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11. Godkendelse af referat 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Godkendelse af referatet fra mødet den 18. september 2014. 

BESLUTNING 

Referat blev godkendt. 
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12. Nyt fra foreningerne 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager punktet til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

Nyt fra foreningerne. 

BESLUTNING 

Arabisk kulturcenter har et projekt med at få indsamlet tøj til Irak.  I december 

arrangerer Arabisk kulturcenter og Kurdiske Forening fælles fest.  

  

Kurdisk- og Arabisk foreningen har sammen i november afholdet foredrag for de unge 

"Balance i i dit liv". Der var god opbakning.  

  

Fritidsudvalget har afholdt  fyraftensmøderne med stor succec. bl.a. med tema 

årshjulet, hvordan man kører en forening. 

  

  

På den International handicapdag uddeles prisen til Prisoverrækkelsen til en person i 

Næstved kommune som gør en forskel for borger med handicap. Indbydelsen sendes 

til sekretariatet. 

  

Naest ved Afrika planlægger decemeberfest 6. december for alle medlemmer og deres 

familier. 

  

Der er arrangeret møde med formanden for det politiske parti Sambia. Indbydelse 

sendes til sekretariatet. Opfordring at Dusan og John som byrådsmedlemmer deltager 

og byder velkommen. 

  

I øjeblikket er tilgang af nye medlemmer. 

  

Bestyrelsen i Naest Ved Afrika og Center for arbejdsmarked  har indgået en  aftale om 

de kan bidrage med hjælp på Susågården i forhold til ny ankommende borgere. 

  

John Lauritzen har modtaget en forespørgsel på, hvor det er muligt at leje lokaler. 

 Kan foreningerne evt. leje ud i det tidsrum de ikke selv benytter deres facilitereter. 

 Forespørge om evt. frivillighedsrådet kan bringe det videre i deres netværk.  

  

Forslag som kom frem undervejs  

  

Foreningernes hus, Kildemarksvej 70 

Sydpolen på Parkvej 

Grønnegades kaserne. 

Foreningsportalen på Næstved Kommunes hjemmeside. 

  

Integrationsrådet tager punktet op igen på et møde i foråret 2015. 
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Den Tamilske forening har holdt 2 store fester i forbindelse med deres 25 års 

jubilæum. Borgmester Carsten Rasmussen og Henning Jensen deltog til festen. 

  

I anledningen af jubilæet har der på Næstved Hovedbiblioteket været udstilling. Bl.a. 

med besøg af Trafikministeren Magnus Heunicke samt en artikel i Sjællandske. 

  

Til tempelfesten deltog 200-300 personer. Integrationsrådet var repræsenteret af 

Dusan. 
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13. Integrationsrådets fællesmøde 2014 rykkes til 

2015 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Integrationsråd fra Vordingborg og Lolland er interesseret i at holde et fællesmøde i 

Næstved med fokus på radikalisering af unge med anden etnisk baggrund end dansk.  

  

På fællesmødet vil PET komme og fortælle om problematikken. Derudover vil der blive 

erfaringsudvekslet Integrationsrådene imellem. Integrationsrådets fællesmøde foreslås 

rykket til februar 2014.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender at: 

1. Fællesmødet rykkes til februar 2015.  

2. Arbejdsgruppen samarbejder med administrationen i forhold til den videre 

planlægning af fællesmødet.  

SAGSFREMSTILLING 

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

tema. Dette års stormøde holdes som fællesmøde og rykkes til februar 2015. 

Administrationen har rettet henvendelse til Integrationsråd i Vordingborg og Lolland. 

Begge er meget interesseret i at samarbejde på tværs, videndele og 

erfaringsudveksle. Der afventes svar fra Faxe.  

  

Tema  

Tema for fællesmødet vil være radikalisering og rekruttering af unge herboende 

muslimer til Syrien, som ses i stigende grad. Administrationen undersøger om det er 

muligt at få en fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at holde oplæg om emnet.  

   

Arbejdsgruppe  

Arbejdsgruppen bestående af Hiba, Marina og administrationen arbejder videre med 

planlægningen i forhold til koordinering af mødet, indhold i drøftelser og 

erfaringsudveksling på tværs.  

  

BESLUTNING 

Det besluttet at arbejde videre med det beskrevet tema. Der skal arbejdes mere med 

at indarbejdet oplægget fra fra Kurdisk og Arabiskforening  "for meget og for lidt - 

Balance i livet" ind i programmet.  

  

Sekretariatet og arbejdsgruppen arbejdere videre. 
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14. Evaluering af informationsmøder om skolereformen 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Integrationsrådet har i samarbejde med Sydbyskolen holdt informationsmøde om 

skolereformen for etniske minoritetsgrupper den 5. november. Der var planlagt et 

tilsvarende møde på Kildemarksskolen den 12. november, der blev aflyst på grund af 

sygdom 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet evaluerer informationsmøder om 

skolereformen. 

SAGSFREMSTILLING 

Der er blevet holdt informationsmøde om skolereformen på Sydbyskolen den 5. 

november og et tilsvarende var planlagt den 12. november på Kildemarksskolen, men 

blev aflyst på grund af sygdom.  

  

Arbejdsgruppen (Dragan, Finn, Aligo, Isam og Marina) havde kontaktet Sydbyskolen 

og Kildemarksskolen, hvor begge skoleledere var interesseret i at samarbejde om 

informationsmøder om skolereformen for borgere med anden etnisk herkomst end 

dansk.  

  

Begge skoler har haft oplæg af generel karakter som er tilpasset den enkelte skole, 

stillet oplægsholder til rådighed, sørget for at indkalde til møderne og lagt lokale til.   

  

Integrationsrådets rolle har været at sørge for at så mange forældre som muligt fra de 

to skoler deltog.  

  

På Sydbyskolen deltog 8 andre udover Integrationsrådet.    

Baggrund  

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, der skulle komme med et forslag til hvilket fokus 

og hvordan Integrationsrådet kan støtte op om implementeringen af skolereformen til 

mødet den 12. juni.  

  

Kommunens to-sprogskonsulent har været kontaktet om ideen.  

  

BESLUTNING 

Formanden takkede Marina for den store indsats i forbindelse med planlægningen af 

møderne med skolerne. Oplægget på Sydbyskolen var godt, men tilslutningen var ikke 

så stor. 

  

Integrationsrådets medlemmer skal forsat medvirke til at få forældrene i 

foreningerene til at bruge skolens forældreintra. 

  



 

 

Integrationsrådet 27. november 2014  

 

7 

Pga. af sygdom blev arrangementet på Kildemarksskolen aflyst. 

  

Evaluering af skolemøderne skal bruges i Integrationsrådets årsberetning.   
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15. KL nye tiltag for flygtninge 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Kommunerne oplever et stigende antal asylansøgere, der kommer til landet, og 

Kommunernes Landsforening (KL) kommer derfor nu med foreløbige forslag til 

integrationsindsatsen. KL appellerer til, at kommunerne kan få lov at arbejde med 

integrationsindsatsen i et nyt lys. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet: 

1. Drøfter KL’s tiltag for flygtninge. 

2. Stiller sig til rådighed med viden og erfaringer for Beskæftigelsesudvalget.  

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsprogrammerne foreslår KL skal nytænkes og findes andre modeller, som 

medtager elementer fra det nuværende integrationsprogram suppleret med indsatser, 

der er relevante i forhold til en tilbagevenden. KL foreslår at der bliver kigget på 

følgende:   

Integrationsprogram: Der skal tænkes i nye baner for at sikre kapacitet til en 

tredobling af opgaven. Det gælder både i forhold til medarbejdere, fysiske faciliteter 

eller tilbudsmuligheder i form af virksomhedspraktikker, job med løntilskud m.v.  

Mindre bureaukrati og mere indsats omkring helbredsvurdering, integrationsplan og 

integrationskontakt: Kommunerne skal tilbyde helbredsvurdering til alle flygtninge, 

men det er allerede i dag svært at få aftalt tid med en læge – især i de egne af landet, 

hvor der er lægemangel 

Indsatsen over for børnene: I forhold til børnene rejser den midlertidige beskyttelse 

på et år en særlig udfordring i forhold til relevante tilbud. 

Boligplacering: Med en flerdobling af flygtningetallet stiller det større krav til 

kommunerne at skaffe en permanent bolig.  

  

Fordeling til kommunerne: Fordeling af flygtninge til kommunerne sker i dag på 

grundlag af kommunekvoter, der som udgangspunkt er baseret på, at alle kommuner i 

Danmark skal bidrage. Selve visiteringen til kommunerne står Udlændingestyrelsen 

for: 

  

 Det private udlejningsmarked  

 Statslige og kommunale muligheder  

 Muligheder i de almene boliger 

 Frivillige/civilsamfunds muligheder  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet tiltrådte indstillingen  

1/ Sagen blev drøftet. 
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2/Enighed om at foreningerne allerede løfter idag opgaver på frivillig bacis bl.a. ved 

ankomst at nye flygtninge. 

Integrationsrådet vil gerne via et brev henvende sig til CAM med cc. til BEU at de 

gerne via foreningerne kan være behjæpelig med ved behov at  

  

 sikre et "fællessprog" til nyankommende flygtninge 

 orientere om ledige boliger 

 selskab 

 frivillighed 

 Folder med foreningerne 

  

  

Udbrede et samarbejde med Næstved Sprog- og Integrationscenter og foreningerne. 

Foreningerne tilbyder at stiller sig til rådighed 1-2 gange årligt med det formål at 

præsentere foreningerne for at skabe synlighed til evt. nye medlemmer.  
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16. Integrationsrådets beretning 2014 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Integrationsrådet udarbejder årligt en beretning til Beskæftigelsesudvalget og byrådet 

om rådets aktiviteter og virke der efterfølgende bliver offentliggjort på kommunens 

hjemmeside 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet  

1. Drøfter årets aktiviteter 

2. Medvirker med input til Integrationsrådets beretning 2014  

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet skal ifølge forretningsordenen udarbejde en skriftlig årsberetning. 

  

2014 er det første år for det nye Integrationsråd 2014-17 efter kommunalvalget. Året 

bærer dermed præg af at rådet har skulle finde sin form med nye og gamle 

medlemmer. Rådet arbejder videre på det fundament som de tidligere råd har lagt.  

  

Den samlede beskrivelse af rådets aktiviteter vil endeligt fremgå af beretningen og 

rådets medlemmer opfordres til at bidrage.  

  

Bilag 

Udkast med foreløbige overskrifter til Integrationsrådets beretning 

BESLUTNING 

Det besluttes at medlemmer byder ind med tekst til aktiviterne, der har været afholdt 

i løbet af 2014. 

  

Sekretariatet Mette Jung Christensen skriver indlægget om Foreningernes dag. Aligo 

sender billederne ind. 

BILAG 

 Integrationsrådets beretning 2014 

  

  

Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Integrationsraadets_beretning_2014.pdf
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17. Informationsmøde fra Udlændingestyrelsen 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Integrationsrådet orienteres om åbent informationsmøde om ægtefællesammenføring 

og permanent opholdstilladelse. 

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

Den 19. november 2014 kl. 14-16 blev der holdt informationsmøde om ægtefælle-

sammenføring og permanent opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen på Næstved 

Hovedbibliotek. 

  

Direktør for Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet og et lille hold medarbejdere 

informerede om reglerne for ægtefælle-sammenføring og om betingelserne for 

permanent opholdstilladelse. Der blev også givet et kort overblik over aftalen om 

dansk statsborgerskab.  

Informationsmødet var åbent for alle at deltage, og henvendte sig til en bred 

målgruppe, fx kommunale integrationsmedarbejdere, medarbejdere hos jobcentrene, 

ansatte hos politiet, frivillige formidlere og alle borgere med interesse.   

Forud for informationsmødet blev der holdt et særskilt informationsmøde udelukkende 

for ansatte i kommuner, politi og hos andre myndigheder.  

  

Integrationsrådet havde en repræsentant med til mødet.  

  

BESLUTNING 

Arabisk forening deltog i informationsmødet, hvor der var stort fremmøde. 

  

Oplægget sendes til sekretariatet - Helle Waage-Jensen, som vil videreformidle det til 

rådet. 
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18. Forslag til mødeplan 2015 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet godkender 

1. Mødeplan 2015 

2. Træffer beslutning om, hvor møderne afholdes i de respektive foreninger 

SAGSFREMSTILLING 

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden § 5, skal der afholdes mindst 4 møder om 

året. 

  

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag. 

  

Mødeplan 2015 

  

 Torsdag den 26. februar kl. 17.00-20.00 ( datoen ikke endelig fastsat). 

Fællesmøde med PET og Integrationsrådene fra Fakse-, Vordingborg-, Lolland- 

og Guldborgssund Kommune. 

  

 Torsdag den 19. marts kl. 17.00-19.00 - Ordinærtmøde 

  

 Torsdag den 21. maj kl. 17.00-19.00 - Ordinærtmøde 

  

 August - datoen bliver udmeldt senere 

    - Dialogmøde med Beskæftigelsesudvalget. 

  

 Lørdag den 5. september  

    - Foreningernes dag 

  

 Torsdag den 10. september kl. 17.00-19.00 - Ordinærtmøde 

  

 Torsdag den 26. november kl. 17.00 -19.00 - Ordinærtmøde med efterfølgende 

julefrokost. 

BESLUTNING 

Mødeplanen blev godkendt. Sekretariatet booker medlemmerne. 

  

På næste møde tages mødeplanen op igen, for at fastsætte hvilken foreningerne der 

kan stille lokaler til rådighed. 
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19. Meddelser 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet tager  punktet til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

 Orientering fra Diskrimationsdøgn i Odense den 6. november. (se plancerne på 

hjemmesiden) 

 Evaluering af Kulturnat 2014 - Kontakt til Integrationsrådet vedrørende 

mulighederne for deltagelse af etnisk cafeer. 

BESLUTNING 

Plancherne fra Diskrimationsdøgn i Odense vil bliver lagt op på hjemmesiden. 

  

Planlægningsgruppen tager kontakt til foreningerne. 

  


