
Referat af møde i Holbæk Integrationsråd, onsdag den 20. september 2017  
 

Tilstede: Christel, Christina, Gitte, Hristina (ordstyrer), Katrine, Mahad, Rasmus, Susanne.   Afbud: Ann-Cherie, Jean, Nasrat  

Fra administrationen: Marianne (referent).  

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 Beskæftigelsesindsatsen for modtagere af integrationsydelse.   

 

Marianne viste Power Points fra Gorm Hjelm Andersen, om direktionens budgetforslag for 2018 for så vidt angår integrationsområdet i kerneområdet 

Alle Kan Bidrage:  Hvilke overvejelser har man i kerneområdet, i forhold til at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der opfylder budgetmålene. 

Herunder tal for beskæftigelse m.v. 

Der var nogle spørgsmål og forslag til tallene og indsatsen, som Marianne bringer med tilbage i AKBI, og herefter svarer rådet. 

Bilag: Status til ”Udvalget Uddannelse og Job”, den 30.08.17 (punkt 93): ”Orientering om nøgletal på integrationsområdet”. PowerPoints eftersendes. 

 Opsamling, hvordan gik dialogmødet med ”Udvalget Uddannelse og Job” den 30.8. 
 
Der var en konstruktiv dialog på mødet. Udvalget forventer på sit næste møde at behandle et forslag til en forlængelse af rådets virkeperiode, med 
udgangspunkt i det tidligere fremsendte forslag til kommissorie. 
Et af dialogpunkterne var, at andre (politikere, udvalg, borgere, administrationen, mv) i højere grad kan benytte den store viden der er repræsenteret 

i rådet. Christina fortalte i den forbindelse, at der er ved at blive lavet en fælles helhedsplan for nogle boligområder; et planarbejde som det kan være 

relevant at inddrage integrationsrådet i. Marianne undersøger. 

I forhold til en ny periode for integrationsrådet fra årsskiftet 17/18, kan der være nogle overgange i repræsentationer, som skal afklares. Fx fortalte 

Katrine, at folkeoplysningsudvalget hvor hun er rådets repræsentant, har en virkeperiode der løber til årsskiftet 18/19. 

3 Opsamling, på rådets møde på Holbækhus med nye Holbækborgere den 15.8. 

 

Rådsmedlemmerne fik mange historier og indtryk på mødet med beboere fra de midlertidige indkvarteringer. Det var gode samtaler, som også viste, 

at der er mange udfordringer at tage fat på både individuelt og fælles. 

Kommentarer fra rådets debat: 

-Der er gode boligforhold. 

-Der har været vandskade på Holbækhus, og oprydningen derefter var i gang. Så der så ikke lige godt ud alle steder. Der kunne se mere 

hyggeligt/imødekommende ud, fx i fællesarealer. Der kunne også være lidt legeplads udenfor?   



(kan frivillige? Erhvervsskolepraktikanter? Kunsthøjskolen?). Marianne blev bedt om at bringe disse spørgsmål med til integrationsafdelingen.  

-Indretning af fx fællesarealer vanskeliggøres af hensyn til brandsikkerhed og planrestriktioner ift hvordan huset må benyttes. 

-Vigtigt at tale med beboerne om hvad de ønsker og hvad deres behov er. Så vi ikke bare laver indsats ud fra egne behov. 

-Flere beboere er ikke glade for at de skal dele værelser to og to, de ønsker mulighed for privatliv. Kan man lave skillevægge? 

-Forhåbentlig får de råd til deres eget.  

-Beboere der ikke har plads til alle deres møbler o.a. ting på værelset, kan få det i et lagerrum, på Holbækhus. 

-Alle flygtninge i pensionsalderen opfordres til at gå på sprogskole, men de har ikke pligt til det.  

4 
 

Kommunalvalg, valgfremme:  
 
Katrine fortalte om valgfremme-aktiviteter. Unge, både danske og unge med anden etnisk baggrund, har lavere valgdeltagelse end gennemsnittet. 
Derfor arbejdes der allerede nu med valgfremmeaktiviteter. UngHolbæk har været til aftensalg med sofavælgersofaen, hvor også medlemmer af 
integrationsrådet var med. Der planlægges valgtrailer, og demokratidag den 26.9. der vil blive lavet valgarrangementer i Vang og Ladegårdsparken, i 
samarbejde med deres helhedsplansarbejde. 
Der er startet ungdomsskolehold i demokrati, der lægger op til at de unge der deltager, bagefter kan give viden videre til andre unge. 
REM har lavet pjecer på flere sprog: ”Det er dit valg”. De er gode til at forklare de grundlæggende spilleregler ift valg og demokrati. Du kan rekvirere 
pjecer hos Katrine på annhm@holb.dk eller hos REM på rem@siri.dk 
Bilag: Ansøgning til REM om støtte til valgfremmeaktiviteter.  

5 Eventuelt og orientering: 
 

• Integrationspris: Susanne fortalte om kontakter udad vedrørende rådets ønske om at uddele en årlig integrationspris.  Herefter debat, der mundede ud i, at 

rådet vil anbefale et kommende integrationsråd at uddele en årlig integrationspris, samt at udarbejde kriterierne for dette og planer for hvordan 

uddelingen kan foregå så det bliver bemærket. 

 
• Flygtningebørn: Hristina har været til konference om overgreb på flygtningebørn, samt om tidlig forebyggende indsats og inklusion når de har fået asyl 

(”Hørsholm-modellen”). Der sker ofte overgreb på flugtruterne. Hørsholm modellen arbejder med integration på skoleområdet, på basis af erfaringer bl.a. 

fra England. Og med gode resultater.  

 

• Katrine: SSP er opmærksomme på, at mange unge der ryger ud i problemer, kommer fra hjem med voksne med traumer (både etnisk danske og andre). 

Flygtningefamilier der kommer til kommunen, screenes af familiekonsulenter, og der sættes støtte på efter behov. 

6 Formidling (fast punkt).            
Punktet blev inddraget under de relevante dagsordenspunkter, så intet særskilt her.  

 kommende møder i rådet:     Tirsdag den 31. oktober samt mandag 4. december  
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