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11. Godkendelse af referatet 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender referatet 

SAGSFREMSTILLING 

Referatet vil blive eftersendt. Der er nogle IT tekniske vanskeligheder. 

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 21.05.2015 

Godkendt  
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12. Nyt fra foreningerne  

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Nyt fra foreningerne  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 21.05.2015 

Polsk-dansk forening: Der har været et polsk kor på besøg i Næstved den 30. maj fra 

Sopot.   

  

Naest Ved Afrika: Foreningen har været med til modtagelsen af flygtninge Glumsø. 

Der er kommet 16 personer fra Congo - der er tre familier. Forud for deres ankomst 

har foreningen lavet en indsamling og har fået 5-6 trailere med alt fra møbler til 

køkkenredskaber osv. Foreningens medlemmer hjælper familierne med helt basale 

ting som hvordan komfuret virker, toilet, køleskab, indkøb osv.  

  

Senere kommer der også flygtninge fra Eritrea hvor foreningen laver samme stykke 

arbejde.      

  

Tyrkisk forening: Vil gerne lave en indsamling for flygtninge der kommer fra Syrien, 

og har derfor brug for at vide hvad der er behov for. Foreningen vil gerne åbne sine 

døre over de flygtninge der ville have interesse og lyst til at bruge den. Derudover kan 

foreningen tilbyde at fungere som mentor for nogle hvis der er behov for det.   

  

Fritidsudvalget: Der bliver kigget på at foreninger skal rykke sammen i kommunale 

lokaler for optimeret benyttelse.   

  

Tamilsk forening: Holder 10 dages festival fra den 26. juni til den 4. juli – hvor der 

bliver sluttet af med en stor fest.  

  

Djerdap: Holdt fest den søndag den 25. maj. 
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14. Foreningernes dag 2015 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

 

Integrationsrådet deltager hvert år til Foreningernes dag med en stand for at skabe 

synlighed om rådet. Igen i år deltager rådet, men uden administrationens deltagelse 

på selve dagen.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet: 

1) Drøfter rådets deltagelse på dagen.  

2) Nedsætter en arbejdsgruppe til afviklingen af Foreningernes dag 2015.  

SAGSFREMSTILLING 

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

med en stand lørdag den 5. september 2015.  

  

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. I 

standen uddeles der æbler til de besøgende.  

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 21.05.2015 

1) Rådet fastholder dets deltagelse på dagen med en stand. 

2) På dagen deltager Dusan, Sahre og Ruban, Hiba og Tonny i andre foreningsstande 

indtil videre. Dusan aftaler afhentning og tilbagelevering af pavillon med 

administrationen. Administrationen kan ikke være behjælpelig med inventar til 

pavillonen eller kaffe/the.       
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15. Modtagelse af flygtninge  

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet: 

1) Tager orienteringen til efterretning. 

2) Drøfter hvad arbejdsgruppen kan arbejde videre med.  

SAGSFREMSTILLING 

Modtagelse 

Kvoten er fastsat til 225, hvilket betyder at Næstved Kommune modtager omkring 20 

flygtninge hver måned plus familiesammenføringer. Kvoten for 2016 er blevet meldt 

ud af Udlændingestyrelsen til at være 12.000 på landsplan, hvilket er det samme som 

2015. 

  

Der er ansat to medarbejdere der arbejder fuldtid boligplacering hvilket betyder, at 

Center for Arbejdsmarked (CAM) er i gang med at effektivisere og lave arbejdsgange 

for området.  

  

På nuværende tidspunkt bor der flygtninge i midlertidige boliger på følgende 

lokationer: 

Hammer (9) 

Tappernøje (2) 

Gelsted (11) 

Glumsø (6) 

Troensevej (80) 

Ndr. Farimagsvej (7) 

Hjarnøvej (16-20) 

Vandrehjemmet 

  

Skyttemarksvej 

Etableringen af pavillioner på Skyttemarksvej er godt i gang, og det forventes at 

første afdeling bliver klar til indflytning 1. Juni 2015. Efter den 20. maj igangsættes 

arbejdet med at etablere værelserne. Næste hold flygtninge (juni) vil blive 

boligplaceret på Skyttemarksvej, samt så mange som muligt fra Vandrehjemmet. 

  

Der planlægges et åbent hus arrangement på Skyttemarksvej, og mødet forventes at 

blive i slutningen af juni.  

CAM håber på at indgå samarbejde med frivillige organisationer omkring faste 

aktiviteter på stedet. Der mangler afklaring på brugen af nogle store lokaler, og 

udendørsarealerne ift. borde, bænke, grønt, nyttehaver m.m. 

   

Informationsmøder 

Der er afholdt informationsmøder i Gelsted, Hammer, Tappernøje og på Hjarnøvej. 

Der planlægges åbent hus arrangementer i Glumsø, Gelsted og på Skyttemarksvej. På 

disse møder vil naboer og flygtninge få mulighed for at møde hinanden og stille 

spørgsmål. 

  

Møderne er gået rigtigt godt. Der har generelt være mange deltagere og stor spørge 

lyst, både blandt naboer og flygtninge. Erfaringen er, at dialogen har været 

konstruktiv og giver grundlag for et godt naboskab. Mange har 
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været meget positive og ønsker at hjælpe til med at integrere de nye borgere. 

  

Beskæftigelsesindsats 

LG Insight har lavet en analyse af beskæftigelsesindsatsen og effekterne heraf i 

kommunen. Resultaterne viser at Næstved Kommunes integrationsindsats hidtil ikke 

har haft den ønskede effekt. Samtidig har regeringen offentliggjort deres nye 

integrationsudspil. Integrationsudspil indeholder en ny strategi for at få flygtninge og 

indvandrere hurtigst muligt i arbejde. Hovedpointen er, at de skal ud på en 

arbejdsplads "blandt danske kolleger" hvor de samtidig kan lære dansk. Et jobrettet 

integrationsprogram skal erstatte det nuværende integrationsprogram, hvor 

effekterne ikke har været gode nok. Fremover skal der, som et led i programmet, 

stilles klare krav om, at nytilkomne flygtninge og familiesammenførte skal tage et 

arbejde, hvis det er muligt, og at de ellers skal yde mere for den ydelse. 

  

Med baggrund i regerings integrationsudspil vil der i Næstved Kommune bla. være 

fokus på følgende:  

-   Høj og tidlig aktiveringsgrad af virksomhedsnære tilbud herunder branchepakker 

-   Danskundervisning i kombination med beskæftigelsestilbud 

-   Grundig screening af borgers ressourcer (uddannelse, erhvervserfaring, helbred 

m.m.) 

  

Branchepakker 

I den kommende tid fokuseres der på at udvikle og etablere "•Branchepakker" i 

Næstved Kommune på integrationsområdet i samarbejde med LG Insight. I maj og 

juni arbejdes der på at udvikle rammerne og værktøjerne til branchepakkerne, og i 

august/september vil der blive gennemført 3 kursusdage for medarbejderne, der skal 

opkvalificere dem til at arbejde brancherettet- og målrettet med borgerne ved hjælp 

af branchepakkerne. 

  

Arbejdsgrupperne vil udvælge de relevante brancher, hvorefter der arbejdes videre 

med at tilrettelægge et undervisningsforløb og aftaler med relevante virksomheder 

m.m. Det forventes, at branchepakkerne er klar til at blive effektueret fra start 

september 2015. 

  

Danskundervisning 

I processen med at etablere branchepakker vil der samtidig blive arbejdet med at 

implementere fleksibel danskundervisning, der skal sikre en god og hurtig sproglig 

progression. Udviklingskonsulenten fra Næstved Sprog- og Integrationscenter deltager 

i arbejdsgruppen der arbejder med at implementere branchepakkerne i Næstved 

Kommune og dermed sikre sammenhæng mellem uddannelses- og 

beskæftigelsesindsatsen og den sproglige opkvalificering. 

  

Uddannelse 

Det forventes, at der efter sommerferien er etableret et tilbud om FVU (matematik) til 

flygtninge, således at det vil være muligt at lære de elementære regnearter inden 

danskuddannelsen afsluttes og dermed sikre en hurtigere vej til uddannelse.  

  

Der er lavet en samarbejdsmodel med UU-vejlederne, der sikrer, at de unge flygtninge 

og indvandrere får den nødvendige uddannelsesvejledning, når det er relevant. 

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 21.05.2015 

Når man laver indsamlinger er det vigtigt at man ved hvilke ting der er behov for, så 

man ikke får en masse der ikke kan bruges og derefter enten skal 

destrueres/opbevares eller der står folk tilbage der ikke kan se formålet med at 

donere en anden gang fordi deres ting ikke kommer nogen til gavn. De ting der bliver 
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indsamlet skal også være af en vis kvalitet. Altså hvis det er noget der er gået i 

stykker eller slidt til ubrugelighed, så er det ikke ting der kan bruges af andre.  

  

Integrationsrådets medlemmer har oplevet en udfordring i forhold til at nogle 

flygtninge sender den økonomiske støtte de modtager til mad og andre basale 

fornødenheder tilbage til deres pårørende i det land de er flygtet fra og derefter ikke 

har råd til mad. Det er vigtigt at flygtninge bruger støtten på den tilsigtede måde.  

  

Derudover påpeger medlemmerne også at det er vigtigt at flygtninge får hjælp til 

selvhjælp og ikke bliver passificeret ved blot at blive modtagere af ydelser fra andre.  

  

Ift. beskæftigelse appellerer virksomhederne til at de flygtninge de ansætter også selv 

ønsker at komme i beskæftigelse. 

  

Der er fokus på at de job flygtninge får er arbejde hvor de kommer i kontakt med 

danskere og ikke bliver ”gemt” væk på et lager.  

  

Man kan eventuelt arbejde med at kompensere den vejledende medarbejder, da 

vedkommende vil miste arbejdstimer på at hjælpe og støtte den enkelte flygtning på 

arbejdspladsen.  

  

De flygtninge der mestrer engelsk har bedre muligheder på arbejdsmarkedet, end 

dem der kun taler sit modersmål.  

  

Integrationsrådet vil gerne præsentere sig for de nye flygtninge og arbejder videre 

med at lave to informationsaftener på NSI og Næstved Bibliotek. Det foreslås at 

kombinere et arrangement på biblioteket den 27. juni med en introduktion til rådet.  

  

Begge informationsmøder forventes at blive afholdt i juni.   

  

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Hiba, Finn og Sahre.   
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16. Medborgerskabspolitikken 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

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. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

Medborgerskabspolitikken 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 foreningsliv , blev udført ultimo 2011 til ultimo 2012. 

  

Implementeringsfase 2 udførtes i 2013 og havde fokus på 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 Medborgerskabspolitikken. På børneområdet 

findes der også mange indsatser som eksempelvis forældresamarbejde, "Barnet i 

centrum" (et landsdækkende forskningsprojekt om aktionslæring som Næstved 

Kommune deltager i), flerfamilietilbud, ressourcegrupper, inklusionsnetværk og børne-

intra. 

  

Medborgerskab gennem uddannelse: 

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

brobygning og intro-møder. 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: 

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

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

alle aktiviteter der igangsættes af unge under 18 år får særligt 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 
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tre indsatsområder under implementeringsfase 1. Ambassaførkorpset blev oprettet for 

at understøtte aktiviteter i implementering af politikken. 

  

Ambassadørenkorpset blev inddraget i implementeringsarbejdet i det omfang det gav 

mening. Efterfølgende blev opløst, da ambassadørerne var naturlige aktive 

medborgere i andre sammenhænge eksempelvis lokalråd og foreninger. 

  

Overordnet evaluering af implementeringen af Medborgerskabspolitikken: 

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

medborgerskab og dermed Medborgerskabspolitikken i bedste vilgående. 

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 var udsat fra ordinært møde 19.03.2015. Punktet tages til efterretning.  
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16. Meddelelser  

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet taget punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

 Opfølgning af samarbejde på tværs af integrationsrådene 

 VM-kvindehåndbold 

 Kulturnatten i oktober 

 Repræsentantsskabmøde i REM 9. maj 

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 21.05.2015 

Opfølgning af samarbejde på tværs af integrationsrådene  

Vordingborg integrationsråd har lavet et katalog med forskellige tilbud man kan lade 

sig inspirere af.   

  

VM i kvindehåndbold 

I december afholdes der VM i kvindehåndbold i 4 danske byer, hvor Næstved er den 

eneste værtsby på Sjælland. I juni måned udtrækkes de lande der skal spille i 

Næstved. Så de foreningers lande der udtrækkes opfordres til at støtte op om VM 

aktiviteterne.    

  

Kulturnatten 2. oktober  

Der er mulighed for de etniske minoritetsforeninger til at deltage i kulturnatten. 

  

Repræsentantskabsmøde i REM 9. maj 

Sahre er integrationsrådets repræsentant i REM og deltog i repræsentantskabsmøde 

den 9. maj. REM har fået ny formand Yasar Cakmak. Rådet har stort fokus på børn og 

unge og satte spot på flygtninge og radikalisering.    

  

26. september holder Nødhjælpsdepotet 25 års jubilæum  
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17. Eventuelt 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager punktet til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

Sager til eventuelt  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 21.05.2015 

Der var intet til eventuelt.  

  


