REFERAT

Komstab - Juridisk Kontor

Emne: Møde i Integrationsrådet 17. september 2020
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

17-09-20

Virtuelt møde - Teams

17.00

18.30

Deltagere

Anja Daugaard, Ebu Bekir Incikli, Krestine Krogh Thomsen, Lone Lisby, Muhsin Türkyilmaz, Mustapha Ali
El-Ahmad, Natalija Petrova, Poul Erik Møller og Senada Mehic
Fraværende

Adisa Mulabecirovic, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Razija Salihovic, Rafael Shamri, Safet Bralic,
Soheila Dahkhah og Waheed Watandost
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

24. september 2020

Mette K. Jacobsen

76811553

15.40.00-A30-1-20

1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 18-06-20

Godkendt

2.

Møder i
Integrationsrådet:
Mødeform,
mødetidspunkt,
antal mv.

Begrundelsen for at tage dette emne op er at højne fremmødet i Integrationsrådet.

Opfølgning
brainstorm
vedr. emner til
temadrøftelser/
årshjul
2020/2021

En rundspørge blandt medlemmerne vedr. deres interesse for de to emner:
Foreninger og synliggørelse, til temadrøftelser for perioden august/september 2020
har givet følgende tilmeldinger/resultat:

3.

Der var enighed om ikke at ændre vedtægternes mindste antal årlige møder på seks.
Konklusionen på drøftelserne vedrørende mulige årsager til lavt fremmøde og et
ønske om at kigge fremad blev, at Ebu udformer et virtuelt spørgeskema, der skal
give svar på de underliggende årsager til fraværet.

Foreninger: Safet, Poul Erik, Senada og Ebu
Synliggørelse: Lone, Soheila, Natalija, Waheed og Ebu
Ebu kalder begge grupper sammen for at definere det nærmere indhold af de to
temaer.

4.

Status corona der sker pt. en
genopblussen af
smittede
regionalt. Er der
behov for øget
kommunikation/
information

Krestine orienterede om de informationstiltag, som finder sted fra Børn og
Ungeforvaltningens side, bl.a. direkte information til alle etniske grupper i Vejle
Kommune og information på andre sprog end dansk om corona på pylonerne, mv.
Krestine kunne i denne forbindelse nævne, at hun havde fået stor hjælp fra
Integrationsrådet til at få informationerne frem til modtagerne. Rådet blev spurgt,
om der er brug for yderligere information om corona.
Forespørgsel til corona hotline til de etniske foreninger på modersmål hvis
nødvendigt. Det har været en succes oplevelse i andre kommuner eller foreninger,
derfor kunne det måske også være en god ide i Vejle
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På skoleområdet kunne Krestine oplyse, at der er brev på vej til forældrene, hvor
Børn og Ungeforvaltningen orienterer om corona-situationen.
5.

Orientering fra
formanden

Ebu berettede om forandringsagenternes møde i Vejle 12. og 13. september 2020
(foreningen Con3tributes projekt: Styrkelse af demokrati og deltagelse i udsatte
boligområder).
Der er mulighed for et yderligere samarbejde mellem Integrationsrådet og Con3bute
omkring fælles projekter. Con3bute har tilbudt at facilitere sådanne projekter.
Ebu meddelte derudover, at arrangementet Glocal Days på Vejle Bibliotekerne er
udsat til foråret 2021. Vejle Bibliotekerne modtager stadig idéer fra
Integrationsrådet til arrangementets indhold.
I lighed med tidligere år er Integrationsrådet repræsenteret ved formanden i
dommerkomitéen vedr. udnævnelse af årets rummelige virksomhed i Vejle
Kommune. Prisoverrækkelsen finder sted 17. november 2020.

6.

Orientering fra
medlemmerne

Muhsin orienterede om møder i REM régi, der alle foregår online pga. coronasituationen. Det årlige møde i REM’s repræsentantskab er af samme årsag blevet
udsat to gange i år.
Poul Erik orienterede om projektet: Tag en ven med. Se mere om projektet på dette
link: https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/sport-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet/vildu-med/hjaelp-din-forening-til-at-faa-flere-medlemmer/.
Henvendelse til Mette Schmidt-Laugesen i Vejle Kommunes Kultur og
Sundhedsforvaltning på mscen@vejle.dk

7.

Orientering fra
Byrådet

Mustapha orienterede om budgetforliget for Vejle Kommune 2021-2024 på
børneområdet. Dette område tilføres 39 mio. kr. årligt fra 2021.
Vejle Kommunes beskæftigelsesplan for 2021 er sendt i høring hos
Arbejdsmarkedsforum. Planen for 2021 indeholder følgende nye ministermål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
Endelig nævnte Mustapha, at puljen vedr. sommerferieaktiviteter for børn og
unge oven på coronaen på 4,4 mio. kr. for Vejle Kommunes vedkommende
havde modtaget få ansøgninger fra de etniske foreninger. Årsagen hertil og
hvordan får vi informationer som denne ud til baglandet blev drøftet. Krestine
oplyste, at sagsbehandlingstiden for ansøgninger havde været meget kort – 8
dage.
8.

Evt.

Krestine nævnte, at Sønderborg Kommunes integrationsråd har udvist interesse
for et besøg hos Vejle Kommunes Integrationsråd for at udveksle erfaringer.
Først i det nye år kunne være en mulighed.
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