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9. Godkendelse af referat 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet godkender punktet. 

SAGSFREMSTILLING 

  

Godkendelse af referatet fra den 11. februar 2016.  

  
  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 16.06.2016 

Godkendt. 
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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, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Medlemmerne giver en orientering om nyt fra foreningerne.  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet. 16.06.2016 

Næstved Tyrkiske kulturforning - Der er pause i undervisningen. Foreningen 

undervisning normalt i selvbetjeningsløsninger og tyrkisk sprog til kvindelige 

flygtninge. Undervisningen finder sted i egne lokaler. Biblioteket sammen med Sam-X 

hjælper flygtninge med at få nemID til at fungerer. Ramadanen er i gang i øjeblikket.  

  

Frivilligcenter Næstved - Skal være ude af deres lokaler i november. Pt kendes de nye 

lokaler ikke, da det afhænger af, hvor udlændigestyrelsen beslutning om placering. 

Der mangler frivillige til at at cykle med pensionisterne. 

  

Den Kurdiske Forening i Næstsved - Foreningen har taget initiativ til undervisning af 

flygtninge. Starter op til august med for seniorer. De unge rettet selv henvendelse til 

foreningen. Fortrinsvis fra Syrien. Foreninge har lejet et lokale på biblioteket til 

undervisning. Den 28. maj blev der afholdt fællesspisning på Skyttemarksvej. Primært 

folk fra Syrien. 

  

Rebecca applerer til at foreningen henvender sig til til Center for Arbejdsmarked for 

brug at lokalerne. Fremover er lokalerne låst af, af hensyn til vedligeholdelsen.  
  

Biblioteket efterspørger flere undervisere. Der vil også være mulighed for at tilbyde 

aftenundervisning. 

  

Nødhjælpsdepotet - Hiba. Uafhentede cykler fra DSB får Nødhjælpsdepotet tildelt. Lille 

udfordring, at flere bliver beskyldt for at cyklerne er stjålet. Deportet har samarbejde 

med politiet og får tjekket stelnumre. 

  

Polsk forening- Jozef. Polsk foreningen har netop harft besøg af den polske præsident. 

Der var stor deltagelse. 

  

Tamilsk Forening. Ruban. Tempelfestivalen starter den 25 juni. Programmet sendes ud 

til alle. Foreningerne opfordres til at møde op og deltage. 

  

Sydbyen - Marina. Der er stort samarbejde i mellem Sydbyen, venligboerne, SamX og 

Naest Ved Afrika. Pt. er der arrangeret hjælp via en muslimsk kvinder der kommer og 

oversætte på arabisk. Der efterlyses netværksfamilier. 

  

Der er meget koordinerings arbejde i forbindelse med donationerne. Næstved 

Kommune har pt. udlånt lokalerne midlertidigt til sortering og opbevaring. Herlufholms 

Kostskolelever har deltaget i sorteringsarbejdet. 
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Frivilligcenter Næstved - Peter. Peter selv vil gerne tilbyde at sin hjælp i forbindelse 

flygtninge. Alle der gerne vil tilbyde sin hjælp er velkommen i cafen på 

Skyttemarksvej. 

  

  
Naest Ved Afrika - Aligo. I forbindelse med generalforsamlingen har Aligo trukket sig 

som formand. Lige nu er Aligo næstformand og talsmand  for foreningen. 

  

Der ligger stadigvæk et stort stykke arbejde med at få struktur på Tommerupvej. 

Foreningen er ved at arrangereer flere arrangementer for flygtninge og 

netværksfamilier. Et af udflugtsmålene har været et besøg på Christiansborg med 

bowling som afslutningen på dagen. Det kan gennemføres ved at der er  søgt midler 

bl.a. fra frivillighedspuljen. Den næste tur er en fisketur med afgang fra Korsør i båd. 

  

Efter sommerferien arbejdes der på at åbne en kvindecafe til i Sjølundskirken. 
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11. Evaluering af stormødet 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet evaluere og drøfter det fremtidige 

koncept 

SAGSFREMSTILLING 

Den 14. april afholdte Integrationsrådet stormødet på Grønnegade Kaserne med 

temaet radikalisering og forebygning. Fokuset var på det lokale miljø. Til at facilitere 

aftenen var inviteret Outtreach som oplægsholder og 4 interne leder/medarbejder i 

kommunen. Lisbeth Pedersen leder af ungdomsskolen, Susanne Fjellerad 2 

sprogskonsulent, Dorthe Torstesen leder af Ungenetværket og Anne Gunnerud 

Mortensen SSP konsulent.  

  

Temaet var valgt af Rådet med opfølgning fra fællesmødet sammen med Vordingborg- 

og Lollands Integrationsråd.  Der var tilmeldt ca 60 deltagere fra foreningeren. På 

selve aften var der 30-40 deltagere.  Medlemmner skal drøfte i dag, 

 Hvordan sikre Rådet at deltagerne møder frem ?  

 Hvem skal inviteres med ? 

 Hvorvidt temaet i denne sammenhæng ikke var aktuelt nok ? 

  

  

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 16.6.2016 

  

Generelt tilbagemelding mødet var veltilrettelagt og gode oplægsholder. Opbakningen 

fra baglandet er ikke god nok. Til næste arrangement skal skal der større fokus på 

deltagerkredsen. F.eks udvide med kursister på afgangsniveau fra Sprogskolen.  
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12. Opsamling fra temadrøftelse 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet drøfter det videre arbejde og udpeger 

medlemmer til en arbejdsgruppe 

SAGSFREMSTILLING 

På mødet den 11.02. arbejdede Rådet med at udpege indsatser til det videre arbejde i 

2016-2017 med integrations arbejdet. De udvalgte temaer blev  

 Fritid- og foreningslivet 

 Børn 

 Uddannelse 

  

Rådet skal nu arbejder videre med de 3 indsatser, som skal være en del af 

integrationsarbejdet med de nyankommende borgere i Næstved Kommune. Rådet bør 

overveje om Mærk Næstved visionen kan arbejdes ind sammen med indsatserne.  

  

Et af fokusområderne er at komme rundt og få synliggjort Integrationsrådet. Det kan 

ske i samarbejde med foreningen bl.a på medborgerskabsmøderne rundt i kommunen 

samt møder for nyankommende borgere.  

  

  

Der skal udpeges en arbejdsgruppe bestående af medlemmerne til komme med et 

oplæg, hvor temaerne inddrages og rådets arbejde i resten af 2016 og 2017. 

  

   

BESLUTNING 

Integrationsrådet 16. juni 2016 

  

Rådet arbejder på forskellige muligheder at få visionen ud på. Til det videre arbejd er 

nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 

Isam 

Aligo 

Marina - Tovholder 

Sahra 

Hiba 

Ruban 

  

Marina indkalder til første møde. 

  

 Fokus på at synliggøre rådet: 

 Inddrage flygtninge til f.eks. at gå til hånde ved større arrangementer i 

Arenaen 

 Facebook 

 Talent i forhold til at hjælpe flygtninge 

 skabe kontakt til foreningerne for nyankommende 

 Udarbejde brochurer til at profilere Rådet, foreningerne, 

medborgerskabspolitik.  
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Rådet skal have fokus på at koordinere bredere. De unge hjælper gerne til, når der 

kommer en henvendelse. 

  

I forbindelse med åbning af lokalerne på Tommerupvej, kunne det overvejes at få 

Rådet præsenteret. 

  

  

  

BILAG 

 Vision_2014_Juni_NYHEL 

  

  

Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Vision_2014_Juni_NYHEL.pdf
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13. Status på flygtninge 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orientering til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Rebecca orienterer på mødet.  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 16. juni 2016 

Orientering om kvoterne. Næstved skal tage imod 302 i alt.  

  

Der er ansat en frivillig koordinator som bl.a. skal have fokus på netværksfamilier. 

  

  

Der opleves en del hærværk på Skyttemarksvej. Nye regler om tilgang til 

fællesrummene indført. Flere beboer flytter ud i egen bolig pt.  

Foreningerne bør deltage i hus- og infomøder for at hjælpe flygtningene.  
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14. Årsberetning 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Rådet godkender årsberetningen 

SAGSFREMSTILLING 

Sagen bliver sendt frem den  16. juni 2016. 

  

  
  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 16. juni 2016 

Når beretningen er færdig udsendes den til kommentering i Rådet. Skal på Byrådet i 

august. 
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15. Nyt fra formanden 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Formanden orientering om nyt siden sidst 

  

Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Integrationsrådet og foreningerne. 

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet,  16. juni 2016 

  

Beskæftigelsesudvalget (BEU)vil gerne have et dialogmøde mellem Rådet og 

foreningerne.  Rådet bakker op om mødet, så fremt det er omkostningsfrit for Rådet. 

Sekretariatet kontakter BEU. 

  

Sahra deltog i REM stormøde den 28. maj. Emnet var nye flygtninge. 

  

Bog udgivet i anledningen af 30 år siden at tamilsk foreningen kom til Næstved 4. 

maj.  
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16. Eventuelt 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 16. juni 2016 

Der var intet til punktet. 

  

 

 


