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Åben dagsorden 
Integrationsrådet 

Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning 

 
Mødedato: 14. november 2022 
Mødet påbegyndt: kl. 18:00 
Mødet afsluttet: kl. 19:00 
Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Jobcenter Hjørring 
Fraværende: Ole, Kamiran, Mihaela, Nadja  
 
 
Bemærkninger 
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6 Integrationsrådets Kulturdag 2022 - Slutstatus  11 
7 Beskæftigelsesplan 2023  14 
8 Eventuelt og orientering 17  
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15.40.00-A00-4-20 

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. 

 

Referatet af dette punkt vil fremover indeholde listen over fraværende med afbud 
og fraværende uden afbud.  

 

Økonomi 
- 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning 
Integrationsrådet godkendte dagsordenen.  
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15.40.00-A00-4-20 

2.        Aktivitetsoversigt og budget 2022 

Resumé 
Integrationsrådets planlagte aktiviteter. Listen ajourføres løbende, når rådet 
vedtager nye aktiviteter. 

Sagsfremstilling 
Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2022. 
 
Dokumentet er dynamisk og tilpasses løbende.  
 

Integrationsrådets aktivitetsoversigt 2022 
Januar Integrationsrådet ikke konstitueret  
Februar Integrationsrådet ikke konstitueret 
Marts • Byrådet godkendte de indstillede medlemmer til 

Integrationsrådet den 30. marts 
April • Konstituerende Integrationsrådsmøde den 25. april 2022 
Maj • Arbejdsgruppen - Kulturdag 22, Møde den 17. maj, kl. 

16.30, lokale 122 
Juni • Ordinært Integrationsrådsmøde den 27. juni 2022, kl. 

16.30, lokale 469 
• Fokusemne: Den danske model 
• Arbejdsgruppen - Kulturdag 22, Møde den 13. juni, kl. 

17.00, Hallen - Park Vendia 
Juli • Sommerferie  
August • Ordinært Integrationsrådsmøde den 22. august 2022, kl. 

17.00, lokale 469  
• Fokusemne: Etablering af virksomhed, erhvervelse af 

fast ejendom mv. - inkl. oplæg 
• Arbejdsgruppen - Kulturdag 22, Møde den 9. august, kl. 

16.30. Fra kl. 17.00 med frivillige. Hallen - Park Vendia 
September • Budgethøringsmøde den 13. september 2022, kl. 

16.30/17.00. Lokale 469. Aflyst - intet til høring.  
• Arbejdsgruppen - Kulturdag 22, Møde den 13. 

september, kl. 18.30, Lokale 469 
Oktober • Kulturdag 2022, 8. oktober. Åben for besøgende kl. 
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12.00-15.30. Hallen - Park Vendia  
November • Politisk dialogmøde den 14. november 2022 kl. 17.00-

18.00 
• Efterfølgende kort ordinært Integrationsrådsmøde kl. 

18.00-19.00 
• Fokusemne: Hvordan kan etniske minoriteter 

repræsentere deres kultur over for lokalsamfundet mv. 
Flyttes til 2023, da IR-mødet er kort 

December Ingen mødeaktivitet  
 
 
Integrationsrådets budget 2022 
 
Indtægter 
IR-Midler 2022 31.000 Drift, ordinær 
Overført fra 2021 til Kulturdag 
2022 

25.000 Kulturdag - Øremærket 

Reserveret til kulturdag - 2022 
midler 

15.000 
 

I alt til rådighed - Kulturdag  40.000 
 

I alt Integrationsrådet - Øvrig 
drift 2022 

16.000 
 

Udgifter  
Rådsmøder 3.000 Forplejning 
Div. aktiviteter  1.000 Gaver til fx oplæg mv.  
Budget - Kulturdag 22 
Overførsel af 10.000 fra IR-midler 
2022 + overført 25.000 fra 2021 
  

15.000 
25.000 

Halleje 
Scene 
Lande 
Service 
Reklame og flag 
Forplejning 
Gaver 
Kørsel 
Mv. 

I alt forbrug IR 2022 4.000 
 

I alt Kulturdag 2022 15.000 
 

Til rådighed ordinær 2022 12.000 
 

Forbrugt - Kulturdag 2022 
I alt 31.000 

 

Budgetteret 40.000 
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Mindreforbrug  9.000 
 

Overførsel til 2023 
Til rådighed 2022 31.000 

 

Forbrugt 10.000 
 

Overførsel til 2023 - Formål: 
Kulturdag 

21.000 
 

 
 
 

Økonomi 
Se budget. 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning samt drøfter 

aktivitetsoversigten og indkomne forslag, samt eventuelt fremsatte forslag 
på mødet.  

• At Integrationsrådet overfører i alt 21.000 kr. til 2023 til brug for eventuel 
kulturdag.  

 

Beslutning 
• Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.  
• Integrationsrådet overfør i alt kr. 21.000 til aktiviteter i 2023.  
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3.        Integrationsrådets mødekalender 2023  

Resumé 
Orientering om Integrationsrådets kalender for 2023.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet orienteres hermed om den politiske mødekalender for Hjørring 
Kommune 2023, herunder mødedatoer for Integrationsrådets ordinære møder:  
 

• 06. februar 2023 
• 15. maj 2023 
• 18. september 2023 
• 13. november 2023 + dialogmøde 

 
Møderne vil som vanligt blive afholdt på mandage kl. 16.30 på Rådhuset i lokale 
469. 
Mødet den 13. november, der vil blive holdt i forlængelse af dialogmødet, kan 
afholdes på andet tidspunkt og på anden lokation.  
 
Dato for høringsmøde vedr. budget 24-27 tilkommer.  
 
Økonomi 
- 
 
Bilag 
Bilag 2: Politisk kalender 2023, Hjørring Kommune.  
 
Formanden for Integrationsrådet indstiller,  
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  
 
Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.  
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4.        Nøgletal - Ministermål Integration 

Resumé 
Integrationsrådet præsenteres for de nyeste tal for opgørelsen af det ministermål, 
der knytter sig til integrationsindsatsen.  

Sagsfremstilling 
I bilaget præsenteres de nyeste tal for opgørelsen af det ministermål, der knytter 
sig til integrationsindsatsen.  
 
Resultaterne er opgjort til og med august 2022. I opgørelsen indgår alle 
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået et opholdsgrundlag 
som flygtninge og familiesammenført til flygtning fra 2004 og fremefter. 
Ministermålet opgør antallet og andelen af denne gruppe, som i perioden har haft 
ustøttet beskæftigelse. Uddannelse indgår således ikke i opgørelsen.  
 
I bilaget vises:  
 

• Side 1: Antallet og andelen af målgruppen, der fra januar 2020 - august 
2022 har haft ordinær beskæftigelse  

• Side 2: Antallet af borgere i målgruppen i beskæftigelse opdelt på køn 
• Side 3: Andel af borgere i målgruppen i beskæftigelse opdelt på køn - 

procent 
• Side 4: Andelen af borgere i målgruppen i beskæftigelse fra januar 2020 - 

august 2022 opdelt på køn - procent 
• Side 5: Sammenligning af andelen i beskæftigelse med 

nabokommunerne, region Nordjylland i alt samt hele landet - procent 
• Side 6: Sammenligning af andelen af kvinder i beskæftigelse med 

nabokommunerne, region Nordjylland i alt samt hele landet - procent 
 

Generelt har resultaterne i Hjørring udviklet sig meget positivt gennem perioden, 
og i sammenligning ligger niveauet pænt over både landsgennemsnittet og 
gennemsnit for Region Nord.  
 
Særligt for kvinderne har der været en særdeles positiv udvikling de seneste par 
år, hvor andelen i beskæftigelse er steget fra 24,5 pct. i januar 2020 til 42 pct. i 
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august 2022. Også her ligger Hjørring markant over lands- og 
regionsgennemsnit.  
 
 

Økonomi 
- 
 
Bilag 
Bilag 3: Status for ministermål for Integrationsindsatsen, august 2022 

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

Beslutning 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.  
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15.40.00-A00-1-22 

5.        Orientering om status for modtagelse af ukrainske flygtninge 

Resumé 
Forvaltningen orienterer på dagens møde om aktuel status på modtagelsen af 
flygtninge fra Ukraine.  

Sagsfremstilling 
Forvaltningen ved teamleder Michael Andersen vil på dagens møde orientere om 
aktuel status på modtagelsen af flygtninge fra Ukraine. 
 
Orienteringen vil ske ud fra disse punkter: 
 

• Antal  
• Drift af modtagercentret  
• Status for boligplacering  
• Potentiel match til job 

 
Statistik  
Opgørelse fra Udlændingestyrelsen viser, at i alt 34.945 flygtede ukrainere har 
ansøgt om opholdstilladelse i Danmark efter særloven per medio august 2022. 
Til Hjørring Kommune er visiteret 353 til boligplacering.  
 
Egen opgørelse viser, at der per 2. oktober er i alt 280 personer i Hjørring 
kommune med ophold efter særloven. 
Heraf er 55 pct. i beskæftigelse, hvilket er flere end både nationalt og lokalt.  
 
Se de 2 bilag for flere tal vedr. særloven.  
 

Økonomi 
- 
 
Bilag 
Bilag 3: Opholdstilladelser, Særlov, Ukraine, Oversigt per 6. november 2022 
Bilag 4: Status for fordrevne fra Ukraine, Hjørring Kommune per 2.10.22 
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter status på 
flygtninge fra Ukraine.  

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede status og tog herefter orienteringen til efterretning.  
 
Det forventes at 110 ukrainere yderligere vil ankomme ultimo 2022 eller januar 
2023 ift. Hjørring Kommunes andel af de efter særloven fordelte fordrevne til 
boligplacering.  
 
56 pct. er i beskæftigelse i Hjørring Kommune. Mange af de første jobs er 
sæsonarbejde.  
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15.40.00-A00-1-22 

6.        Integrationsrådets Kulturdag 2022 - Slutstatus  

Resumé 
Der gives slutstatus på Integrationsrådets Kulturdag 2022.  

Sagsfremstilling 
Kulturdag 2022 er nu afholdt og der evalueres på proces, 
arbejdsgruppe/ansvarlige, program, lande, sted/rammer og arrangementet 
generelt. 
 
Stemningen på dagen blev af alle i arbejdsgruppen oplevet som god, positiv, lidt 
hektisk og aktiv.  
 
Arrangementets fakta 
 
Dato:  
Lørdag den 8. oktober 2022. 
 
Sted: 
Hallen, Park Vendia 
 
Åbningstid: 
Dørene var åbne for besøgende kl. 12.00-15.00. 
Tidspunktet blev justeret ned, hvilket gav en god dynamik.  
 
Lande – 11 i alt: 

• Colombia 
• Palæstina 
• Japan 
• Ukraine  
• Bolivia 
• Aceh-Sumatra  
• Syrien 
• Danmark 
• Rumænien 
• Kurdistan/Syrisk del 
• Litauen (Opstod på dagen) 
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Alle lande havde hver sin stand, hvor der blev fremvis tøj, kunst, håndværk, 
smykker mv., samt der var mange smagsprøver på lokalt mad.  
 
Program: 

• Colombia – Sange 
• Colombia - Dansere  
• Ukraine - Sange 
• Rumænien: Traditionelle danse 
• Litauen: Sange 
• Fælles dans - Improviseret  
• Overrækkelse af årets Integrationspris: Ældrecenter Vesterlund  

 
Enkelte programindslag blev aflyst på dagen grundet sygdom.  
Programindslagene var fordelt over hele åbningstiden med ca. 10 min. pause i 
mellem.  
 
Antal deltagere og besøgende: 
Estimeret: 300-350 

Økonomi 
- 
 
 
Bilag 
Bilag 5:Plakat, program 
Bilag 6: Plakat, Lande 
Bilag 7: Plakat, generel  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet drøfter og evaluerer Kulturdag 2022 
• at Integrationsrådet drøfter rammer mv. om evt. kommende kulturdag  

Beslutning 
Følgende blev fremhævet i drøftelsen: 

• Der var et godt aktivitetsniveau og en god stemning 
• Gode stande/lande 
• Gode optrædener  
• God planlægning 
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• God mangfoldighed 
• Meget for pengene 
• Hallen var god til formålet. Fx kunne alle se scenen, men gulvet kunne 

bruges bedre ved fx at rykke stande mere ind mod midten - evt. kunne 
hallen gøre lidt mindre 

• Der var lidt udfordringer med teknikken (tilslutning af el-klaver) 
• Ale de deltagende lande var tilfredse med omgivelser og arrangementet 
• En del lande melder afbud ret sent 
• Business Hjørring, Sprogskolen, Integrationsrådet, folkeskolen og 

foreninger som fx Røde kors kan tænkes ind 
• Det er hårdt at arrangere - flere frivillige kan bruges i hele processen  
• Det er vanskeligt at få lande med - mange vil ikke. Det kræver stor social 

indsats og brug af netværk 
• De frivillige/landene skal ville det - være motiveret og nysgerrige  
• Det er uholdbart at der skal lægges store kontantbeløb ud fra privat til 

deltagende lande  
• Arrangementet bør stå på 2 ben fremadrettet: 1) Sikker økonomi og 2) 

Mange partnere i et koncept, så det ikke afhænger af ganske få personer  
• Planlægningen skal starte tidligt 
• Mere reklame for arrangementet - fx ude på folkeskolerne for at få børn 

interesseret = hermed forældre 
• Få kulturafdelingen i kommunen med ind over   
• Skal kulturdag kun være hvert 2. år? Samt tænke valgcyklus ind ift. nyt 

integrationsråd 
• Skal det flyttes til foråret - og hermed være igen i foråret 2024  

 
Integrationsrådet besluttede at drøftelsen fortsætter på næste møde.  
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15.00.00-P00-9-22 

7.        Beskæftigelsesplan 2023  

Resumé 
Kommunerne har, frem til og med 2022, hvert år skullet udarbejde en 
beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesministeren har hvert år 
udmeldt en række vejledende målsætninger, der sammen med egne lokale 
målsætninger har dannet baggrund for planen. Beskæftigelsesplan 2023 er nu 
klar til Integrationsrådets orientering.  

Sagsfremstilling 
1. Sagens baggrund 
Beskæftigelsesplanen udarbejdes både med udgangspunkt i nævnte mål, men 
også på baggrund af de ressource- og lovgivningsmæssige rammer, der gælder 
for indsatsen. Beskæftigelsesplanen for 2023 skal godkendes i Byrådet senest 
ved årsskiftet. 
 
2. Vejledende ministermål for 2023 
For 2023 har ministeren udmeldt disse fem vejledende mål: 
 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  
2. Flere ledige skal opkvalificeres  
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  

 
Alle mål er videreførte mål fra 2021/2022.  
 
Beskæftigelsesministeren har besluttet sig for at videreføre de fem mål fra 2022, 
da det vil være med til at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken efter først 2 
år med Covid-19 og en nuværende høj beskæftigelse.  
 
3. Lokal målsætning 
I forbindelse med Beskæftigelsesplan 2023 besluttede Arbejdsmarkeds-, 
Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i juni 2022, som særlig fokuseret lokal 
målsætning, fortsat at arbejde med:  
 

• Implementering af sporene i den nye Ungegaranti.  
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4. Den sidste beskæftigelsesplan - måske 
I bestræbelserne på at effektivisere på området, er der i folketinget 2022 aftalt 
kommende ny lovgivning, der træder i kraft fra 1. januar 2023, hvori det fremgår, 
at kravet til kommunerne om at udarbejde en beskæftigelsesplan bortfalder. I 
”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” fokuseres 
beskæftigelsesindsatsen således, at jobcentrene bruger ressourcerne dér, hvor 
de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Det ses som vigtigt med en 
stærk beskæftigelsesindsats uden unødigt bureaukrati, hvor hjælpen er målrettet 
den enkelte. Dette vil sige, at planen for 2023 er den sidste i det velkendte 
format, hvor især den lokale opfyldelse af ministerens mål beskrives. Fremover, 
fra 2024, vil Hjørring Kommune i stedet tage lokale målsætninger med ind i 
budgetprocessen, således målenes indsatser og det tilhørende budget skal 
anses som ét integreret hele.  
Det skal bemærkes, at efter valget er flertallet bag aftalen ikke længere tilstede, 
og det er derfor pt. tvivlsomt om lovgivningen gennemførers som planlagt.  
 
5. Lokal omsætning af mål i 2023 
Nedenfor er gengivet Arbejdsmarkeds, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets 
lokale målsætninger for 2023, både baseret på ministerens mål, det lokale 
ungemål, samt lokale fokusområder.  
 

• Værdighed i indsatsen – Ministermål 1 
• Mere kvalificeret arbejdskraft – Ministermål 2 & 5 samt lokalt fokus  
• Flere unge i uddannelse og job – Lokalt mål 
• Flere flygtninge, familiesammenførte og indvandrere i beskæftigelse – 

Ministermål 3  
• Fortsat færre aktivitetsparate borgere på kontanthjælp – Lokalt fokus 
• Flere i beskæftigelse frem for permanent ydelse – Lokalt fokus 
• Indsatsen for sygemeldte – Lokalt fokus 
• Flere borgere med handicap i beskæftigelse – Ministermål 4 
• Erhvervsindsatsen – Lokalt fokus  

 
6. Den videre proces 
Udkast til Beskæftigelsesplan 2023 blev behandlet og godkendt af 
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på møde den 10. oktober.  
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) fik planen til gennemsyn på møde den 7. 
november, samt behandlede målsætningerne på møde den 22. august.  
Integrationsrådet behandlede målsætningerne på møde den 22. august.  
Endelig godkendelse af planen skal senest ske på Byrådets møde den 14. 
december 2022. 
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Lovgrundlag 
§ 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. 

Økonomi 
Ingen bemærkninger. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Bilag: 
Bilag 8: Udkast til Beskæftigelsesplan 2023, Hjørring Kommune.  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet drøfter udkast til Hjørring Kommunes Beskæftigelsesplan 
2023.  

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede udkast til Hjørring Kommunes Beskæftigelsesplan 
2023 og tog den til efterretning.  
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15.40.00-A00-4-20 

8.        Eventuelt og orientering 

Resumé 
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 
- 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  
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Beslutning 
Der blev orienteret om følgende: 

• Der er som besluttet blevet sendt takkebrev ud fra Integrationsrådet til 
alle dagtilbud og skoler, hvor den fine  indsats for at  modtage og 
integrere de ukrainske børn anerkendes.  

• Der er international julehygge i Sømandskirken i Hirtshals for alle lørdag 
den 10. december kl. 10.00-14.00. Der sendes mail ud med yderligere 
oplysninger - husk tilmelding senest 2. december.  
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