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Referat af møde i Holbæk Kommunes integrationsråd 22.3.2018 

Kl. 16-18. Kanalstræde 2, mødelokale 0.13 

Til stede: Jens Kronborg, Susanne Lodberg, Erdogan Aslan, Ann-Katrine Holm, Ann-Cherie Thulstrup, Christel 

Højvang Kyed, Derya Tamer, Emrah Tuncer, Margrethe Bjerre, Martin Koch Pedersen (fra kommunens 

administration), Gitte Harbo (sekretær og referent) 

Afbud fra: Jean Petersen, Gitte Nikolaisen, Mahad Ali Hassan, Jeva Thirunavakkarasu, Gitte Damm, 

Mohamed Hussein 

 

Fotografering. Før mødet tog vi et gruppebillede af Integrationsrådet. Dette billede kan ses på rådets side 

på Holbaek.dk 

Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: 

Der indsættes et punkt for godkendelse af dagsorden samt eventuelt.  

Punkt 7: indstilling af IR’s repræsentant i Folkeoplysningsudvalget udsættes til næste møde, 

 

2. Velkommen til integrationsrådet 

Rådets medlemmer introducerede sig selv. Derefter gav Gitte Harbo en kort introduktion til rådet og 

rammerne for rådets virke: 

• rådet, rammerne for rådet og rådets virke med udgangspunkt i kommissoriet for rådet. 

• integrationsrådenes samarbejde med Rådet for Etniske Minoriteter, REM. 

• Kommunens administrative understøttelse af integrationsrådet 

• Rådets side på Holbaek.dk 

Gitte informerede desuden om, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse inviterer 

integrationsrådet til et dialogmøde 21.6.2018 kl. 18-19. 

 

3. Valg af formand og næstformand 

Som formand valgtes Ann-Cherie Thulstrup. Som næstformand valgtes Ann-Katrine Holm. 

 

4. Drøftelse af forslag til forretningsorden 

Administrationen fremlagde et forslag til forretningsorden. Forslaget tager udgangspunkt i en 

standarddagsorden, som er udarbejdet af Udlændinge- og integrationsministeriet men tilpasset 

lokale forhold.  

Integrationsrådet bad om at få rettet enkelte redaktionelle fejl og indstillede derefter 

forretningsordenen til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

5. Beslutning af møderække for 2018 

Administrationen foreslog, at integrationsrådet holder 6 møder årligt, således at fire møder aftales 

på dagens møde, og to møder aftales hen over året efter behov.  
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På den baggrund besluttede IR at fastlægge følgende fire møder: 

• 7. maj kl. 16-18 

• 6. juni kl. 17-19 

• 27. august kl. 17-19 

• 8. oktober kl. 17-19 

Med mindre andet er aftalt, holdes møderne i mødecentret, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. 

 

 

6. Forhåndsindstilling af medlem samt suppleant til Rådet For Etniske minoriteters 

repræsentantskab. 

REM forventes snarest at skrive til Kommunalbestyrelsen og bede dem udpege kommunens 

repræsentant til REM’s repræsentantskab. Kommunalbestyrelsen vil sandsynligvis spørge 

integrationsrådet om, hvem de indstiller. Derfor bad administrationen IR om at pege på en 

kandidat. 

 

IR pegede på Erdogan Aslan. 

 

7. Indstilling af IR’s repræsentant i Folkeoplysningsudvalget 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

8. Drøftelse af rådets rolle og opgaver i 2018 

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i de fire formål fra kommissoriet (vedlagt dagsordenen). 

• Hvordan vil IR arbejde med de fire formålspunkter i kommissoriet? 

• Hvilke temaer vil IR i særlig grad arbejde for i 2018? 

• Hvilke konkrete opgaver vil det medføre? 

Integrationsrådet havde en indledende brainstorm, hvor forskellige temaer og emner blev drøftet. 

Brainstormen vil danne udgangspunkt for en nærmere drøftelse på rådets møde den 7. maj. 

9. Eventuelt 

• Integrationsrådet er interesseret i at holde nogle af møderne ”ude af huset”. 

• Til næste møde ønskes en orientering om kommunens handleplan ifbm. Radikalisering og 

ekstremisme 

• I UngHolbæk har man fået en Get2sport-medarbejder. Formålet er, at så mange unge som 

muligt, og særligt piger skal gå til sport. Der var forslag, om at integrationsrådet inviterer 

medarbejderen med til et møde for en nærmere drøftelse. 

• Der var forslag om at invitere kommunens jobkonsulent, som har base hos Bærentsen, til møde 

i rådet. 

• Der blev orienteret om, at sprogcentret sammen med Røde Kors og Sidesporet har søgt penge 

til projektet Danmark spiser sammen i uge 17. Danmark spiser sammen har en hjemmeside, 

hvor man kan tilmelde sig. Se http://www.danmarkspisersammen.dk/. 


