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1. Godkendelse af referatet 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Rådet godkender punktet 

SAGSFREMSTILLING 

  

  

Godkendelse af referatet fra den 1. december 2016 

BESLUTNING 

Integrationsrådet 23.2.2017 

Referatet godkendt. 
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2. Nyt fra foreningerne 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orientering til efterretning 

 

SAGSFREMSTILLING 

Medlemmerne orienterer om nyt fra foreningerne. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet 23.2.2017 

  

Nyt fra foreningerne: 

Næstved Tyrkiske Kulturforening - Sahra melder der tilbage, at der ikke er noget nyt 

fra Tyrkisk forening.  Biblioteket afholder velkomst/modtagelsesmøder for nye 

borgere.  Håber foreningerne vil være aktive og byde vekommen. Det kan f.eks. være 

med at vise klædedragter og arrangere madsmagning.  NSI vil deltage  med pjecer.  

  

Den Tamilske Forening - Der er generalforsamling den 13. marts 2017. 

 

Polsk-Dansk Forening i Næstved - Bestyrelsen genvalgt ved generalforsamling.  

Foreningen har til næste år eksisteret i 90 år. 

 

Den Kurdiske Forening i Næstved - Der har været afholdt nytårsfest for 

medlemmerne.  Medlemstallet er faldende. 

 

Arabisk Kulturcenter - Der er blevet afholdt nytårsfest. Generalforsamlingen er i 

februar.  Der bliver arrangeret et foredrag på arabisk af "Verdens kvinder" med 

temaet opdragelse. Det kan høres på Sydbyskolen. 

 

Frivilligcenter Næstved - Der arbejes med den nye center.  For at sikre til 

gengængeligheden for alle arbejdes der med at installeret en lift eller elevator i huset. 

  

Tonny Ploug - Fejre sin 60 års fødselsdag den 15/5 med åbent hus fra kl. 13-17. Der 

kommer en invitation ud. 
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3. Mødeplan 2017 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet 

  

ad 1. Godkender mødeplanen 

ad. 2. Beslutter hvor mødet afholdes 

SAGSFREMSTILLING 

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

året. 

 Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag. 

 Mødeplan 2017 

 Torsdag den 23/2 ordinært møde kl. 17.00-19.00 

 Torsdag den 18/5 ordinært møde kl. 17.00-19.00 

 Lørdag den 2/9 foreningernes dag 

 Torsdag den 21/9 ordinært møde  kl. 17.00-19.00 

 Torsdag den 26/10 stormøde kl. 17.00 - 20.30 

 Torsdag den 30/11 ordinært møde kl. 17.00-19.00 (med efterfølgene 

julefrokost) 

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 23.2.2017 

ad 1. Mødeplan godkendt. 

ad 2. Foreningerne byder ind med, hvis de ønsker at afholde et møde. 
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4. Orientering om Projektet "Integrationsmentor med 

fokos på beskæftigelse" 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

 Orientering til Integrationsrådet 

  

Center for Arbejdsmarked og Team Integration valgte i december 2016 at ansøge om 

midler fra puljen Frivillig Integrationsmentorer til projektet ”Integrationsmentor med 

fokus på beskæftigelse”. Den 19. december 2016 modtog vi tilsagn fra Udlændinge- 

og Integrationsministeriet om økonomiskstøtte til projektet i perioden d. 1/12 2016 til 

31/5 2018. Dette fremgik af Nyhedsbrevet dateret d. 22/12 2016 fra Udlændinge- og 

Integrationsministeriet.   

  

Projektet ”Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse” har til formål at;  

 Forbedre arbejdsmarkedstilknytningen og derigennem integrationen for 

nyankomne flygtninge 

 Støtte flygtninge i at blive selvhjulpne og selvforsørgende 

 Sikre, at flygtninge får eller fastholdes i virksomhedsrettet forløb 

 Sikre fokus på den beskæftigelsesrettet indsats i det frivillige arbejde 

 Skabe et bæredygtigt samarbejde på tværs 

 Understøtte allerede eksisterende samarbejder på integrationsområdet 

  

Rekrutteringen af frivillige mentorer sker gennem det allerede eksisterende 

samarbejde der med de lokale sociale foreninger og lokale råd. Derudover vil der 

yderligere blive rekrutteret gennem kontakt til det lokale erhvervsliv.  

  

Kommunen vil i samarbejde med en ekstern aktør, afholde et opkvalificerede 

uddannelsesforløb for de frivillige der påtager sig rollen som integrationsmentor. 

Derudover vil kommunen i samarbejde med de frivillige foreninger matche mentor og 

mentee.  

  

Der vil ved projektets opstart blive afholdt informationsmøde med en nærmere 

beskrivelse af projektet, præsentation af medarbejdere samt hvordan det forventes at 

projektet løber af stablen. 

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 23.2.2017 

Rebecca orienterede om projektet. CAM sender information ud til medlemmerne til 

videreformidlingen til egne foreninger. Tilmeldingen som mentor foregår ved at 

tilmelde sig via hjemmesiden. 

Medlemmerne opfordres til at finde frivillige gennem foreningerne. 
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5. Rådets fokus punkter i 2017 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Rådet udpeger fokusområder og prioritere rækkefølge. 

  

  

SAGSFREMSTILLING 

 På mødet den 1. december var der status på Rådets videre arbejde. 

  

nye fokuspunkter blev nævnt 

 Fokus på de unge under 30 år. Der er ankommet mange nye borgere under 30 

år til Næstsved Kommune. Der lægges op til et fællesmøde med 

Beskæftigelsesudvalget. Rebbeca blev tovholder 

 Arbejde med integration ved at aktivt at indddrage Næstved Borgerne. 

 Få formaliseret samarbejdet med de frivillige organisationer 

  

På mødet i dag skal Rådet beslutte, hvilket team/emner skal have fokus i 2017. 

  

BESLUTNING 

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.  
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6. Status på flygtninge 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

  

Fast punkt fra CAM - bliver eftersendt 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 23.2.2017 

Slides fra præstentation er vedlagt som bilag. 

Rådet vil gerne have uddybning af repatriening på et senere møde. Tages op igen 

efter den 1.7.2017 

  

BILAG 

 Oplæg - Integrationsrådet 23.2.2017 

  

  

Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Oplaeg__Integrationsraadet_2322017.pdf
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7. Nyt fra formanden 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Rådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

  

  Formanden giver orientere Rådets medlemmer 

  

 Foreningernes dag  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 23.2.2017 

Rådet tilslutter sig Foreningernes dag.  Kontaktperson til arbejdsgruppen er Tonny 

Ploug. 

  

 

 

 


