
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 
Tirsdag den 04. april 2017  

Kanalstræde 2 

 
Tilstede: Katrine, Susanne, Jeyananthan, Hristina, Christel, Erdogan, Jean, Ann-Cherie 
Gæst: Tharjan 
Afbud: Rasmus, Irina, Mahad, Gitte 
Fra administrationen: Marianne 

 
Nr Dagsordenspunkt 
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Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt 
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Integrationsråds arrangement i 2017? 
 
Rådet aftalte på sit møde den 28.2, at arbejdsgruppen vedr. ”kulturmøde på arbejdspladsen” skulle  
fremlægge et uddybet oplæg om et arrangement, på rådets møde den 4. april. 
 
Arbejdsgruppen lagde op til debat. De pegede på behov for et bredere og større arrangement, som 
inddrager alle aldre og interessegrupper, og som lægger op til et aktivt møde mellem ”gamle” og nye 
borgere, til gavn for den fremtidige interaktion og integration. Et arrangement som skal indeholde flere 
delelementer og en fælles afslutning. 
Arbejdsgruppen ønskede tilkendegivelser fra de øvrige rådsmedlemmer, på hvor stort et arrangement 
rådet kan stå for, da rådets arbejde laves i medlemmernes fritid.  
Ligeledes var der ønske om at undersøge, i hvor høj grad administrationen kan bakke op om et sådant 
arrangement, fx med en koordinator.  
 

De tilstedeværende rådsmedlemmer besluttede, at de gerne vil arbejde henimod et stort bredt 

arrangement, på den måde, at ideen skal udvikles og beskrives nærmere og så skal der søges opbakning 

fra administrationen.  

Rådet vil arbejde videre på idéen løbende, og arrangementet kan fx gennemføres i 2018. 

 

Den planlæggende arbejdsgruppe består nu af:  

Christel, Katrine, Susanne, Hristina, Tharjan 

Erdogan er med på fx et rum om sport og foreningsliv.  

 

 

Susanne og Christel foreslog, at Integrationsrådet uddeler en årlig Integrationspris til en 
erhvervsvirksomhed. Det var der enighed om er et godt tiltag.  
Susanne og Christel undersøger samarbejdsmuligheder nærmere. 
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Det videre arbejde med rådets målsætninger som beskrevet i kommissoriet.  
 
Efter en debat på sidste rådsmøde om rådets fokusområder og ønsker til mødeindhold i 2017, blev det 
besluttet, at rådet ønsker at fokusere på mere udadvendt kommunikation og formidling. 
 
Uddrag af kommissoriet for integrationsrådet: 



”Rådets hovedopgaver  
Integrationsforummets primære opgaver er at:  
✓Bidrage til udarbejdelsen af en ny integrationsstrategi  

✓Være høringsorgan for byrådet i forhold til integrationspolitiske spørgsmål  

✓Formidle integrationsmæssige udfordringer, ønsker og behov i Holbæk Kommune  

✓Synliggøre lokale succeshistorier på integrationsområdet ” 
 
Integrationsrådet ønsker i højere grad at videreformidle sin viden om integrationsrelevante emner, 
udbrede gode erfaringer fra integrationstiltag, og synliggøre lokale succeshistorier. 
 
Tharjan: laver radio, og vil gerne formidle den vej. 
Susanne: Måske vil NVnyt skrive om den mangfoldighed af frivillige og private organisationer, der arbejder 
med integration – det er ret unikt for Holbæk. 
Ann-Cherie: vil gerne undersøge andre integrationsråds erfaringer. 
Jean: det er så vigtigt ift integration, at få fortalt historierne om hvordan du når derhen! 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Ann-Cherie, Tharjan og Jean. 
 
Ann-Cherie: Send forslag og gode historier til arbejdsgruppen! 
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Kort punkt om Kommunalvalg den 21. november 2017 – ”Valgfremme” 
 
Rådet besluttede at invitere Lotte Strøm og Jakob Villadsen fra administrationen til at deltage i et 
kommende integrationsrådsmøde, for at drøfte hvilke initiativer der kan tages for at øge valgdeltagelsen 
blandt de grupper, der traditionelt ikke har så høj stemmeprocent, fx indvandrere, efterkommere og 
flygtninge.  
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Eventuelt og orientering: 
 

• Den reviderede Integrationsstrategi er vedtaget i Byrådet den 08.03.17.     

• Katrine, nyt fra Folkeoplysningsudvalget: Folketinget har vedtaget ændringer af 

Folkeoplysningsloven, som har til formål at afskærme foreninger, hvis formål eller adfærd 

underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, fra at modtage 

kommunal støtte.  

Følgende ændringer i Folkeoplysningsloven er trådt i kraft pr. 1. januar 2017:  

1. Opstramning af rammer for at kunne få tilskud  

2. Lovfæstning af det kommunale tilsyn  

3. Offentliggøre liste over foreninger, som låner lokale eller modtager tilskud  

4. Offentliggøre foreningsregnskaber  

5. Offentliggøre liste over foreninger, som får afslag  

6. Pligt til at orientere SKAT om foreninger, som får afslag  

 

En gennemgang af disse 6 lovændringer, samt hvordan de vil blive implementeret i Holbæk 

Kommune er beskrevet i et notat, der kan findes via dette link: 

https://holbaek.meetingsplus.dk/welcome-

da/udvalg/folkeoplysningsudvalget/folkeoplysningsudvalget/agenda/31-implementering-af-

aendringer-i-fol-2017pdf?downloadMode=open  

• Katrine: Ung Holbæk udgiver snart hæfte med sommeraktiviteter. I år er der flere tilbud der skal 

tiltrække unge tokulturelle, for at øge deres deltagelse i sommeraktiviteterne. Katrine vil gerne 

https://holbaek.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/folkeoplysningsudvalget/folkeoplysningsudvalget/agenda/31-implementering-af-aendringer-i-fol-2017pdf?downloadMode=open
https://holbaek.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/folkeoplysningsudvalget/folkeoplysningsudvalget/agenda/31-implementering-af-aendringer-i-fol-2017pdf?downloadMode=open
https://holbaek.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/folkeoplysningsudvalget/folkeoplysningsudvalget/agenda/31-implementering-af-aendringer-i-fol-2017pdf?downloadMode=open


have hæftet ud til unge tokulturelle. Susanne tager med på unge-sprogskolen, Erdogan på 

opholdssteder.   

• Susanne: Vedrørende sommerferie: De unge på AOF sprogskolen har bedt Susanne gøre 

opmærksom på, at de er kede af, at de ikke har mulighed for fx at deltage på flygtningehjælpens 

sommercamp/sommerhøjskole, fordi det i Holbæk regnes for ferie hvilket flygtninge ikke har ret 

til. Camp koster 1500 kr for 4 uger. 

• Erdogan: Skal holde oplæg for de unge i Tyrkisk Islamisk kulturcenter, bl.a. om kommunalvalget.  

Foreningens bestyrelse er ved at lave forslag til, hvad de kan gøre sammen med andre for at 

fremme en mere positiv holdning til det at være muslim.  

• Ann-Cherie: Der er borgermøde den 25.4 om nabohjælp ift indbrud osv. Tilmeldingsfristen er den 

18.4. Ann-Cherie sender invitationen til rådets medlemmer. 

• Susanne: Mentorprojekt for flygtninge er startet. Projektet er et samarbejde mellem FIU-

Ligestilling (partnerskab mellem LO-fagforeninger), Foreningen Nydansker og AOF Danmark. De 

rekrutterer og uddanner mentorer (som er fagligt organiserede), og matcher mentor-mentee. 

Lokalt skal vi først og fremmest finde mentees og støtte dem i at melde sig. Vi kan også evt. vælge 

at støtte rekruttering af mentorer. Mentee kan være jobparat, eller i gang med job og have behov 

for fastholdelse; eller ønske at uddanne sig, primært inden for LOs områder men også andre 

områder. Mentee skal kunne tale dansk eller engelsk med mentor. Projektet er i gang, og udløber i 

maj 2018.     Se evt her: http://fiu-ligestilling.dk/mentorprojekt/mentor/     

Har du spørgsmål? Kontakt Susanne Lodberg, Marianne Reinwald eller Ibrahim Benli. 

• Susanne: vi oplever på aof (sprogskolen) at det er enormt svært for vores kursister at få en kontakt 

ud i det omgivende samfund. 

• Jean: Q4300 mentor har ”run på” med flere mentees, de søger nu flere mentorer. Interesserede 

kan træffe Q4300 på biblioteket hver mandag kl 17.30-19.30. 

• Jean: er mentor for en ung der vil arbejde indenfor sosu området. Det er hun blevet via et 

samarbejde med foreningen nydansker.   

• Jean, en god idé: har været med i et projekt hvor en dansk og en etnisk medarbejder på samme 

arbejdsplads blev koblet sammen, med deres familier. 

• Jean: er kommet i bestyrelsen i DRC, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om 

Racediskrimination  

• Jean: hele ældrerådet er på valg, så der er et nyt ældreråd fra januar 2018. Jean sidder i 

integrationsrådet som repræsentant for ældrerådet. 

• Marianne, fra administrationen: Integrationsafdelingen er sammenlagt med to andre afdelinger, 

og har nu Anita Kjeldsen som driftsleder, og Martin Koch Pedersen om strategisk leder. 

Orientering vedr. medlemmer og suppleanter: Gitte Damm og Nasrat Malikzada er nu formelt 

udpeget af byrådet til at sidde i IR.  

 

  
kommende møder i Integrationsrådet: 
 

• Tirsdag den 6. juni   (Danja S. Tusanthan er booket til at fortælle om sundheds pilotundersøgelse, og Lotte 

Strøm og Jakob Villadsen til at drøfte valgfremme) 

• Tirsdag den 15. august 

• Onsdag den 20. september 

• Tirsdag den 31. oktober  

• Mandag 4. december 

 

http://fiu-ligestilling.dk/mentorprojekt/mentor/

