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2.

kl. 16:30

Høring: Sundhedspolitik
Aalborg Kommunes nuværende sundhedspolitik udløber i 2018. Derfor
er der udarbejdet en ny sundhedspolitik, som skal gælde fra 2019 til
2022. I den nye sundhedspolitik er de fire politiske pejlemærker fra
Sundhedspolitikken 2015-2018 bibeholdt, da de stadig viser den fornødne retning for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. De fire politiske pejlemærker er som følger:
1. Sunde rammer
2. Lighed i sundhed
3. Mental sundhed
4. Sundhed i fællesskab
Sundhedspolitikken sætter rammen og retningen for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i den kommende politikperiode og opstiller
mål for arbejdet. For at omsætte sundhedspolitikkens pejlemærker og
mål, er hver fagforvaltning i gang med at udarbejde en handleplan, der
imødekommer det udfordringsbillede, som er tegnet i sundhedsprofil
2017. De politiske udvalg godkender fagforvaltningernes handleplan i
december 2018.
På mødet orienterer Thomas Engel Dejgaard, Sundhedsstrategi Team
om udkast til Sundhedspolitik
Bilag
Høringsbrev
Udkast til Sundhedspolitik
Mads Duedahl orienterede kort om de politiske tanker bag sundhedspolitikkens indsatser. Herefter gennemgik Thomas Engel Dejgaard de konkrete sundhedsudfordringer, som politikken skal løse.
På baggrund af orienteringen har Integrationsrådet følgende høringssvar
Høringssvar:
Integrationsrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til Sundhedspolitik.
Integrationsrådet opfordrer til, at der sættes yderligere fokus på mental
sundhed, da det er dårlig mental sundhed, der ofte er baggrund for dårlige livsstilsvalg.
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Integrationsrådet opfordrer til at sætte fokus på de borgere, der holder
sig ”langtidsfriske”, og bruger deres erfaringer og sundhedsadfærd i udviklingen af sundhedstilbud.
Et af Sundhedspolitikkens mål er, at flere skal være aktive i foreningslivet. Det danske foreningsliv er opbygget af en særlig kultur, som det kan
være svært at forstå og indgå i som udefrakommende. Er der oveni en
sprogbarriere kan det være svært at blive en del af foreninger.
Integrationsrådet forslår derfor, at der anvendes mentorer/buddies som
kan støtte de borgere, som har brug for ekstra hjælp til at kunne indgå i
foreningslivet. Alternativet er, at borgere med flerkulturel baggrund danner egne foreninger frem for at blandes med etniske danskere i de eksisterende foreninger.
I Aalborg Kommune er der stort fokus på den kost, der tilbydes børn i
dagtilbud er sund og introducerer børnene for nye madvarer. Desværre
er der ikke samme fokus på mad til skoleelever.
Integrationsrådet anerkender, at det selvfølgelig er familiernes ansvar at
sikre sund og nærende kost til børn og de fleste forældre har også ressourcer og kompetencer til at sørge for dette. Der er dog en gruppe,
hvor forældrene ikke magter det. Børn tilbringer en stor del af deres
vågne tid i skole og DUS. Hvis børn tilbydes sunde måltider i skoletiden,
kan vi sikre at børnene får den rette næring og man kan håbe, at den
sunde kost kan ”smitte” af på børnenes holdninger til kost. I den forbindelse kan forskellige nudging-tiltag ligeledes anvende. Derved kan man
på sigt skabe en god madkultur i familierne.

3.

Kl. 17:00

Orientering og drøftelse: Strategi for forebyggelse og håndtering af
negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
En arbejdsgruppe med repræsentanter for udfører og myndighed i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen har udarbejdet en strategien på området.
Som led i processen er der afholdt en workshop med bred repræsentation fra kommunale aktører samt foreningslivet, herunder hjemstavnsforeningerne. Workshoppen blev afholdt i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
SIRI har ligeledes bidraget til at kvalificere den endelige strategi. Formålet med strategien er at sætte rammen for indsatserne på området og
dermed fungere som det centrale styringsredskab i arbejdet med håndtering og forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol i Aalborg Kommune.
Strategien er rettet mod fagprofessionelle samt borgere og foreninger i
Aalborg Kommune, som alle kan være en del af løsningen. Strategien
skal bidrage til øget viden og dermed styrket grundlag for handling, så
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de børn, unge og voksne, som har brug for det, får den nødvendige
hjælp ift. æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
I strategiens vision er der fire fokusområder:
• Medborgerskab og stærke fællesskaber
• Tæt dialog og forpligtende samarbejde med de unge, forældre
og civilsamfund
• Et fælles vidensgrundlag
• Klare handleanvisninger
På mødet orienterer Denise Bakholm om strategien, hvorefter Integrationsrådet drøfter, hvorledes de kan bidrage til omsætning og implementering af strategien.
Bilag:
Samlet: Strategien, Aktionscards, Kommunikationsstrategi
Denise Bakholm indledte med at gennemgå forebyggelsestrekanten
som er udgangspunkt for indsatser i forebyggelsesarbejdet i Center for
tværfaglig forebyggelse. Herefter orienterede hun om strategiens mål og
indsatser ud fra denne.
Herefter drøftede Integrationsrådet, hvorledes de kunne bidrage til implementering af strategien. Maria Frederiksen og Denise Bakholm udfolder indsatserne og de kvalificeres herefter på et kommende møde.
Der kom følgende forslag:
• Der skal arbejdes med hele familien
• Fokus på at få børnene i daginstitution og lære sunde fællesskaber
• Fokus på at social kontrol (oftest) kommer ud af kærlighed til barnet/den unge, men at det er når det kammer over kærligheden
bliver begrænsende
• Hotline med anonym rådgivning
• Integrationsrådet kan være ambassadører og gode rollemodeller
– f.eks. via pjece eller visitkort
• Integrationsrådet kan afholde informationsmøder om dansk lovgivning vs. æresbegreberne
4.

Kl. 18:00

Kort orientering om budget 2019-2022 og nyt fra forvaltningerne
Som aftalt på sidste møde orienterer hver forvaltning kort om forvaltningens omsætning budget 2019
Rasmus Greve Henriksen deltager i punktets behandling.
Skoleforvaltningen
På baggrund af besparelserne på to-sprogsområdet omlægges en konsulentstilling.
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Skoleforvaltningen arbejder med en ny model for tildeling af midler til
skolerne. Pt. følger pengene barnet, men det gør det svært for skolerne
at planlægge over året. Derfor arbejdes der med en ny tildelingsmodel.
Rasmus Greve orienterede desuden om det nye skole-hjem system
AULA, som forventes implementeret fra det kommende skoleår. Implementeringen af AULA giver et naturligt afsæt for at drøfte, hvorledes
kommunikation fra skolen skal foregå.
Der er en udfordring i, at man skal bruge NemId til AULA. Tildeling af
Nemid forudsætter gode danskkundskaber, der skal derfor tænkes i alternativ kommunikation til nytilkomne forældre.
Integrationsrådet bemærkede, at det ikke kun er ift. nytilkomne forældre
at skoleintra og det kommende AULA er en udfordring. Mange har svært
ved at forstå og omsætte den information der gives via skoleintra, bl.a.
pga. kulturforskelle og sprogvanskeligheder.
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Mads Duedahl orienterede om de tiltag, der igangsættes på baggrund af
budget 2019. Der er bl.a. afsat flere midler til Bevæg dig for livet, til flere
idrætstimer i folkeskolen, Idrætsmødet mv.
Mads Duedahl foreslog, at udfordringen med at få flere med flerkulturel
baggrund til at indgå i foreningslivet bliver en kommende drøftelse.
Mads Duedahl orienterede desuden om processen ift. fortællingen om
Aalborg og Aalborgs DNA. Der har været byrådsseminar den 3. december og der forventes en beslutning i starten af det nye år.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Betina Trytek orienterede om, at eftersom der kommer færre flygtninge,
reduceres antallet af medarbejdere i Job og Integrationshuset.
Der skal bl.a. reduceres i tolkning. Et nyt bookingsystem har vist sig at
øge antallet af tolkninger. Der skal derfor ske en skarpere visitering og
øget brug af fjerntolkning. Retssikkerheden er sikret, men medarbejdere
i Aalborg Kommune skal blive bedre til at vurdere om behovet for tolkning er borgerens eller medarbejderens. Det forventes, at besparelsen
ikke vil kunne mærkes for borgerne, men hvis Integrationsrådet hører
om udfordringer, vil Betina Trytek gerne orienteres om dette.
Derudover har der været et regeringsindgreb, som har medført en besparelse på 35 millioner på det samlede aktiveringsområde.
Der er blevet ansat en Integrations- og Beskæftigelsesambassadør, som
har til formål at arbejde for at få flere kvinder med etnisk baggrund i arbejde samt at skaffe flere fritidsjobs til unge med etnisk baggrund. Det
forventes, at Integrations- og Beskæftigelsesambassadøren deltager i et
kommende møde.
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Der arbejdes på en ny indsatsplan for grønlændere for 2019, hvor fokus særligt er på tidlig indsat ift. at få nyankomne grønlændere i arbejde og fast bolig.
Derudover er der særlig fokus på unge grønlændere.

Denise Bakholm orienterede om et julearrangement for udsatte familier.
Der har tidligere været afholdt et arrangement for både familier og
voksne. Nu afholdes der to forskellige. Arrangementet for familier visiteres via familiegrupperne. Der er brug for frivillige til arrangementet for familier. Det foregår den 24. december fra kl. 15-18.00 i Fritidscenter Vesterkæret.
Invitationen sendes med referatet ud.
Den nye Ghettoliste er udgivet. Aalborg Kommune har pt. kun et udsat
boligområde. Det skal vi være stolte af, men arbejde videre for at undgå
ny ghetto-dannelse. Listen sendes med referatet ud.
Ældre- og Handicapforvaltningen
Det såkaldte klippekort til ældre er halveret.
Der er indlagt besparelser på aktivitetsområdet.
Der er pt. store rekrutteringsudfordringer ift. sundhedspersonale. Mads
Duedahl supplerede med at KL anser rekrutteringsproblematikken, som
en af kommunernes største velfærdsudfordringer over de næste 10 år.
Der arbejdes med handleplaner for hhv. Sundhedspolitikken og demensområdet
5.

Kl. 18:45

Nyt fra Integrationsrådets medlemmer
Orientering fra Integrationsrådets medlemmer
Mahtab Jalili-Trudslev orienterede om den nye platform under Tryg Aalborg kaldet Respekt for fællesskabet. Platformen ønsker at sætte fokus
på det gode natteliv, hvor der er plads til alle og hvor alle respekterer
hinanden og hinandens grænser. Mahtab og Mads har afholdt møde om
de antidiskriminationsindsatser andre store kommuner har.
Mads Duedahl orienterede om borgermøde om Løvvangen in between.
Her drøftede man områdets fremtid. Desværre deltog få borgere fra de
boligsociale områder. Integrationsrådet tilbød sin hjælp ift. at rekruttere
borgere.
Abdiwali Bashi Hassan orienterede om, at der fortsat mangler lektiehjælpere på Seminarieskoen. Der sendes en flyer rundt i rådet.
Josef W. Petersen (Jussi) orienterede om, at den grønlandske forening
holder jul for hovedsageligt grønlandske familier i Krypten under Lindholm Kirke.
Alma Sijercic Walther og Josef W. Petersen orienterede om arrangement om kvinder og vold.
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Mads Duedahl orienterede om Danmarks indsamlingen, hvor fokus er
på at ”Vi tænder lys for alverdens piger/kvinder”. Hvis der nogle der har
gode ideer, kan disse sendes til Maria.
Alen Fific og Abdiwali Bashi Hassan overtager koordinator-rollen ift. Integrationsrådets samarbejde med foreningerne.

6.

Kl. 19:00

Evt.
Maria gensender referatet fra sidste møde

7.

Kl. 19:10

Næste møde
Punkter til møde den 4. februar
Maria Frederiksen og Betina Trytek orienterede om forslag til virksomhedsbesøg på næste møde. Nærmere info sendes senere.
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