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Sagsnr. 

 

1 Velkomst og rundvisning i Integrationshuset 

 

Kontorchef Mai-Britt Schmidt Pedersen byder velkommen til det første møde i Forum for 

Integration og Beskæftigelse og giver en rundvisning i Integrationshuset. 

 

BESLUTNING: 

Velkomst og rundvisning blev gennemført. 

 

 

Sagsnr. 

 

2 Præsentationsrunde  

 

Indledning 

Medlemmerne af Forum for Integration og Beskæftigelse præsenterer sig for hinanden. 

 

Sagsfremstilling 

Forum for Integration og Beskæftigelse er nyt forum, med nye medlemmer. Hvert enkelt 

medlem af dette nye forum præsenterer derfor sig selv kort for hinanden, herunder fortæller 

om deres baggrund for at sidde i det nye forum, og deres forventninger samt ønsker i relation 

til det fremadrettede arbejde i Forum for Integration og Beskæftigelse. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der gives en gensidig præsentation blandt medlemmerne i Forum for Integration og 

Beskæftigelse.  

 

Bilag 

Bilag 2.1 Medlemmer af Forum for Integration og Beskæftigelse 2018 

 

BESLUTNING: 

Gensidig præsentation blev gennemført. 
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Sagsnr. 

3 Gennemgang det formelle udgangspunkt for det nye forum 

 

Indledning 

Det formelle udgangspunkt for arbejdet i Forum for Integration og Beskæftigelse gennemgås. 

 

Sagsfremstilling 

Esbjerg Kommunes Byråd har på baggrund af en evaluering af en række råd tilknyttet Esbjerg 

Kommune, besluttet at oprette Forum for Integration og Beskæftigelse.  

 

Vedtægter for dette nye forum blev godkendt af Esbjerg Kommunes Byråd den 15. maj 2017. 

 

Disse forelægges med henblik på afklaring af intentioner og opgaver tiltænkt Forum for 

Integration og Beskæftigelse. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Vedtægter for Forum for Integration og Beskæftigelse gennemgås.  

 

Bilag 

Bilag 3.1 Vedtægter for Forum for Integration og Beskæftigelse 

 

BESLUTNING: 

Mai-Brit Schmidt Pedersen gennemgik kort opgaverne for Forum for Integration og 

Beskæftigelse, som fastlagt i vedtægterne. 

 

Henrik Vallø pointerede i forlængelse heraf, at Forum for Integration og 

Beskæftigelse både skal beskæftige sig med ”integration” og ”beskæftigelse”. Han 

anbefalede desuden, at jobcenterchefen fremover deltog på møderne, hvilket der ikke 

var indvendinger imod. 

 

Diana Mose Olsen påpege nødvendigheden i, at det blev præciseret, at det var to 

medlemmer fra Forum for Integration og Beskæftigelse udover formanden, der 

mødes en gang årligt med Social & Arbejdsmarkedsudvalget, idet formandskabet 

varetages af samme person begge steder. 
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Hun ønskede herudover, at der kom til at fremgå af vedtægterne, at Børn & 

Familieudvalget også har mulighed for, at indkalde repræsentanter fra Forum for 

Integration og Beskæftigelse. Der var bred opbakning til begge disse forslag. 

 

 

Sagsnr. 

 

4 Drøftelse af grundprincipper for forretningsorden 

 

Indledning 

Der tages en drøftelse af grundprincipper for, hvordan arbejdet i Forum for Integration og 

Beskæftigelse bedst muligt struktureres.  

 

Sagsfremstilling 

Det overordnede udgangspunkt for arbejdet i Forum for Integration og Beskæftigelse er fastlagt 

af Esbjerg Byråd (jf. pkt.3). Der er derimod ikke på forhånd fastlagt en fast beskrivelse af 

hvorledes samarbejdet i dette nye forum skal struktureres på, herunder bl.a. i forhold til: 

 Udarbejdelse af dagsorden (hvem, hvornår og hvordan?) 

 Udsendelse af dagsorden (hvornår og hvordan?) 

 Afvikling af møderne (mødeledelse, afstemningsprincipper mv.?) 

 Udarbejdelse og udsendelse af referater (hvornår, form og godkendelse?) 

 Indkaldelse til møder udover ordinær møderække (hvorfor og hvordan?) 

 

Der foretages en drøftelse af ovennævnte med henblik på, at der kan fremkomme ønsker og 

forslag, der kan indarbejdes i udkast til forretningsorden, som kan fremlægges og drøftes på 

det kommende møde i Forum for Integration og Beskæftigelse. 

 

Forretningsordenen skal fungere som en slags ”køreplan” for arbejdet i Forum for Integration 

og Beskæftigelse, der bl.a. beskriver hvordan møder indkaldes og afholdes samt beslutninger 

træffes. 

 
INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse af hvilke grundprincipper, der kan danne afsæt for udarbejdelse af 

en forretningsorden for Forum for Integration og Beskæftigelse.  
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BESLUTNING: 

Grundprincipper for forretningsorden blev drøftet, og følgende blev aftalt: 

 Dagsordener udarbejdes af formanden og kontorchefen i fællesskab. Forslag 

fra de øvrige medlemmer skal være i formanden (Henrik Vallø) eller 

sekretariatsfunktionen (Kenneth Lehm Nordestgaard) i hænde seneste 14 

dage før afholdelse af planlagte møder. Endelig dagsorden sendes ud til 

medlemmerne af Forum for Integration og Beskæftigelse, senest en uge før 

mødeafholdelse. 

 ”Punkter til kommende møde” skal fremover være et fast dagsordenspunkt. 

 De kommunalt ansatte repræsentanter har ikke stemmeret i forbindelse med 

eventuelle afstemninger. 

 Møderne afholdes torsdage med start kl. 16 

 

Kenneth Lehm Nordestgaard udarbejder udkast til en forretningsorden som 

fremlægges og drøftes på det førstkommende møde. 

 

Sagsnr. 

 

5 Logo for Forum for Integration og Beskæftigelse 

 

Indledning 

Logo for Forum for Integration og Beskæftigelse drøftes. 

 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet forslag til et Logo for Forum for Integration og Beskæftigelse. Forskellige 

versioner af dette logo forelægges, og drøftes med henblik på eventuel fremadrettet brug. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse af hvilke af de forelagte udkast til logo for Rekruttering og 

Beskæftigelse, der eventuel fremover kan anvendes.  

 

Bilag 

Bilag 5.1 Forslag til logo for Forum for Integration og Beskæftigelse 

 

BESLUTNING: 

Der var enighed om fremover, at anvende logo ”nr.1 ”. 
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Sagsnr. 

 

6 Ønsker og ideer til fokus- og indsatsområder  

 

Indledning 

Medlemmerne af Forum for Integration og Beskæftigelse drøfter eventuelle fokus- og 

indsatsområder. 

 

Sagsfremstilling 

I de vedtægter, som er fastlagt af Esbjerg Kommunes Byråd, er der oplistet en række opgaver 

som Forum for Integration & Beskæftigelse er tiltænkt at varetage. 

 

I forlængelse heraf tages der en indledende drøftelse af, hvilke særlige fokus- og 

indsatsområder som medlemmerne af Forum for Integration og Beskæftigelse i den 

sammenhæng kunne tænke sig blev prioriteret, herunder ideer til indhold på det årlige 

temamøde. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse af eventuelle ønsker og forslag til fokus- og indsatsområder for det 

fremadrettede arbejde i Forum for Integration og Beskæftigelse.  

 

BESLUTNING: 

Følgende emner blev foreslået som fokus- og indsatsområder: 

 Regeringens ghetto-udspil (tages op på førstkommende møde). 

 Børn og forældres deltagelse i fritidslivet. 

 Deltagelse i den ”Internationale dag” på Torvet i august måned. 

 Formidling og ”salg” af integrationsindsatsen overfor virksomhederne. 

 Mangel på ”netværksfamilier”. 

 De vedvarende udfordringerne med at finde fodfæste på det danske 

arbejdsmarked. 

 Kulturforståelse generelt og kulturforståelse på arbejdspladserne. 

 Anvendelsen af praktikker i integrationsindsatsen. 

 

Ovennævnte inddrages som ”emne-bruttoliste” i forbindelse med planlægning af de 

kommende møder. 
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Sagsnr.  

7 Eventuelt  

 

Der blev intet drøftet under dette punkt. 

 

Sagsnr.  

8 Mødeplan og næste møde  

 

Tidspunkt for fremtidige møder drøftes og fastlægges. 

 

Beslutning:  

 

Næste møde afholdes: 

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 16-18 (Somalisk Forening, Fynsgade 20c).  

 

 


