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Åben dagsorden og referat 
Integrationsrådet 

Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning 

 
Mødedato: 22. august 2022 
Mødet påbegyndt: kl. 17:00 
Mødet afsluttet: kl. 18:35 
Mødested: Lokale 469, Hjørring Rådhus 
Fraværende: 
 
 
Bemærkninger 
 
 
 
Følgende sager behandles: 
 
Pkt. Tekst Side 
1 Godkendelse af dagsorden 2 
2 Aktivitetsoversigt og budget 2022 3 
3 Nøgletal - Ministermål Integration 6 
4 Orientering om status for modtagelse af ukrainske flygtninge 8 
5 Kulturdag 2022  10 
6 Dialogmøde 2022 12 
7 Indstilling til integrationspris 2022 14 
8 Fokusemne: Etablering af virksomhed  16 
9 Konstituerende repræsentantskabsmøde  19 
10 Konference: Hvor skal vi hen med sundheden i Hjørring Kommune?  21 
11 Eventuelt og orientering 23  
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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.  
 
Marta, Kamiran, Sisse, Inge og Ole deltog ikke på mødet.  
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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. OBS: Kun hvis der kommer noget 
i høring.  

• Arbejdsgruppen - Kulturdag 22, Møde den 13. september, 
kl. 18.30. Hvis ikke høringsmøde, kan mødet skubbes frem 
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til kl. 16.30/17.00. Lokale 469 
Oktober • Kulturdag 2022, 8. oktober. Åben for besøgende kl. 12.00-

16.00. 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.  

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 
Forplejning 
Gaver 
Kørsel 
Mv. 

I alt forbrug IR 2022 4.000 
 

I alt Kulturdag 2022 15.000 
 

Til rådighed ordinær 2022 12.000 
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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.  

 

Beslutning 
Integrationsrådet godkendte orienteringen.  
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3.        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 juni 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 - juni 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 - 

juni 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.  
De let faldende kurver er normale for vinterperioden.  
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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 43,6 pct. i 
juni 2022. Også her ligger Hjørring markant over lands- og regionsgennemsnit.  
 
 

Økonomi 
- 
 
 
Bilag 
Status for ministermål for Integrationsindsatsen, juni 2022 

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

Beslutning 
Teamleder for Integration og Bosætning gennemgik status på ministermålene. 
Ukrainere der er tilkommet efter særloven, indgår stadig ikke i opgørelsen af 
ministermålene. 
Det opleves generelt, at flere integrationsborgere får ansættelse på områder der 
er knap så præget af sæsonansættelser, hvilket er godt for den varige 
beskæftigelse.  
 

Bilag 

• Status ministermål for integration, juni 2022 
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4.        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 viser, at i alt 31.000 flygtede ukrainere har ansøgt om 
opholdstilladelse i Danmark efter særloven per medio august 2022. 
I Hjørring Kommune er 331 visiteret til boligplacering.  
 
Se bilag for flere tal vedr. særloven.  
 
Repræsentant fra Ukraine 
Der er i skrivende stund ikke fundet en Ukrainsk repræsentant til at være gæst i 
Integrationsrådet, med henblik på sigt at blive ordinært medlem i rådet.  

Økonomi 
- 
 
Bilag 
Bilag 1. , Opholdstilladelser, Særlov, Ukraine, Oversigt per 14. august 2022 
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter status på 
flygtninge fra Ukraine, samt drøfter status på Ukrainsk repræsentant i 
Integrationsrådet.  

Beslutning 
Teamleder for Integration og Bosætning gennemgik status på området. 
347 ukrainere havde per 22. august fået opholdstilladelse i Hjørring Kommune 
efter særloven. 45 pct. er børn og 75 pct. er kvinder. Hjørring Kommune har stort 
set opfyldt sin kvote pt. De der kommer i beskæftigelse, kommer primært i job 
indenfor industri, landbrug og rengøring.  
 
Nadja fra Ukraine er indtrådt som gæst i Integrationsrådet.  
 

Bilag 

• Ukraine, tal per 14.8.22 
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15.40.00-A00-1-22 

5.        Kulturdag 2022  

Resumé 
Status på Kulturdag 2022.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet har afholdt Kulturdag i hhv. 2019 og 2021. Kulturdag blev aflyst 
i 2020 grundet Covid-19.  
 
Der er overført i alt kr. 25.000,- uforbrugte midler fra 2021 til 2022 til brug for 
Kulturdag 2022.  
 
Arbejdsgruppen er nedsat og arbejder med: 
 

• Sted, dato og varighed 
• Udarbejdelse af de overordnede retningslinjer/køreplan for Kulturdagen 

med udgangspunkt i erfaringer fra Kulturdag 2021, samt 
evalueringsmøde herfra 

• Facilitering af samarbejde med de mange frivillige aktører 
• Udarbejde et program for underholdning 
• Søgning af lokale sponsorater til Kulturdag, eksempelvis fra lokale 

virksomheder, samt evt. søge fonde  
• Produktion af brochure/invitation samt markedsføring  
• Lokation, scene, lyd og lysudstyr, Roll-ups, skilte, pynt, fotograf og teknisk 

kyndige mv.  
• Forberedelse og gennemførelse af Kulturdag, samt oprydning 
• Forplejning af de frivillige  

 
Kulturdag 2021 - kort 
I 2021 deltog 12 lande, der hver havde egen lokaler. 
Der var optrædener, samt overrækkelse af Integrationspriser, på scene. I alt ca. 
2 timers program.  
I alt var der åben i 3,5 time og ca. mellem 400-500 frivillige og besøgende deltog.  
 
Kulturdag 2022 den 8. oktober - status 
På baggrund af de 3 første møder i arbejdsgruppen er vedhæftede opgavenotat, 
se bilaget, udfærdiget, som danner baggrund for en status der gives på mødet.  
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Budget 
Det foreløbige budget viser et estimeret forbrug på kr. 40.000,-.  
 

Økonomi 
Der reserveret i alt 15.000 kr. af Integrationsrådets 2022-midler til afholdelse af 
Kulturdag 2022.  
Sammenlagt med de overførte midler, vil det give et grundbudget på kr. 40.000,- 
til afholdelse af Kulturdag 2022.  
 
 
Bilag 
Bilag: Opgaveliste, Kulturdag 2022. Opdateret efter møde 9.8.22.  

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
• at Integrationsrådet drøfter status for Kulturdag 2022 
• at Integrationsrådets medlemmer kommer med input til indslag og lande 

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede status for Kulturdag 2022.  

Bilag 

• Opgaveliste; Kulturdag 2022 
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6.        Dialogmøde 2022 

Resumé 
Emner til dialogmøde 2022 vælges.  

Sagsfremstilling 
Det er besluttet af byrådet, at Integrationsrådet (IR) har 1 årligt politisk 
dialogmøde med borgmester, AEU og repræsentanter fra relevante fagudvalg.  
Dette afholdes den 14. november kl. 17.00-18.00 i Jobcentret, mødelokale A, 6. 
sal.  
 
Deltagerne er hele AEU, IR, borgmester(også repræsenterende 
Økonomiudvalget) og op til 2 repræsentanter fra relevante udvalg - her SÆH og 
BFU.  
 
Da der i IR i forvejen er repræsenteret i SÆH (Birgit), BFU (Mathias - som også 
er formand for FFU) og som bonus T&M (Tim), samt Per (formand i AEU) er 
næstformand i ØKU, skal der kun inviteres 1 yderligere repræsentant med fra 
hhv. SÆH og BFU. Dette vil som udgangspunkt være formanden (Claus & Gry), 
eller alternativt næstformanden.  
 
AEU, ØKU, BFU, SÆH og FFU bliver alle bedt om at komme med eventuelt input 
til drøftelse før mødet.  
 
Integrationsrådet kan på nærværende møde beslutte, hvilke emner IR ønskes 
drøftet på dialogmødet.  
 

Økonomi 
- 
Bilag 
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Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet vælger hvilke emner Integrationsrådet ønsker drøftet på 
dialogmødet.  

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede dialogmødet. 
Integrationsrådets interessesphære er bred, og inkluderer flygtninge, indvandrer, 
arbejdstagere, bosætning, udlændinge på uddannelse, europæisk arbejdskraft 
mv.  
Det blev drøftet at trivsel, psykisk arbejdsmiljø, samvær og skoleområdet kan 
være i fokus som emner til dialogmødet.  
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15.40.00-A00-1-22 

7.        Indstilling til integrationspris 2022 

Resumé 
Indstilling til Integrationspris 2022 godkendes.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådet har de sidste par år valgt en virksomhed til at modtage årets 
integrationspris, for en særlig indsats på området.  
Prisen overrækkes på Kulturdagen, og består at et diplom og en gavekurv.  
 
Business Hjørring har indstillet Vesterlund Plejecenter til at modtage 
integrationsprisen for 2022.  
Vesterlund har taget rigtig mange integrationsborgere ind og givet dem den 
rigtige støtte, også i forhold til at komme på uddannelse. De bruger Mentor (egen 
medarbejder) til at støtte borgerne i gennem opstarten. De hjælper endvidere 
borgerne i uddannelse – indenfor området. 
 
Begrundelse:  
Vesterlund har valgt at gøre en særlig indsats for integrationsborgere når de skal 
rekruttere nye medarbejdere, og har ansat over 10 integrationsborgere.  
Vesterlund ser ikke sprogkompetencer som vigtigste kompetence, når de 
ansætter af nye medarbejdere. 
De har I hele personalegruppen stor forståelse for, at introduktionsperioden er 
vigtig. 
Når/hvis deres nye medarbejder er integrationsborgere, er der lavet et individuelt 
introduktionsprogram, hvor man følges med en kollega og starter med at blive 
introduceret til lettere praktiske opgaver, derefter bliver der stille og roligt bygget 
opgaver på. 
 
Efterhånden har Vesterlund arbejdet med konceptet så længe, at de nuværende 
medarbejdere der bliver koblet på nye medarbejder, er integrationsborgere som 
selv er startet på denne måde. 
 
De integrationsborgere der udvikler sig fagligt, og samtidig viser motivation for at 
lære sproget, bliver typisk tilbudt en elevplads. 
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Derudover er Vesterlund altid klar, til at tage imod integrationsborgere i 
virksomhedspraktik, så de kan afprøve området og evt. gå videre inden for sosu-
området – evt. ansætte dem når de har en jobåbning. 
Vesterlund har hjulpet flere integrationsborgere videre til uddannelse. 
Vesterlund stiller sig også altid til rådighed for praktikpladser og til 
opkvalificeringsforløbet Sosu-Klar. 
 

Økonomi 
Der gives en gavekurv af værdi 500 kr.  
 
 
Bilag 
 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet godkender, at Vesterlund Plejecenter modtager 
Integrationsprisen 2022.  

Beslutning 
Integrationsrådet godkendte indstillingen.  
Yderligere besluttede Integrationsrådet, at rådet vil sende et takkebrev til skoler 
og daginstitutioner mv., for at anerkende den store indsat ift. at modtage mange 
ukrainske børn på en god måde.  
  



 
 
 
 Hjørring Kommune 
 22. august 2022 

 Side 16. 

 

15.40.00-A00-1-22 

8.        Fokusemne: Etablering af virksomhed  

Resumé 
Efter Integrationsrådets egen indstilling er fokusemne nr. 2 i 2022 "Etablering af 
virksomhed, erhvervelse af fast ejendom mv", som drøftes på nærværende 
møde.  

Sagsfremstilling 
Integrationsrådets medlemmer blev bedt om at komme med forslag til 
fokusemner der kunne drøftes i rådet.  
Et af emnerne var etablering af virksomhed, som blev valgt til fokusemne nr. 2 i 
2022. 
 
Flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande etablerer sig som 
selvstændige  
Danskere med ikke-vestlig baggrund har for alvor fået mod på at være 
selvstændige. Det gælder både indvandrere og deres efterkommere. Især 
efterkommere stormer frem, når det gælder at etablere egen virksomhed, og er 
langt foran antallet af etniske danske iværksættere.  
 
Det er positivt, at flere og flere indvandrere og efterkommere bliver selvstændige. 
Danmark har brug for mennesker, der har mod på at starte for sig selv, uanset 
hvilken baggrund, de kommer fra. Iværksættere skaber vækst og arbejdspladser. 
En af styrkerne ved dansk økonomi har altid været en underskov af mindre 
virksomheder. 
Stigningen i antallet af iværksættere er lykkeligvis sket samtidig med, at flere og 
flere indvandrere og efterkommere er kommet i arbejde.  
 
Det er essentielt, at begge kurver fortsætter opad, så indvandrere og 
efterkommere får flere valg i arbejdslivet. Iværksætteri fungerer bedst, når det er 
drevet af en god ide og en lyst til at skabe sit eget. Samtidigt står 
virksomhederne i mange situationer og mangler medarbejdere. Derfor er det 
godt, at både antallet af iværksættere og ansatte med ikke-vestlig baggrund 
stiger. 
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Det at stifte egen virksomhed er en god måde at lære det danske samfund at 
kende på. Som selvstændig skal man typisk arbejde sammen med både kunder, 
leverandører, myndigheder og måske også lokalsamfundet. 
 
Oplæg 
Erhvervskonsulent Lars Gaden fra Business Hjørring holder oplæg om 
iværksætteri på mødet.  
 
MESI - Online platform der understøtter etnisk iværksætteri 
Der er udviklet en læreplan og et onlinekursus, der designes specifikt til at 
imødekomme uddannelses- og træningsbehov hos indvandrere ved at udstyre 
voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere, med de 
nødvendige værktøjer til at engagere indvandrere i iværksætterinitiativer samt 
øge deres deltagelse i sådanne aktiviteter. Læreplanen vil forbedre fagfolkenes 
evne til at udforme opsøgende aktiviteter til støtte for indvandreres 
iværksætterinitiativer og dermed øge indvandrernes deltagelse i det 
socioøkonomiske liv og i uddannelsesprogrammer. 
MESI er støttet af EU-programmet Erasmus+  
 
MESI-modulerne giver potentielle iværksættere med indvandrerbaggrund viden 
og færdigheder i vigtige aspekter af at være iværksætter og starte sin egen 
virksomhed. 
Læringsmaterialet er opdelt i seks moduler: 

• Introduktion til iværksætteri – en iværksætters færdigheder og måder at 
tænke på 

• Love og regler 
• Strategisk planlægning og projektstyring 
• Adgang til markedet 
• Forstå den lokale forretningskultur 
• Finansiering og fundraising 

 
Målene er b.la. at:  

• Forbedre kompetencer hos voksenundervisere og andre fagfolk, der 
arbejder med migranter, ved at give dem nødvendige værktøjer til at 
engagere indvandrere i iværksætteri 

• Forbedre fagfolks kendskab til at udforme opsøgende aktiviteter til støtte 
for indvandreres iværksætteraktiviteter 

• Deltagende indvandrere får bedre betingelser for at starte en virksomhed, 
når de får bedre kendskab til iværksætteri 
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Økonomi 
- 
 
Bilag 
 

Formanden for Integrationsrådet indstiller, 
at Integrationsrådet, bl.a. på baggrund af oplæg, på mødet drøfter, om Hjørring 
Kommune kan hjælpe potentielle selvstændige blandt integrationsborgere 
yderligere.  

Beslutning 
Integrationsrådet drøftede oplægget. 
Det er relativt få integrationsborgere der selv kontakter rådgivningen i Business 
Hjørring, hvilket kan være et udviklingspunkt.  
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15.40.00-A00-1-22 

9.        Konstituerende repræsentantskabsmøde  

Resumé 
Integrationsrådet gives status fra konstituerende repræsentantskabsmøde for 
Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd.  

Sagsfremstilling 
 
Det konstituerende repræsentantskabsmøde for Repræsentantskabet for Det 
Nationale Integrationsråd blev afholdt lørdag den 21. maj fra kl. 10.00-16.00 i 
Odense.  
Mehrsad Sadjadi blev af Integrationsrådet på det konstituerende møde den 25. 
april 2022 valgt til at repræsenterer Hjørring i Repræsentantskabet og deltog 
derfor i det konstituerende møde i Odense.  
 
Mere info om Det Nationale Integrationsråd  
Blandt de udpegede medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale 
Integrationsråd, skulle der på det konstituerende repræsentantskabsmøde 
vælges fem medlemmer til at sidde med i det Det Nationale Integrationsråd,  
jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt. Disse medlemmer skal bl.a. være med 
til, at rådgive ministeren om forhold af betydning for integrationen i Danmark.  
 
Rådet arbejder for at finde langvarige løsninger på de eksisterende problemer i 
den danske integrationsindsats. Dette gør rådet ved at være aktiv i høringsrunder 
om nye lovforslag og via deltagelse i forskellige fora, hvor der bliver 
projektudviklet og arbejdet strategisk med integration. Rådet sidder med i en 
række udvalg og følgegrupper på integrationsområdet, både kommunalt, 
nationalt og internationalt. Herigennem påvirker og følger rådet således 
udviklingen på integrationsområdet. 
 
Endelig prøver Rådet at skabe nuancerede billeder af etniske minoriteter i 
medierne og søger at medvirke til at fremme et inkluderende samfund igennem 
høringssvar til love og bekendtgørelser, men også igennem læserbreve, 
kronikker og pressemeddelelser. 
 
Rådet hed tidligere Rådet for Etniske Minoriteter (indtil 1.1.2022).  
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Struktur 
Rådet sammensættes på følgende måde: 
 

• Fem medlemmer udpeget af ministeren - herunder formanden 
• De fire største kommuner er permanent repræsenteret af et medlem 
• Fem medlemmer vælges fra repræsentantskabet, der repræsenterer alle 

/Integrationsrådkommuner i Danmark 
 
Der kan læses mere om Det Nationale Integrationsråd på www.rem.dk 
 

Økonomi 
- 
 
 
Bilag 
 

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

Beslutning 
Mehrsad orienterede fra mødet og om valgresultatet. Integrationsrådet tog 
orienteringen til efterretning.  
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15.40.00-A00-1-22 

10.        Konference: Hvor skal vi hen med sundheden i Hjørring Kommune?  

Resumé 
Der orienteres fra konferencen: "Hvor skal vi hen med sundheden?" 

Sagsfremstilling 
Hjørring Kommunes Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed afholdt 
konferencen: "Hvor skal vi hen med sundheden?" Integrationsrådet fik invitation 
til at deltage med op til 2 medlemmer, og formandskabet (Birgit og Tim) deltog.  
 
Integrationsrådet har hermed mulighed for at blive orienteret om dagen, samt at 
drøfte status på sundheden, med især fokus på unge og mistrivsel i relation til 
uddannelse og beskæftigelse.  
 
Sundhedsprofil  
Resultaterne i den nyeste sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” viser, at der 
fortsat er behov for fokus på sundheden i Hjørring Kommune. Det er især gået i 
den forkerte retning med den mentale sundhed blandt børn og unge, og flere 
borgere er blevet svært overvægtige.  
 
Med afsæt i sundhedsprofilen, erfaringer fra Hjørring Kommunes samarbejde 
med forskningsprojektet ”Vores Sunde Hverdag” og konkrete eksempler på 
sundhedsindsatser i praksis blev der den 21. juni 2022 afholdt en 
sundhedskonference på Kulturcenter Vendsyssel.  
 
Sundhedsprofilen er vedlagt i bilaget.  
 
Konferencen  
På konferencen blev der samlet op på erfaringer og viden på området, og der 
kom inspiration til at drøfte, hvor vi skal hen med sundheden i Hjørring Kommune 
i fremtiden. 
 
Følgende var inviteret: Byrådet, Hovedudvalget, Det Grønne Råd, Ungeforum, 
Fælleselevråd, Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, 
Uddannelsesinstitutioner, Frivilligcenter Hjørring, Tilgængelighedsudvalget og 
Regionshospital Nordjylland.  
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Sundhedspolitik  
Opsamlingen fra konferencen skal bruges i arbejdet med at lave Hjørring 
Kommunes nye Sundhedspolitik, som skal gælde fra 2023-2026. Målet for dagen 
var derfor ønsket om at få de inviteredes input til retningen og fokusområder for 
kommende Sundhedspolitik.  
 
Ny udsathed i ungdomslivet 
Anne Görlich, lektor og Ph.d., Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet 
holdt oplæg om udsathed i ungdomslivet. Fokus var bl.a.: Den ene statistik efter 
den anden beretter om stigende mistrivsel (primært psykisk) blandt unge grundet 
præstationspres fra skole, samfund, fritid, familie, SoMe mv. Men hvordan kan vi 
forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag? Hvilke samfundsmæssige 
tendenser påvirker de unges mistrivsel, og hvordan skal der sættes ind for at 
hjælpe de unge? 
 
At der er flere unge der er i kompleks mistrivsel mærkes også I Jobcentrets 
afdeling for Unge og Uddannelse. Både her, og i oplægget, er der fokus på 
motivationsarbejdet for disse unge, således de får lyst til, samt kan gennemføre 
en uddannelse, eller komme i beskæftigelse.  
 
 
Bilag 
 

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

Beslutning 
Interationsrådet tog orienteringen til efterretning, samt besluttede at børn og 
unges udfordringer med angst, stress og skole vægring skal være et fokusemne 
for Integrationsrådet på et senere møde.  

Bilag 

• Sundhedsprofil Hjørring Kommune 2021 

  



 
 
 
 Hjørring Kommune 
 22. august 2022 

 Side 23. 

 

15.40.00-A00-4-20 

11.        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.  

Beslutning 
Ingen punkter taget op.  


	15.40.00-A00-4-20
	1.        Godkendelse af dagsorden
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	15.40.00-A00-4-20


	2.        Aktivitetsoversigt og budget 2022
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	15.40.00-A00-4-20


	3.        Nøgletal - Ministermål Integration
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	Bilag
	15.40.00-A00-1-22


	4.        Orientering om status for modtagelse af ukrainske flygtninge
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	Bilag
	15.40.00-A00-1-22


	5.        Kulturdag 2022
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	Bilag
	15.40.00-A00-1-22


	6.        Dialogmøde 2022
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	15.40.00-A00-1-22


	7.        Indstilling til integrationspris 2022
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	15.40.00-A00-1-22


	8.        Fokusemne: Etablering af virksomhed
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	15.40.00-A00-1-22


	9.        Konstituerende repræsentantskabsmøde
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	15.40.00-A00-1-22


	10.        Konference: Hvor skal vi hen med sundheden i Hjørring Kommune?
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning
	Bilag
	15.40.00-A00-4-20


	11.        Eventuelt og orientering
	Resumé
	Sagsfremstilling
	Økonomi
	Formanden for Integrationsrådet indstiller,
	Beslutning


