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3. Godkendelse af referatet 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender referatet fra 12. juni 2014 

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet skal godkende referatet. 

BESLUTNING 

Godkendt. 
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4. Stormødet 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Integrationsrådets stormøde holdes primo november 2014. Og det foreslås at blive 

holdt som fællesmøde med integrationsråd fra Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.  

  

Mødet vil have rekruttering af unge med anden etnisk baggrund end dansk og PET vil 

komme og fortælle lidt om problematikken. Derudover vil der blive erfaringsudvekslet 

Integrationsrådene imellem.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet nedsætter en arbejdsgruppe der 

arbejder videre med planlægningen af fællesmødet.  

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet holder årligt et stormøde hvor der bliver sat fokus på et aktuelt 

tema. 

Integrationsrådet drøftede på sit første møde ungeproblematikken og har tidligere 

udtrykt ønske om at komme i dialog med andre integrationsråd for at 

erfaringsudveksle og netværke. Så i år vil Integrationsrådet arbejde på at holde et 

fællesmøde på tværs af integrationsråd i Vordingborg og andre nærtliggende 

kommuner.   

  

Tema  

Dette års tema for stormødet/fællesmødet vil være rekruttering af unge herboende 

muslimer til Syrien.  

  

Rekrutteringen af unge foregår gennem de sociale medier og ved at de militante 

islamister herhjemme tager ud i udsatte boligområder eller ungdomsklubber, hvor de 

unge først rekrutteres til at blive en del af de militante grupper og siden overbevist 

om, at de skal rejse til Syrien. Som et særligt dansk fænomen i forhold til andre 

europæiske lande ser PET også, at der med en vis succes rekrutteres i det kriminelle 

miljø. 

  

»PET har fra starten sagt, at dette ikke er et problem, som de selv kan løse, men at 

det kræver en bredere indsats fra myndighedernes side. Man løser ikke problemet ved 

strammere lovgivning. Man løser det ved at poste flere ressourcer i det præventive 

arbejde.« (Jyllandsposten 23.11.13)   

  

Arbejdsgruppe  

Der nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder videre med planlægningen af 

fællesmødet.  

BESLUTNING 

Rådet bakker op om ideen med en møde hvor PET deltager samt at invitere flere 

Integrationsråd. (Vordingborg, Faxe, Guldborg Sund og Lollandskommune). 

  

Administrationen arbejder på at indgå en aftale med div. kommuner. Der nedsættes 

en arbejdsgruppe bestående af Hiba og Marina.  
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5. Evaluering af deltagelse på Foreningernes dag 2014 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Integrationsrådet deltager årligt til Foreningernes dag og har igen i år været 

repræsenteret ved en stand. Det foreslås derfor at Integrationsrådet næste år deltager 

uden støtte på dagen fra administrationen.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender forslag om afhentning af 

pavillon og materiale næste år til brug for deltagelse på Foreningernes Dag.  

Administrationen indstiller,  

SAGSFREMSTILLING 

Næstved Kommune har gennem en årrække afholdt foreningernes dag. Foreningernes 

dag er et heldags arrangement, hvor en lang række af de frivillige foreninger i 

Næstved Kommune er repræsenteret. Dagen byder på en lang række forskellige 

aktiviteter, der alle tager sit afsæt i den enkelte forening og dennes særkende.  

  

Integrationsrådet var igen i år tilmeldt Foreningernes Dag lørdag den 6. september 

2014. Arrangementet foregik fra kl. 11.00-16.00 i Rådmandshaven.   

  

Integrationsrådet deltog på dagen med en pavillon, banner og roll-ups og uden tema 

for standen, da der blev lagt vægt på at Integrationsrådet er nyt og lige skal finde sine 

ben. Rådsmedlemmerne fik snakket med interesserede besøgende og delt den nye 

Integrationsrådsfolder ud.  

  

Rådet har løbende fået etableret et mere professionelt markedsførings setup, 

bestående af banner og roll-ups. Fordelen er et genkendeligt udtryk, men også en 

betydelig lettere opsætning og nedtagning. Derfor foreslås det at rådsmedlemmener 

selv sørger for afviklingen og bemandingen af standen til næste år.  

BESLUTNING 

Evaluering af foreningernes dag. Det var en fælles oplevelse, at der var færre deltager 

i år, men flere foreninger var alligevel godt besøgt. Begrundelsen må være, der 

foregik  flere arrangementer rundt omkring i kommunen.   

  

  

Næste år bør det undersøges om, 

1. Rådet skal slå sig sammen med Frivillighedsforeningen på dagen. 

2. Integrationsrådets folder fordeles ud til foreningerne, der deltager på Foreningernes 

dag. 

3. Integrationsrådet bevarer egen stand og står for for afvikling som beskrevet i 

dagsorden. 
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6. Integrationsrådets hovedaktivitet 2014 - 

skolereformen 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Integrationsrådet ønsker at støtte op om informationen af skolereformen. Dette vil 

rådet gøre ved at tilbyde skolerne samarbejde om et informationsmøde for forældre 

med anden etnisk baggrund.  

  

Alt efter behov fra skolerne kan rådet holde ca. 1-3 informationsmøder.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet drøfter det videre arbejde med dette 

års tema 

SAGSFREMSTILLING 

På Integrationsrådets møde den 22. maj blev det besluttet at Integrationsrådet vil 

arbejde med skolereformen i 2014. Da skolereformen er meget omfattende besluttede 

rådet at nedsætte en arbejdsgruppe (Dragan, Finn, Aligo og Marina) der skulle komme 

med et forslag til hvilket fokus og hvordan Integrationsrådet kan støtte op om 

implementeringen af skolereformen til mødet den 12. juni.  

  

Skolereformen  

Kommunens to-sprogskonsulent kan godt se at der er et behov for at informere om 

skolereformen og der er udarbejdet materiale vedrørende ”Nye fælles mål ift. faget 

dansk som andetsprog (DSA)”. Konsulenten pointerer at timingen ift. hvornår 

møderne holdes er afgørende, men kan ikke sige noget om hvornår den enkelte skole 

vil synes tidspunktet er rigtigt. Så der skrives ud til skolerne med tilbuddet og 

afventes svar.  

Integrationsrådet regner med at kunne samarbejde om 1-3 informationsmøder.  

BESLUTNING 

Arbejdsgruppen har kontaktet Kildemarksskolen og Sydbyskolen. Begge skoleleder vil 

gerne bakke om tilbuddet. Marina kontakter skolelederne og få aftalt  datoer i starten 

af november. Datoerne meldes hurtigst muligt ud til Rådet efterfølgende. 

  

Integrationsrådets rolle er at arbejde på at så mange forældre fre de 2 skoler møder 

frem.  

  

Skolerne indkalder og afholder mødet for 2. sproget forældre. Skolen leverer 

materialet og lægger lokaler til. Rådet skal være bredt repræsenteret på dagen og evt. 

tolke, hvis det er nødvendig.  

  

Isam træder ind som medlem i arbejdsgruppen.  
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7. Information fra dialogmøde med det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Det Lokale Beskæftigelsesråd har årligt holdt et dialogmøde hvor Integrationsrådet er 

inviteret. Integrationsrådet var flot repræsenteret på mødet, hvor temaet var 

ungeindsatsten på beskæftigelsesområdet.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

  

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er sammensat af repræsentanter for bl.a. 

Kommunalbestyrelsen og faglige organisationer. 

  

Beskæftigelsesministeriet tildeler hvert år LBR midler. Formålet med midlerne er at 

iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, 

der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at 

personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Aligo Francis er udpeget 

som repræsentant til LBR.   

  

Medlemmer fra Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Det Lokale 

Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, repræsentanter for Uddannelsesrådet samt 

medarbejdere i Næstved Kommune med særlig relation til beskæftigelses- og/eller 

ungeområdet var inviteret til dialogmøde den 28. august.   

  

Dialogmødet handlede om beskæftigelsesindsatsen i kommunen i 2015. Som noget 

nyt var der indlagt en temadrøftelse i mødet, for derigennem at sætte et særligt fokus 

på en udvalgt målgruppe; de unge, der lige nu rammes af reformer fra mange sider.  

BESLUTNING 

Rådet tog orienteringen til efterretning. Opfølgningen fra dialogmødet sendes ud 

sammen med referatet. 

  

  

Næste møde i Det lokale beskæftigelsesråd er den 29. september 2014. 
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8. Information fra Rådet for Etniske Minoriteter (REM) 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Det første møde i Råd for Etniske Minoriteter (REM) er holdt og Næstved Kommunes 

repræsentant fra Integrationsrådet er Sahre Yûcel Buruk, som vil give en status.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) er oprettet i 1999 med vedtagelsen af 

Integrationsloven. 

  

Rådet vil fra 2014, på grund af en lovændring, komme til at bestå af 5 medlemmer 

med et repræsentantskab bestående af en repræsentant fra hver kommune.  

  

REM vejleder integrationsministeren i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere 

og integration.  

  

Sahre Yûcel Buruk er Integrationsrådets udpeget repræsentant og har deltaget i første 

møde i REM.  

BESLUTNING 

Tilbagemeldingen til Rådet er, at REM endnu ikke er sammensat. 
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9. Meddelelser  

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager meddelserne til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

Frivilligmarked  

Der er frivilligmarked den 26. september kl. 12-17 i Gl. Ridehus, Grønnegades 

Kaserne Kulturcenter i Næstved. De frivillige sociale foreninger inviterer til dialog og 

netværk under parasollerne. Der er gratis kaffe og kage til de første 100 besøgende.  

  

Flygtningekvoter  

Næstved Kommune får den årlige orientering fra KKR Sjælland om kommunekvoterne 

for flygtninge. Næstveds andel er blevet på 77 flygtninge ud af den samlede 

Sjællandske regionskvote på i alt 727.  

Der har været følgende stigning i flygtningekvoter:  

Juni 2013: 32 

Marts 2014: 56 

Juni 2014: 77  

BESLUTNING 

Gensidig orientering fra formanden. 
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10. Nyt fra foreningerne 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Rådet tager punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Nyt fra foreningerne 

BESLUTNING 

Der var sket en fejl og punktet nyt fra foreningerne manglede. Derfor sat på 

efterfølgende. 

  

Marokkansk forening har afholdt bazer og koncert i Ridehuset i Næsved. 

Arrangementet foregik den 7. september og var en stor succec. 

  

Opfordring til alle foreningeren om at besøge Frivilligmarked 2014 den 26. september 

fra kl 12.00-17.00. 

  

I januar 2015 er Næstved Bibliotek ved at planlægge et arrangement, hvor de ønsker 

deltagelse fra rådet. Hiba undersøger nærmere hos Sahre. 

  

Kurdisk forening har indgået samarbejde med Næstved Gymnasium. Gymnastiet 

arrangerer en tur til Tyrkiet for eleverne til februar 2015. Kurdisk forening skal hjælpe 

med den historiske del. 

  

Mandag den 15. september var Isam inviteret i TV-2 Øst til interview om 

udfordringerne på arbejdsmarked. 

  

Frivilligcenter Næstved vil gerne være vært ved et Integrationsrådsmøde. Mødeplanen 

for 2014 er fastlagt, men tages med til næste års mødeplan. 

  

  

Næstved Sprog- og Integrationsråd har haft besøg af Lars Løkke Rasmusen. Et rigtig 

godt møde. 
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Mødet hævet kl.  
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