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1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

 

  Tilbage til toppen 
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2. Drøftelse af Integrationsrådets opgaver i 

praksis og arbejdsform for 2014-17 
 

Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: 2014-11150 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

 

RESUME 

Integrationsrådet starter en ny 4-årig periode og skal derfor drøfte rådets opgaver i 

praksis og vision fremadrettet.  

 

Rådet har i perioden 2010-13 bl.a. fungeret som talerør og bindeled til de etniske 

minoritetsforeninger, afholdt diverse arrangementer, sat fokus på relevante temaer mv.  

 

Rådets arbejde har taget udgangspunkt i visionen om at: udbrede kendskabet til og 

oplevelsen af integration gennem medborgerskab. 

 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet for perioden 2014-17 drøfter rådets: 

1) Opgaver i praksis. 

2) Vision. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådets formål og opgaver beskrives således i kapitel 1 § 1 i 

forretningsordnen: 

 

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv 

og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. 

 

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende 

udtalelser 

om integrationsindsatsen i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes 

af 

byrådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 2. 

 

Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne 

grundlag 

for rådets behandling af principielle spørgsmål. 

 

1) Det foregående Integrationsråd besluttede i perioden 2010-13 at rådets opgaver i 

praksis var nedenstående listet A-I. Integrationsrådet skal nu drøfte om rådets opgaver i 

praksis for perioden 2014-17 stadig skal være de samme.   

 

Integrationsrådet: 

A. afholder debatmøder og oplysende arrangementer. 

B. er kommunens bindeled til de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune 

C. skaber netværk mellem de etniske minoritetsforeninger i Næstved kommune. 

D. sætter fokus på forskellige temaer 

E. samarbejder med kommunens Integrationsnetværk. 
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F. deltager i forskellige kurser, konferencer mv. 

G. fungerer som talerør for etniske minoritetsgrupper. 

H. afgiver vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen. 

I. behandler ikke enkeltsager, men de kan dog danne grundlag for rådets behandling af    

principielle spørgsmål.  

 

Endvidere besluttede Integrationsrådet at der i 2010-2013 skal arbejdes målrettet på, 

at... 

 være synlige i Næstved Kommune 

 sætte fokus på det multikulturelle samfund som noget positivt 

 have fokus på synliggørelse af rollemodeller og selv være rollemodeller 

 have fokus på samarbejde med både foreninger, SSP, Integrationsnetværket mv. 

 

2) Samtidig besluttede Integrationsrådet at arbejde ud fra denne vision i 2010-2013: 

Integrationsrådet skal medvirke til at udbrede kendskabet til og oplevelsen af integration 

gennem medborgerskab.     

 

Rådet anbefales at drøfte om visionen skal videreføres eller der skal laves en ny.  

 

POLITISK BEHANDLING 

Integrationsrådet  

 

BESLUTNING 

Integrationsrådet drøftede rådets opgaver og vision for perioden 2014-17: 

1) Rådets opgaver i praksis blev drøftet og der var enighed om at opgaverne stadig er 

dækkende for rådets funktion.  

 

For at rådet har fokus på deres opgaver er der behov for at opgaverne jævnligt 

italesættes, så rådets formål er klart. Dette er vigtigt i forhold til at rådets 

medlemmer er i stand til at formidle hvad rådet kan og hvilke opgaver det varetager.  

 

2) Der var bred enighed om at det er vigtigt at fastholde visionen om Integration 

gennem medborgerskab. Særligt fordi mange har været i Danmark længe eller har 

børn der er født og opvokset her. Og rådsmedlemmerne ønsker at fortsætte med at 

tale om medborgerskab frem for integration.  

 

  Tilbage til toppen 
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3. Temadrøftelse for Integrationsrådets arbejde i 

2014 
 

Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: 2014-11150 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

 

RESUME 

Integrationsrådet arbejder årligt med et tema for at udrette en målrettet indsats og 

organiserer sig med arbejdsgrupper til enkeltstående opgaver.  

 

Til Integrationsrådets møde den 13. marts blev der nedsat en arbejdsgruppe til 

planlægningen af temadrøftelsen. Og arbejdsgruppen peger på skolereformen som tema 

for rådets arbejde i 2014.  

 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet drøfter: 

 

SAGSFREMSTILLING 

På Integrationsrådets møde den 13. marts blev der nedsat en arbejdsgruppe til at 

arbejde med planlægningen af temadrøftelsen for Integrationsrådets arbejde i 2014. 

Arbejdsgruppen består Hiba, Sahre, Isam, Mohammed, Finn og administrationen.  

 

Arbejdsgruppen drøftede flere emner såsom arbejdsmarkedet, kulturlivet, uddannelse 

mv.  

Og arbejdsgruppen har også været opmærksom på hvad der rører sig netop nu og 

foreslår derfor at Integrationsrådet i 2014 arbejder med skolereformen.  

 

Arbejdsgruppen kan se gode muligheder for at Integrationsrådet kan bidrage positivt til 

arbejdet med implementeringen af reformen.  

 

På denne baggrund anbefaler arbejdsgruppen at Integrationsrådet drøfter: 

1. Forslag om at arbejde med skolereformen i 2014. Se bilaget for et kort overblik over 

de forskellige elementer i skolereformen.  

2. Hvilke arbejdsformer rådet ønsker at benytte. Eksempelvis møder, oplysende 

materiale, opsøgende arbejde mv.  

 

POLITISK BEHANDLING 

Integrationsrådet  

 

BILAG 

Kort overblik over skolereformen 2014  

 

BILAG 

Overblik over skolereformen 2014 

 

BESLUTNING 

Integrationsrådet nedsætter en ny arbejdsgruppe bestående af Aligo, Finn, Marina og 

Dragan, der arbejder videre med et mere konkret forslag til hvilket fokus og hvordan 

rådet kan arbejde med skolereformen frem til næste møde den 12. juni.  

 

http://nkcluedoc.naestved.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=3634940
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Rådet afventer derfor den nye arbejdsgruppes forslag og punkterne 1-3 kan derfor 

ændre karakter til næste møde den 12. juni.   

Derudover drøftede rådets medlemmer en problematik omkring utilpassede unge, 

heriblandt unge med anden etnisk baggrund end dansk, der begår hærværk og har en 

uønsket adfærd nede ved stationsbygningen. Myndighederne oplever udfordringer med at 

løse problematikken og har svært ved at finde en løsning. 

 

I forlængelse af drøftelsen om utilpassede unge blev der rejst bekymring i forhold til den 

oplevet øget radikalisering der sket blandt andet med unge der eksempelvis tager til 

Syrien og ekstremistiske islamiske grupper der går ind i bestyrelsesarbejde i 

foreningslivet.  

 

Rådets medlemmer drøftede at man eventuelt kunne lave en præventiv indsats overfor 

de unge ved at gå i dialog med deres forældre.  

 

 Tilbage til toppen 
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4. Meddelelser 
 

Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: 2014-11150 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

 

MEDDELELSER  

Sahre informerede om REM’s første møde og valg af medlemmer til REM.   

 

 

  Tilbage til toppen 
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5. Eventuelt 
 

Eventuelt. 

 

 

 

  Tilbage til toppen 

 

 


