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Sagsnr.  

1 Godkendelse af dagsorden 

 

BESLUTNING: 

Godkendt. 

 

Sagsnr.  

2 Oplæg omkring Team Fælles Forebyggelse  

 

Indledning 

Myndighedschef Mette Kierkgaard kommer forbi og giver et oplæg omkring det 

tværsektorielle initiativ Team Fælles Forebyggelse. 

 

Sagsfremstilling  

Team Fælles Forebyggelse er et initiativ på tværs af Familierådgivningens Ungeteam, Politi og 

SSP i Esbjerg Kommune. 

 

Formålet med teamet er, at arbejde tæt sammen omkring målgruppen af unge i højrisiko i 

forhold til kriminel adfærd, herunder er det et særskilt formål at forebygge at unge optages i 

bandemiljøet i Esbjerg. 

 

Team Fælles Forebyggelse består af tre mentorer, én politibetjent, fire ungerådgivere, én 

projekt- og fagkoordinator samt en specialkonsulent fra SSP. 

 

Team Fælles Forebyggelse arbejder med udgangspunkt i en fælles faglig tankegang og en 

fælles samarbejdsmodel. Teamet arbejder og sidder på samme lokation med henblik på, at 

kunne vidensdele samt koordinere samarbejdet effektivt efterhånden som opgaverne opstår. 

 

Myndighedschef Mette Kierkgaard fra Familierådgivningen orienterer om baggrund og tanker 

bag etableringen af Team Fælles Forebyggelse, og det arbejde som konkret udføres her. Der 

vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål og dialog. 

 

Indstilling   

Det indstilles 

-  At der tages en dialog og drøftelse med afsæt i oplæg omkring Team Fælles 

Forebyggelse.  
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BESLUTNING: 

Myndighedschef Mette Kierkgaard holdt oplæg om Team Fælles Forebyggelse 

(PowerPoint vedlagt referat).  

 

Det blev i forlængelse af oplægget og de drøftelser der fulgte, aftalt at de mentorer 

som ansættes i projektet inviteres til et af de førstkommende møder. Der blev 

endvidere aftalt gensidig formidling af kontaktoplysninger på medlemmer af Forum 

for Integration og Beskæftigelse og den daglige projektleder for Team Fælles 

Forebyggelse, med henblik på en eventuel fremadrettet dialog og et konkret 

samarbejde.   

 

Mussa Utto oplyste, at der allerede er planlagte en temadag i Somalisk Forening i 

august måned med deltagelse af SSP-konsulent Alexandra Felskis, med fokus på 

den forebyggende indsats i forhold til, at unge optages i bandemiljøet. 

 

Sagsnr.  

3 Strategisk og lovpligtig udviklingsplan for Stengårdsvej 

 

Indledning 

Der orienteres om hovedindhold i den strategiske og den lovpligtige udviklingsplan for 

Stengårdsvej. 

 

Sagsfremstilling 

Stengårdsvej-området er udpeget som ghettoområde. Esbjerg Kommune og Ungdomsbo er 

således med vedtagelsen af den såkaldte ”ghettolov” forpligtet til, at nedbringe andelen af 

almene familieboliger i området til under 40 % inden år 2030. 

 

For at sikre, at de nedrivninger som følger de lovmæssige krav om regulering af andelen af 

almene boliger bliver et led i den samlede strategiske by-udvikling, er der i et samarbejde 

mellem Esbjerg Kommune, Ungdomsbo og Realdania udarbejdet henholdsvis en lovpligtig 

udviklingsplan og en strategisk udviklingsplan for området. 

  

Det samlede mål for udviklingsplanerne og initiativerne heri er, at nedbringe antallet af 

almene familieboliger til 39,4 % og skabe et Stengårdsvej med en større diversitet i 

beboersammensætning, byggeri og attraktivitet. 

 

Forslaget til den lovpligtige udviklingsplan blev godkendt af Esbjerg Kommunes Byråd den 3. 

juni 2019 med henblik på indsendelse til Transport,- Bygnings- og Boligministeriet. 
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Forslaget til den strategiske udviklingsplan blev godkendt på samme møde med henblik på 

offentlig høring efter sommerferien. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 Der gives en orientering om den strategiske og lovpligtige udviklingsplan for 

Stengårdsvej. 

 

Bilag 

 Bilag 3.1: Lovpligtig udviklingsplan for Stengårdsvej, Esbjerg 

 Bilag 3.2: Strategisk udviklingsplan, Stengårdsvej  

 

BESLUTNING 

Diana Mose Olsen orienterede om hovedindhold i henholdsvis den lovpligtige og 

strategiske udviklingsplan for Stengårdvej. Kravene i den lovpligtige udviklingsplan, 

med ændring af boligsammensætningen på Stengårdvej, giver en stor udfordring i 

forhold til genhusning, da der for nærværende ikke findes egnede lejeboliger i 

Esbjerg Kommune, der kan rumme større familier.  

 

Udover nedrivningsplanerne, vil der fra den 1. juli desuden ikke længere 

(lovgivningsmæssigt) være muligt at bolighenvise folk på kontanthjælp, eller 

familier hvor et medlem har modtaget en dom, til en bolig på Stengårdsvej.  

 

Der blev generelt efterspurgt en mere offensiv strategi fra Byrådets side, i forhold 

til at der bliver etableret nye større og relativt billige lejeboliger andre stede 

kommunen, - som afsæt for at eventuelle private investorer og udlejere, vil kunne 

fatte interesse for dette boligsegment. 

 

Den foreliggende strategiske udviklingsplan skal revideres og tilpasses de aktuelle 

lokale forhold, hvorefter den forventes at blive sendt i åben høring i løbet af 

efteråret. Forum for Integration og Beskæftigelse tager den revidere plan op når 

den foreligger, og afgiver et høringssvar.  

 

Sagsnr.  

4 Tilbagemelding fra møde med Direktionen i Esbjerg Kommune  

 

Indledning 

Repræsentanter fra de etniske foreninger i Forum for Integration og Beskæftigelse har haft et 

møde med Direktionen i Esbjerg Kommune. 

 

https://dagsordener.esbjergkommune.dk/vis/pdf/bilag/9425fe9e-c547-4646-9492-6555d3ac2b19?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.esbjergkommune.dk/vis/pdf/bilag/00e1b4aa-9471-4889-8c2e-8e84616d3dd5?redirectDirectlyToPdf=false
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Sagsfremstilling 

I forlængelse af afgivet høringssvar på notat, der beskriver i hvor høj grad Esbjerg Kommune 

har indfriet mål for etnisk ligestilling, blev repræsentanter for de etniske foreninger i Forum 

for Integration og Beskæftigelse inviteret til møde den 12. marts 2019 med Direktionen i 

Esbjerg Kommune.  

 

Der gives en tilbagemelding på indhold og dialogen på dette møde. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 Der gives en orientering og tages en drøftelse med afsæt i mødet med Direktionen den 

12. marts 2019. 

 

Bilag 

 Bilag 4.1: Nyhed på EK-Nyt: ”Giv en hånd til den etniske ligestilling” 

 

BESLUTNING 

Hisham Hasan Taleb gav en tilbagemelding fra mødet med Direktionen. Der var stor 

ros for, at det var lykkes at gøre opmærksom på Forum for Integration og 

Beskæftigelse som relevant sparringspartner på integrationsområdet, og i forhold 

til at få sat dagsordenen omkring fokus kvalifikationer, fremfor kulturel baggrund, i 

de kommunale ansættelser.  

 

Danskkundskaber blev desuden af flere fremhævet i forhold til at øge flygtninge og 

indvandreres muligheder for at få et job, men der var samtidig også et håb om, at 

der generelt vil opstå flere jobåbninger i takt med de stigende rekrutterings-

vanskeligheder i det private og offentlige virksomheder.  

 

Sagsnr.  

5 Opstart på planlægning af Integrationsprisen 2019 og International Dag 

 

Indledning 

Der ønskes påbegyndt drøftelse omkring planlægning af Integrationsprisen 2019 og Forum 

for Integration og Beskæftigelses eventuelle deltagelse på den årlige Internationale Dag i 

Esbjerg Kommune. 

 

Sagsfremstilling 

Forum for Integration og Beskæftigelse har uddeling af en årligt integrationspris som en af 

sine opgaver.  

https://www.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Borger/Arbejde,%20dagpenge,%20orlov/Jobcenter/Nyhed%20EK-net_Giv%20en%20hånd%20til%20den%20etniske%20ligestilling.pdf
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Sidste år blev integrationsprisen bl.a. synliggjort og formidlet i forbindelse med Forum for 

Integrations deltagelse på den Internationale Dag på Torvet i Esbjerg i august måned. 

 

Med afsæt i erfaringer fra 2018 drøftes hvorledes Integrationsprisen 2019 skal gribes an og 

hvilken rolle prisen samt Forum for Integration og Beskæftigelses skal indtage på den 

Internationale Dag i Esbjerg Kommune den 10. august 2019. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 Der tages en drøftelse og gives indspark til såvel Integrationsprisen 2019 som Forum 

for Integration og Beskæftigelses deltagelse på den Internationale Dag i 2019. 

BESLUTNING: 

Da det ikke var muligt for flere medlemmer af Forum for Integration og 

Beskæftigelse at deltage på den Internationale Dag den 10. august, vil man ikke 

være repræsenteret her i år.  

 

Det blev aftalt at Integrationsprisen i år skal fokus på gode integrationshistorier 

blandt/i de lokale virksomheder, med inddragelse af bl.a. Business Esbjerg i 

formidlingen af prisen.   

 

Der laves en plan for prisen, der sigter på at der kan udpeges en prisvinder den 31. 

oktober 2019. 

 

Sagsnr.   

6 Orienteringspunkter  

 

Der gives en mundtlig orientering fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & 

Familieudvalget samt Integrationshuset omkring aktuelle emner med relevans for Forum for 

Integration og Beskæftigelse. 

Der gives endvidere en kort orientering om indkomne henvendelser og øvrig information med 

relevans for Forum for Integration og Beskæftigelse: 

 Bilag 6.1: Svar fra Børn & Familieudvalget på Forum for Integration og Beskæftigelses 

henvendelse vedrørende modersmålsundervisning  

 Bilag 6.2:  Forum for Integration og Beskæftigelses henvendelse til Børn & 

Familieudvalget omkring modersmålsundervisning 

 Bilag 6.3: Forum for Integration og Beskæftigelses høringssvar på Vision 2015 - Velfærd 

 Bilag 6.4: Evaluering af Projekt ”Venner viser vej”  

http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Svar-fra-Boern-Familieudvalget-vedroerende-modermaalsundervisning.pdf
http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Svar-fra-Boern-Familieudvalget-vedroerende-modermaalsundervisning.pdf
http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Henvendelse-fra-FIB-til-Boern-Familie-omkring-modersmaalsundervisning.pdf
http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Henvendelse-fra-FIB-til-Boern-Familie-omkring-modersmaalsundervisning.pdf
http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Hoeringsvar-FIB_Vision-2025_VelfAerd.pdf
https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2019-03/Venner%20Viser%20Vej_Slutevaluerin_LG%20Insight_marts%202019.pdf
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 Bilag 6.5: Projekt ”Danskheden med to øjne” 

 Bilag 6.6: Dokumentarfilmen ”Reformisten – den kvindelige imam”  

 Bilag 6.7: Udskydelse af repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter  

BESLUTNING 

Henrik Vallø orienterede kort omkring den videre proces for udarbejdelsen af 

Beskæftigelsesplan 2020. 

 

Diana Mose Olsen orientere om, at der er to sager på vej, der har relevans for Forun 

for Integration og Beskæftigelse: 1) Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte 

boligområder, og 2) Nye retningslinjer for sprogundervisning og sprogstimulering. 

 

Mai-Britt Schmidt Pedersen orienterede om baggrunden for at Esbjerg Kommune i 

år har oplevet et stort negativt fald i beskæftigelsesgraden blandt flygtninge og 

familiesammenførte i de centrale opgørelser: Dette skyldes at de flygtninge og 

familiesammenførte som ankom i 2015 og primo 2016 (og som har en relativt høj 

beskæftigelsesgrad) rent teknisk er ”udgået” fra statistikkerne, da man nu alene 

tager afsæt i et treårigt tidsperspektiv i opgørelserne (PowerPoint er vedlagt 

referat) 

 

Benedikte Holm noterede sig, at Ribe og Dansk Flygtningehjælp ikke var nævnt i 

evalueringen af projekt ”Venner viser vejen”. Mai-Britt Schmidt Pedersen oplyste at 

projektet og evalueringen heraf ikke var forankret i Esbjerg Kommune, men at hun 

gerne på egne vegne vil kvittere Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppen i Ribe for 

et godt samarbejde. 

 

Der var enighed om ikke at tage imod tilbud om fremvisning af dokumentarfilmen: 

”Reformisten – den kvindelig Iman”. 

 

Sagsnr.  

7 Eventuelt 

 

Der blev intet drøftet under dette punkt 

 

Sagsnr.  

8 Næste møde 

 

I første omgang fastholdes det planlagte møde torsdag den 22. august 2019 kl. 16-

18.  

 

http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Danskheden-med-to-oejne-folkeskolen.pdf
http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Dokumentarfilm-til-kommunens-integrationsraad.pdf
http://virksomhedsnetvaerk-jcesbjerg.esbjergkommune.dk/Files/Files/FIB/Udskydelse-af-repAesentantskabsmoede-i-SIRI.pdf

