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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

7. oktober 2019 kl. 17.00-19.00 

Mødelokale 1.38, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk 

 
Til stede: Jevananthaan Thirunavakkarasu, Margrethe Bjerre, Jean Petersen, Jens Kronborg, Abdulmecit Øzil, Kasper Lomholdt, Derya Tamer, Gitte 

Nikolaisen, Ann-Katrine (næstformand). Fra sekretariatet Christian Arent (sekretær og referent).  

Afbud: Ann-Cherie, Gitte Damm, Mahad Guleed, Mohamed Hussein, Emrah Tuncer (orlov), Kristine Andersen 

 

 Dagsorden  Tid Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning  Referat og dagsorden blev godkendt  

2 Orientering om afviklingen af 
”Holbæk i Farver”, v. Jean  
 
 

Orientering  ”Holbæk i farver” blev afviklet den 5. oktober. Fra 
Integrationsrådet deltog Jean, Kristine og Gitte N. Desuden holdt 
Derya et oplæg til arrangementet i sin rolle som 
kommunalpolitiker. 
 
Jean holdt et oplæg om medborgerskab, der gav god respons og 
en invitation til den 31. oktober, hvor Integrationsrådet er 
indbudt til et netværksmøde med bydelsmødrene. Jean deltager 
i dette møde på vegne af Integrationsrådet.  
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”Holbæk i farver” havde fokus på arbejdsmarkedet og de 
udfordringer, man kan have som borger ved ikke at være en del 
af et arbejdsfællesskab med blandt andet som konsekvens, at 
tilegnelsen af danskkundskaber forringes.  
 
Derya pointerede, at Integrationsrådet kan gøre sig mere synligt 
ved at rykke nogle af rådets møder uden for Holbæk by.  
 

3 Integrationsdagen i 2020 
Status fra arbejdsgruppen v. Ann-
Katrine, Jean og Kasper 
 

Orientering 
og 
drøftelse 

 Arbejdsgruppen holdt møde d. 2. oktober på Sidesporet og 
fremlagde et oplæg til Integrationsrådet til drøftelse: 
 
Integrationsdagen 2020 skal vise mangfoldigheden bredt i 
Holbæk Kommune. Udgangspunktet er sport og mad. Fokus på 
aktiv deltagelse.  
 
Ideen er at omdanne hele sportsbyen til én stor 
mangfoldighedsdag, hvor borgerne kan komme og møde sports- 
og kulturforeningerne. Udgangspunktet er, hvad man kan være 
fælles om som borger i Holbæk Kommune?  
 
Lokation: Sportsbyen, Ann-Katrine har talt med sportsbyen, 
Karsten, som er med på at drøfte ideen og arrangementet.  
 
Tema: Sport og mad (mangfoldighedsdag hvor mennesker mødes over 
mad og sport) evt. i samarbejde med Kultur-fritid 
(folkeoplysningsudvalget).  
Mad i samarbejde med Sidesporet, evt. VUC-kantine el. lign. Samt 
sportsbyens café. 
  
Samarbejde med foreninger i sportsbyen: 
HBI 
Basket 
Badminton 
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Tennis 
Svømning 
Paddel 
Aftenskoler- ældreråd- tilbud 
 
Samarbejde med øvrige foreninger, frivillige, kulturelle foreninger 
mv.: 
Tyrkisk 
Somalisk 
Tamilsk 
Red Barnet -følgeordning 
 
Økonomi 
Sekretariatet oplyste, at Integrationsrådet alt andet lige har ca. 
40.000,- til aktiviteter i 2020. Sekretariatet skal samtidig undersøge, 
om restmidler fra 2019 kan overføres til 2020.   
 
Hvilken dato? 
Ann-Katrine vil kontakte sportsbyen for at høre om muligheder for 

afvikling af et arrangement inden den 24. april eller evt. i 
begyndelsen af juni. Obs på at undgå helligdage.  
 
Oversigt over Holbæk Kommunes mangfoldighed: 
Ud fra en liste over borgeres oprindelsesland vil man kunne lave en 
collage eller lignende, der afspejler kommunens meget brede 
mangfoldighed. Flag, info, repræsentanter mv.  
 
Øvrige ideer: 
Modeshow, kræmmermarked, musik, Mad fra forskellige lande  
Sportsopvisninger m.m. 

 
 
Integrationsrådets Integrationspris 
Der skal udarbejdes kriterier for tildeling og fokusområde i 2020.   
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Projektgruppe 
Arbejdsgruppen vil forsøge at sammensætte en projektgruppe 
med relevante interessenter fra Folkeoplysningsudvalget, 
foreningslivet mv.  skal gå med i arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen fik opbakning til at fortsætte med at forme 
ideen på det grundlag, som arbejdsgruppen havde udarbejdet. 
Arbejdsgruppen vil arbejde videre og tage kontakt til relevante 
samarbejdspartnere.  
 

4.  Orientering fra REM – Konference 21. 
september 2019, v. Jean 

Orientering  Jean gav Integrationsrådet en orientering fra REM-konferencen 
med fokus på de workshops, som REM havde sat på 
dagsordenen: 

• Bekæmpelse af fattigdom 
• Børn og unge 
• Beskæftigelse 
• Demokratisk deltagelse 
• Mangfoldighed og fællesskab 

Jean fortalte, at et væsentligt tema på REM-mødet var, hvordan 
man som medborger får redskaber til at indgå på 
arbejdsmarkedet i Danmark.  
 
Jean opfordrede desuden til at læse ”Bidrag til Danmarks 
Indvandringshistorie”, v. Ole Hammer.   
 
Link til beskrivelse af afviklingen af repræsentantskabsmødet i 
”Rådet for Etniske Minoriteter”: 
http://rem.dk/news/vellykket-repraesentantskabsmode-den-21-
sep-2019 

http://rem.dk/news/vellykket-repraesentantskabsmode-den-21-sep-2019
http://rem.dk/news/vellykket-repraesentantskabsmode-den-21-sep-2019
http://rem.dk/news/vellykket-repraesentantskabsmode-den-21-sep-2019
http://rem.dk/news/vellykket-repraesentantskabsmode-den-21-sep-2019


5 
 

5. Nordisk Ministerråd todages Camp d. 
18-19. november, v. Ann-Cherie 
 

Orientering  Integrationsrådet er inviteret til Nordisk Ministerråds to-dages 
camp d. 18-19. november.   
 
Jean deltager for Integrationsrådet og aftaler nærmere med 
sekretariatet om dækning af udgifter til overnatning/transport.  
 

6. Henvendelse fra borger v. Jean  
 

Drøftelse  Integrationsrådet havde via Jean fået en forespørgsel fra en borger 
vedr. hjælp til at starte et klubtilbud op for ældre udlændinge og 
danskere med fokus på mad og socialt samvær.  

 
Ann-Katrine gjorde opmærksom på, at Integrationsrådet ikke 
behandler enkeltsager. Margrethe har dog rettet henvendelse til 
Kultur og fritid, der gerne vil hjælpe med at vejlede om 
oprettelse og drift af en forening mv.  Borgeren skal sende sin 
mail til kultur og fritid. Jean formidler dette svar til borgeren. 
Sekretariatet formidler borgerens henvendelse til Kultur og 
Fritid.   
 

6.  Nyt fra sekretariatet: 
 

a) Ny leder af 
Integrationsindsatsen i 
jobcentret  

b) Status på opfølgning på 
Integrationsstrategien 

c) Nye medlemmer af 
Integrationsrådet  

 

Orientering  Ny leder af Integrationsindsatsen 
Jobcentret har, efter at Ole Søbæk er fratrådt, fået ny leder ved 
Henriette Durup Johansen. Henriette inviteres til at komme på 
besøg ved næste møde i Integrationsrådet.  
Integrationsrådet ønsker at Henriette giver en status på 
integrationsindsatsen på beskæftigelsesområdet i Holbæk 
Kommune. Integrationsrådet ønsker samtidig hendes 
refleksioner på, at mange etniske borgeres udfordringer med at 
tale dansk, selvom man har fået et job. Oplevelsen fra nogle 
medlemmer i Integrationsrådet er, at borgere med anden etnisk 
baggrund generelt set har fået større sproglige udfordringer end 
tidligere.  
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Opfølgning på integrationsstrategien 
Vedrørende opfølgning på Integrationsstrategien er sekretariatet 
ved at indsamle informationer fra kommunens kerneområder til 
brug for en status på indsatsen. Integrationsrådet kan forvente 
en tilbagemelding i efteråret 2019 eller primo 2020.  
 
Nye medlemmer af integrationsrådet 
Ann-Cherie og Kristine Andersen stopper i Integrationsrådet.  
Sekretariatet er i proces med at få udformet indstillinger af to 
nye medlemmer til rådet.  
 

7. Eventuelt Orientering  Kasper fortalte, at man kan lade sig inspirere af gode historier på 
integrationsområdet ved at skæve til Portugal, hvor man har 
gjort sig positive erfaringer med integration.   
 
Jean vil formidle en historie fra Ugebrevet A4 vedr. en borger fra 
Eritrea, der efter nogle år i Danmark er blevet selvstændig 
erhvervsdrivende.   
 

 


