
 Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 
Tirsdag den 06. juni 2017  

 
 
Tilstede: Ann-Cherie, Christel, Christina, Gitte, Jean, Karina (suppleant for Hristina), Katrine, Mahad, Rasmus, 
Susanne. 
Gæster/oplægsholdere: Danja S. Tusanthan, Lotte Strøm, Jakob Villadsen 
Fra administrationen: Marianne R. (referent) 
Afbud: Hristina, Irena, Erdogan, JR.   

 
Nr. Dagsordenspunkt 

1 Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
Og de fremmødte sagde ja til at der kan tages billeder fra rådets møder, til brug på fx Facebook 
og Integrationsrådets hjemmeside. 
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Afdækning af ønsker til ældrelivet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 
v. Danja S. Tusanthan, sundhedskonsulent på Integrationsområdet i Aktiv Hele Livet. 

 

Danja har i foråret 2017 lavet en pilotundersøgelse på ældreområdet om ”Afdækning af ønsker 

til ældrelivet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk”.  

Undersøgelsen er lavet fordi demografien i Holbæk vil ændre sig, der vil komme flere ældre 

blandt både etniske danskere og andre etniske grupper. Derfor ønskede man via kvalitative 

interviews at afdække hvilke ønsker de ældre fra etniske minoriteter har til ældrelivet, og om 

der kan være særlige udfordringer som skal tages højde for. 

Danja gennemgik undersøgelsens resultater, der er ved at blive samlet i en rapport som 

udgives til august. Blandt nogle af undersøgelsens pointer er, at det de ældre giver udtryk for, 

er et ønske om og behov for tryghed. Tryghed indebærer fx at kende til hvordan tilværelsen 

kan forme sig som ældre / pensionist, hvilke muligheder man har, hvilke tilbud der er m.v. 

Dette kræver oftest at information herom bliver tolket, da de ældstes dansksproglige 

kompetencer ikke er gode.  

Tendensen er, at ældre 1. generations indvandrere i højere grad end danskere bliver passet i 

eget hjem af de voksne børn. Det har både fordele og ulemper, ligesom for etniske danskere. 

Det kan være svært for de ældre at egne børn skal fungere som tolke ved samtaler om 

alderdom og sygdom.  

For de ældre meget plejekrævende, der kommer på plejehjem, kan manglende dansksproglige 

kompetencer medføre ensomhed på plejehjemmet.  

De fagprofessionelle efterlyser at blive klædt bedre på fx med dialogredskaber til arbejdet med 

denne målgruppe, samt at der startes samarbejde med flere frivillige med de relevante 

sprogkompetencer. 

 

Herefter var der tid til spørgsmål og debat,  

herunder om undersøgelsen giver anledning til kommentarer fra rådet til kommunens 

fremtidige indsats på området. 



 

Blandt rådsmedlemmernes kommentarer var,  

- at det kan blive en udfordring at man i de kommunale tiltag tilstræber at behandle 

borgerne ens, men at undersøgelsen viser denne målgruppe kan have nogle særlige 

behov. Hvordan kan det håndteres. 

- At integration tager tid, den er svært at forcere den proces 

- Der er brug for samarbejde med hele familien, det er svært at favne den ældste 

målgruppe før børnene er med. 

- Erfaring med, at de ældre på plejehjem nemt bliver ensomme pga sprogbarrierer.  

- Vil kommunen lytte til rapportens anbefalinger? 

- Der er brug for frivillige med relevante sprogkompetencer, og de skal opsøges for de 

kommer ikke af sig selv, fx via samarbejde med relevante foreninger. 

- Vil være fint med flere fagprofessionelle med de relevante sprogkompetencer. 

- Hvad med at lave IGU (integrations-grunduddannelse) indenfor plejeområdet? 
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Kommunalvalget 21. november 2017 – Valgfremme 
v. Lotte Strøm og Jakob Villadsen, udviklingskonsulenter i Koncernservice. 
 

(plakat fra 2013) 
 
 

At politik diskuteres frit og befolkningen vælger sine repræsentanter i kommunalbestyrelser, 
folketing m.v. er en væsentlig del af det danske demokrati.  
En aktuel undersøgelse viser, at 4 af 10 stemmeberettigede borgere ikke er klar over at der er 
kommunalvalg til november. 
Indvandrere, efterkommere og flygtninge er blandt de befolkningsgrupper, der generelt har en 
lavere valgdeltagelse/ stemmeprocent end etniske danskere.  
Byrådet har sat et mål om, at stemmeprocenten for de grupper der generelt har lavere 
valgdeltagelse, øges med i hvert fald to procentpoint ved kommunalvalget i 2017.  
For at øge valgdeltagelsen blandt nydanskere er der brug for opbakning og aktivitet  
 
Lotte og Jakob fortalte om de generelle erfaringer man gjorde sig med valgfremmeaktiviteter 
ved kommunalvalget i 2013. herunder en undersøgelse foretaget af Københavns Universitet 
der viste, at i Odense var effekten af plakater og flyere målrettet nydanskere en 14,1 % 
stigning i valgdeltagelse. Herefter lagde de op til debat om de lokale erfaringer, hvor den 
daværende styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune medvirkede, bl.a. ved at 
afholde et valgmøde i samarbejde med Vang-kvarteret, der blev lavet plakater der opfordrede 
målgruppen til at stemme, m.m. 
 
 
Blandt rådsmedlemmernes kommentarer var:  



- En af de meget aktive foreninger i den kampagne var Somalisk-Dansk 

venskabsforening. Mahad fortalte at de lavede et valg-arrangement i foreningen med 

spisning og tolkning; og der blev arrangeret fælles transport fra nogle områder udenfor 

Holbæk. Desuden lagde Mahad ansigt til den plakat der opfordrede til at stemme, og 

som ses her ovenfor. 

- REM (Rådet for Etniske Minoriteter) udgiver ”Det er dit valg” foldere som er målrettet 

indvandrer/flygtninge-førstegangs vælgere. Den kan bruge til uddeling via skoler, 

foreninger mv. og kan hentes her:    

 http://rem.dk/radet/publikationer/det-er-dit-valg-2015          (control+klik for at følge link) 

- Erfaring er, at mange nydanskere er i tvivl om de må stemme, og om det nu også passer 

at afstemningen er hemmelig  

- For at det giver mening at stemme, skal man vide noget om de forskellige partier, og 

hvor ens egne holdninger bedst repræsenteres.  

- Arrangementer hvor borgerne møder de konkrete personer, som de kan stemme på får 

et valg til at opleves mere relevant 

- informationer virker bedst hvis de kommer fra nogen man kender / har tillid til. 

- Behov for helt praktisk information – hvad er en stemmeseddel, hvordan ser den ud, 

hvordan udfylder man den, hvordan gør man i valglokalet. 

- I valglokalet må der være de officielt opsatte skriftlige vejledninger på flere sprog, og 

der vil blive hængt noget op. Der må kun tales dansk i stemmelokalerne.  

- Sprogskolen fortæller meget om valg, demokratiske system m.v., kunne måske lave et 

prøvevalg. Marselisborg sætter emnet på en gang.  

- De boligsociale områder er væsentlige 

- Kommentarer vedr. andre grupper: mange ældre kan nås på de aktive centre, og unge 

ved fx at fylde en campingvogn med materialer og tage rundt på 

ungdomsuddannelsesstederne.  

- Der er også i forbindelse med dette års valg en pulje; integrationsrådene kan søge REM 

om støtte til lokalt arrangement om valgdeltagelse. Katrine sender en mail med 

information om puljen, bemærk at ansøgningsfristen er den 1. september.   

Aftaler: 
Rådets medlemmer opfordres til at sende forslag og idéer til valgfremme-aktiviteter til Ann-
Cherie inden torsdag den 15. juni! – så samler Ann-Cherie sammen og sender videre til Lotte. 
 
Der bliver lavet nationale valgfremme-videoer på flere sprog, når Lotte og Jakob får dem 
sender de videre til rådets sekretær til udsending. 
 
På et rådsmøde efter sommer vil valgfremmeaktiviteter blive drøftet igen. 
 
Bonusinfo: 
STEMMERET: 
Du har stemmeret, hvis du er over 18 år, har fast bopæl i Danmark, er dansk statsborger, eller 
har boet i landet uafbrudt de seneste tre år. 
Det betyder, at indvandrere og flygtninge kan stemme ved kommunal- og amtsvalg, selv om de 
ikke har dansk statsborgerskab. Ved folketingsvalg skal man have dansk statsborgerskab for at 
kunne stemme. 

http://rem.dk/radet/publikationer/det-er-dit-valg-2015


For udlændinge gælder det, at tre-årsperioden regnes fra det tidspunkt, personen er 
registreret i folkeregisteret. En periode som asylansøger eller lignende medregnes ikke. 
 
Fra Katrine: Link til valgfremme inspirationskatalog fra KL: 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82032/cf_202/Inspirationskatalog_-
_Kommunalvalg_2017.PDF  
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Eventuelt og orientering, herunder: 
 

• Integrationsrådet inviteres til dialogmøde med UJU – ”Udvalget Uddannelse og Job”. 

Det forventes at blive onsdag den 30. august, i tidsrummet mellem kl. 16 og 18. På 

Integrationsrådets møde den 15. august sættes tid af til at forberede mødet med UJU.  

 

• Marianne: Der er lavet et udkast til revideret kommissorie for Holbæks integrationsråd 

– dette fremsendes til rådet pr mail. Hvis rådets medlemmer har kommentarer til 

udkastet ud fra jeres erfaringer m.v., er I velkomne til at sende dem til marei@holb.dk 

senest onsdag den 09. august, -så vil kommentarerne blive samlet og medsendt til UJU 

som bilag til udkastet til kommissorie.  

 

• Kort redegørelse i tal for beskæftigelsesindsatsen med flygtninge (v. Marianne):  

Administrationen arbejder på at løse udfordringer med at kunne trække de ønskede 

informationer i vores datasystemer, -det er ikke muligt pt. at trække samlede 

oversigter over antal integrationsborgere der starter arbejde eller uddannelse, hvilket 

selvfølgelig er utilfredsstillende. STAR laver oversigter for andre ledighedsgrupper, men 

endnu ikke for integrationsborgere – hvilket vi ser frem til kommer. 

Den 01.06.17 havde Holbæk Kommune 328 aktive sager med integrationsborgere, disse tal 

kan findes på www.jobindsats.dk. 

I forhold til bestået danskprøve inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse ligger 

Holbæk blandt de stærke, med 81-100 % (tal fra 2015, fra oplæg af Kasper Højvang Kyed, direktør for SIRI, d. 

06.06.2017 ved DDS og FLD Konference i Vejle) 
Administrationen er i færd med manuelt at udarbejde en oversigt over antallet på 

integrationsydelse, som i 2016 og 2017 til dato er gået i beskæftigelse, uddannelse eller 

IGU, til byrådet. Denne oversigt vil også efterfølgende tilgå rådet. 

 

• Rådsmedlemmers orientering fra aktiviteter o.a. de har deltaget i samt nyt fra rådets 

arbejdsgrupper: 

• Ann-Cherie: foreslog at rådet overvejer om rådet skal have en facebookside. Samt at 

der sættes 10 min af sidst på rådets møder til fx at skrive en kommentar til rådets 

hjemmeside. 

• Katrine: UngHolbæk holder et forebyggelsesseminar om radikalisering den 29. august, 

med blandet andet PET og SIRI. Katrine foreslår at Integrationsrådet inviteres til 

seminaret.  
 
tA 

 

  
 
 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82032/cf_202/Inspirationskatalog_-_Kommunalvalg_2017.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82032/cf_202/Inspirationskatalog_-_Kommunalvalg_2017.PDF
http://www.jobindsats.dk/


 
”Huskeliste” kommende møder og aktiviteter:  
  
Møder i Integrationsrådet: 
Tirsdag den 15. august – Møde i Integrationsrådet kl. 17.30 
Onsdag den 30. august – Integrationsrådet til dialogmøde med UJU – ”Udvalget Uddannelse og 
Job”.  
Onsdag den 20. september – Møde i Integrationsrådet kl. 17.30 
Tirsdag den 31. oktober – Møde i Integrationsrådet kl. 17.30 
Mandag 4. december – Møde i Integrationsrådet kl. 17.30 
 
Øvrige aktiviteter: 
Tirsdag den 29. august - Mulighed for at deltage i forebyggelsesseminar om radikalisering, 
arrangeret af UngHolbæk 
Tirsdag den 21. november - Kommunalvalg  
 

 
 


