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1.

Godkendelse af Godkendt
referat af mødet
i Integrationsrådet 23-05-19

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3.

Rapportering
fra arbejdsgrupperne

Razija berettede om status for arbejdet i arbejdsgruppen vedr. kvinder og
arbejdsmarkedet. Fokus var på den sociale forening WICAN (Women, Integration,
kCrafts and Networking). Formålet med foreningen er at fremme integrationen af
kvinder, der ikke har et socialt netværk i lokalsamfundet. Målgruppen for
foreningens aktiviteter er etniske minoritetskvinder, der står uden netværk og ofte
uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktiviteterne består af kreative aktiviteter i
forbindelse med to månedlige kulturaftner. Se mere om WICAN på dette link:
https://www.fh-v.dk/etniske-foreninger/502-wican
Razija har skrevet til WICAN med henblik på et møde mellem Integrationsrådet og
WICAN.

4.

Orientering fra
formanden

Razija berettede om den veloverståede politiske paneldebat den 3. juni 2019 i
Bygningen, Vejle. Ni partier var til stede ved arrangementet. Ca. 60-70 borgere var
mødt op og spørgelysten var stor. Arrangementet var et samarbejde mellem de
etniske foreninger og Integrationsrådet. Foreningerne har givet udtryk for, at de
ønsker et øget samarbejde med Integrationsrådet.
Razija kunne også berette om et succesfyldt besøg hos Den Tyrkiske Kulturforening
fredag den 31. maj 2019.
Endelig kunne Razija berette, at der er planlagt et møde med Jamilla Aldahoul fra
foreningen Con3bute den 26. juni 2019 vedr. det videre arbejde med projektet:
Styrkelse af demokrati og deltagelse i udsatte boligområder. Fra integrationsrådet
deltager Razija og Krestine.
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5.

Orientering fra
medlemmerne

Møde i Integrationsrådet 20. juni 2019

Anja berettede om udkast til rammeaftale for udlejningsredskaber i Vejle by, der var
blevet diskuteret på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 20. juni 2019. Målet med
rammeaftalen er at understøtte udviklingen mod mere blandede boligområder med
en alsidig beboersammensætning. Rammeaftalen skal danne fundamentet for en
styrket strategisk anvendelse af udlejningsredskaber. Se flere deltaljer på dette link:
https://dagsordener.vejle.dk/vis/#1a76e39c-9de9-4f46-8281-7f7dcc867d1c
Anja berettede om arbejdsmarkedsudvalgets behandling af status for den fremskudte
jobcenterindsats i Finlandsparken på sit møde den 20. juni 2019. På mødet skulle der
tages stilling til, hvorvidt indsatsen skulle fortsætte og i hvilken form. Det blev
besluttet, at den fremskudte indsats med åben rådgivning gennemføres også i august
med ferielukning i juli med henblik på endelig lukning ultimo august. Se flere
deltaljer på dette link: https://dagsordener.vejle.dk/vis/#1a76e39c-9de9-4f46-82817f7dcc867d1c

Alle medlemmer opfordrede stærkt til, at det enkelte medlem melder afbud, hvis
man er forhindret i at deltage i et møde.

6.

Orientering fra
VIFIN og Vejle
Kommunes
Arbejdsmarkedsforum

Ingen

7.

Orientering fra
Byrådet

Ingen

8.

Orientering fra
REM

Ingen

9.

Evt.

Ingen
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