
Referat af møde i Holbæk Integrationsråd 
Tirsdag den 15. august 2017  

På Holbækhus, Smithsvej 1, 4300 Holbæk 
 

Tilstede: Ann-Cherie, Katrine, JR, Mahad, Rasmus, Susanne, Karina Terkelsen (suppleant for Hristina). ,                                
Gæster fra midlertidige indkvarteringer: Yafet, Nawshar, Radwan, Samuel, Zeina, Nazanin, Halima. Og 
flere kom til, som referenten ikke nåede at få navne på. 

Gæster sociale viceværter: Marianne Jørgensen, Maher Ahmed K, Thomas Pynt Andersen 
Fra administrationen: Marianne (referent), 
Afbud: Christel, Christina, Gitte, Hristina, Irena, Jean, Jeya/Tharjan, Nasrat 
 

 Dagsordenspunkt 

1 
 
 

Møde på Holbækhus med nye Holbækborgere 

  

Integrationsrådet mødtes med nogle af de nye Holbækborgere, der bor i midlertidige indkvarteringer 

bl.a. på Holbækhus, Vipperød, Danhøj og Svinninge.  

Ann-Cherie fortalte om hvad Integrationsrådet er, og alle præsenterede sig.  

Herefter delte de tilstedeværende sig i mindre grupper, og de nytilkomne, som har været mellem 1 

og 3-4 år i Danmark, fortalte om deres erfaringer med at komme til Holbæk og finde sig til rette her.  

Der kom mange, og blandede erfaringer frem. Nogle er godt på vej, som selvforsørgende og med 

planer for fremtiden, andre kæmper med at finde praktik som de oplever giver mening og tro på kan 

føre til job. Der var forskellige oplevelser og holdninger til boligforhold, kommunens indsats etc.. Alt i 

alt gode samtaler, der viser at der stadig er mange udfordringer at tage fat på!  
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. 

Herefter fortsætter rådet med sit eget møde, stadig på Holbækhus: 
 
Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, med den bemærkning at såfremt medlemmer af rådet ønsker et punkt 
på dagsordenen, så skriver de det til sekretæren.  
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Drøftelse af punkt 1, debatten med nytilkomne 
 
Rådet delte refleksioner og holdninger med hinanden; der var mange indtryk, og forskellige historier. 
Og tydeligvis også mange udfordringer, både for den enkelte flygtning, samt for den fælles indsats. 
Det gik fra meget personlige problematikker, til mere generelle fx i forhold til beskæftigelse. 
Flygtninge der kom til Holbæk for 3-4 år siden oplevede ikke så meget støtte og modtagelse, som de 
der er ankommet i de seneste år. Nogle er blevet flyttet flere gange til ny midlertidig indkvartering. 
Hvad er der af tilbud til de ældre der er over pensionsalderen? Generelt opleves integrationsydelsen 
som vanskelig at klare sig for. Og arbejdsmarkedet som ikke nemt tilgængeligt. Nogle af de 
nyankomne klarer sig godt, er i arbejde eller ved uddannelse og har supplerende timejobs. En havde 
svært ved at se formålet med praktikker, som ikke førte til job.. – kan det gøres bedre ? 
Fortsat drøftelse af disse udfordringer sættes på dagsordenen til rådets næste møde. 
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Forberedelse af integrationsrådets årlige dialogmøde med ”Udvalget Uddannelse og Job” (UJU), 
den 30.8. 
 
Integrationsrådet drøftede hvad der er de vigtigste punkter, som rådet vil tage med på mødet med 
udvalget, både omkring det hidtidige arbejde, og fremover. 



Blandt rådsmedlemmernes ønsker og idéer til hvad et integrationsråd kan arbejde med fremover, er 
bla. øget fokus på hvordan beskæftigelse blandt etniske minoriteter øges; en årlig erhvervs-
integrationspris; mere udadvendt kommunikation af den viden og erfaring der er i rådet (fx 
socialemedier/facebookside, pressekontakt oa); mere kommunikation med ”baglandet” i foreninger; 
flere rådsmedlemmer med tid til at lave frivilligt arbejde som integrationsråd / hovedformålet med 
rådet skal afspejles i personsammensætningen i rådet; - med mere. Dette er supplerende 
kommentarer, til hvad der allerede står i rådets kommissorium. 
 
Ifølge Integrationslovens kapitel 8 stk 42 om integrationsråd, følger integrationsråds 
funktionsperiode den kommunale valgperiode. Byrådet har vedtaget, at Holbæk Integrationsråds 
virkeperiode er til udgangen af 2017. Det vil sige, at hvis integrationsrådet skal fortsætte, skal det 
besluttes i byrådet. Første led i denne proces er drøftelser i UJU, og eventuelt indstilling herfra. 
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Eventuelt og orientering: 
 
Valgfremme: 
Katrine: Ungholbæk vil gerne lave valgfremme arrangementer, i samarbejde med integrationsrådet.  
De har lige nu 4 idéer på tegnebrættet, hvor målgruppen er unge, og unge tosprogede:  
1. En stor sofa der sætte ved natsalg og andre steder, med skiltet ”Holbæks største parti” – 
sofavælgerne?” med forskellige gæster.    
2. En valgtrailer, der tager rundt på ungdomsuddannelsesstederne, evt med nogen fra 
integrationsrådet, eller politikere, eller andre 
3. tre valgarrangementer, 1 i vangkvarteret, 1 i ladegårdsparken, og 1 på rotationen. (med sofa og 
trailer) 
4. måske et arrangement med slags åbent folkekøkken med fælles madlavning, evt. ”lav mad med en 
politiker” 
Desuden: Katrine har bestilt foldere ”Det er dit valg” hjem fra REM (Rådet for etniske minoriteter), til 
målrettet uddeling. 
 
Vil Integrationsrådet være med til dette? Ja, det vil de tilstedeværende medlemmer, og de øvrige 
spørges pr mail. 
Katrine søger REM om støtte til arrangementerne. 
 
Budget 18: 
Der er udsendt mail med brev om at høringsperioden for budget 2018 er fra 7.9 til 21.9, samt at der 
er borgermøde om budget 2018 den 7. september kl 19-21.30. 
 
Udvikling i beskæftigelse, særligt for integrationsborgere: 
Der er ønske om jævnligt at drøfte hvordan det går med udviklingen i beskæftigelse og 
selvforsørgelse for nytilkomne. Rådsmedlemmer der ønsker punktet på møder, giver besked til 
sekretæren. 
 
Folkekøkken på havnen:  
Der var stemning for et fælles besøg dér. Rasmus indkalder rådsmedlemmer, og bestiller plads. 

 ”Huskeliste” kommende møder og aktiviteter:   
Onsdag den 30. august – dialogmøde med UJU (mødes 15.20, slut 16.20) 
Onsdag den 20. september – ordinært møde 
Torsdag den 21. september – besøg på Sidesporets Folkekøkken på havnen 
Tirsdag den 31. oktober - ordinært møde 
Mandag 4. december – ordinært møde 

 


