammen og fungere som et centralt medborgerhus.
- Der arbejdes i Aalborg SØ med at styrke det opsøgende arbejde for
at forbedre læselysten.
- Der er igangsat en analyse af behovet for bl.a. mødesteder mv. i
Aalborg SØ
- Magistraten har afholdt møde med Nordjyllands politi, som vil satse
yderligere på det kriminalforebyggende arbejde. Der er desuden fokus på at styrke samarbejdet mellem Psykiatrien, politiet og kommunerne.
- Der ses et fald i deltagelsen i sundhedscenterets deltagerantal i indsatsen Sundhed på dit sprog. Dette skyldes at i der er lanceret en
app, der kan tolke så borgere med flerkulturel baggrund kan deltage
i de alment borgerrettede tilbud
Ældre- og Handicapforvaltningen orienterede om
- Seniormessen udsættes indtil foråret 2020. Messen har til formål at
forebygge ensomhed ved at få fat på borgerne inden de forlader arbejdsmarkedet.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen orienterede om:
- Job- og Integrationshuset har afsluttet samarbejdet med DUI i forhold til aktivering på flygtningeområdet.
- Der arbejdes med Grønlænderindsatsen, hvor der er fokus på tidlig
indsats i forhold til at få nyankomne grønlændere i arbejde og fast
bolig. Der er tildelt 500.000 kr. fra byrådet til denne indsats.
- Orientering om at modtagelse af EU-borgere i Aalborg Kommune er
overtaget af SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Dette er fysisk placeret i International House, som samarbejder
med Job- og Integrationshuset om bevillinger til dansk kursus.
- Der arbejdes med Opsporingsmodellen på 0-6 årsområdet derudover er der fokus på at få alle 1-2 årige i pædagogiske tilbud. Der er
mange gode kræfter der arbejder sammen i Aalborg SØ, bl.a. er der
opstået en forældregruppe, der hver aften går rundt i området og taler med unge.

8.

18:30

Næste møde
Næste møde i Integrationsrådet er 12. juni. Der er pt. følgende punkter på
dagsorden:
- Orientering om Bevæg dig for livet og drøftelse af muligt samarbejde
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med Integrationsrådet

9. Evt.

-

Drøftelse af hvor Aalborg Kommune står i forhold til Integrationsrådet, efter paradigmeskiftet

-

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. arrangementer med etniske foreninger

Formanden orienterede om Mangfoldighedsdagen i Aalborg Zoo d. 5. september, hvor der opfordres til at medlemmerne deltager for, at byde deltagerne velkommen.
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