
Referat af møde i integrationsrådet 4. november 2016 

 

Til stede: Ann-Cherie, Christel, Hristina, Mahad, Susanne, Erdogan, Jean, Irina, Rasmus, Gitte (referent), 

Janne Wolf (Strategi & Udvikling) 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2) Orienteringspunkter 

 

 Henvendelse fra REM 

På sidste møde besluttede integrationsrådet at skrive et brev til REM som svar på en 

henvendelse fra REM´s repræsentantskab.  Repræsentantskabet gav udtryk for, at man 

gerne ser en anden repræsentant fra Holbæk kommune, da den nuværende ikke har anden 

etnisk baggrund.  Brevet er godkendt og vil snarest blive fremsendt til REM´s sekretariat. 

 

 Forlængelse af integrationsrådet 

Udvalget for Arbejdsmarkedet såvel som Økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at 

integrationsrådets virke forlænges til udgangen af den nuværende byrådsperiode. 

 

 

3) Beslutning om at købe et teaterstykke til Holbæk 

Integrationsrådet drøfter pt muligheden af at købe en forestilling af tourneteateret Opgang2 . 

Forestillingen hedder Sunny side og handler om kærlighed mellem to unge mennesker med 

forskellig kulturbaggrund.  

 

Integrationsrådet udsætter beslutningen, indtil man har byrådets godkendelse af, at 

integrationsrådet skal fortsætte. Med godkendelsen følger et årligt beløb til aktiviteter på 50.000 

kr. 

 

4) Integrationsstrategien spor 2 

Holbæk Kommune har udarbejdet et første udkast til en integrationsstrategi. Der er tale om 

strategiens spor 2, som omhandler indvandrere og efterkommere samt flygtninge efter den 3-årige 

integrationsperiode. Udkastet er skrevet på baggrund af blandt andet integrationsseminaret, som 

blev holdt den 19. oktober. 

På AU´s møde den 25. november er integrationsrådet inviteret til en drøftelse af udkastet, inden 

den endelige strategi skrives og sendes til behandling i AU, Økonomiudvalget og Byrådet. 

På mødet drøftede og kommenterede integrationsrådet det foreliggende udkast til en strategi. 

Kommentarerne skal give inspiration til det næste strategiudkast, der forelægges AU den 25. 

november. 



 

Integrationsrådet er inviteret til at møde AU og drøfte det næste udkast til strategi. 

Integrationsrådet besluttede i den forbindelse at mødes til et formøde en halv time før mødet med 

AU . 

 

5) Ny børnehave i Holbæk by 

En ny, privat børnehave er netop åbnet i Holbæk. Børnehaven arbejder i særlig grad for at tiltrække 

børn med anden etnisk baggrund. Integrationsrådet drøfte i den forbindelse, om der var risiko for, 

at institutionen modarbejder den integrationsindsats, som udføres af kommune, frivillige og 

foreninger.  

Efter at have drøftet sagen opfordrede Integrationsrådet Rasmus til at rette henvendelse til chefen 

or kerneområdet med spørgsmålene: Hvad kan man fortælle om institutionen? På hvilken 

baggrund er institutionen etableret? Integrationsrådet afventer et notat herfra. 

Integrationsrådet opfordrer desuden kommune n til at gå i dialog med institutionen. 

Erdogan Aslan deltog ikke i forbindelse med beslutningen af dette punkt.  

 

 

Eventuelt: 

Ann-Cherie opfordrer  til, at når invitationer til arrangementer eller lignende bliver rundsendt, så meld 

tilbage, om man kan deltage eller ikke. Ellers har Ann-Cherie ikke noget billede af, hvem der kan deltage. 

Den 1. december holder Socialministeriet den årlige VISO-konference. Hvis man ønsker at deltage, bedes 

man give Ann-Cherie besked. Gitte har undersøgt, om deltagergebyr samt transport kan dækkes, og det kan 

det godt.  

Rasmus fortæller, at Økonomiudvalget i forbindelse med sagen om at forlænge Integrationsrådet har 

bemærket, at rådet ikke er særligt synligt. Økonomirådet ønsker også, at 

Rasmus 

Økonomiudvalgsmøde. Integrationsrådsarbejdet fortsætter indtil udgangen af byråde 

Politikerne efterlyser mere synlighed fra integrationsrådets side.  

Forretningsordenen skal ud på hjemmesiden. 

Mange vil gerne hjælpe, men ved ikke, hvor den skal henvende sig,  

Kan man lave en hotline – én indgang til integrationsområdet, hvis man som frivillig vil hjælpe. 



Måske kan integrationsrådet gøre noget mer.  

Henvendelse fra torbe mortensen i knabstrup – meget aktiv omrking deres loppetorv. Kunne kommune 

tænke sig at aftage møbler. Til flygtningene.? 

Er ked af, at han ikke har kunnet dletage i flere møder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


