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REFERAT (UDKAST) 

Forum for Integration og Beskæftigelse  

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 16:00-18:00 

Somalisk Forening, Esbjerg 

Fynsgade 20c, 6700 Esbjerg  

Deltagere: 

Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Mai-Britt Schmidt Pedersen, Mussa Utto, Dan Lynghede, 

Henrik Gantzel, Hisham Hasan Taleb, Ali Macow, Kirsten Thaisen, Poul Martin Aaling Nielsen, 

Ilvana Karaga, Ulla Visbech, Pia Damtoft, Kenneth Lehm Nordestgaard (referent) 

Afbud: 

Karsten Rieder, Kirulnissa Rashid, Benedikte Holm (Kirsten Thaisen deltog som suppleant) 
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Sagsnr. 

 

1 Velkomst  

 

Henrik Vallø byder velkommen til mødet, herunder velkommen til jobcenterchef Pia Damtoft 

som tiltræder forummet. 

 

BESLUTNING: 

Velkomst blev gennemført. 
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2 Præsentation af Somalisk Forening   

 

Ali Macow giver en præsentation af Somalisk Forening, som lægger lokaler til afvikling af mødet. 

 

Beslutning: 

Ali Mascow gav en præsentation og rundvisning i somalisk forening. 

 

Beslutning 
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3 Oplæg og drøftelse omkring Regeringens ghettoudspil 

 

Indledning 

Der tages en drøftelse på baggrund af Regeringens nyligt præsenterede ghettoudspil.  

 

Sagsfremstilling 

Den 1. marts 2018 fremlagde regeringen et udspil med 22 initiativer under overskriften ” Ét 

Danmark uden parallelsamfund”. 

 

Omfanget og indholdet i udspillet vurderes, at give en række udfordringer for Esbjerg 

Kommune, herunder bl.a. i forhold til: 

 At der med de aktuelle ventelister i de almene boligforeninger, vil være nødvendigt at 

opføre nye boliger, såfremt regeringens mål om at almene familieboliger i visse 

boligområder skal reduceres. 
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 At fastsættelsen af loft på, at højst 30 procent af nye børn i udvalgte daginstitutioner 

må komme fra udsatte boligområde, indebærer en risiko for lukning af skoler, da 

elevgrundlaget forsvinder, når børn i ikke længere kan gå i daginstitution i et givet 

skoledistrikt. Hertil kommer, at det vurderes at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet 

hos de øvrige daginstitutioner i forhold til, at modtage de børn der i så fald skal 

overføres, hvilket vil kræve at der skal bygges nye institutioner. 

 

Mai-Britt Schmidt Pedersen giver en kort indføring i Regeringens Ghettoudspil, og de 

udfordringer det forventes at give for Esbjerg Kommune. 

 

Der foretages på baggrund heraf en drøftelse af, hvorledes Forum for Integration og 

Beskæftigelse kan og skal forholde sig til regeringens udspil. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der foretages en drøftelse med afsæt i det præsenterede oplæg. 

 

Bilag 

Bilag 3.1. Regeringen: ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” 

 

BESLUTNING: 

Mai-Britt Schmidt Pedersen og Ulla Visbech gav oplæg omkring regeringens udspil, 

ud fra henholdsvis jobcentrets og skoleforvaltningens perspektiv. 

 

Planen er ikke vedtaget endnu, og Esbjerg Kommune og de øvrige kommuner i 

Danmark er kritiske overfor centrale dele af udspillet, som de finder hverken løser 

de problemstillinger som udspillet sigter på at adressere eller lader sig gennemføre 

praktisk, indenfor de nuværende kommunale rammer. Dette gælder bl.a. kravet om 

omdannelse eller nedlæggelse af almene familieboliger i de mest ”udsatte” 

boligområder, samt fastsættelsen af loft på højst 30 procent af nye børn i udvalgte 

daginstitutioner. Hertil kommer, at der er lagt op til at en stor del finansieringen af 

planen skal ske gennem midler fra Landsbyggefonden, der i så fald vil betyde, at 

andre boligforeninger, ikke kan blive renoveret som planlagt. 
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Såfremt udspillet bliver vedtaget i sin nuværende form, vil Jobcenter Esbjergs 

primære fokus- og indsatsområde være, at sikre en intensiveret indsats i forhold til, 

at øge andelen af beskæftigede i de udsatte boligområder i Esbjerg, herunder især 

på Stengårdsvej, som formelt er på regeringens ghettoliste, men også i de øvrige 

udpegede særligt ”udsatte boligområder” Hedelundgårdparken (Kvaglund) og 

Præstebakken/Syrenbakken. 

 

Der var således også bred opbakning i Forum for Integration og Beskæftigelse til, at 

støtte på initiativer og tiltag på dette område. 

 

Henrik Vallø kunne i forlængelse heraf oplyse, at han den 30. maj 2018 skulle åbne 

et informations- og vejledningsmøde i Kvaglund for langvarige ledige, hvor 

jobcentret mødte op med en række beskæftigelsesrådgivere og jobkonsulenter, 

med målrettet hjælp og budskabet om, at vejen frem for denne gruppe er 

beskæftigelse.  

 

Generelt var der endvidere i Forum for Integration og beskæftigelse ønsker om, at 

man søgte at udvikle og understøtte initiativer i forhold til bl.a. danskundervisning, 

kulturmøder og inddragelse af civilsamfund og foreningslivet. Noget som vil blive 

taget op på de kommende møder (jf. nedenfor). 
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4 Indledende drøftelser om temamøde og integrationsprisen 

 

Indledning 

Der tages en indledende drøftelse om et årlig temamøde og integrationsprisen.  

 

Sagsfremstilling 

I vedtægterne for Forum for Integration og Beskæftigelse er fastlagt, at der skal afholdes et 

årligt temamøde, hvor relevante interessenter inviteres, ligesom der er fastlagt at der uddeles 

en Integrationspris. 

 

Der tages en indledende drøftelse omkring disse med henblik på, at der kan fremkomme ideer, 

ønsker og indspark i forhold hertil, der kan danne grundlag for oplæg til drøftelse og eventuel 

godkendelse på næste møde. 
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INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse og fremføres ideer og ønsker i forhold til det årlige temamøde og 

integrationsprisen. 

-   

Bilag: 

Bilag 4.1 Vedtægter for Forum for Integration Beskæftigelse 

 

BESLUTNING: 

Det blev besluttet at lancere ”Integrationsprisen” i forbindelse med den 

Internationale dag på Torvet i Esbjerg den 17. august, hvor Forum for Integration og 

Beskæftigelse får en stand, og får mulighed for at profilere sig og gå i dialog med 

borgere, der har ideer og forslag til eventuelle tiltag på Integrationsområdet. 

Medlemmerne af Forum for Integration og Beskæftigelse opfordres til, at sætte et 

kryds i kalenderen den 17. august.  

 

Generelt forsøges de kommende møder i Forum for Integration og Beskæftigelse at 

blive tematiseret med afsæt i følgende: 

 Hvad er integration? 

o Hvordan kan der sikres integration via fritidslivet? 

o Hvordan kan der sikres integration via kulturlivet? 

o Hvordan kan der sikres integration via beskæftigelse  

o Osv. 
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4 Udkast til forretningsorden  

 

 

Udkast til en forretningsorden for Forum for Integration og Beskæftigelse gennemgås og 

drøftes. 

 

Sagsfremstilling 

På seneste møde blev grundprincipper for en forretningsorden for Forum for Integration og 

Beskæftigelse drøftet. 
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Med afsæt i disse fremlægges og drøftes et udkast for en sådan forretningsorden. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse af udkast til en forretningsorden for Forum for Integration og 

Beskæftigelse, med henblik eventuel justering eller godkendelse.  

 

Bilag 

Bilag 5.1 Udkast til forretningsorden for Forum for Integration og Beskæftigelse 

 

BESLUTNING: 

Forretningsorden blev vedtaget. 
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6 Udpegning af næstformand  

 

Der udpeges en næstformand blandt medlemmerne af Forum for Integration og Beskæftigelse, 

som beskrevet i udkast til forretningsorden for Forum for Rekruttering og Beskæftigelse. 

 

BESLUTNING: 

Ali Mascow blev valgt som næstformand. 

 

Ilvana Karaga blev valgt som øvrig kontaktperson for Forum for Integration og 

beskæftigelse. 
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7 Orienteringspunkter   

 

Der gives en kort mundtlig orientering fra udvalgsformændene fra henholdsvis Social & 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget omkring aktuelle emner med relevans for 

Forum for Integration og Beskæftigelse. 

 

Der gives endvidere en kort orientering om Forum for Integrations og Beskæftigelses deltagelse 

på møde i repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.  
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BESLUTNING: 

Henrik Vallø orienterede om, at det hidtidige ministermål  Flere flygtninge og 

familiesammenførte skal være selvforsørgende” fastholdes i den seneste udmelding 

til jobcentrene fra beskæftigelsesministeren. 

 

Diana Mose Olsen orienterede om, at Børn & Familieudvalget har vedtaget en ny måde 

at arbejde med modtageklasser på, som byrådet skal senere skal drøfte og behandle.  

 

Esbjerg sender ikke en repræsentant til møde i repræsentantskabet for Rådet for 

Etniske Minoriteter, da både Ali og Ilvana er forhindret. 
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8 Eventuelt  

 

BESLUTNING: 

Hisham Hasan Taleb fortalte med afsæt i sine egne erfaringer om behovet for, at 

tænke mere langsigtet i forhold tilføring af ressourcer i folkeskolen til sikring af bedre 

danskkundskaber hos mange børn. Noget som vil kunne inddrages i de kommende 

temadrøftelser (jf. pkt. 3). 

 

Diana Mose Olsen opfordrede til, med afsæt i en konkret sag om systematisk afgivelse 

af urigtige oplysninger til skat, at budskabet om at NEM-ID er personligt og forsøg på 

snyd med selvangivelse/skat kan have meget store konsekvenser for de berørte 

familier, bliver spredt alle steder hvor det kan være relevant. 
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9 Næste møde   

 

Tid og sted for næste møde fastlægges, og eventuelle punkter der ønskes drøftet fremføres. 

 

BESLUTNING: 

Kenneth Lehm Nordestgaard laver ”doodle-indkaldelse” for møder i 2018 og 2019, 

med henblik på at finde frem til konkrete datoer. Endelige indkaldelser sker herefter 

via Outlook. 

 

 


