
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

 

Onsdag den 7. december 2016  
 
Tilstede: Ann-Cherie (ordstyrer), Katrine (referent), Christina, Erdogan, Hristina, Irena, Mahad, Rasmus,  
SSP: Mads Kruse  
 
Nr. Dagsordenspunkt 

1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

2 
 
 
 
 

SSP arbejdet på integrationsområdet, og antiradikalisering. 
Oplæg v. Mads Kruse fra SSP, herefter debat. 
  
SSP-samarbejdets mål er, at opbygge lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på 
børns og unges dagligdag. 
Mads fortalte, at SSP arbejder med de unge og hele vejen rundt om de unge, de steder hvor de 
færdes og i hjemmene/opholdssteder. 
Økonomisk prioriteres også indsatser rundt om den unge, ift familien, omgangskreds, skole, klub 
mv.  
Der er så mange instanser rundt om de unge, men instanserne taler ikke nødvendigvis sammen. 
SSP medvirker til at skabe overblik og få koordineret, så der i højere grad kan laves en samlet 
indsats. 
 
Mads fortalte, at indsatsen for at undgå radikalisering i høj grad er fokuseret på at spotte unge i 
mistrivsel – og sikre at de rette instanser arbejder med dette. Forebyggelse.  
Det er også en balance så man kan sætte fokus på noget uden at skabe et problem, der ikke findes. 
 
SSP Holbæk deltager i INFO-huset Midt- og Vestsjælland. Arne Dyrholm deltager som 
kulturformidler, Henning Jørgensen som betjent og Mads Kruse som SSP-repræsentant.  
INFO-huset er en regional netværksgruppe af SSP kontakt- og ressourcepersoner. De holder 
koordinerings/orienteringsmøder, og tilbyder rådgivning til medarbejdere i kommunerne og hos 
politiet, som er bekymrede for personer, der udviser tegn på radikalisering eller ekstremisme. 
Ekstremisme kan være religiøs, eller fx højre/venstreorienteret. Rockerbander arbejder INFO-huset 
ikke med. 
Alle henvendelser om mistanke skal igennem PET- så tager de stilling til hvordan der handles. 
Undervisningsministeriet har oprettet hotlines, så også undervisere kan opdage mistrivsel, der kan 
føre til radikalisering.  
 
SSP arbejdet går til de 30 årige. Herefter tager bl.a. PSP samarbejdet over (psykiatri, social 
myndighed, politi). 
 

3 Kort drøftelse af oplæg og debat med Tyrkisk-Islamisk Kulturforening (TIKA), hvor 
Integrationsrådet var på besøg den 02.11.16     
 
Rådsmedlemmerne mente generelt, at der på mødet den 2.11 var en rigtig god snak, der nåede 
rundt om mange relevante emner. Der var godt blandt andet at tale med TIKAs formand, og med 
imamen.  
TIKA udtrykte på mødet ønske om mere samarbejde, både konkret fx omkring integration af 
nytilkomne, og i form af dialog om hvordan eventuelle oplevede barrierer for integration kan 



håndteres.  
Imamen har efter mødet sendt en mail til Erdogan, hvor han gentager ønsker om samarbejde.  
Integrationsrådet er meget positivt stemt overfor dette. 
 

4 Rådets sammensætning m.v.  
Punktet blev udsat til kommende møde. 
 

5 Forslag til Integrationsrådets mødeplan 2017, med mødestart kl. 17.30. 
 
Mandag den 16. januar 
Tirsdag den 28. februar 
Tirsdag den 4. april 
Tirsdag den 6. juni 
 
Tirsdag den 15. august 
Onsdag den 20. september 
Tirsdag den 31. oktober  
Mandag 4. december 
 
Mødeplanen blev godkendt. 

6 Eventuelt og orientering, bl.a.: 
 

 vedrørende revision af integrationsstrategi, vil Integrationsrådet blive inddraget. 

Administrationen vil lave et forslag til hvordan dette kan foregå, som udsendes til rådets 

medlemmer. 

 Rådsmedlemmers input fra aktiviteter o.a. de har deltaget i: 

Katrine fortalte om arbejdet med oversigt over indsatser på frivilligområdet mv.  

Hristina har været i folketinget med kolleger, hørt oplæg og fortalte rådet om kvinders vej 

til dk. 

Rasmus er frivillig på Holbækhus, med ad hoc opgaver. Der er arrangement med 

æbleskiver, for flygtninge og frivillige den 8.12. 

 Tyrkisk-Islamisk Kulturforening, Rotary Holbæk afd. samt Røde Kors Integrationsgruppe har 

alle sagt ja til at deltage i et projekt med rekruttering af frivillige Erhvervsmentorer for 

flygtninge. 

x. ”Huskeliste” kommende møder og aktiviteter: 
 

 Den 9. februar 2017 inviteres alle råd og nævn + byrådet + relevante ansatte i kommunen 

til minikonference om råd og nævns rolle. 

 Benchmarking med andre kommuner, og sammenligning af beskæftigelsestal, når der i 

2017 foreligger nyere tal for området. 

 


