
 

 Komstab. - Juridisk Kontor REFERAT 

Z:\Integrationsrådet\IR 2014\Ref_IR_26-06-14.docx Side 1 af 2 

 

 

Emne: Møde i Integrationsrådet den 26. juni 2014 
 

 
Mødedato 

26-06-14 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet kl. 

19.15 
Deltagere  

Anette Styrup Bang, Azra Hasanbegovic, Connie Nør Larsen, Dorota Hansen, Ernesto Lifschitz, Fatih Tas, 

Hans Hoffensetz, Mustafa Adham, Natalija Petrova, Souliman Abdullah, Ulla Varneskov og Yehya Hamid 
Fraværende 

Ahmed Abdullah, Emina Jatic, Mensur Hasanovic, Muhsin Türkyilmaz, Raeka Maoued og Razija Bulic 

 
Dato 

2. juli 2014 

Referent 

Mette Kongsted Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76 81 15 53 

Journalnr. 

00.10.10-A26-2-14 

 

 

 

1. Godkendelse af 

referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 22. maj 

2014 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Mødetids-

punkter for 

Integrations-

rådet 

 

De nye mødetidspunkter for efteråret 2014 blev godkendt. Mødetidspunkterne 

vedhæftes dette referat. 

4. Vedtagelse af 

normer for 

Integrations-

rådet 2014-2017 

(medlemmerne) 

 

De foreslåede normer blev godkendt, dog med den modifikation, at termen 

"værdier" anvendes i stedet for "normer". De vedtagne værdier vedhæftes dette 

referat. 

5. Hvilket 

integrationsråd 

ønsker vi at have 

de kommende 4 

år - debat 

mellem 

medlemmerne 

 

Der var en livlig debat om emnet blandt Rådets medlemmer. Under debatten 

fremkom bl.a. følgende: 

 

Vigtigheden af Integrationsrådets synlighed blev understreget af flere medlemmer. 

Særligt måderne til at øge synligheden blev diskuteret, herunder afholdelse af møder 

i f.eks. boligområder, Vejle Kommunes jobcenter, skoler, virksomheder etc. 

Oprettelse af Rådets egen hjemmeside blev også foreslået som et middel til at øge 

synligheden. 

 

Hvad skal Integrationsrådet beskæftige sig med de næste fire år?  Blandt forslagene 

kan nævnes: Et proaktivt/løsningsorienteret integrationsråd, der yder bistand til 

baglandet/de etniske foreninger. Praktisk bistand/oplysning til etniske om 

opbygningen af det danske samfund. Brobygger-funktionen mellem integrationsråd 

og baglandet (mellem flere kulturer). 



 REFERAT 

 Komstab. - Juridisk Kontor Møde i Integrationsrådet den 26. juni 2014 

Z:\Integrationsrådet\IR 2014\Ref_IR_26-06-14.docx Side 2 af 2 

 

 

Oplysning om uddannelsesmuligheder til etniske unge, herunder uddannelser inden 

for ældreplejesektoren 

 

Af midler til gennemførelse af forslagene ovenfor blev bl.a. nævnt: 

 

1) Aktivitetsplan for Integrationsrådets arbejde de næste fire år. Forslag til 

denne plan, herunder foredragsholdere, sendes til Mustafa inden næste møde 

den 21. august 2014, hvor aktivitetsplanen bliver et punkt på dagsordenen. 

2) Opgradering af allerede eksisterende hjemmeside på www.vejle.dk . 

Ideer/forslag til denne opgradering sendes til Mustafa og bliver et punkt på 

dagsordenen for næste møde i Rådet. 

3) Udsendelse af årsberetning for Integratiosnrådets aktiviteter i det forløbne 

år. 

 

6. Orientering fra 

formanden 

 

Mustafa har modtaget en invitation fra Karen Klint, MF vedrørende et besøg i 

Folketinget for Rådet i efteråret 2014. Konkretisering af dette besøg følger. 

 

7. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Ulla orienterede om mulighederne for at komme på grundlisten og dermed fungere 

som nævning/domsmand ved domstolene. Tilmeldingsfristen er 14. november 2014. 

Ulla berettede om en sammenskrivning af integrationstiltag i Vejle Kommune, der er 

mundet ud i et papir med overskriften: Integration i Vejle Kommune. Dette papir 

foreligger nu i udkast. Integrationsrådet vil modtage dette udkast i høring på sit 

næste møde den 21. august 2014. 

 

8. Orientering fra 

VIFIN og LBR 

 

Ingen 

9. Orientering fra 

Byrådet 

 

 Byrådsmedlemmerne diskuterede deres rolle i Integrationsrådet, herunder rollen 

som observatør og videreformidler af relevante byråds-/udvalgsbeslutninger til 

Integrationsrådet.  Byrådsrepræsentanterne foreslog en introduktion til Byrådets og 

udvalgenes arbejde på mødet den 21. august 2014. 

 

10. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

11. Evt. Ingen 

  

 

http://www.vejle.dk/

