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Holbæk Kommunes integrationsråd 
Årsberetning 2015 

 
I denne årsberetning beskrives integrationsrådets aktiviteter i 2015. Med beretningen ønsker 

Integrationsrådet at redegøre for samt synliggøre rådets aktiviteter. 

 

Byrådet besluttede juni 2014, at der skulle oprettes et integrationsråd og at rådet skulle bidrage til at 

udarbejde en integrationsstrategi for Holbæk Kommune. Rådet blev etableret januar 2015. 

Indledningsvist var det byrådets ønske, at rådet skulle virke ét år og bidrage til udarbejdelse af en 

integrationsstrategi. I efteråret 2015 besluttede byrådet imidlertid, at rådets virkeperiode skulle 

forlængelse til og med udgangen af byrådsperioden 

 

Integrationsrådets sammensætning 
Integrationsrådet er sammensat som følger:  

 

 Op til 4 borgere eller fagprofessionelle indstillet ud fra deres kendskab til 

integrationsspørgsmål   

 3 repræsentanter for målgruppen  

 1 repræsentant for de folkeskoler i Holbæk Kommune, som har flest flerkulturelle elever  

 1 repræsentant for arbejdsmarkedets parter  

 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune  

 1 repræsentant for idrætslivet i Holbæk Kommune  

 1 repræsentant for Ældrerådet i Holbæk Kommune  

 2 repræsentanter udpeget af Holbæk Byråd  

 

Medlemmerne er udpeget af byrådet på baggrund af indstilling fra de respektive organisationer eller 

fra den kommunale administration. En aktuel medlemsliste er vedlagt denne årsberetning som bilag.  

 

Integrationsrådets rolle og opgaver 

Rådets opgaver er formuleret i et kommissorium, som er godkendt af Byrådet. Kommissoriet 

fastslår integrationsrådets formål som følger: 

 

 Medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende  

 Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk  

 Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse  

 

Kommissoriet fastslår desuden integrationsrådets hovedopgaver: 

 

 Bidrage til udarbejdelsen af en ny integrationsstrategi  

 Være høringsorgan for byrådet i forhold til integrationspolitiske spørgsmål  

 Formidle integrationsmæssige udfordringer, ønsker og behov i Holbæk Kommune  

 Synliggøre lokale succeshistorier på integrationsområdet  
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Mødereferater samt anden information om Rådets virke findes på Holbæk Kommunes hjemmeside 

under menupunktet Politik; Råd og nævn. (http://www.holbaek.dk/). 

 

Integrationsrådets daglige arbejde sker med udgangspunkt i en forretningsorden, som sidst er 

revideret december 2015. 

 

Ændringer i rådets sammensætning 
Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, Hanne Ulendorf, trådte efter eget ønske ud af rådet i 

september 2015. Hanne Ulendorf blev erstattet af suppleant Gitte Damm.  

 

Suppleanter 

Integrationsrådet har udpeget suppleanter for flere medlemmer af integrationsrådet. Se evt. vedlagte 

medlemsliste. 

 

Møder i 2015 
Ved årets begyndelse besluttede rådet at holde seks ordinære møder. På grund af arbejdspres blev 

antallet af ordinære møder otte. 

 

Integrationsrådet har desuden holdt tre møder med udvalget for Arbejdsmarkedet. De to første 

møder (hhv. 25/3 og 3/6) omhandlede integrationsstrategien spor 1, mens det 3. møde (25/11) 

omhandlede integrationsstrategiens spor 2.   

 

Opgaver og aktiviteter i 2015 

 

Integrationsstrategierne  

 

Holbæk Kommune har i 2015 udarbejdet to strategier inden for området integration.  Dialog 

omkring og bidrag til de to strategier har været integrationsrådets mest omfattende opgave i 2015. 

 

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier sætter rammer og retning for indsatsen for 

flygtninge, der er omfattet af det treårige integrationsprogram. Strategien kaldes i daglig tale 

integrationsstrategien spor 1. Denne strategi blev godkendt af byrådet i august 2015.  

Strategi for borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.  Denne strategi beskriver indsatsen 

for flygtninge efter det treårige integrationsprogram, samt for indvandrere og efterkommere i øvrigt. 

Strategien kaldes i daglig tale integrationsstrategien spor 2. Spor 2 blev godkendt af byrådet 28. 

januar 2016.  

 

For begge strategiers vedkommende har integrationsrådet bidraget med viden og holdninger til, 

hvad de vigtigste udfordringer er, og hvordan indsatser kan løftes. Rådet har desuden givet 

værdifuld feedback og kvalificeret udkast til strategierne undervejs i udarbejdelsen.  Arbejdet er 

udført på ordinære møder, på dialogmøder med Udvalget for Arbejdsmarkedet og på to 

integrationsseminarer. 

 

Integrationsseminarer 

Sammen med Udvalget for Arbejdsmarkedet har Integrationsrådet holdt et integrationsseminar i 

forbindelse med hver af de to strategier.  Formålet med seminarerne var at indhente viden og 

http://www.holbaek.dk/
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synspunkter omkring integrationsindsatsen til brug for strategierne. Deltagere i seminarerne var 

foreninger, frivillige, relevante kommunale medarbejdere, medlemmer af integrationsrådet samt 

medlemmer af Udvalget for Arbejdsmarkedet. 

 

Begge strategier findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

 

 

Borgerbudgettering 

Årets borgerbudgetteringspulje gik til integrationsprojekter i Holbæk Kommune. Puljen var på 

100.000 kr. Demokratieksperimentariet og fælles-skaberne involverede derfor integrationsrådet i 

forløbet. Før mødet deltog fælles-skaber Marianne Reinwald i et møde i integrationsrådet for at 

informere om forløbet og drøfte mulige indsatsområder. Borgerbudgetteringsmødet blev holdt 

søndag den 27. september. Her præsenterede ansøgere deres projekter og de fremmødte stemte om, 

hvordan midlerne skulle fordeles. Alle ni indmeldte projekter blev tilgodeset.  

 

Dialog med Rådet for etniske minoriteter 

Ann-Katrine Holm, som er kommunens repræsentant i REM´s repræsentantskab, blev i september 

kontaktet telefonisk af REM´s sekretariat med opfordring om at træde ud af repræsentantskabet. 

Begrundelsen var dels, at Ann-Katrine Holm ikke er udpeget af integrationsrådet, dels at hun ikke 

har indvandrerbaggrund.  

 

Integrationsrådet behandlede sagen på mødet den 6.10. Rådet kunne konstatere, at Ann-Katrine 

Holm er udpeget af Holbæk byråd i en periode, hvor kommunen ikke havde et integrationsråd. 

Rådet konstaterede desuden, at der i lovgivningen ikke er krav om, at kommunens medlem af 

repræsentantskabet skal have indvandrerbaggrund. På den baggrund besluttede rådet at skrive et 

brev til REM, hvor man dels uforbeholdent bakkede op omkring Ann-Katrines Holms medlemskab 

af repræsentantskabet, dels orienterede om formalia. REM har ikke kommenteret brevet over for 

integrationsrådet.  

 

Møder og konferencer 

Integrationsrådet forsøger så vidt muligt at deltage i relevante møder og konferencer i og uden for 

Holbæk. Formålet er at bringe ny viden og inspiration til rådets arbejde. I 2015 har medlemmer af 

integrationsrådet deltaget i følgende konferencer, seminarer og møder: 

 

 2. februar: Holbæk Teater: Dialogmøde om integration 

 

 11. marts: KORA: Temamøde om, hvor gode kommunerne er til integration 

 

 7. september: ”God Dialog” på Holbæk Teater: Dialogmøde om flygtninge   

 

 14. september: Borgermøde arrangeret af Holbæk Kommune med deltagelse af nævn og bestyrelser 

om budget 2016 

 

 10-11. december: Hotel Munkebjerg i Vejle: Frivilligheds- og Integrationsdøgn  
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Andre fora, hvor medlemmer af Integrationsrådet er repræsenteret 
 

Repræsentantskabet i Rådet for Etniske minoriteter   

Byrådet pegede i april 2014 Ann Katrine Holm som kommunens repræsentant i Rådet for Etniske 

Minoriteters Repræsentantskab.  

Der holdes repræsentantskabsmøde én gang årligt. I 2015 blev REM´s repræsentantskabsmøde 

afholdt lørdag den 9. maj. På mødet blev der arbejdet med temaerne "Modtagelse af nye flygtninge" 

og "Radikalisering".  

 

Ældrerådet 

Jean Petersen er medlem af Ældrerådet og er udpeget til Integrationsrådet af ældrerådet 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Integrationsrådet pegede i januar 2015 på Ann-Katrine Holm som rådets repræsentant i 

Folkeoplysningsudvalget 

 

Side på Holbæk Kommunes hjemmeside 
Integrationsrådet fik i ved årets begyndelse sin egen side på holbaek.dk. Her kan man finde 

kontaktoplysninger på rådets medlemmer, rådets kommissorium mm, samt mødereferater.  

http://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/integrationsraadet/ 

 

http://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/integrationsraadet/

