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1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
Godkendt
2. Orientering om Demensindsatsen ved Karin Boye (30 min)
På mødet orienterer Karin Boye om demens samt muligheden for materiale og information
på flere forskellige fremmedsprog.
Karin Boye orienterede om hvad demens er, hvilke symptomer man skal være opmærksom på i forbindelse med demens og hvorledes man skal agere, når man møder en dement.
Karin kommer gerne ud og orienterer foreninger og andre interesserede om demens.
Powerpoint sendes med referatet ud. Der kan findes I powerpoint ses link til informationsmateriale om demens på andre sprog.
3. Forebyggende hjemmebesøg ved Dorthe Zacho Nielsen og Ivalo Rasmussen (25
min)
Ældre borgere har mulighed for at modtage et forebyggende hjemmebesøg. Det er et tilbud, og de forebyggende medarbejdere kan se at særligt ældre med flerkulturel baggrund
takker nej til tilbuddet. Integrationsrådet har tidligere givet anbefalinger til, hvorledes man
kan styrke denne del.
Men de forebyggende medarbejder oplever fortsat, at det kan være svært at skabe kontakt
til denne gruppe og vil derfor gerne i dialog med integrationsrådet for at få råd og vejledning, gode ideer og input til hvordan og hvor vi kan komme i kontakt med målgruppen.
I bilag ses Integrationsrådets anbefalinger
Bilag
Integrationsrådets anbefalinger –forebyggende hjemmebesøg
Dorthe Zacho og Ivalo Rasmussen orienterede om forebyggende hjemmebesøg. De to forebyggende medarbejdere har særligt ansvar for hjemmebesøg for borgere med anden etnisk baggrund.
Integrationsrådet foreslog, at man i stedet for at fokusere på alle nationaliteter i stedet forkuserer på en gruppe ad gangen. Man kunne f.eks. tage fat i de enkelte hjemstavnsforeninger i Aalborg Kommune.
4. Aalborg Kommunes håndtering af Ghettoplanen ved Denise Bakholm (30 min)
På mødet orienterer Denise Bakholm om Aalborg Kommunes indsats for at efterleve Ghettoplanen.
Denise Bakholm orienterede om Parallelsamfundsudspillet og Aalborg Kommunes forslag
til håndtering af det. Powerpoint sendes med referatet ud.
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5. Høring: Beskæftigelsesplanen ved Betina Trytek (30 min)
Beskæftigelsesplanen for 2019 er sendt i høring. På mødet orienterer Betina Trytek om beskæftigelsesplanens indhold. På baggrund af orienteringen afgiver Integrationsrådet sit høringssvar til planen.
Bilag
Beskæftigelsesplan 2019
Betina Trytek orienterede om Beskæftigelsesplanen. Planen handler om alle ledige – men
der er udpeget særlige indsatser. På baggrund af orienteringen og efterfølgende spørgsmål, har Integrationsrådet følgende høringssvar til Beskæftigelsesplan 2019.
Integrationsrådets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2019
Integrationsrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til Beskæftigelsesplan
2019.
Integrationsrådet bakker generelt op om indsatserne i planen, men vil gerne bemærke følgende:
Integration afsnit 6.6.
Kvindeindsats: Integrationsrådet bakker op om indsatsen for at få flere nytilkomne flygtningekvinder på arbejdsmarkedet. Dette må dog ikke ske på bekostning af de kvinder, der har
boet i Aalborg Kommune i mange år og som heller ikke er kommet i beskæftigelse.
Et område, der mangler medarbejdere, er SOSU-området. Integrationsrådet opfordrer til, at
Aalborg Kommune samarbejder med SOSU-Nord om uddannelse af flere med flerkulturel
baggrund.
Mentorer: Integrationsrådet bakker op om forslaget om forslaget om en mere håndholdt
indsats i form af mentorer. Integrationsrådet oplever borgere, der har problemer med at
læse og forstå breve mv. fra offentlige myndigheder. Mentorer kan afklare mange spørgsmål for borgeren og derved kan uheldige misforståelser forhåbentlig undgås.
Øvrige kommentarer
I Beskæftigelsesplanen er praktikker nævnt flere steder. Praktikker kan være en god indgang til arbejdsmarkedet, hvis der er et klart formål med praktikken og den foregår på en
arbejdsplads, der er interesseret i at ansætte nye medarbejdere. Mange borgere oplever
desværre, at de sendes i den ene praktik efter den anden uden de kommer tættere på beskæftigelse. Integrationsrådet opfordrer til, at der sættes særligt fokus på praktikkernes formål og kommunikationen med borgeren om praktikkens formål øges.
I beskæftigelsesplanen er særlige grupper nævnt. Integrationsrådet efterspørger indsatser
for ledige EU-borgere.
6. Nyt fra Integrationsrådets medlemmer (20 min)
Som aftalt på sidste møde sættes der punkt på dagsorden, hvor Integrationsrådets medlemmer kan orientere rådet eller rejse emner til afklaring eller drøftelse.
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Alma orienterede om sag om urigtige oplysninger i beskæftigelsessystemet og havde ros til
Aalborg Kommunes håndtering sagen.
Abdi orienterede om et projekt om lektiehjælp på Seminarieskolen. Abdi sender mail med
yderligere oplysninger.
7. Mødeplan 2019 (5 min)
Der foreslås følgende mødeplan for 2019
Mandag den 4. februar 2019 kl. 16:30-19.00 (tema beskæftigelse - virksomhedsbesøg)
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 16:30-19.00 (ekstra møde – ikke diætgivende)
Onsdag den 12. juni 2019 kl. 16:30-19.00
Torsdag den 15. august 2019 kl. 16.30-19.00
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 16.30-19.00 (ekstra møde – ikke diætgivende)
Tirsdag den 10. december 2019 kl. 16.30-19.00
Godkendt
8. Nyt fra forvaltningerne (5 min)
Generelt set er forligsdrøftelserne afsluttet og budgettet 2. behandles 11. oktober. På næste møde fremlægger hver forvaltning budgettets konsekvenser med udgangspunkt i Integrationsrådets høringssvar.
9. Evt. (5 min)
10. Næste møde (5 min)
Drøftelse af punkter til næste møde den 3. december (med efterfølgende julefrokost)
På næste møde drøftes
- Social kontrol
- Budget
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