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Godkendelse af referat fra mødet i Integrationsrådet den 30. september 2021. 

Godkendt. 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
KV-21: Lokale aktiviteter, der styrker den demokratiske deltagelse – 
puljemidler fra REM – 2 valgarrangementer. Evaluering af arrangementerne 
v/formanden. 
 
Waheed informerede om de to valgarrangementer: 1) Kvartershuset – Løget Høj – 
i samarbejde med Helhedsplanen og Bydelsmødrene den 25. oktober 2021 samt 
2) Vejle Ungdoms- og Kulturforening, Nørremarks Center, den 10 november 2021. 
Begge arrangementer havde været succesfulde Stort alle partier opstillet i Vejle 
Kommune var mødt op til begge arrangementer, 60 borgere var mødt i 
Kvartershuset og ca. 20 borgere i Vejle Ungdoms- og Kulturforening. Stor 
interesse og gode diskussioner havde præget arrangementerne. 
 
 
Integrationsrådets fremtid: Fremmøde, ny lovgivning på vej. mv. Oplæg 
v/formanden 
 
Waheed oplyste, at han har fået et praktikophold på den danske ambassade i 
Ankara fra 26. januar 2021 og 6 måneder frem. Integrationsrådet drøftede den 
nye situation. 
 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. blev drøftet for så vidt angår 
etablering og udvælgelse af medlemmer til integrationsrådene i kommunerne.  
Drøftelserne mundede ud i følgende forslag vedr. det nye integrationsråds form 
og funktion, som Rådet ønsker forlagt det nye byråd i Vejle Kommune: 
 

 Flere konkrete opgaver til Integrationsrådet 
 Grundig introduktion til arbejdet i Integrationsrådet - hvad er vores 

opgaver 
 Antal møder: 10 

 Antal medlemmer: minimum 7 - maksimum 13 
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 Udpegning af engagerede borgere med erfaring inden for 
integrationsarbejde 

 Lønnet hverv i form af mødediæter 
 Frivilligbevis 

 Konsekvenser ved fravær 
 
Fra og med næste møde i Integrationsrådet ændres mødetidspunktet tilbage til 
kl. 17. 
 
Forslag til arrangement: ”Forum for Tro og Liv”. Vejle Kommune har modtaget 
en henvendelse fra Haderslev Stift vedr. et samarbejde mellem Vejle 
Kommune og Folkekirken om et dags-arrangement for kommunens religiøse og 
kulturelle grupper.  
 
Integrationsrådet sluttede op om forslaget fra Haderslev Stift om et dags-
arrangement med titlen "Forum for Tro og Liv" for at afsøge behovet for en inter-
religiøs og interkulturel samtale. Dette arbejde er indledningen til et nærmere 
samarbejde med det formål at etablere et forum med 2-3 faste møder om året 
bestående af repræsentanter fra Vejles mange både religiøse og kulturelle fora,  
 
Mustapha meldte sig som repræsentant for Integrationsrådet til at deltage i 
arbejdsgruppen, som skal udarbejde en projektplan for dags-arrangementet. 
 
Integrationsrådet mente, at det ville være en god idé at gøre sammensætningen 
af repræsentanterne bredere ved at omfatte flere forskellige kulturelle 
foreninger. 
 
 
Orientering fra formanden 
 
Waheed oplyste, at der skulle findes en ny repræsentant fra Integrationsrådet i 
Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum. Zarema tilbød at overtage posten fra 
januar 2022. 
 
Waheed orienterede om Integrationstræf 2021, der blev afholdt 8. november 
2021. En hovedpointe fra mødet havde været, at virksomhederne efterspørger 
medarbejdere med gode danskkundskaber. Emnet blev herefter drøftet af 
medlemmerne.  
 
Orientering fra medlemmerne 
 
Muhsin orienterede om Rådet for Etniske Minoriteters (REM’s) møde med 

udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye den 22. november 2021. 

. 
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På mødet fremlagdes rådets anbefalinger vedr. regeringens 37-timers reformudspil 

samt rådets anbefalinger om diskrimination for ministeren. 

 

Se mere om mødet på dette link: https://rem.d/news/ministermode-den-22-

november 

 
Orientering fra Byrådet 
 
Mustapha orienterede om resultatet af det just overståede kommunalvalg og dets 

indflydelse på sammensætningen af det kommende byråd i Vejle Kommune. 

 

Evt. 

 
Ingen 
 
 
Deltagere 

 

Muhsin Türkylimaz,, Mustapha Ali El-Ahmad, Natalija Petrova, Poul Erik Møller, 

Senaada Mehic, Waheed Watandost og Zarema Galaeva 
 

 
Fraværende 
 

Adisa Mulaberocevic, Anja Daugaard, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, 

Krestine Krogh Thomsen, Lone Lisby, Razija Salihovic, Rafael Shamri, Safet Bralic 

og Soheila Dadkhah 
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