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26. Projekt IT til nye borgere
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsudvalget
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Næstved Bibliotek og Borgerservice har forespurgt Rådet om lov til at komme forbi i
dag og præsenterer et projekt, som handler om at tilbyde hjælp til nye borgere særlig
på IT området.
Til at fremlægge projektet deltager projektmedarbejder Khadija D.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Præsentation af projekt "velkommen i Danmark". Byrådet har besluttet at afsætte et
beløb til et projekt med fokus på ikke vestlige indvandre. Khadija er projektansat og
arbejder 37 timer og Lars er bibliotekar og har fået bevilliget 5 timer om ugen
tidsmæssig.
Fokus ligger på IT delen, hvor det er muligt at få hjælp til næsten alt f.eks. oprettelse
af nemID osv.
Rådet anbefalder projektejerne at tage kontakt til Center for Arbejdsmarked med
henblik på samarbejde. Kontakten til foreningerne sker gennem rådets medlemmer.
Projektet løber frem til den 30. juni 2016.
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27. Godkendelse af referatet
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet godkender punktet
SAGSFREMSTILLING
Godkendelse af referatet fra den 22. september 2016

BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Referatet blev godkendt
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28. Nyt fra foreningerne
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Medlemmerne giver en orientering fra nyt i foreningerne.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Nyt fra foreningerne
Naest Ved Afrika - Lokalet i Birkebjerg parken lukkes ned, så der er travlt med at
flytte alle donationer til andre lokationer. Der er den årlige december fest den 17/12.
Der arbejdes med med at få Chilie Klaus inviteret.
Aligo er meget beæret over at have været nomireret til prisen "fantastik frivillige".
Den 1. april vil der blive arrangeret et større event hvor bl.a Naest Ved Afrika, SamX,
Røde Kors og flere frivillige er med indeover. Invitation kommer senere
Næsved Marokkansk forening - Det fungerer rigtig godt i Nødhjælpsdepotet. Der er
afsendt 12 container til Afrika. Inden jul sendes der 3 contrainer til Ukraine, Marokko
og Litaun.
Frivilligecenter Næstved - Arbejder stadigvæk med det nye frivillighedshus.
Polsk-Dansk Forening i Næstved - julesammenkomsten er næste begivenhed.
Nyankommende polakker er ikke umiddelbart interesseret i foreningsarbejde.
Den Tamilske Forening - Der er lysfest i templet den 17/12. Alle er velkommen.
Kurdisk forening - Arbejder med flygtninger fra Syrien pt. 35 familier. 54 voksne og 80
børn under 24 år. Foreningen vil gerne hjælpe kommunen ved behov. Der er
arrangeret julefest den 18/12.
Dusan orienteret om Marinas sygemelding. Der opfordres til at der tages kontakt til
Eritreas formand og orientere om arrangementer og projektet på biblioteket.
Aligo kunne oplyse om, at Foreningen Eritrea efterspørger lokaler til kirkelige
handlinger om søndagen. Pt. rejser medlemmerne til København. Dusan og Aligo
arrangere et møde.
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29. Handleplan til Integration
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager en drøftelse
SAGSFREMSTILLING
Center for Arbejdsmarked (CAM) har udarbejdet en handlplan på Integrationsområdet.
I den forbindelse ønsker CAM, at Rådet kommer med jeres synspunkter til planen.
Udsat fra sidste møde.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Ros til indholdsdelen. Dusan vil gerne involveres i forhold til at samarbejde med den
nye frivilligekoordinator i CAM. Opfordring at alle medlemmer hjælper gennem
foreninger at få nye borgere med i fællesskabet.

BILAG


Handleplan integration
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30. Status på Rådets videre arbejde
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Rådet tager orienteringen til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Arbejdsgruppen blev nedsast på mødet i juni til at arbejde videre med at synliggøre
Rådet og sætte fokus på arbejdet i 2016 og 2017.
Udsat fra sidste møde.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Fint referat.
Emner til næste år
Fokus på unge under 30. Der er ankommet mange nye borgere under 30 år til
Næstved. Der arbejdes på et evt. fælles temamøde med Beskæftigelsesudvalget.
Rebbeca er tovholder.
Integrerer ved inddrage den Næstved borgerne mere.
Formalisere samarbejde med de frivillige organisationer.

BILAG


Integrationsrådet - referatet fra arbejdsgruppen
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31. Status på flygtninge
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Kvoten
Den 2. september 2016 blev kvoten for 2016 sat ned fra 302 til 142. Kvoten for 2017
blev sat ned til 137.
Der er modtaget 116 flygtninge på 2016-kvoten (se bilag).
Bolig
Grundet den nedsatte kvote er der mange ledige midlertidige boliger. Derfor er
integrationsteamet nu gået i gang med at vurdere hvilke boliger der skal opsiges. Det
er Beskæftigelsesudvalget, der beslutter hvilke boliger der skal afhændes.
Der har været sat stor fokus på de permanente boliger og det er nu lykkedes at få
stort set alle familier ud af de midlertidige boliger og ind i permanente boliger. Det vil
sige, at de flygtninge der bor i midlertidige boliger er enlige.
Besøg fra Norge
I november 2016 har vi haft besøg af to fagchefer fra en norsk kommune
(Kristiansand). En fagchef fra modtagelsesenheden og en fra sprogskolen. De var
interesseret i den metode der bruges i Næstved særligt omkring den tidlige
beskæftigelsesrettede indsats og kombinationen med brancherettet
danskundervisning.
IGU – Integrationsgrunduddannelse (bilag)
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning på landsplan, som
skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte
til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på
det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det
ordinære arbejdsmarked.
Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet
praktikstilling på en virksomhed og 20 ugers skoleundervisning med
uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og
satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.
Integrationsgrunduddannelsen er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og
opkvalificering, men er ikke et tilbud i integrationslovens forstand.
Ordningen er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har boet i
Danmark i op til 5 år.
Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om
arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af den 17.
marts 2016. Uddannelsen er derfor et nyt initiativ med virkning fra 1. juli 2016 og der
er derfor meget få dokumenterede erfaringer indtil videre.
Botræning i de midlertidige boliger
I alle de midlertidige boliger er der tilknyttet kommunale boligmedarbejdere, der
arbejder med botræning af de nyankomne flygtninge. Målet med denne indsats er, at
introducere beboerne til boformer i Danmark og forberede de nyankomne flygtninge
på at blive boligplaceret i en permanent bolig, som oftest er i et
Integrationsrådet 1. december 2016

7

boligselskab. Der arbejdes meget lavpraktisk med følgende emner:
- Skraldsortering
- Rengøring
- Brug af diverse maskiner (kogeplader, ovn, vaskemaskiner, tørretumblere m.m.)
- Adfærd
- Forbrug af vand, el og varme
Alle boligerne gennemgås en gang om måneden for vandskader m.m.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Som det siger ud pt. er der flest flygtninge fra Syrien. Antallet fra Afghanistan er
stigende i forhold til tidligere.
Der var en god drøftelse om boligforhold og placering.
CAM har haft besøg medarbejder fra Christians Sand for at blive inspireret af Næstved
Kommunes arbejde med Integration.
BILAG


Bilag 1.12.2016 Statistik af flygtninge 2016 incl børn og nationalitet
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32. Nyt fra formanden
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orientering til efterretning

SAGSFREMSTILLING
Nyt fra formanden
 Interview
 Generelt nyt om Næstved ( folder Næstved Havn, Næstved Bymidte)
 Frivillighedshus/frivillighedsvalg
 Fællesmøde med Vordingborg Integrationsråd
 Center for Arbejdsmarked
BESLUTNING
Integrationsrådet, 1.12.2016
Formanden orienterede om han er interviewet på vegne af Næstved Integrationsråd af
Menneskerettighederne.
Der er mange tiltag igang i Næstved Kommune. Der sker mange ting på havnen.
F.eks. Næstved Ressource City. Folder sendes ud til medlemmerne. I Næstved
Bymidte er der en masse projekter igang. (folder sendes ud) Formanden anbefalder
foreningerne, at deltage i de mange borgermøde der arrangeres.
Der opføres nyt frivillighedhus med tilknytning af53 forskellige foreninger.
Fælles møde i Vordingborg Integrationsråd var vellykket og samarbejde forsætter.
Opfordring til foreningerne allerede nu at begynde at tænke på valg i 2018.
REM har udarbejdet en folder - Integration hvilken rolle kan civilsamfundet spille? 12
lokal historier til inspiration. Folder er ankommet efter mødet. Kan også downloudes
på REMs hjemmeside under publikationer.
Integrationsrådet vil fremover blive betjent af Center for Arbejdsmarked efter den nye
struktur i organisationen.
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Mødet hævet kl.

Underskrifter

Dusan Jovanovic (A)

John Lauritzen (A)

Gunver Birgitte Nielsen (C)

Integrationsrådet 1. december 2016

10

