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1. Godkendelse af referat 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller at Integrationsrådets tager punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet skal tage stilling til om referatet fra den 27. november 2014 kan 

godkendes 

BESLUTNING 

Integrationsrådet 19.03.2015 

Referatet blev godkendt 
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2. Nyt fra foreningerne 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Intetrationsrådet 

 INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet punktet til efterretning  

SAGSFREMSTILLING 

Nyt fra foreningerne.  

BESLUTNING 

Integrationsrådet 19.03.2015 

Kurdisk forening har flere aktiviteter i gang 

 IT kurser for deres medlemmer. Eksempelvis med fomålet om, at finde en 

praktikplads til de unge. 

 Oplæg om Kurdistan og beboerne der immigrede og deres oplevelser. 

 Arabisk sprogundervisning på Kildemarksskolen. 

 29. marts var der arrangement for unge om radikalisering for foreningens egne 

medlemmer. 

  

Der er lavet en aftale mellem Center for Arbejdsmarked (CAM) og Naest Ved Afrika i 

forbindelse med modtagelsen af flygtninge. Foreningen går ind og er behjælpelig, hvor 

de kan, for at sikre den bedst mulige overgang. 

  

Der i længere tid kørt et IT projket igangsat af Integrationsrådet i Tyrkisk forening. 

Undervisnignen fungerer fint og er nu udvidet til mændene. Foreningen er i gang med 

at undersøge mulighederne for at få en projektor til fælles undervisning. 

  

Den 30. april er der citynigth, hvor Filippinsk forenig og Naest Ved Afrika deltager. 
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3. Evaluering af fællesmøde den 25. februar 2015 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

Integrationsrådet holdte dialogmgøde den 25. februar med integrationsrådene fra 

Vordingborg og Lolland med fokus på temaet radikalisering. Hüseyin Atik fra Pet 

holdte oplæg om temaet og blev efterfulgt af et oplæg af Isam Saeed om "Balance i 

livet" - balance mellem religion og hverdagens udfordringer. 

Oplæggene blev fulgt af dialog på tværs. Dialogen gik på samabejde på tværs af 

rådene og mulige fællestemaer. 

 INDSTILLING 

 Administrationen indstiller, at; 

  

1) Integrationsrådet evaluerer dialogmøde med integrationsrådene fra Vordingborg og 

Lolland med fokus på radikalisering 

  

2) Rådet udpeger det medlem, der fremadrettet skal være kontaktperson i 

samarbejde med de andre integrationsråd.  

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet holdte onsdag den 25. februar dialogmøde med integrationsrådene 

fra Vordingborg og Lolland under temaet radikalisering. Guldborgssund har ikke noget 

integrationsråd, men en embedsmand var inviteret på baggrund af deres interesse i 

oprettelse af et råd i kommunen. Embedsmanden var dog forhindret i at deltage. 

  

Hüseyin Atik fra Politiets Efterretningstjenste (PET) holdte oplæg om emnet 

radikalisering og rekruttering af unge herboende muslimer til Syrien. Han lagde vægt 

på, at dem der bliver radikaliseret ikke kan sætte i en bestemt kasse.  Der er forskel i 

alder, socioøkonomiske forhold og etniske baggrund. Og Hüseyin fortalte om PET´s 

præventive indsats og tilgang. Deltagerne var meget engageret under oplægget og 

spurgte meget ind til Hüseyins erfaringer og delte af deres egne. 

  

Efter oplægget om radikalisering fortalte Isam Saeed fra Næstved Kurdiske Forening 

om "balance i livet" - balance mellem religion og hverdagens udfordringer. Det var et 

spændende og levende oplæg, der kom ind på de mange områder, man skal være 

opmærksom på for at skabe balance i sin hverdag. 

  

Mødet sluttede af med dialog på tværs af integrationsrådene i tre grupper. Gruppene 

drøftede hovedsageligt, hvilke erfaringer og temaer der kunne være interessante at 

samarbejde om. Flere pegede på de unge og muligheden for at koordinere et SSP 

samarbejde, da kommunerne ligger i samme politikreds. 

  

Der var også stor opbakning til at mødes igen på tværs af rådene. Flere foreslag kom 

frem til hvordan kontakten og samarbejdet kan fortsætte løbende, herunder at der 

skulle være en kontaktperson fra hvert af de tre integrationsråd.  

  

Bilag 

Opsamling fra dialogmøde med integrationsrådene fra Vordingborg og Lolland.  
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BESLUTNING 

Integrationsrådet, 19.03.2015 

  

Alle deltagerne syntes det var en rigtig god aften, der var godt planlagt og 

struktureret. De eksterne deltagere satte stor pris på at Næstved Integrationsråd 

havde taget initiativ til mødet og muligheden for at udveksle erfaringer. 

  

Til næste fællesmøde ønskes der mere tid til dialog på tværs. 

  

Vordingborg Integrationsråd tilbyder at være vært for næste fællesmøde. 

  

Fortsættelse af samarbejde på tværs af rådene 

Rådene blev enige om at fastholde samarbejdet på tværs. Næstved Integrationsråd 

valgte Aligo og Marina som repræsentanter til en arbejdsgruppe, der sammensættes 

af medlemmer fra lle rådene. 

  

Denne arbejdsgruppe skal vidensdele på tværs og repræsentanterne skal tage viden 

med tilbage til det enkelte råd de repræsentere. 

Arbejdsgruppen skal fokusere på. 

 Hvordan rådene kan inspirere hinanden på tværs  

 Hvad rådene kan lære af hinanden  

 Hvilken opgaver/emner rådene arbejder med  

 Afdække hvor der muligheder for samarbejdesmuligheder i praksis  
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4. Opfølgning på KL´s nye tiltag for flygtninge 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Som opfølgning på drøftelse af KL´s nye tiltag for flygtninge, har Integrationsrådet 

bedt administrationen om at kontakte Center for Arbejdsmarked (CAM), der varetager 

integrationsindsatsen. Integrationsrådet vil gerne stille sig til rådighed i forhold til at 

støtte op om de funktioner, der kan varetages som frivillig.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

De etniske minoritetsforeninger løfter allerede i dag opgaver på frivillige basis bl.a. 

ved ankomst af nye flygtninge. 

  

Integrationsrådet besluttede på mødet den 27. november at kontakte Center for 

Arbejdsmarked med orientering til Beskæftigelsesudvalget, at de gerne vil via 

foreningerne være behjælpelige 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. 

 De etniske minoritetsforeninger tilbyder at stille sig til rådighed 1-2 gange 

årligt, med det formål at præsentere foreningerne for at skabe større 

synlighed.  

  

KL forslår at integrationsprogrammet skal nytænkes og der skal findes andre modeller, 

som medtager elementer fra det nuværende integrationsprogram, gerne 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, og 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 områder med 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: 
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Med en flerdobling af flygtningeantallet stiller det større krav til kommunerne, at 

skaffe en permanent bolig. 

  

Fordelingen til Kommunerne: 

Fordelingen af flygtninge til kommunerne sker i dag på grundlag af kommunekvoter. 

Kvoterne er som udgangspunkt baseret på at alle kommuner i Danmark skal bidrage. 

Selve visiteringen til kommunerne står Udlændingestyrelsen for: 

  

 det private udlejningsmarked 

 statslige og kommunale muligheder 

 mulighederne i de almene boliger 

 frivillige/civilsamfunds muligheder 

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet. 19.03.2015 

Den faglige leder for integrationsteamet i Næstved fortalte om ændringer i 

integrationsindsatsen. Man vil nu kombinere den sproglige og praktiske indsats. 

Tidligere har man haft fokus på at give flygtninge  sprogelige kompetencer først og 

dernæst kan de komme på arbejdsmarked. Dette vil man nu kombinere og sørge for 

at de kommer på arbejdsmarkedet før de sproglige kompetencer er på plads. 

  

I forhold til boligplacering så har man fokus på at benytte en paragraf om betaling af 

transport til flygtninge til og fra boligen. Paragraffen er ikke ny, men er ikke blevet 

benyttet i så høj en grad. 

  

Derudover skal beskæftigelsesindsatsen skærpes og integrationsplanen kortes ned til 

3 år. 

  

De etniske minoritetsforeninger vil hjælpe med deres kendskab til flygningenes 

kulturelle baggrund og det medmenneskellige aspekt  i det omfang det er muligt. 

  

Derudover gjorde Integrationsrådet opmærksom på, at der er en problematik omkring 

uunyttede kompetencer hos højtuddannede flygtninge, der ender som ufaglærte i 

Danmark.  

  

Rådet mener, at man ikke skal se begrænsninger og krav i forhold til flygtningene. 

  

Der er skepsis i rådet ift. flygtningenes start i Danmark da deres baggrund både privat 

og professionel vil være meget forskellige og nogle har også ubehandlede psykiske 

lidelser. 

  

Rådet foreslår, at der bliver skabt dialog med de lokale erhvervsdrivende ift. at få 

flygtninge i beskæftigelse. 
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5. Integrationsrådets beretning 2014 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  Integrationsrådet udarbejder årligt en skriftlig årsberetning. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender beretningen for 2014.  

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet skal ifølge forretningsorden 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 fremgår af beretningen  og rådets 

medlemmer har bidraget til beretningen med tekst og billeder.  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 19.03.2015 

Godkendt. 
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6. Integrationsindsatsen i forhold til den forhøjede 

flygtningekvote 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Flygtningekvoten er blevet hævet fra 77 til 225 og en tilsvarende stigning på 

landsplan. Der skal der arbejdes mere intensivt med boligplacering, frivilligindsatsen, 

udbytte af danskundervisning, beskæftigelsesindsatsen og ressourcer. 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager punktet til 

efterretning. 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet: 

  

1) drøfter punkt 1-2 

  

2) tager orienteringen til efterretning fra punkt 3-5  

SAGSFREMSTILLING 

Næstved kommune er i brev af 23. januar 2015 fra KL blevet orienteret om en 

forhøjelse af flygtningekvoten fra de oprindelige 4.000 til 12.000 flygtninge på 

landsplan. Næstved Kommunes andel er en kvote på i alt 225 flygtninge i 2015. Den 

tidligere udmeldte kvote for 2015 var 77 flygtninge, men blev senere forhøjet med 

100 % til 154 flygtninge i 2015. 

  

Det forhøjede antal flygtninge giver anledning til, at der arbejdes endnu mere 

intensivt med følgende områder: 

  

1. Boligplacering 

Det er svært at skaffe billige boliger til de mange nye flygtninge og de fleste bor 

derfor i midlertidige boliger forskellige steder i Næstved Kommune (Hammer, Ndr. 

Farimagsvej, Troensevej og Vandrehjemmet). Der er derfor behov for et større fokus 

på at få flygtningene videre fra de midlertidige boliger og ud i egne permanente 

boliger. 

  

2. Frivilligindsatsen 

Center for Arbejdsmarked ønsker et øget samarbejde med de frivillige organisationer. 

Der er lige indgået fornyet samarbejdsaftale med Sam-X, hvor en af de nye aktiviteter 

er deltagelse i undervisning på Næstved Ressource Center (for nye flygtninge) og 

deltagelse i åbent hus på Troensevej hver torsdag eftermiddag.  

  

3. Udbyttet af danskundervisning 

Der er i Center for Arbejdsmarked et ønske om at danskundervisning og den 

beskæftigelsesrettede indsats i højere grad kombineres for at sikre borgerens chancer 

for hurtigst muligt at blive selvforsørgende. 

  

4. Beskæftigelsesindsatsen 

Der er oprettet et forløb på Næstved Ressource Center for nyankommende flygtninge. 

Formålet er dels at støtte nyankomne flygtninge, yde praktisk støtte og få afdækket 

beskæftigelse- og uddannelsesmuligheder hurtigst muligt. Der er bestilt en analyse af 

arbejdsmarkedet i Næstved Kommune. Analysen skal give overblik over hvor der er 

størst mulighed for at komme i arbejde inden for 1 år, samt hvad kravene er for at 
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komme i arbejde. Derudover implementeres virksomhedkonsulent Bigmans introhold i 

Næstved Ressorce Centers forløb for nyankomne flygtninge.  

  

5. Ressourcer 

Det forhøjede flygtningeantal har givet anledning til at kigge på ressourcer både i 

Integrationsteamet og på Næstved Ressource Center. Der er pt. to 

sagsbehandlerstillinger og en virksomhedskonsulentstilling slået op.  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 19.03.2015 

1. Flygtninge vurderes ift. deres integrationsplan - dem med uddannelse og dem 

uden. I forhold til  højtuddannede flygtninge samarbejde CAM med International 

House. 

  

CAM er myndighed og har ikke ressourcer/mulighed for den nære kontakt. Derfor vil 

de gerne samarbejde med flere foreninger, der kan tage den nære kontakt. PÅ 

nuværende tidspunkt har de en fast aftale med Sam-X. På sigt kan der komme et 

lavpraktisk forløb med screening på foreningerne. 

  

I forhold til pkt. 1-2 drøftede rådet, at de kan støtte op med PC kurser, diverse 

arrangementer, lektiehjælp, være rollemodeller og hjælpe med praktiske gøremål i et 

vist omfang. 

  

Emnet kan sendes direkte til det tværkommunale samarbejde mellem 

Integrationsrådene. 

  

Biblioteket udbyder diverser kursus muligheder. 

  

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Sahra, Hiba og Isam der kigger på 

modtagelse af flygtninge der sikre den nære kontakt ift. de etniske 

minoritetsforeninger. 

  

2. Orienteringen er taget til efterretning. 
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7. Integrationsrådets stormøde 2015 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Integrationsrådet holder årligt et stormøde. I forlængelse af de engagerede drøftelser 

på fællesmødet omkring radikalisering er det oplagt det også bliver temaet for dette 

års stormøde. 

INDSTILLING 

 Administrationen indstiller, at Integrationsrådet 

  

1) drøfter tema for dette års stormøde 

2) godkender administrationens videre arbejde med planlægning af stormødet. 

  

  

SAGSFREMSTILLING 

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet holde et stormøde årligt. I 

forlængelser af de engagerede drøftelser på fællesmødet omkring radikalisering er det 

oplagt, at det også bliver temaet for dette års stormøde. 

  

Tema og relevant interesser 

Rådet holdte dialogmøde med integrationsrådene fra Vordingborg og Lolland under 

temaet radikalisering. Og på denne baggrund videreføres temaet til et lokalt afholdt 

stormøde, hvor relevante lokale interessenter inviteres. Disse intressenter er 

kommunes tosprogskonsulent, SSP, UU, repræsentanter for Center for Arbejdsmarked 

mv. 

  

Oplæg 

Til dialogmødet holdte Hüseyin Atik fra Politiets Efterretningstjenste (PET) præventive 

center oplæg om radikalisering. Oplægget gav anledning til en masse spørgsmål. Til 

det lokale stormøde skal oplægget vinkles til hvordan Næstved lokalt kan forholde sig 

til radikalisering, og hvilken pointer kommunen kan fokusere på. Den præventive 

indsats kan også med fordel uddybes i forhold til "forbyggelsestrekanten". 

Administrationen undersøger, om der er andre relevante oplægsholdere eksempelvis 

fra diskriminationsdøgnet. 

  

Dialog 

Deltagerne til stormødet skal som udgangspunkt dele deres erfaringer og tale om 

mulige præventive indsatser i Næstved. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 19.03.2015 

1. Rådet ønsker at temaet foldes mere ud på stormødet. Radikalisering skal forklares 

dybere hvordan det kommer til udtryk,  ikke kun i fysiske manifestationer. Det skal 

ligeledes blive klarere om, hvad det er muligt at gøre lokalt i forhold til den 

præventive indsats. 

  

2. Godkendt.  
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8. Meddelelser 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

 INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Arrangement på Næstved Hovedbibliotek 

Den 19. november 2014 jk, 14-16 blev der holdt informationsmøde om 

ægtefællesammenføring og permanent opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen på 

Næstved Hovedbibliotek. 

  

Arabisk forening deltog i informationsmødet. 

  

Kunstmesse - kunst med Sjæl 

Det er en messe med kunstnere fra varmestuer, væresteder, herberg og kunstnere 

med tilknytning til psykiatrien. Messen holdes den 16. - 17. maj 2015 kl. 10-16. 

  

Godkendt mødeplan 2015 

Rådet har godkendt mødeplanen på mødet den 27/11-2014. Foreningerne skiftes til at 

være vært ved møderne. Foreningerne kontakter Helle Waage-Jensen og melder 

tilbage, hvornår de ønsker at være værter. Kontakt oplysninger til Helle mailadresse 

hewaa@naestved.dk eller telefonnummer 5588 5012. 

  

Mødeplan: 

21. maj kl. 17-19 

Dialogmøde med bl.a. beskæftigelsesudvalget i august. Rådmandshaven 

10. septemper kl. 17-19 

26. november kl. 17-19 (efterfølgende julefrokost)  

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 19.03.2015 

Nødhjælpsdepotet har tilbudt at lægge lokaler til rådets møde den 21. maj. 

  

  

  

mailto:hewaa@naestved.dk
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9. Medborgerskabepolitikken 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

Medborgerskabspolitikken er blevet implementeret i to faser og den overordnede 

evaluering er at medborgerskabet i Næstved kommuner lever i bedste velgående. 

 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

Medborgerspolitikken blev vedtaget i 2009, og implementering af politikken blev delt 

op i to faser med tre indsatsområder i hver. 

  

Implementeringsfase 1, med fokus på indsatsområderne medborgerskab gennem 

naboskab, arbejde og fritids- og foreningliv, blev udført ultimo 2011 til ultimo 2012. 

  

Implementeringsfase 2 udførtes i 2013 og havde fokus op indsatsområderne 

medborgerskab gennem børn, uddannelse, kulturelle og fælles oplevelser. Under 

indsatsområderne var der fokus på eksisterende initiativer, der understøtter 

Medborgerskabspolitikken. 

  

Fase 2 var af en afdækkende karakter. 

  

Eksempler på eksisterende initiativer i 2013 

Medborgerskab gennem børn: 

I arbejds- og strategigrundlaget, der er basis for arbejdet med børn i alderen 0-6 år, 

kan der drages mange paralleller til Medborgerpolitikken. På børneområdet findes der 

også mange indsatser som eksempelvis forældresamarbejde, "Barnet i centrum" (et 

landsdækkende forskningsprojekt om aktionslæring som Næstved kommune deltager 

i), flerfamilietilbud, ressourcergrupper, inklusionsnetværk og børneintra. 

  

Medborgerskab gennem uddannelse: 

Det arbejdes med informative tiltag som bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledere, 

brobygning og intromøder. Kommunen har et uddannelsesråd, der sørger for bredt og 

tværgående samarbejde. Folkeskolereformen har bl.a. fokus på læring, samarbejde 

med forældre, erhvervslivet og lokalsamfundet. Et andet fokusområde er fastholdelse 

gennem forskellige projekter.  

  

Medborgerskab gennem kulturelle og fælles oplevelser: 

Kommunenes kulturstrategi medvirker bl.a. til, at borgerne involverer sig aktivt i 

kulturlivet, at rammebetingelserne for amatører og kulturelle ildsjælde forbedres, at 

alle aktiviteter der igangsættes af unge under 18 år får særlige gunstige vilkår mm. 

Fælles oplevelser og kulturelle aktiviteter støttes med diverse puljemidler. I oversigten 

kan der ses en lang række eksempler på konkrete projekter, de er blevet støttet enten 

økonomisk eller med konsulentbistand. Der etableres aktivitetsredskaber og afholdes 

diverse åbne arrangementer og meget mere. 

  

Ambassadørkorps for medborgerskab: 

Efter vedtagelsen af politikken blev der i 2010 oprettet et ambassadørkorps for 

medborgerskab, bestående af 27 ambassadører med interesse i de tre indsatsområder 



 

 

Integrationsrådet 19. marts 2015  

 

14 

under implementeringsfase 1. Ambassadørkorpset blev oprettet for af understøtte 

aktiviteter i implementering af politikken. 

  

Ambassadørkorpset blev inddraget i implementeringsarbejdet i det omfang det gav 

mening. Efterfølgende blev det opløst, da ambassadørerne var naturlige aktive 

medborgere i andre sammenhænge eksempelvis lokalråd og foreninger. 

  

Overordnet evaluering af implementering af Medborgerskabspolitikken: 

Selvom der ikke bliver talt om medborgerskab til dagligt, så lever det aktive 

medborgerskab og dermed Medborgerskabspolitikken i bedste velgående. 

Medborgerskabet ses i de små nære handlinger, når fru Hansen bliver hjulpet over 

vejen, de større mere organiserede indsatser gennem foreningslivet og andre lokale 

aktører, borgere der brænder for at gøre en forskel. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet 19.03.2015 

Punktet udsættes til næste møde den 21.05.2015  
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10. Eventuelt 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Sager til eventuelt  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 19.03.2015 

Der var intet til eventuelt.  

  


