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Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 6. oktober  

kl. 19.00-21.00, Kanalstræde 2, mødelokale 1C 

 

Til stede:  

Erdogan, Jean, Ann-Cherie, Ann-Katrine, Hristina. Irena, Susanne, Christel, Gitte (referent) 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2) De nye flygtninge 

Punktet blev udsat, da oplægsholder Hanne Lund desværre var forhindret. 

 

3) Orienteringspunkter 

 

 Orientering ved. REMs repræsentantskab 

Ann-Katrine, som er kommunens repræsentant i REM´s repræsentantskab er blevet kontaktet 

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

Begrundelsen var dels, at hun ikke er udpeget af integrationsrådet, dels at hun ikke har 

indvandrerbaggrund. Ann-Cherie besluttede, at der kunne tages beslutning i sagen, og 

integrationsrådet besluttede derefter at skrive et brev til REM, hvor man blandt andet bakker 

op omkring Ann-Katrines medlemskab af repræsentantskabet. Brevet er sendt til 

integrationsrådet til kommentar. 

 

 Opfølgning på borgerbudgetteringsmødet 

Der var ni ansøgninger, og der blevet givet penge til alle 9 projekter. Samlet set blev der uddelt 

midler for i alt 104.500 kr. 

 

 Opfølgning på høring om budget 

Nogle medlemmer af rådet var til stede ved borgermødet om kommunens budget for 2016.  

Ann-Cherie fortæller, at der ikke blev talt meget om integration. 

 

 Orientering om manglende fremmøde til integrationsrådsmøderne 

Der er meget vekslende fremmøde til møderne i integrationsrådet. Det er et problem, især i de 

tilfælde, hvor rådet ikke er beslutningsdygtigt. Et andet problem er, at hvis man ikke er aktiv, så 

kan man eller ikke servicere det bagland, man repræsenterer. Rådet kom desuden ind på, at 

man med fordel kan give rådets medlemmer redskaber, som kan styrke dem i at sidde i rådet 

samt repræsentere et bagland. 

 

 

 



2 
 

4) Hvad skal integrationsrådet arbejde med ud over integrationsstrategien? 

Foruden integrationsstrategien har integrationsrådet 3 andre temaer, som rådet ifølge 

kommissoriet skal arbejde med. Rådet drøftede mulige fremtidige opgaver. Der blev ikke taget 

beslutning i sagen.  

Integrationsrådet havde blandt andet følgende kommentarer:  

Tættere på dem, det handler om 

Vi ønsker at komme tættere på dem, det handler om, og blive mere aktivitetsmæssigt 

nærværende, mere praksisnære.  

Der er mange, der arbejder professionelt med integration. Men udfordringen er at få involveret 

den gruppe, det handler om. Vi skal derfor også arbejde på at få tingene til at blomstre nedefra. 

I forlængelse af dette kunne vi tænke os at danne netværk og nå den gruppe, det handler om. Vi 

skal i skal i højere grad invitere os selv ind. Vi skal se, hvordan initiativerne under 

borgerbudgettering er foldet ud, og vi kunne for eksempel lade os inspirere af nogle af Københavns 

aktiviteter. 

Bygge bro og koordinere 

Det politiske niveau – fx i form af bidrag til integrationsstrategiens udvikling - kan sagtens være en 

del af rådets arbejde, men vi skal også være en del af de projekter, der kører. Vi skal være 

brobyggere. Måske skal vi bidrage til at finde integrationsprojekter til næste år, samt følge op på, 

hvad der foregår i projekterne. Integrationsrådet bidrager også gerne med at informere om og 

koordinere initiativer. 

Målgrupper og temaer 

Integrationsrådet drøftede, om man skal fokuserer på målgrupper eller på temaer. Målgrupper 

kunne fx være joborienterede, lavt-uddannede, højt uddannede borgere.  

Integrationsrådet drøftede et muligt tema: Arbejdsmarkedet og civilsamfundet 

Når man taler om integration, hedder det alle kan bidrage, det bør snarere være: alle skal bidrage. 

Det gælder både for civilsamfundet og mest af alt for virksomhederne. Vi har den udfordring, at vi 

er ganske få til at bære det ansvar, hvis det skal realiseres her. Vi skal have flere ildsjæle ind over.  

For at borgerne i målgruppen kan deltage i integrationsprojekter, skal de lære nogen at kende. 

Nogen, som kan fortælle, hvad det handler om. Civilsamfundet skal spille med og være dem, der 

viser vej. Vi skal tættere på gruppen af borgere, men også opdatere, når tingene sker. Også her kan 

integrationsrådet fungere som brobygger og bidrage til at danne netværk. Vi skal vise vej og lære 

hinanden at kende. 

Integrationsindsatsen skifter fra år til år. Fra pigerne, over de voksne kvinder, over terror over 

flygtninge, og familierne. Derfor kunne man med fordel jævnligt informere om, hvad der rør sig på 

integrationsområdet. 
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5) Beslutning om at købe teaterstykke til Holbæk 

Integrationsrådet har fået tilbud om at købe en ungdomsforestilling til Holbæk.  

Det drejer sig om stykket Sunny Side, som spilles af turneteatret Opgang2. Stykket henvender sig til 

unge mennesker og handler om kærlighed mellem to unge med forskellig kulturbaggrund. Da Opgang2 

sidst spillede i Holbæk, inviterede integrationsstyregruppen alle kommunens 9. og 10. klasser samt 

ungeskolen på sprogcentret til at komme og se stykket. Integrationsstyregruppen havde lejet Holbæk 

Teater til formålet, og forestillingen blev en succes. 

 

Økonomi: Prisen for SUNNY SIDE er 16.250 kr. Forestillingen er refusionsgodkendt, hvilket betyder, at 

kommunen får halvdelen af nettoprisen refunderet. Nettoprisen er 13.000 kr. dvs. integrationsrådet får 

6.500 kr. refunderet og dermed er nettoprisen for forestillingen 6.500 kr. Dertil kommer leje af Holbæk 

Teater, anslået 3-4.000 kr.  

 

Bemærk, at forestillingen sidste år blev købt to gange til at spille samme dag pga. stor interesse fra 

skolernes side. 

Integrationsrådet besluttede, at Ann-Cherie og Hristina til næste møde ser nærmere på, hvad stykket 

handler om, og kommer med et beslutningsoplæg. 

 

6) Integrationsstrategien spor 2 

Gitte gav en kort status på udviklingen af integrationsstrategiens spor 2.  

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet har sat retning for udvikling af strategien og blandt andet godkendt 

integrationsrådets forslag til definition af målgruppen. Definitionen lyder:  

 

Som udgangspunkt kan alle indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den tre-årige 

integrationsperiode ses som målgruppen – uanset etnisk og national baggrund.  Strategien er dog 

målrettet de borgere, hvor sprog, kultur og/eller manglende viden kan være barrierer for, at borgeren 

kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere. 

 

De næste skridt i processen er integrationsseminar den 19. oktober, drøftelse af første strategiudkast 

på integrationsrådets møde den 4. november og drøftelse med Udvalget for Arbejdsmarkedet på 

baggrund af første udkast den 25. november. 

 

7) Indstilling af suppleant for Hristina Jensen 

 

Hristina indstiller Karina Terkelsen som sin suppleant. Karina Terkelsen bor i Holbæk, hun er uddannet 

socialrådgiver og har arbejdet med integration i 10 år. 

Integrationsrådet godkendte Karina Terkelsen som Hristinas suppleant.  

 

8) Eventuelt 

Der var ikke punkter til eventuelt. 


