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Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 9. december 2014 at etablere dialogforum for 

integration.  

 

Dialogforum for integration har til opgave at kvalificere den samlede kommunale integrations-

indsats ved på et overordnet plan at beskæftige sig med emner og temaer, som vedrører 

integrationsindsatsen. Forummet består af 13 medlemmer, der sidder for en 2-årig periode, med 

undtagelse af medlemmet fra kommunalbestyrelsen, der sidder for en 4-årig periode. Der er gået to 

år siden det nuværende dialogforum for integration startede op, og derfor skal der på ny ske en ny 

udpegning. Denne foretages af kommunalbestyrelsen. 

 

Kommissoriet for dialogforum for integration er vedlagt som bilag.  

 

Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke medlemmer kommunalbestyrelsen skal udpege og 

hvilke medlemmer, der er udpeget af repræsentanter for organisationer m.v. Der er indsat ’indstillet’ 

ud for repræsentanter til de poster, der udpeges af kommunalbestyrelsen og indsat ’udpeget’ ud for 

de repræsentanter, der er udpeget af organisationer m.v. 

 

De fire repræsentanter med flygtninge og indvandrerbaggrund og deres fire suppleanter vælges ved 

et valg. Valget blev afviklet på Sprogskolen i Grenaa den 31. marts 2022. Som en del af optakten til 

valget har dette været et tema i undervisningen på Sprogskolen.  

Det skal bemærkes, at der til valget af medlemmer med flygtninge- eller indvandrerbaggrund kun 

opstillede to kandidater, som blev valgt, og at der derfor ingen suppleanter er. Forud for valget blev 

centrale aktører, der i det daglige er i kontakt med flygtninge- og indvandrere, kontaktet med 

henblik på at motivere til deltagelse af valget. Yderligere blev valget også annonceret i lokalavisen.  
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Udpeges/Vælges Repræsentant fra Udpeges af Hvem 

Udpeges 

1 medlem + 

1 suppleant 

Uddannelses-

institutionerne 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlem: 

Christina Stenumgaard 

Lind, AVU afdelingsleder, 

VUC Djursland.  

Suppleant: 

Rikke Aavad, 

Uddannelseschef for VID 

og 10. klasse, Viden 

Djurs. 

Udpeges 

1 medlem + 

1 suppleant 

Business Djursland Business Djursland UDPEGET 

Medlem:  

Vibeke Tuxen 

Suppleant: 

Ingen udpeget 

Udpeges 

1 medlem + 

1 suppleant 

De faglige 

organisationer 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlem: 

Nana Højlund Corfitz, 

FOA (fortsætter) 

Suppleant: 

Tinne Christiansen, 

FTF/BUPL (fortsætter) 

Udpeges 

1 medlem + 

1 suppleant 

Fritidsrådet Fritidsrådet UDPEGET 

Medlem: 

Kai Hansen, Åstrup 

Idrætsforening (fortsætter) 

Suppleant: 

Ingen udpeget 

Vælges 

4 medlemmer + 4 

suppleanter 

Med flygtninge- eller 

indvandrerbaggrund 

Vælges ved valg  Valg den 31. marts 2022  

Medlemmer: 

Merima Sadzak Haumand 
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Sascha Roth 

Suppleant: 

Ingen valgt 

Udpeges 

2 medlemmer + 1 

suppleant 

Med særlig 

praktisk og/eller 

faglig indsigt i 

området 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlemmer:  

Anna Nathalie Aissa, 

underviser, Sprogskolen i 

Grenaa  

Anne Martinus Illeborg, 

skoleleder, Auning Skole 

Suppleant:  

Tanja Mithila Thyssen, 

repræsentant for 

Arbejdsmarkedsafdelingen 

Udpeges 

3 medlemmer 

Ét medlem skal være 

KB-medlem 

Kommunal-

bestyrelsen 

UDPEGET 

Medlemmer: 

Aleksander Myrhøj 

(sidder for en 4-årig 

periode med udgang i 

2025) 

 

Der mangler valg af to 

medlemmer. 

 

Det første møde i den nye periode i dialogforum for integration forventes afholdt den 3. maj 2022. 

Økonomiske konsekvenser 

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:  

1. de indstillede medlemmer til dialogforum for integration fra uddannelsesinstitutionerne og 

de faglige organisationer samt medlemmer med særlig indsigt i området, godkendes.  
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2. de øvrige udpegede og valgte medlemmer til dialogforum for integration godkendes. 

3. kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer.  

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2022 

Ad. 1–2 godkendt. 

Ad. 3. Kommunalbestyrelsen udpeger for en 2-årig periode en fra henholdsvis valggruppe 1 og 

valggruppe 2 som medlemmer af dialogforum for integration. 

 

 

 

 

Afbud: 

Tom Bytoft (A) 

Jens Kannegaard Lundager (D) 

 

Bilag: 

1 - 3218795 Åben Kommissorium for dialogforum for integration (7300/22) (H) 

 


