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FORORD 
 

Arbejdet i Integrationsrådet i Næstved Kommune har igen i 2021 i den grad 

båret præg af Covid-19 med tilhørende restriktioner. Det har ikke været muligt 
for rådet at planlægge større aktiviteter på grund af hjemsendelse og 

nedlukninger i samfundet i første halvdel af 2021. Foreningerne har alle skulle 
finde ud af, hvordan det frivillige arbejde kunne fortsætte under de 

forudsætninger som Covid-19 har medført. 
 

Samarbejdet har været et centralt fokus for Integrationsrådet igen i 2021. Det 

indgåede samarbejde med Integrationsrådene på tværs af kommunegrænser 
og internt i Næstved Kommune har stadig være udfordret pga. situationen 

omkring COVID-19.  
 

Året 2021, var året hvor der var kommunal- og regionsrådsvalg. 
Integrationsrådene i Vordingborg og Lolland og Næstved Kommune forsøgte i 

år at afholde et fælles stormøde, som skulle oplyse borgerne om valg og 
stemmeret. Desværre blev stormødet ikke til noget, da Integrationsministeren 

meldte afbud.   
 

Da Integrationsrådet følger Byrådets valgperiode, har Integrationsrådet afholdt 
valgarrangement til nyt Integrationsråd. Det var en hyggelig aften med 

åbningstale fra borgmester Carsten Rasmussen og oplæg fra Rådet for Etniske 
Minoriteter. Vi er glade for at se den store opbakning til Integrationsrådets 

arbejde og glæder os til at byde et nyt Integrationsråd velkommen i 2022. 

 
 

  
 

 
   

Med venlig hilsen 
 

 
Dusan Jovanovic 

Formand for Integrationsrådet 
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INTEGRATIONSRÅDETS MØDER I 2021 
 

Af Integrationsrådets forretningsorden fremgår det, at der skal afholdes 

mindst 4 møder årligt. Integrationsrådets møder er ikke offentlige, men der 
udarbejdes referat af møderne som efterfølgende offentliggøres på 

hjemmesiden.     
 

Møderne i 2021 er afholdt på følgende datoer: 
  

Den 4. marts (virtuelt) 

Den 20. maj 
Den 23. september 

Den 9. december 
 

 
Øvrige møder Integrationsrådet har deltaget i: 

 
Den 11. oktober – Stormøde om valg samt valgarrangement til nyt 

Integrationsråd 
 

 
  

 
AKTIVITETER I 2021 
 

COVID-19 2021 

Center for Arbejdsmarked har løbende sendt alt materiale fra ministerier og 
Sundhedsstyrelsen vedr. Covid-19 restriktioner mm.  

Foreningerne har igen i år med stor succes videreformidlet materialet til deres 
medlemmer. Seneste er det gjort en stor indsats for af formidle budskabet om 

vacciner. 
 

 
 

 

 
 

  



 

 5 

 
FORENINGERNES DAG 2021 

 
Som altid var rådet at 

finde i Rådmandshaven på 
Foreningernes Dag den 3. 

september. Flere af rådets 
medlemmer er aktive i 

planlægningen og 
evalueringen af dagen. 

Dette er et vigtigt 
arrangement for 

foreningslivet i Næstved 

Kommune, som rådet 
ønsker at støtte på om. 

Arrangementet var igen i 
år godt besøgt og 

Integrationsrådet var på 
plads. Medlemmer fik igen 

mulighed for at fortælle om Integrationsrådets arbejde og der blev delt 
brochurer og bolcher ud til alle, der besøgte standen.  
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GRUNDLOVSCEREMONIEN 
 

Den 18. september blev der afholdt Grundlovsceremoni i Næstved Kommune 
på Næstved Rådhus, hvor 
Integrationsrådet selvfølgelig 
også var repræsenteret. 
For at få dansk statsborgerskab 
er det en betingelse at medvirke i 
en grundlovsceremoni, hvor 
formålet er at højtideligholde og 
markere erhvervelsen af det 
danske statsborgerskab. 
Ceremonien finder sted i 
kommunerne efter at lovforslaget 
om indfødsrets meddelelse er 
vedtaget af Folketinget. 
 
 

ALIGO OG ANNETTES DELTAGELSE VED DIMISSIONEN PÅ SPROGSKOLEN 
 

Traditionen tro deltog Aligo og Annette endnu engang ved sprogskolens 
halvårlige dimission den 24. juni – nu første gang som kommunal sprogskole 
”Sprogcenter Næstved”, hvor 42 kursister blev fejret efter endt 
uddannelsesforløb af én af de tre danskuddannelser.  
Af hensyn til corona smitterisiko blev det imidlertid en noget anderledes fejring, 
idet den var virtuel. Aligo og Anette havde således optaget en tale, som blev 
afspillet i klasselokalerne på skolen, hvor kursisterne sad holdvis med corona-
venlige snacks og fejrede dagen med deres underviser. Se talen her. 
Planen er, at succesen gentages ved dimissionen i uge 51. 
 

  

https://www.dreambroker.com/channel/ixwu4v6q/kr1vlw6k
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STORMØDE OMKRING VALG OG VALG TIL NYT INTEGRATIONSRÅD 
 

Stormødet den 11. oktober var det første store arrangement siden Covid-19 har 
meldt sin ankomst. Stormødet handlede om det kommende kommunal- og 
regionsrådsvalg og om valg til nyt Integrationsråd. 
 

Mødet var delt op i to dele. 
Første del handlende om 
det kommende 
kommunal- og 
regionsrådsvalg, hvor der 
var fokus på hvordan 
Integrationsrådet kunne 
støtte op om at få 
borgerne til at stemme til 
det kommende valg. Mette 
Søndergaard fra Rådet for 
Etniske Minoriteter og 
Rukhsana Ali fra 
Albertslund Kommune 
holdt et inspirerende oplæg om REMS og Albertslunds initiativer i forbindelse 
med valget. 

Efter oplægget blev der afholdt valgarrangement til nyt Integrationsråd. Det var 
en dejlig aften med oplæg fra flere af de afgående foreninger. Der var mange 
indstillinger til det nye Integrationsråd. Det nuværende Integrationsråd glæder 
sig over den tilslutning, der er til den kommende valgperiode. 
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INTEGRATIONSRÅDETS MEDLEMMER 
 
 
 
 
 
 


