REFERAT

Komstab - Juridisk Kontor

Emne: Møde i Integrationsrådet den 28. januar 2021
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

28-01-21

Online - Teams

16.30

18.00

Deltagere

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

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

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

9. februar 2021

Mette K. Jacobsen

76811553

15.40.00-A30-1-21

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 19-11-20

Godkendt.

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

3.

Arbejdsmarkedet i Vejle
Kommune:
Udvikling –
integrationsborgere orientering
v/Lone Lisby

1.

Fremover sendes mødereferater ud sammen med mødeindkaldelser.

Lone orienterede om udviklingen på integrationsområdet (flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge) ud fra de medsendte to grafer/kurver.
S&H ydelse
Antallet af personer på S&H (selvforsørgelsesydelses- og hjemrejseydelse) i Vejle
Kommune er faldet med 36% fra januar 2019 til oktober 2020. Nogle er kommet i
job, andre tilhører ikke længere gruppen pga. den 5 årige periode. Der er tale om en
positiv udvikling.
Beskæftigelsesgrad
Beskæftigelsesgraden for 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte flygtninge i
Vejle Kommune var i august 2020 på 43%. Vejle Kommune lå således som nr. 13 i
hele landet. De nyeste tal viser, at Vejle Kommune i dag er på en ellevte plads
nationalt set.

4.

Inspirationskatalog fra KL:
Beskæftigelsesindsatser i
udsatte
boligområder orientering
v/Krestine
Thomsen og
Lone Lisby

Krestine indledte præsentationen af KL’s inspirationskatalog vedr.
beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder med at redegøre for katalogets 3
indsatsområder:




Fritidsjob
Fremskudt beskæftigelsesindsats
Samarbejde med erhvervslivet om jobskabelse
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Ad fritidsjob
Krestine nævnte den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der også omfatter
FRAK-akademiet (arbejdstræning i skoletiden). FRAK’s formål er at gøre unge
mellem 13 og 17 år fra udsatte byområder klar til at indgå på et arbejdsmarked.
FRAK’s projekter omfatter ”grønne” job såsom bygning af plantekasser og et
projekt vedr. produktion af sodavand lavet af på ukrudt – Ukrudt brus.
Blandt medlemmerne var der stemning for at invitere FRAK til at besøge
Integrationsrådet, når dette igen bliver muligt.
Endelig nævnte Krestine Jobplaneten, der er et fremskudt fritidsjobindsats. Indsatsen
udgøres af 4-trin – fra lommepenge til praktik og lærepladser.
Ad fremskudt beskæftigelsesindsats
Som eksempel nævnte Krestine jobguiden på Høje Kolstrup (Åbenrå Kommune).
Der er tale om en virksomhedskonsulent fra Jobcentret, der opholder sig i
boligområdet og arbejder tæt sammen med en socialrådgiver (helhedsorienteret
tilgang).
Ad samarbejde med erhvervslivet om jobskabelse
Der er her tale om ansættelse af personer, der bor i de udsatte boligområder, i
virksomheder, der ligger i nærheden af eller opererer i de samme områder.
Lone supplerede med oplysning om den åbne rådgivning på Finlandsvej tre dage om
ugen. Fokus er kontanthjælpsmodtagere og virksomheder i Finlandsparken.
Aktiviteterne er stillet i bero pt. pga. Covid-19.
Endelig nævnte Lone, at eksemplerne i KL’s inspirationskatalog fint kunne være til
inspiration for arbejdet i arbejdsgrupperne.
Derefter fulgte en drøftelse af hvad Integrationsrådet kan bruge inspirationskataloget
til.
5.

6.

Temadrøftelser
2020/2021:
Status for
arbejdet med
emnerne:
1) Skoler og
2) Fritidsjobs

Ebu berettede om status for temadrøftelserne vedr. skoler og fritidsjob og indkalder
til møde i begge grupper.

Orientering fra
formanden

Ebu berettede om deltagelse i et online møde hos Dansk Flygtningehjælp med det
formål at videregive information om Covid-19 til baglandet. Dansk Flygtningehjælp
takkede for plakater og oversat materiale fra Integrationsrådet til brug for
oplysningsarbejdet om Covid-19.

Lone inviterer Vejle Kommunes integrationsambassadør med til mødet i gruppen
vedr. fritidsjob. Som inspirationskilde til arbejdet i gruppen nævnte Anja portalen:
www.elevpraktik.dk

Ebu oplyste, at han ønsker at træde tilbage som formand for Integrationsrådet pga.
flytning. Der er skal derfor vælges en ny formand på mødet i Integrationsrådet den
25. februar 2022.
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7.

Orientering fra
medlemmerne

Muhsin orienterede om Rådet for Etniske Minoriteters (REM) møde med
Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye vedr. en kommende ændring
af sammensætningen af REM og de kommunale integrationsråd som følge af en
ændring af Integrationsloven. Ændringerne vil i givet fald skulle træde i kraft i 2022.

8.

Orientering fra
Byrådet

Mustapha berettede om Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser af fastholdelse af den
kombinerede udlejning i Finlandsparken, selv om Finlandsparken ikke længere
befinder sig på ghettolisten. Se mere om dette i referatet af
Arbejdsmarkedsudvalgets møde 21. januar 2021 på dette link:
https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=bf267774-6de4-4d41-af54-f2ac1de0a6f6

9.

Evt.

Ingen.
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