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8. Godkendelse af referat 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender referatet 

SAGSFREMSTILLING 

  

 Godkendelse af referatet fra den 23. februar 2017.  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.5.2017 

Referatet blev godkendt. 
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9. Meddelser fra formanden 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

 Nyt fra formanden 

  

REM - årsmøde 

Ny i Næstved - arrangement den 1. april 2017 

Kulturmøde den 9.5.2017 

Peter træder ud af Integrationsrådet 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.05.2017 

Dusan orienterede om REM´s årmøde.  47 kommuner er medlem af REM.  På 

baggrund af medborgerskabspolitik vil Århus Kommune gerne inviterer Næstved 

Kommune. 

Den 1. april afviklede CAM i samarbeje med Røde Kors og Sam-X arrangement for nye 

borgere.  Det var en stor succec. Foreningsmæssig var der ikke den store tilslutning. 

Biblioteket holdt kulturmøde den 9. maj. Meget fint arrangement. Rebecca udarbejder 

en hilsen til biblioteket. 

Næstved Frivilligcenter har udpeget nyt medlem til Integrationsrådet Ebbe Fossing. 

 Tak til Peter Petersen. 

I forbindelse med kommunalvalget den 21. november kan det nævnes at Dusan, Aligo 

og Hiba stiller op for socialdemokratiet. 
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10. Nyt fra foreningerne 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

 Nyt fra foreningerne. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet 18.5.2017 

John Lauritzen orienterede fra Beskæftigelsesudvalgsmøde at opbakning manglede til 

at tilbyde valgmateriale på anden sprog end dansk. Der arbejdes videre med andre 

løsninger. Flere foreninger gør opmærksom på,  at de selv oversætter valgmateriale. 

  

Frivilligcenter - Forventer at flytte i nye lokaler til august.  

  

Polsk - Dansk Forening - Deltog på bibioteket den 9/5 og vil gerne stille op ved lignede 

arrangementer. 

  

Næstved Tyrkisk Kulturforening - De har afholdt generalforsamling og valgt ny 

formand. Igangsat renovation af Imamens lejlighed pga. skimmelsvamp.  Der skal 

vælges ny imaman til næste år.  

  

Næstved Sprog- og Integrationscenter - Tilbyder fra 1. marts undervisning i Lejre 

Kommune og starter op pr. 1. august i Lollands Kommune. NSI lægger gerne hus til et 

lignende arrangement i forbindelse med kommunalvalget for 4 år siden, hvor politiker 

fra alle partier bliver inviteret. (Dusan og Sahra bliver tovholder) 

  

Den kurdiske forening i Næstved - Foreningen deltog på bibioteket den 7/5 med stor 

succes.   

  

Naest Ved Afrika -  Har afholdt generalforsamling. Aligo blev ny formand. I forbindelse 

med arrangement 1. april er der kommet 12 nye netværksfamilier, som skal deles 

mellem Sam-X, Røde Kors og Naest Ved Afrika. 

  

Arabisk Kulturcenter og Næstved Moské - I forbindelse med arrangementet den 7/5 

stillede foreningen med unge foredragsholder mellem 17 og 24 år. Foreningen 

arrangerer overnatningstur for henholdvis mor/datter far/søn på Enø. 
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11. Status på flygtninge 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

  

Center for Arbejdsmarked orienterer om de sidste nye tal på flygtningeområdet. 

Rebecca fremviser slidesshow på mødet. Disse plancher vil komme ud sammen med 

referatet. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.05.2017 

Rebecca orienterede om de nyeste tal på området. Se de vedhæftede plancher. 

Ny lov på vej, hvor det er muligt via repeatriering at modtage op til kr. 25.000 til at 

rejse tilbage til oprindelsesland. Kommunen søger gennem en pujle og i den anledning 

har CAM brug for at Rådet videreformidler budskabet til foreningerne. 

  

  

  

BILAG 

 Oplæg - Integrationsrådet 18 5 17 

  

  

Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Oplaeg__Integrationsraadet_18_5_17.pdf
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12. Orientering om status på Frivillig mentor-projektet 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

 Center for Arbejdsmarkeds vil på mødet orienterer om Frivillig mentor-projektet. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.5.2017 

Der var 17 deltager på sidste møde. 

Næste møde afholdes den 31/8 med plads til 70 deltagere pt. er der tilmeldt 17. Det 

appeleres til at Rådet deler materialet på forskellige medier. 

Materiale vedhæftet som bilag. 
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13. Foreningernes dag den 2.9.2017 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

Integrationsrådet har deltaget i Foreningernes dag siden 2009 og deltager igen i år 

med en stand lørdag den 2. september 2017.  

  

Foreningerne i Næstved Kommune har gennem en årrække afholdt foreningernes dag 

i Rådmandshaven bag administrationsbygningen. 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 afvikler i år rådets deltagelse uden bistand fra administrationen på 

dagen. Op til selve afviklingen laves der en aftale med administrationen om de 

praktiske foranstaltninger.  

  

Rådsmedlemmerne opfordres til at deltage aktivt i Integrationsrådets bod, da dette 

giver den bedste oplevelse for de besøgende. Dagen skal benyttes som et 

udstillingsvindue for Rådet til at gøre opmærksomme på sig selv og dets aktiviteter.   
  

ØKONOMI 

Udgifter til  

Æbler til uddeling 

kaffe til medlemmer 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.5.2017 

Rådet besluttede at deltage.  Der nedsættes en arbejdsgruppe som kigger på nye 

aktiviteter på dagen bestående af Sahra, Aligo og Isam. I løbet af august bliver resten 

af Rådet inddraget. 
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14. Opfølgning på Rådets fokuspunkter 2017 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Rådet drøfter hvordan den videre proces skal forsætte på 

fokusområdet 

SAGSFREMSTILLING 

  

På Rådets sidste møde blev det besluttet at arbejde videre med fokuset rettet mod de 

nyankommende flygtninge under 30 år. Hvordan vil Rådet arbejde videre med det 

udvalgte fokus område ? 

  

Integrationsrådet, 23.2.2017 

Fokusområde 2017 

Det blev besluttet at have fokus på nyankommende flygtninge under 30 år. 

  

Indsatsgruppen (Aligo, Hiba, Sahra og Ruban) skal afdække gruppens forholde. Det vil 

sige hvordan oplever de nye unge integrationen. Afdække mulige indsatsområder som 

Integrationsrådet kan gøre Beskæftigelsesudvalget opmærksomme på. 

  

Der arbejdes med at få etableret et møde med Beskæftigelsesudvalget i efteråret, 

hvor rådet kan præsentere den viden der er indsamlet. 

  

Det næste møde er den 18/5. Til mødet den 18/5 skal indsatsen gruppen have 

planlagt/inviteret de unge. Have foreberedt spørgsmål.  

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.5.2017 

Arbejdsgruppen fra foreningernes dag arbejder videre med at udarbejdet nogle 

vinkler/nye ideer til input med arbejde med de unge til at fremlægge på mødet i 

Beskæftigelsesudvalget. 

  

Arbejdsgruppen består Aligo, Isam og Sahra. 
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15. Eventuelt 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet tager orientering til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

 Sager til eventuelt 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 18.05.2017 

Rebecca orienterede om projektet fra DGI med at få flere unge etniske danske til at 

blive hjælpetræner i foreningerne.  Flyers er vedhæftet som bilag. Kontaktperson Tim 

Kristensen. Tim tager også gerne ud til foreningerne, hvis der er behov. 

BILAG 

 Flyers - Vil du være hjælpetræner_Tryk_14804 

  

 

 

 

 

  

Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Flyers__Vil_du_vaere_hjaelpetraener_Tryk_14804.pdf
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Mødet hævet kl.  

 

Underskrifter 

Dusan Jovanovic (A) 
 

John Lauritzen (A) 
 

Gunver Birgitte Nielsen (C) 
 

 

 

 


