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19. 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 

Godkendelse af referatet fra den 21. maj 2015  på Nødhjælpsdepotet  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, den 10.9.2015 

Referat blev godkendt. Spændende rundvisning på Nødhjælpsdepotet. 
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20. Nyt fra foreningerne 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

  

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Ingrationsrådet tager punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Nyt fra foreningerne  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 10.9.2015 

Det er flot at der er afleveret så mange donationer til flygtninge.  Lige nu er der behov 

for, at orientere borgerne om , at donationen skal afleveres på Næstved Ressource 

Center på Grimstrupvej og Nødhjælpsdepotet lige pt. ikke kan modtage mere. 

  

Næstved Tyrkisk Kultur forening - Sahra. Der er stille opstart efter ramadaen og 

sommerferie. 

  

Næstved Marokkansk forening - Hiba. Stort tak for prisen til Nødhjælpsdepotet på 

foreningernes dag. Den 26. september 2015 kl. 11-15 fejre Nødhjælpsdepotet 25 års 

jubælum. Det foregår på Rønnebæksholm. 

  

Folkeoplysningen Tonny Ploug anmoder foreningerne om indsende ansøgning til årets 

forening. 

  

Maher og Isam fra Arabisk Kulturforening og Den Kurdiske Forening orienterede om 

indsamling til Irak var vellykket.  

  

Frivillig Næstved har henover sommeren ikke haft de store aktiviteter, men er så småt 

i gang igen. 

  

Aligo fra Naest ved Afrika har været meget aktive i forhold til de ny ankommende 

flygtninge på Skyttemarksvej. Stået for modtagelsen af donationer og 

sorteringarbejdet. Tolkebistand ved f.eks. lægevagt, kørsel til hospitalet, dialog over 

kaffebrygning, læsevenner og andre hverdagsgøremål. Hele familien har været en 

aktiv del af opgaven både børn og voksne. 

  

Den 27. september er der i samarbejdet med Sam-X et arrangement med fokus på at 

skabe netværksfamilier. Det foregår kl. 15.00 på Skyttemarksvej. 

  

Marina fra Sydby Kulturhus orientere om en facebookgruppe der hedder Venligboerne. 

Marina er administrator for Næstved. Venligboerne er en landsdækkende og er opstået 

med det formål på frivillig basis at hjælpe med gøre livet lettere for nyankomne 

flygtninge. 
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Ruban - Tamilsk forening fortæller en vellykket dag til foreningernes dag, trods vejret. 

Festen i templet var en succes. 

  

Josef fra Polsk-Dansk Forening orientere om 25 års jubilum med venskabsbyen Sopot. 

Vellykket dag, hvor der var rundttur i Næstved og flot koncert på Gavnø. 

Den 19. september kl. 13 mindes de polske piloter som blev skudt ned under krigen.  

  

Dusan har i forbindelse med de nyankomne flygtninge brug for tolkebistand.  Rådet 

skal have en ajoureført liste med telefonnummer. Alle rådsmedlemmer bør sende 

deres mobilnummer til sekretariatet hewaa@naestved.dk 

I forbindelse med de mange opgaver forde frivillige, opfordre Rådet til at CAM 

udarbejder en oversigt over de kommunale opgaver og de frivilles. 

Det er Integrationsrådet opgave at informere deres foreninger om tiltagene.  

Sekretariatet har haft kontakte REM, for at høre om deres fokusområder pt. 

Tilbagemeldingen er de arbejder bl.a. med uddannelse blandt børn og unge, 

inddragelse af stærke ressourcestærke indvandre og efterkommere i 

integrationsopgaven og boligpolitik og boligområder om nogle af opgaverne. 

Opfordre medlemmer til at huske nyt fra Næstved på de blå sider i Ugebladet. 

  

Der er åbent hus arrangement for udlændige på Næstved Bibliotek den 22/9 kl. 19.00-

21.00.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:hewaa@naestved.dk
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21. Evaluering af Foreningernes dag 2015  

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

 

Integrationsrådet har deltaget i Foreningernes dag siden 2009 og deltog igen i år. 

Dette var første gang rådet deltog på dagen uden bistand fra administrationen.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet evaluerer på deltagelsen ved 

Foreningernes dag 2015.  

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet har deltaget i Foreningernes dag siden 2009 og deltog igen lørdag 

den 5. september 2015.  

  

Foreningernes dag holdes i Rådmandshaven bag administrationsbygningen og 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 har i år deltaget uden bistand fra administrationen på dagen. Dusan, 

Sahre og Ruban, Hiba og Tonny var tilmeldt dagen.  

  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, den 10.09.2015 

Der er enighed om at forsætte med at deltage til Foreningernes dag.  

  

Det er rådets opfattelse, at det god mulighed for at få synlig gjort både 

Integrationsrådet og deres forening. Oplevelsen var generelt at der var færre besøg i 

år. Det kan skyldes både vejret og mange andre sammenfaldende arrangementer på 

samme dag. 

  

Der skal fra Rådet lyde en stor tak til planlægningsgruppen. 
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22. Stormøde 29. oktober 2015  

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet drøfter punktet 

SAGSFREMSTILLING 

Integrationsrådet afholdte i februar fællesmøde med Vordingborg- og Lollands 

Kommune Integrationsråd. Teamet til dialogmøde var radikalisering. 

På mødet deltog Hyseyin Atik fra Politiets efterretningstjenste (PET) for give en rådene 

et indblik i, hvordan PET arbejder med forbyggelse for at forhindre de unge imod 

radikalisering. 

Rådet valgte at tage teamet op igen på stormødet den 29. oktober i Musikstalden på 

Grønnegades Kaserne. Oplægget vil være, hvordan arbejder vi med radikalisering i 

Næstved Kommune, og hvordan kan foreningerne inddrages i processen.  Deltagerne 

til dette møde er Integrationsrådet, SSP konsulenter, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (UUSS), foreningernes bagland og interesse 

organisationer.  

  

Administrationen arbejdere forsat på et program sammen med bl.a. SSP-

konsulenterne i Næstved Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Næste 

møde er den 11. september. Når programmet er sammensat sendes det ud til 

godkendelse i rådet. 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 10. september 2015 

Der er arbejdsmøde den 11/9 bestående af sekratariatet, SSP konsulenter, 

Ungdomsskolen og UU vejledning. Når udkastet til program foreligger sendes det ud til 

rådet.  

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at stå for fortæringen til mødet. Deltageren 

meldes ind til Helle Waage-Jensen 

  

Programmet forventes at blive sendt ud til godkendelse snarest. 
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23. Opfølgning på modtagelse af flygtninge 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

Næstved har modtaget 150 flygtninge ud af kvoten på 225. Modtagelserne er gået 

fint, men der er stadig udfordringer med at finde permanente boliger. Derudover 

arbejdes der videre med andre indsatser som branchepakker, voksenundervisning og 

danskundervisning.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet drøfter status på modtagelsen af 

flygtninge.  

SAGSFREMSTILLING 

Center for Arbejdsmarked (CAM) har indtil videre modtaget 150 flygtninge ud af 

kvoten på 225. Det vil sige at der pt. er registreret 268 flygtninge der er omfattet af 

integrationsloven og modtager ydelse. Derudover er der en del der er i arbejde, ikke 

modtager ydelse og dermed ikke er registreret i vores system (dog stadig omfattet af 

integrationsloven). 

Derudover er der kommet en del familiesammenføringer og særligt hen over 

sommeren, er der kommet gang i familiesammenføringer. Pt. ankommer ca. 2 familier 

om ugen. 

Der er hen over sommeren modtaget væsentlig færre flygtninge end tidligere på året 

(8-15 per måned). Udlændingestyrelsen har meldt ud, at årsagen hertil skyldes ferie i 

Udlændingestyrelsen, og at visitationerne tager til igen. 

Kvoten for 2016 er blevet udmeldt af Udlændingestyrelsen og den forventes at være 

243. 

CAM er nu op på omkring 200 midlertidige boliger, der er fordelt således: 

I Næstved: 

 Ndr. Farigmagsvej 

 Hjarnøvej 

 Skyttemarkesvej 

  

Glumsø 

 Gelsted 

 Hammer 

 Tappernøje 



 

 

Integrationsrådet 10. september 2015  

 

8 

  

Skyttemarksvej 

De første to afdelinger blev beboet inden sommerferien. Der blev den 1. juli 2015 

afholdt åbent hus arrangement på Skyttemarksvej, hvilket var en stor succes. Der var 

flere hundrede gæster i løbet af aftenen, der hørte om integrationsindsatsen, de 

frivilliges arbejde, smagte på specialiteter og fik rundvisning på stedet. 

Frivillig Rådgivningen, Sam-X og Naest Ved Afrika har alle fået adgang til et kontor på 

Skyttemarksvej. Derudover får foreningerne adgang til et fælleslokale når resten af 

bygningerne står færdig. 

Det forventes, at den sidste fløj er færdig og klar til indflytning senest den 1. 

december 2015. 

Når alle fløjene er færdige er der 77 værelser, hvor der kan bo flere på hvert værelse 

ved fx par eller enlige forsøgere. 

Permanente boliger 

At finde permanente boliger er fortsat er stor udfordring. Der blev derfor i juni måned 

nedsat en taskforce, der har til opgave at skaffe permante boliger til flygtninge. Der 

ses allerede nu et større flow fra midlertidige boliger til permante boliger, dog er 

forventningen at det skal gå endnu hurtigere hvis vi skal følge med den øget 

flygtningestrøm. 

  

Beskæftigelsesindsats 

CAM er i gang med at udvikle branchepakker for flygtninge, og det forventes at første 

hold starter medio september. Branchepakker går ud på at opkvalificere og målrette 

flygtningens plan mod de ufaglærte jobs, hvor der er størst jobomsætning. Dette 

foregår ved at introducere flygtningene til de 6 brancher i Næstved Kommune og 

omegn med størst jobomsætningen inden for ufaglærte jobs på et 7 ugers 

introduktionsforløb Derefter vælger flygtningen branche og skal igennem 3 

virksomhedsforløb med klare mål og delmål. Det forventes at 36 % kommer i ordinær 

beskæftigelse efterfølgende. 

Uddannelse 

VUC har etableret et matematikhold på FVU niveau for udlændinge på aftenhold og 

starter op den 8. september 2015. 

Danskuddannelse 

Sprogcentret har nu oprettet aftenhold med undervisning 3 aftener om ugen (tirsdag, 

onsdag og torsdag), hvilket betyder at udlændinge i arbejde kan få mere 

danskundervisning end tidligere og dermed færdiggøre danskuddannelse hurtigere. 

  

Integrationsrådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hiba, Finn og Sahre til at 

følge op.  
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BESLUTNING 

Integrationsrådet, 10.9.2015 

Rebecca Helqvist fra CAM orientere om status. 

Næstved har modtaget 150 ekstra flygtninge. Der er mange familiesamføringer fra 

Syrien lille nu.  Flygtninge fra Eritrea er den største gruppe der ankommer lige nu. 

  

Der er stadigvæk udfordring på boligområdet. Før sommerferien blev nedsat en tarsk 

force gruppe med henblik på at finde permente boliger istedet for midlertidige. Det er 

blevet svære at finde boliger, særligt fordi ydelsen er blevet skåret pr. 1/9-2015.  

  

Orientering om beskæftelsesindsats "Branchepakker" for flygtninge, som er målrettet 

flygtninge mod ufaglærte job. Første hold forventes opstartet i oktober. 

  

Rådet kom med følgende input til CAM 

 Prioritere at højuddannede hurtigt får tildelt dansk undervisning 

 Imøde flygtningens uddannelses kompetencer, så de ikke skal starte forfra 

 Benytte samme metode som vikarbureauerne, så der bliver oprettet et 

kartotek med kompetencer  
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24. Ændring i integrationsydelsen 

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

 

Der er vedtaget ny lovgivning der skærer i integrationsydelsen. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING 

Per 1. september 2015 vedtages ny lovgivning der i overskrifter betyder følgende: 

- Integrationsydelse (lavere ydelse end kontanthjælp) 

- Ingen ret til ferie 

- Dansktillæg på kr. 1500 

- Optjening af børne og ungeydelsen 

- begrænset ret til pension 

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 10.9.2015 

Rebecca Helqvist gennemgår de ændringerne. Den gruppe der kommer til at mærke 

ændringer mest vil blive familierne. Oversigt over de nye ydelser vil blive lagt på 

hjemmesiden af CAM.  

BILAG 

 Oplæg - Integrationsydelse (2) 

  

  

file:///C:/Users/jx7886/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HX8JEN3O/Bilag/Punkt_24_Bilag_1_Oplaeg__Integrationsydelse_2.pdf
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25. Deltagelse ved VM i kvindehåndbold  

Sagsbehandler  Mette Jung Christensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

 

Der afholdes VM i kvindehåndbold i perioden den 5.-20. december 2015 og Næstved 

er en af de fire værtsbyer. Cuba, Sverige, Holland, Polen, Kina og Angola spiller 

kampe i Næstved og Integrationsrådet har mulighed for at støtte op om afholdelsen 

ved blandt andet at aktivere herboende af de besøgende nationaliteter.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at Integrationsrådet drøfter hvordan de kan støtte op om 

afholdelsen af VM i kvindehåndbold.  

SAGSFREMSTILLING 

For første gang nogensinde er Danmark enevært for VM i kvindehåndbold – og 

Næstved er udvalgt som en af de fire værtsbyer, der skal afvikle 

verdensmesterskabet. De tre øvrige værtsbyer er Herning, Kolding og Frederikshavn. 

Dermed bliver Næstved den eneste by på Sjælland, der indbyder til en kæmpe 

håndboldfest for både danske og udenlandske fans!  

  

VM i kvindehåndbold løber af stablen fra den 5.-20. december 2015. I Næstved spilles 

der en indledende pulje og en ottendedelsfinale i perioden fra den 5. – 13. december 

2015.   

  

Der spilles i følgende fire puljer:  

· Gruppe A, Herning: Danmark, Montenegro, Ungarn, Japan, Tunesien og Serbien.  

· Gruppe B, Næstved: Cuba, Sverige, Holland, Polen, Kina og Angola.  

· Gruppe C, Kolding: Brasilien, Frankrig, Argentina, Korea, Congo, Tyskland  

· Gruppe D, Frederikshavn: Norge, Spanien, Rumænien, Rusland, Puerto Rico og 

Kasakhstan.  

  

Afviklingen i Næstved:  

I Næstved spilles en indledende pulje og en ottendedelsfinale i perioden 5.-13. 

december.  

Den indledende pulje afvikles over 5 spilledage med 3 kampe pr. dag:  

· Lørdag den 5. december 2015 i tidsrummet ca. 15 – 22  

· Søndag den 6. december 2015 i tidsrummet ca. 15 – 22  

· Tirsdag den 8. december 2015 i tidsrummet ca. 15 – 22  

· Onsdag den 9. december 2015 i tidsrummet ca. 15 – 22  

· Fredag den 11. december 2015 i tidsrummet ca. 15 – 22  

  

Ottendedelsfinalen spilles:  

· Søndag den 13. december 2015  

  

Integrationsrådet er bindeled til de etniske minoritetsforeninger, og har derfor 

mulighed for at aktivere forskellige nationaliteter til at støtte op om håndboldfesten.  

  

  



 

 

Integrationsrådet 10. september 2015  

 

12 

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 10.9.2015 

Orientering om VM håndbold i december. Opfordring til at foreningerne deltager aktivt 

i forbindelse med afholdelse af kampene. Der er fanzone på Grønnegades Kaserne. 

 Planerne er pt. at der skal være underholdning  i gaderne fra byen til hallen. 

  

Sekretariet undersøger om der kan skaffes kontaktoplysninger til Angolas Landshold. 
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26. Nyt fra formanden 

Sagsbehandler  Helle Waage-Jensen 

Sagsnr  00.01.00-A21-1-14 

RESUMÉ 

Kompetenceudvalg: Integrationsrådet  

  

  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager punktet til efterretning 

SAGSFREMSTILLING 

Handi-art udstilling  

Informationsmøde for flygtninge på Næstved bibliotek  

  

BESLUTNING 

Integrationsrådet, 10.9.2015 

Dusan applerer til at der bakkes Handi-art udstilling 

Henning Jensen vil deltage på mødet istedet for Borgmesteren. Opfordringen til at 

minde medlemmerne i foreningerne og deres bagland om arrrangementet.  
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27. 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, 10.9.2015 

Intet til punktet. 

  

 

 

 


