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Referat af møde i Integrationsrådet onsdag den 21. januar 2015 

Kl. 18.00-21.00, Kanalstræde 2 
 

Til stede fra integrationsrådet: Jean Petersen, Susanne Lodberg, Ann-Cherie Thulstrup, Ann Katrine Holm, 

Hristina Jensen, Rasmus Brandstrup, Christina K. Hansen 

Fraværende fra integrationsrådet: Christel Højvang Kyed, Mahad Ali Hassan, Seldwyn Antony, Irena 

Kokborg, Hanne Ulendorf, Amad Mohammad Rida Al-Jasiri, Erdogan Aslan 

Til stede fra administrationen: Gorm Hjelm Andersen, Tine Adrian, Rasmus Tyrri Nielsen, Gitte Harbo 

(referent) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Velkomst og introduktion af rådets medlemmer 

Rådets medlemmer introducerede sig selv og fortalte om deres baggrund for at være medlem af 

integrationsrådet. 

 

3. Integrationsrådets opgaver og rammerne herfor 

Integrationsrådets opgaver og rammerne for rådets arbejde fremgår af kommissoriet for rådet 

samt forslaget til forretningsorden. Rasmus Tyrri og Gitte Harbo fra administrationen gennemgik 

henholdsvis kommissoriet for rådets arbejde samt forslaget til forretningsorden. Præsentationen er 

vedlagt referatet som bilag. 

 

4. Godkendelse af forslag til forretningsorden 

Administrationen fremlagde et forslag til forretningsorden for integrationsrådet. 

Forretningsordenen baserer sig på en standardforretningsorden for integrationsråd udarbejdet af 

Rådet for Etniske Minoriteter. Den er desuden tilpasset det kommissorium, som danner grundlag 

for arbejdet i Holbæk Kommunes Integrationsråd.   

 

Beslutning: Integrationsrådet godkendte forslaget til forretningsorden 

 

5. Valg af formand og næstformand 

Som formand for Integrationsrådet valgtes Ann-Cherie Thulstrup 

Som næstformand valgtes Hristina Jensen 

 

6. Valg af medlem af Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget har afsat en plads til et medlem af Integrationsrådet. Valget er for en 4-

årig periode. Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker 

demokratiforståelse og aktivt medborgskab. Udvalget er bredt sammensat med deltagelse fra 

kommunens foreninger. 
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Integrationsrådet valgte Ann-Katrine Holm som integrationsrådets repræsentant i 

Folkeoplysningsudvalget 

 

7. Møderække i 2015 

 

Rådet skal holde mindst 6 ordinære møder årligt. Rådet besluttede følgende møderække: 

 

• Onsdag den 25. februar  

• Torsdag den 8. april 

• Torsdag den 4. juni 

• Torsdag den 20. august 

• Torsdag den 22. oktober 

• Torsdag den 3. december 

 

Hvis intet andet er angivet, holdes møderne på Kanalstræde 2, 4330 Holbæk i tidsrummet 19.00-

21.00 

 

Der planlægges desuden et møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet. Mødets 

tema skal være den kommende integrationsstrategi. Det er integrationsrådets ønske, at mødet 

holdes i marts 2015. 

 

NB: efter mødet har et medlem af Integrationsrådet gjort opmærksom på, at vedkommende får 

svært ved at deltage på de udmeldte dage. Nyt forslag til møderække kommer derfor på 

dagsordenen til næste møde.  

 

 

8. Eventuelt 

 

• Gorm Hjelm Andersen fortalte kort om tankerne bag den kommende integrationsstrategi. Det 

er kerneopgaven Alle kan bidrage – Beskæftigelse & Borgerservice, der har ansvaret for 

strategien. Kommunens afdeling for Strategi & Udviklingsafdeling understøtter arbejdet. 

 

• Vedr. høringssvar fra Integrationsrådet. Rådets to byrådsmedlemmer har besluttet ikke at være 

med til at afgive eventuelle høringssvar. 

 

• Den 2. februar holder Holbæk Teater dialogmøde om integration. Integrationsrådet overvejer 

at tilmelde sig arrangementet samlet. 

 

• Ann Katrine orienterede om kvarternetværkene i Holbæk Kommune. Der er ét netværk 

omkring Ladegårdsparken og Isefjordskolen og ét netværk omkring Vangkvarteret og 

Sofielundskolen. Netværkenes medlemmer er en kreds af fagprofessionelle med særlig fokus 

på arbejdet med børn og unge 
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• Integrationsrådet ønskede, at administrationen til næste møde orienterer om, hvordan 

kommunen er organiseret. 

 

• På næste møde ønsker integrationsrådet at sætte fokus på de udfordringer for integrationen i 

kommunen, medlemmerne af rådet hver især er opmærksom på. Det skal danne udgangspunkt 

for en drøftelse om, hvad rådet ønsker at arbejde videre med  som bidrag til den kommende 

integrationsstrategi. 

 

• Rådet ønsker at udbrede kendskabet til rådet i de forskellige fora og netværk, som rådets 

medlemmer sidder i. 

 

• Der er stor forskel på, hvad indsatsen skal være for de forskellige undergrupper af flygtninge og 

indvandrere. Noget af kunsten i diskussionerne bliver at fastholde fokus på, at der er forskellige 

grupper, og dermed forskellige behov for indsats. 

 

• Demokratieksperimentariet er i færd med at starte en dialog op i Holbæk by. Det blev foreslået, 

at integrationsrådet også skal engagere sig i dette arbejde. 

 


