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Emne: Møde i Integrationsrådet 17. september 2015 
 

 
Mødedato 

17-09-15 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet kl. 

18.45 
Deltagere  

Anette Styrup Bang, Connie Nør Larsen, Dorota Hansen, Emina Brakmic Jatic, Ernesto Lifschitz, Hans 

Hoffensetz, Poul Erik Møller, Raeka Maoued, Razija Salihovic, Søren Peschardt (suppleant for Azra 

Hasanbegovic), Ulla Varneskov og Yehya Hamid 
Fraværende 

Ahmed Abdullah, Azra Hasanbegovic, Fatih Tas, Mensur Hasanovic, Muhsin Türkyilmaz, Mustafa Adham, 

Natalija Petrova, Souliman Abdulla og Senada Mehic 

 
Dato 

28. september 2015 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

7681 1553 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-15 

 

 

1. Godkendelse 

af referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 25. juni 

2015 

 

Godkendt 

2. Godkendelse 

af dagsorden 

 

Godkendt 

3. Budgetlæg-

ningen 2016-

19 for Vejle 

Kommune: 

Høring af 

Integrations-

rådet vedr. 

etablering af 

rum til prio-

ritering på 

Børne- og 

Familie-

udvalgets 

område 

Ulla indledte med at redegøre for begrebet ”rum til prioritering” og forskellen 

mellem det nuværende kriterium for tildeling af støtte til sproglig indlæring og det 

foreslåede i henhold til forslag nr. 4. 

 

Forslaget blev herefter livligt debatteret blandt medlemmerne. Af debatten kan 

følgende høringssvar udledes: 

 

Integrationsrådet i Vejle Kommune udtrykker generel bekymring for forslaget.  

Denne bekymring drejer sig om frygten for at nogle børn vil falde igennem ved den 

nye metode. For Rådet er det vigtigt at følge børnene for at fange alle op, således at 

alle børn får den hjælp, de har behov for. Fokus skal således være på en 

behovspræget indsats. 

 

Det er svært for Integrationsrådet at vurdere konsekvenserne af forslaget fuldt ud. 

Det er derfor vigtigt, at også de berørte skoler bliver hørt. 

 

4. Orientering 

fra 

formanden 

 

Ingen 

5. Orientering 

fra med-

lemmerne 

Raeka berettede om status for Rådets besøg på Give Egnens Museum. Besøget 

udskydes til 2016. Et alternativ kunne være et besøg i Kongernes Jelling. 

 

Raeka oplyste, at Dansk Flygtningehjælp har rettet henvendelse til Yehya og hende 
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vedr. indsamlere blandt Rådets medlemmer til Landsindsamlingen 2015, søndag den 

8. november 2015.  

 

Ulla berettede om en henvendelse fra Projekt Pårørende Inddragelse, der har 

pårørende til PTSD-ramte borgere i Vejle Kommune som målgruppe. Projektet er et 

samarbejde mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark. I forhold til pårørende 

med anden etnisk baggrund end dansk søger projektet sparring med 

rådsmedlemmerne hvad angår kulturelle forskelle, etc.  

 

Emina berettede om sine erfaringer med at bygge bro mellem en borger med anden 

etnisk baggrund end dansk og den kommunale forvaltning. I denne forbindelse blev 

det foreslået, at Rådet inviterer Vejle Kommunes borgerguide til at fortælle om sin 

funktion på Rådets næste møde den 22. oktober 2015. 

  

6. Orientering 

fra VIFIN og 

Vejle 

Kommunes 

Arbejds-

markeds-

forum 

 

Yehya berettede om VIFIN’s åbent hus arrangement den 13. august 2015. 

Arrangementet var ikke velbesøgt. Lederen af VIFIN vil derfor i stedet fortælle om 

VIFIN i de politiske fagudvalg. 

 

Derudover berettede Yehya om VIFIN’s mange forskelligartede projekter som f.eks. 

kurser i brugen af digitale medier (56 kurser er solgt til Norddjurs Kommune) og 

sprogsimulatoren (visuel sprogindlæring). Simulatoren er møntet på 8-13-årige børn.  

 

7. Orientering 

fra Byrådet 

 

Hans og Søren berettede begge om det just indgåede budgetforlig for 2016. Forliget 

er indgået mellem samtlige politiske partier og løsgængere i Vejle Byråd. 

  

Af kommende projekter, indsatsområder mv. blev nævnt: Ny svømmehal i Vejle og 

ny hal i Bredsten. Udvidelse af Spor 18 (psykologhjælp uden visitation), særlig 

fokus på Herberget i Havnegade, etc. 

 

Se detaljer om budgetforliget på dette link: http://www.vejle.dk/Budget-2016.aspx 

 

8. Orientering 

fra REM 

 

Ingen 

9. Evt. Ingen 

  

 

http://www.vejle.dk/Budget-2016.aspx

