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Emne: Møde i Integrationsrådet 19. september 2019 
 

 
Mødedato 

19-09-19 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet kl. 

19 
Deltagere  

Adisa Mulabecirovic, Anja Daugaard, Ebru Berra Ekici, Ebu Bekir Incikli, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Krestine 

Krogh Thomsen, Mustapha Ali El-Ahmad, Natalija Petrova, Poul Erik Møller, Razija Salihovic, Safet Bralic, 

Senada Mehic, Soheila Dadkhah, Waheed Watandost og Zarema Galaeva 
Fraværende 

Ernesto Lifschitz, Kamal Atie, Lone Lisby og Muhsin Türkyilmaz 

 
Dato 

25. september 2019 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811553 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-19 

 

 

 

1. Godkendelse af 

referat af mødet 

i Integrations- 

rådet 22-08-19 

 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Valg af formand 

for Integrations-

rådet 

 

Nuværende næstformand for Integrationsrådet Ebu Bekir Incikli blev valgt til 

formand for Integrationsrådet uden modkandidater. Waheed Watandost blev valgt til 

næstformand for Integrationsrådet uden modkandidater.                                                                                                

4. Integrations- 

rådets bidrag til 

ELAINE2.0 

konference i 

Vejle 22-10-19  

VIFIN afholder tirsdag den 22. oktober 2019 en international konference i 

Bygningen Vejle. Konferencen er en del af projektet ELAINE 2.0. Temaet for 

konferencen er: 1 + 1 = 3: Migration, kulturelle værdier og normer, og hvordan 

skaber vi et nyt fælles ”vi”.  

 

Programmet består af korte oplæg fra deltagerne efterfulgt af refleksion over det 

sagte og spørgsmål fra publikum. Ebru og Ebu meldte sig som mulige deltagere i 

konferencen. Programmet for konferencen er vedhæftet dette referat. 

 

Ved deltagelse i konferencen vil Integrationsrådets synlighed øges. 

 

5. Vejle 

Kommunes 

boligpolitik 

2019-2023 

(udkast): Høring 

af Integrations- 

rådet 

 

Johannes Gregersen, Vejle Kommunes Teknisk og Miljøforvaltning, gennemgik de 

fire dogmer/temaer i udkastet til Vejle Kommunes boligpolitik for perioden 2019-

2023. Dogmerne/temaerne er: 

 

1. Klog vækst i byen og på landet – Ja, der er forskel 

2. En by for alle – Hvad skaber en sammenhængende by? 

3. Fællesskaber og forbindelser – Hvad er et godt boligområde? 

4. Boligarkitektur og kvalitet – Hvad er en god bolig? 

 

Derudover delte Johannes fire ”postkort” med en detaljeret beskrivelse af 

dogmerne/temaerne ud til medemmerne. ”Postkortene” er vedhæftet dette referat. 
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Boligpolitikken 2019-3023 er den første af sin slags i Vejle Kommune og skal ses i 

sammenhæng med Vejle Byråds vision 2018-2021- Vejle Med Vilje. Politikken har 

været lang tid undervejs – siden 2017. Mange har været inddraget i processen. Rent 

praktisk vil boligpolitikken skulle inddrages i forbindelse med udarbejdelse og 

vedtagelse af fremtidige lokalplaner. 

 

Der var en livlig diskussion af udkastet til boligpolitik blandt medlemmerne. 

Reaktionerne og kommentarerne var mange. Her skal bl.a. nævnes: 

 

 Lære hinanden bedre at kende er vejen til større forståelse 

 Flere multikulturelle aktiviteter i boligområderne 

 Vigtigheden af kommunikation af fælles aktiviteter til borgerne. 

Aktiviteterne skal gøres mere synlige. 

 Større fokus på grøn omstilling 

 Forbedring af den kollektive transport/gratis kollektiv transport 

 Større bevægelighed hos den enkelte borger blandt de forskellige 

boligområdet i Vejle by vil medføre større kendskab til andre mennesker 

 Større fokus på rækkehuse/etagebyggeri med eget stykke jord til beboeren. 

 

Medlemmerne var enige om, at Rådets endelige høringssvar udarbejdes på det næste 

møde i Integrationsrådet den 24. oktober 2019. 

 

6. Orientering fra 

formanden 

 

Ingen 

7. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Krestine oplyste, at udviklingsplanen for boligområdet Finlandsparken, Vejle 

Kommune, er godkendt af Transport- og Boligministeriet. Brev fra Transport- og 

Boligministeriet af 10. september 2019 er vedhæftet dette referat 

 

Razija berettede om projektet vedr. styrkelse af demokrati og deltagelse i udsatte 

boligområder (Con3bute). Der er p.t. 18 deltagere (frivillige og etniske foreninger) 

tilknyttet projektet. Vejle Kommune er således den kommune med de fleste 

deltagere.  

 

8. Orientering fra 

VIFIN og Vejle 

Kommunes 

Arbejds- 

markedsforum 

 

 

Ingen 

9. Orientering fra 

Byrådet 

 

Byrådets repræsentanter oplyste, at budgetforhandlingerne vedr. Vejle Kommunes 

budget for 2020 pågår. 

10. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

11. Evt. 

 

Ingen 

 


