REFERAT

Komstab - Juridisk Kontor

Emne: Møde i Integrationsrådet 24. maj 2018
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

24-05-18

Mødelokale 1

17

19

Deltagere

Adisa Mulabecirovic, Anja Daugaard, Ebru Berra Ekici, Ebu Bekir Incikli, Ernesto Lifschitz, Julia
Kolobajeva, Lone Lisby, Mustapha Ali El-Ahmad, Poul Erik Møller, Razija Salihovic, Safet Bralic, Senada
Mehic, Ulla Varneskov, Waheed Watandost og Zarema Galaeva.
Fraværende

Hanan Aldaher, Muhsin Türkyilmaz, Natalija Petrova og Soheila Dadkhah
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

4. juni 2 018

Mette K. Jacobsen

76811553

15.40.00-A30-1-18

1.

Tema: Vejle
Kommune:
Oplæg v/Ulla
Varneskov med
efterfølgende
spørgsmål og
debat

Ullas oplæg koncentrerede sig om følgende emner:










Fordelingen af udlændinge i Vejle Kommune på nationalitet, alder og
familiesammenførte, efterkommere, etc.
Det politiske hierarki - byråd, økonomiudvalg og fagudvalg
Den kommunale forvaltning og dens 5 forvaltninger: Børn og Unge,
Teknik og Miljø, Velfærd, Økonomi, Arbejdsmarked og Sundhed samt
Kultur og Fritid
Integrationsområdet er tværgående og berører alle forvaltninger - primært
Økonomi, Arbejdsmarked og Sundhed, hvorunder hører Jobcentret.
Integrationsrådet er organisatorisk placeret under Økonomiudvalget.
Formålet med Integrationsrådet er primært at rådgive i forbindelse med den
samlede integrationsindsats i Vejle Kommune. Rådet afgiver høringssvar
bl.a. i forbindelse med vedtagelse af nye kommunale politikker på f.eks.
seniorområdet. Rådet kan tage emner op af egen drift.
Boligsociale helhedsplaner. Der er tale om 4 årige planer, der udarbejdes i
et samarbejde mellem Vejle Kommune og de almennytte boligselskaber
vedr. boligområderne Nørremarken og Løget. Planerne indeholder
boligsociale indsatser med det formål at øge beskæftigelsen, styrke
uddannelsesniveauet, øge trivslen og trygheden i de to boligområder.
Resiliens. Vejle Kommune deltager i et globalt netværk af byer, der bl.a.
tager udfordringer op på klimaområdet, vandringen fra land til by og den
sociale sammenhængskraft i et samfund.

Ulla rundede oplægget af med at fortælle om Regeringens ghettoudspil (lovforslag).
Lovforslaget er på vej gennem Folketingets tre obligatoriske behandlinger. Udspillet
inddeler landets ghettoer i tre kategorier. For Vejle Kommunes vedkommende vil
den midterste del af Finlandsparken høre under kategorien en hård ghetto, idet
Finlandsparken har været på ghettolisten i de sidste fire år. Ifølge udspillet skal
kommunerne vedtage en plan for afvikling af deres ghettoer inden 2030. Planen skal
være udarbejdet inden 6 måneder fra lovforslagets vedtagelse. Ulla vender tilbage
med mere om udspillet på senere møder.
Se deltaljer vedr. oplægget i Ullas PP-præsentation, der vedhæftes dette referat.
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2.

Razija gav bolden op til forslag til hvilket råd Integrationsrådet ønsker at være. Der
Integrationsrådet 2018-2022: var livlig debat blandt medlemmerne. Følgende kom op:
Hvilket råd
ønsker vi at
 Et synligt råd. Hvilke digitale kanaler. Åbent Hus arrangement mv.
være Portrætter af medlemmerne på vejle.dk (billede + tekst)
fokuspunkter/
 Besøg hos etniske foreninger og kulturelle foreninger i Vejle Kommune.
projekter –
Dialog med foreningerne. Frivillighed
drøftelse
 Rollemodeller – bl.a. kvinder på arbejdsmarkedet
 Formål/mål, vision og mission for Integrationsrådets arbejde de næste fire år
til brug for styring af Rådets aktiviteter/handlinger
 Møde med andre kulturer
 Et udadvendt Integrationsråd
 Positivt fokus på integration. Succeshistorier.

3.

Orientering fra
formanden

Razija skal give interview til VAF vedr. det nye råd.
Et introarrangement for Integrationsrådet er på vej. Razija og Ebu arbejder sammen
med Vejle Kommunes HR-afdeling vedr. program/indhold for arrangementet.
Muhsin blev den 5. maj 2018 valgt som medlem af repræsentantskabet i Rådet for
Etniske Minoriteter (REM).

4.

Orientering fra
medlemmerne

Waheed tager sig af Integrationsrådets facebookprofil.
Ebru ønskede orientering om hvad der sker i VIFIN og Vejle Kommunes
Arbejdsforum på møder i Integrationsrådet.

5.

Orientering fra
Byrådet

Anja kunne berette om den positive udvikling i beskæftigelsen af flygtninge fra
2016 til 2017, hvor Vejle Kommune er blandt de kommuner, der har opnået den
største stigning i beskæftigelsen.
Mustapha orienterede om Vejle Kommunes nye 2 sprogs strategi.

6.

Evt.

Ingen
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