REFERAT

Komstab - Juridisk Kontor

Emne: Møde i Integrationsrådet 22. august 2019
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

22-08-09

Mødelokale 1

17

19

Deltagere

Anja Daugaard, Ebu Bekir Incikli, Ernesto Lifschitz, Lone Lisby, Muhsin Türkyilmaz, Mustapha Ali ElAhmad, Razija Salihovic, Safet Bralic, Senada Mehic, Krestine Krogh Thomsen og Zarema Galaeva
Fraværende

Adisa Mulabecirovic, Ebru Ekici, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Natalija Petrova, Poul Erik Møller,
Soheila Dadkhah og Waheed Watandost
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

12. september 2019

Mette K. Jacobsen

7681 1553

15.40.00-A30-1-19

1.

Godkendelse af
dagsorden for
mødet i
Integrationsrådet 20-06-19

Godkendt

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3.

Nye regler for
repatriering:
Orientering
v/Lone Lisby

Lone gennemgik reglerne for repatriering. Se punkterne i gennemgangen i
vedhæftede fil. Loven vedr. repatriering blev ændret 1. marts 2019. De væsentligste
ændringer i forhold til tidligere er: 1) Ret til repatriering til ikke sikre lande og 2) en
skærpet pligt til at give råd og vejledning om muligheden for repatriering.

4.

Projekt til
styrkelse af
demokrati og
deltagelse i
udsatte
boligområdet:
Status for
projektet

Razija og Krestine berettede om status for projektet. Begge er i løbende kontakt med
lederen Jamilla Aldahoul fra foreningen Con3bute. Første møde er et
informationsmøde om uddannelsen af frivillige forandringsagenter den 28. august
2019 i Vejle. Uddannelsen består af 4 møder (moduler) over det næste halve år. Se
detaljeret møde-/uddannelsesprogram i vedhæftede pjece fra Con3bute.
Det 2 årige projekt består ud over uddannelsen af frivillige forandringsagenter som
beskrevet ovenfor af praksis/arbejde i marken i boligområderne. Hertil kommer
følgegrupper for de deltagende kommuner, der mødes i København.
I projektet deltager frivillige fra Integrationsrådet. Herudover er den bosniske,
tyrkiske og arabiske forening inviteret til at deltage. Det samme gælder foreningerne
FC Nørremarken og Kammeraterne Nørremarken mfl.

5.

Rapportering
fra arbejdsgrupperne

Ghettoudspil
Krestine berettede, at Vejle Kommunes forslag til en udviklingsplan for
Nørremarken er sendt til Boligministeriet. P.t. afventer kommunen svar fra
ministeriet.
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Arbejdsmarked
Razija berettede, at hun er i kontakt med den sociale forening WICAN for et
samarbejde med Integrationsrådet. En mulighed kunne være, at WICAN kommer og
fortæller om deres aktiviteter på et møde i Integrationsrådet.
Rådets synlighed
Beretning om status for gruppens arbejde finder sted på næste rådsmøde.
Mette sender en liste til Rådets medlemmer med navne og e-mail adresser på
medlemmerne af arbejdsgrupperne.
6.

Orientering fra
formanden

Razija oplyste, at hun ønsker at fratræde formandsposten. Razija skriver til alle
medlemmer herom. Valg af ny formand finder sted på Ïntegrationsrådets møde den
19. september 2019.

7.

Orientering fra
medlemmerne

Krestine oplyste, at den nuværende leder af Den Boligsociale Helhedsplan har
opsagt sin stilling. Der skal derfor ansættes en ny leder.
På opfordring fra Krestine vedhæftes Vejle Kommune nye handicappolitik for
perioden 2019-2027.

8.

9.

Orientering fra
VIFIN og Vejle
Kommunes
Arbejdsmarkeds
forum

Anja kunne berette, at Vejle Kommunes udkast til beskæftigelsesplan 2020-2023 har
været i høring hos Arbejdsmarkedsforum. Udkastet sendes herefter til
Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet for endelig godkendelse.

Orientering fra
Byrådet

Anja oplyste, at Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde 15. august 2019 har besluttet,
at nytteindsatsen, der administreres af Jobcenter Vejle, fremover skal omfatte
jobparate udlændinge, der modtager integrationsydelse.

Derudover kunne Anja berette, at Arbejdsmarkedsforum har igangsat en
informationskampagne med det formål at øge unges søgning til
erhvervsuddannelserne. Kampagnen skal bl.a. motivere flere unge med anden etnisk
baggrund end dansk til at tage en erhvervsuddannelse.

Byrådet har på sit møde 14. august 2019 vedtaget en rammeaftale for
udlejningsredskaber for Vejle by. Formålet med rammeaftalen er at understøtte
udviklingen af mere blandede boligområder.
10. Orientering fra
REM

Muhsin orienterede om sine møder i REM og vedtagelsen af REM’s indsatsområder.
Se mere om indsatsområderne på dette link: http://rem.dk/indsatsomrader-1

11. Evt.

Ingen
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