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1. Godkendelse af referat
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Intetrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationrådet godkender punktet
SAGSFREMSTILLING
Godkendelse af referatet fra mødet den 26. november 2015
BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Godkendt.
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2. Nyt fra foreningerne
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: [Angiv det udvalg, der har kompetence til at beslutte]
[Skriv et resume på max 3 linjer]
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
Medlemmerne giver en orientering om nyt fra foreningerne.
ØKONOMI
[Afsnittet er forbeholdt Center for Økonomi og Analyses påtegning]

BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Frivilligcenteret har udfordringer med økonomien. Undersøger pt. løsninger med bla.
muligheden med flere lejere.
Tyrkisk Forening: Lighuset til vaskning af muslimer står færdigt nu. Det koster 3000
kr. at leje for ikke medlemmer.
Tamilsk Forening: Tempelhuset har afholdt en god julefrokost. Lige nu er der
vinterstilhed.
Naest Ved Afrika: Nye tiltag fra foreningen. Holder filmaften hver fredag for beboerne
på Skyttemarksvej. Været med i radioprogram, hvor fokuset var på flygtningenes
historie. Decemberfesten blev flyttet til januar. God fest og flot artikel i avisen. Står
overfor at at indføre fællesspisning lørdag morgen fra kl. 10-12. Samtidige med
spisning arrangeres der informationsmøder om f.eks. bankrådgivning, Næstved Sprogog Integrationscenter og vejledning.
Marokansk Forening: Har haft et store musikarrangemnet. Bruger mange kræfter i
Nødhjælpsdepotet som tager sig af større opgaver. Nødhjælpsdepotet har opnået
status for at være kendt i både ind- og udlandet.
Arabisk Kulturforening: Der har været generalforsamling og bestyrelsen blev
genvalgt. Maher forsætter som næstformand.
Den Kurdiske Forening i Næstved: Isam deltog i et indslag i TV2-ØST den 22. januar.
Udtalte sig om flygtninge i teltlejren, der valgte at rejse hjem igen.
Polsk-Dansk Forening: Der har været generalforsamling og bestyrelsen genvalgt.
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3. Medborgerskabs-/Integrationspolitik
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg:Integrationsrådet
I 2009 vedtog et enigt Byråd Næstved Kommunes Medborgerskabspolitik.
Medborgerskabspolitikken har fokus på at integrerer de borgere, der står uden for
fælleskabet - uanset etnicitet.
Indsatsområderne der blev udpeget i 2009 er







Naboskab
Fritids- og foreningsliv
Arbejde
Børn
Uddannelse
Kulturelle og fælles oplevelser

INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet udpeger indsatser områder de vil arbejde
videre med.

SAGSFREMSTILLING
Næstved Kommune har en medborgerskabspolitik istedet for en integrationspolitik.
For at sikre forsat fokus på Integrationspolitikken i Næstved Kommune er det vigtig at
Integrationsrådet drøfter, hvordan de får arbejdet med medborgerskabspolitikken i
forhold til integrationsarbejdet. Rådet skal derfor forholde sig til at udpege 3 indsatser
ud af de 6, som Rådet vil arbejde videre med.
Til mødet vil sekretariatet være facilitator på processen.

BILAG
Bilag medborgerskabspolitikken
BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Beskæftigelsesudvalget skal igang med at kigge på
medarbejderskabspolitikken/Integrationspolitik.
Imellemtiden har Rådet besluttet at fokus på 3 ud af de udvalgte temaer i
Medborgerskabspolitikken. Fleretallet endte op med følgende 3 temaer.
Fritids- og Foreningslivet
Børn
Uddannelse
På næste møde skal punktet på igen, hvor Rådet vil drøfte, hvad de 3 temaer betyder
for integrationen.
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BILAG


Medborgerskabspolitik maj12
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4. 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
Tal
Næstved Kommune har modtaget 205 flygtninge på 2015 kvoten. Kvoten for 2016 er
302.
Integrationstemaet har pt. registreret 319 borgere omfattet af den 3 årige
integrationsperiode, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse.
Derudover er der registreret 99 borgere omfattet af den 3 årige integrationsperiode,
der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse.
Der er 259 borgere (omfattet af den 3 årige integrationsperiode) med status som
arbejdstagere, studerende m.m. Det vil sige borgere fra udlandet, der er kommet til
Danmark på baggrund af en studie-, arbejdstilladelse o.l.

Bolig
Det er pr. 230 midlertidige boliger og der bliver fortsat arbejdet på at etablere flere
midlertidige boliger. Senest er Skallegården under ombygning og en erhvervsejendom
i Tappernøje er også ved at være på plads. Sideløbende arbejdes der med at vurdere
om kommunens ejendomme til salg i stedet for kan bruges til boliger til flygtninge,
nogle midlertidige og nogle permanente. Fx er der ved at blive regnet på at opbygge
en kommunal ejendom til permanente boliger til 3 familier i Tappernøje.
Der bor omkring 200 flygtninge i midlertidige boliger (+ børn).

Beskæftigelsesudvalget har besluttet at flygtninge, der ikke er familierelateret,
fremover skal placeres 2 på 1 værelse, i de værelser der er 16 m2 eller derover
(midlertidige boliger). Af de 77 værelser på Skyttemarksvej er 74 værelser 16 m2
eller derover. Dette har betydet, at mange beboere på stedet er påvirket af
situationen. Der er iværksat en plan for hvordan dette tiltag iværksættes med fokus
på dialog og respekt.

Der er etableret en familieafdeling i de midlertidige boliger på Skyttemarksvej.
Formålet er at skabe nogle trygge og hyggelige rammer for familierne i den periode de
bor i midlertidig bolig.
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Branchepakker
Vi er kommet godt i gang med branchepakkeforløbene. Grundet vinteren har vi måtte
udelade bygge & anlæg og til dels også landbrug, men de kommer på igen lige så
snart disse brancher får flere opgaver. Vi oplever et godt samarbejde med
virksomhederne, der også skal introduceres for denne nye metode at opkvalificere
flygtninge på. Vi er stadig i udviklingsproces, så vi sikrer at vi har en model der passer
godt til arbejdsmarkedet i Næstved Kommune.

A2B
Næstved Kommune har indgået aftale med A2B, der en anden aktør med stor viden på
integrationsområdet. A2B varetager et 13 ugers introduktionsforløb for nyankomne
flygtninge, der hedder Basal Viden. Her undervises i det danske samfund,
arbejdsmarked og uddannelsessystem. Det nye forløb startede den 18. januar 2016.

Forebyggelse
Der er etableret et tæt samarbejde med politiet om forebyggelse, sikkerhed m.m.
både for flygtninge i Næstved Kommune og medarbejdere, der arbejder med
flygtninge (særligt boligmedarbejderne og sagsbehandlerne). Der er meget
opmærksomhed på flygtningeemnet og det mærkes også i det daglige. Både
flygtninge og medarbejdere bliver ugentligt kontaktet af journalister, der er
interesseret i at lave en historie om emnet. Det giver meget opmærksomhed i
medierne særligt på Næstved Kommunes flygtninge og midlertidige boliger på
Skyttemarksvej.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Taget til efterretning med bemærkninger.
Orientering om arbejdet med branchpakker giver en ændret danskundervisning fra
tidligere. Arbejdet foregår sammen med Center for Arbejdsmarked.
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5. Mødeplan 2016
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender mødeplanen
SAGSFREMSTILLING
Jf. Integrationsrådet forretningsorden § 5 holdes der mindst 4 møder om året.
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til mødeplan.
Mødeplan 2016
Torsdag den 11. februar kl. 17.00-19.00 - Ordinært møde
Torsdag den 14. april Integrationsrådets stormøde
- Gl. Ridehus på Grønnesgades kaserne
Torsdag den 16. juni kl. 17-00-19.00 - Ordinært møde
Lørdag den 3. september - Foreningernes dag
Torsdag den 22. september kl. 17.00-19.00 - Ordinært møde
Torsdag den 1. december kl. 17.00 - 19.00 med efterfølgende julefrokost - Ordinært
møde.
BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Mødeplan godkendt. Medlemmer skriver til sekretariatet, hvis de som tidligere gerne
vil værter. Vigtig at adgangsforholdene er handicapegnede.
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6. Status på stormødet
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
Rådet har godkendt datoen til stormødet til den 14. april 2016, med temaet
radikalisering i Næstved.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orientering til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Integrationsrådet får en status på, hvor langt er vi kommet med planlægningen og
fremvisning af invitation der skal sendes ud til foreningerne.
BILAG
Sagsfremstilling om stormødet blev godkendt på mødet den 26. november 2016.
BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Taget til efterretning. Invitation sendes ud sammen med referatet.
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7. Nyt fra formanden
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at Integrationsrådet tager beslutningen til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
Formanden orienterer om nyt siden sidste møde.

BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Formanden orienterer om, at der er skrevet til REM for at orienterer sig om, hvor
deres fokus vil være i 2016.
Sekretariatet skriver til Vordingborg Kommune for at høre om næste fælles
arrangement.
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8. Eventuelt
Sagsbehandler
Sagsnr

Helle Waage-Jensen
00.01.00-A21-1-14

RESUMÉ
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet
INDSTILLING
Administrationen indstiller, Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
Sager til eventuelt.
BILAG
[Skriv de bilag du har til sagen, så vi kan sikre, at de korrekte bilag bliver tilknyttet]
BESLUTNING
Integrationsrådet, 11.02.2016
Der spørges indtil repræsentant fra Integrationsrådet til det Det lokale beskæftigelses.
Det lokale beskæftigelsesråd er nedlagt og findes ikke længere lokalt. Der arbejdes på
at få etableret kontakt til erhvervslivet via andre kanaler.
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Mødet hævet kl.

Underskrifter

Dusan Jovanovic (A)

John Lauritzen (A)

Søren Revsbæk (V)
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