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Referat
Integrationsrådet
Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
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Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
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Mødelokale 469, Hjørring Rådhus (Høringsmøde vedr. budget
og ordinært møde)
Marta Yepes, Rabah Almoussa, Hasan Mahmoud, Le
Nguyen, Yasmeen Aljalloud, Lukman Hassan, Frank
Tronborg, Inge Nielsen, Børge Bech

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring
3 Eventuelt og orientering
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15.40.00-A00-1-20
1. Godkendelse af dagsorden

Resumé
Integrationsrådet skal godkende udkast til dagsorden.

Sagsfremstilling
Alle medlemmer af Integrationsrådet kan få optaget et emne på dagsordenen
ved at sende forslag til formand eller sekretariat senest 2 uger før mødets
afholdelse (jf. forretningsordenens § 11, stk. 3).
Hvis et medlem ønsker at få optaget et emne på dagsordenen ved mødets
begyndelse, kan dette kun ske, hvis formanden finder, at sagen ikke bør
udsættes til næste møde og hvis et flertal af rådets medlemmer er enige i dette.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet godkender dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
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2. Reduktionsforslag fra Borgerservice til høring

Resumé
Integrationsrådet bedes udarbejde høringssvar til et reduktionsforslag fra
Borgerservice. Høringssvaret vil indgå i materialet til Byrådets budgetbehandling.

Sagsfremstilling
Borgerservice sender et reduktionsforslag til høring i Integrationsrådet.
Reduktionsforslaget vedrører obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Hjørring,
Hirtshals, Sindal og Vrå.
Reduktionsforslaget indgår i Byrådets budgetbehandling for perioden 2021 2024.
Integrationsrådet bedes udarbejde høringssvar på baggrund af beskrivelsen,
som er vedlagt i bilag. Høringssvaret vil indgå i det materiale, som fremsendes til
Byrådets budgetbehandling.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
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Bilag
1.10 reduktionsmulighed - Obligatorisk tidsbestilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet udarbejder høringssvar til Byrådet.

Beslutning
Kontorchef Mona Sproegel deltog under dette punkt og redegjorde for
baggrunden herfor. Der var lejlighed til, at rådets medlemmer kunne spørge til
den praktiske udmøntning, såfremt forslaget vedtages, herunder hvordan der
informeres om ændringen.
Det blev besluttet, at Integrationsrådet formulerer sit høringssvar til forslaget
således:
”Integrationsområdet støtter op omkring forslaget om obligatorisk tidsbestilling.
Rådet opfordrer til, at der informeres om anvendelse af tidsbestilling i form af
piktogrammer, der i letforståelige trin, og på flere sprog, vejleder de etniske
minoriteter om hvordan den obligatoriske tidsbestilling anvendes.”
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3. Eventuelt og orientering

Sagsfremstilling
Eventuelt
Orientering
1. Formanden orienterer
2. Orientering fra de politiske udvalg repræsenteret i Integrationsrådet
3. Medlemmerne orienterer
4. Sekretariatet orienterer

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Formanden orienterede om den igangværende budgetproces. Endvidere nævnte
formanden to emner til senere drøftelse i rådet:
 Rollemodeller
 Negativ social kontrol

Ole Bendix orienterede om:
 God jobeffekt på trods af Covid-19. Niveauet ligger noget over

gennemsnittet for Region Nord.
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 Jobcafeerne er genstartet. For den lidt tungere gruppe er indsatsen

intensiveret med flere samtaler og mere kontakt. En mindre gruppe har
behov for en meget håndholdt indsats.
 Udfordringer med sprogcentret. Det faldende antal kursister påvirker

forretningsmodellen. En del af undervisningen er nu digital og efter en
indkøringsfase kører det nu fint.
 Der er rekordmange ledige job i Hjørring – seneste opgørelse viser lige

omkring 200 jobs. Særligt SOSU-området og handel vejer tungt
sammen med rengøring.

Sekretariatet orienterede om budgettet for Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget.

