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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

27. januar 2020 kl. 17.00-19.00 

Mødelokale 1.38, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk 
 

Til stede: Jean Petersen, Ann-Katrine Holm, Emrah Tuncer, Kasper Lomholt, Gitte Nikolaisen, Derya Tamer, Lene Gjøl, Kathrine Kjærgaard, 

Jens Kronborg, Abdulmecit Øzil  

Afbud: Kurt Elsberg, Mahad Guuleed, Jeyananthan Thirunavakkarasu, Mohammed Hussein, Margrethe Bjerre 

 

     

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning 5 min Godkendt 

2 Oplæg om helhedsplanerne i Holbæk 
Kommune, v. boligpolitisk medarbejder, 
Rasmus Tyrri Nielsen, Vækst og 
bæredygtighed, Holbæk Kommune  
 
 

Orientering 
og drøftelse 

45 min Rasmus orienterede rådet om helhedsplanerne 2020-2023 for 
Vangkvarteret og Ladegårdsparken. 
 
Den boligsociale indsats i de to områder består af en række indsatser 
under temaerne: 
 

➢ Tryghed og trivsel 
➢ Uddannelse og beskæftigelse 
➢ Forebyggelse og forældreansvar 

 
Integrationsrådet vil efter sommerferien invitere sig selv på besøg i 
Vangkvarteret.  
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Sekretariatet sørger for at sende oplægget fra Rasmus ud til 
integrationsrådet.  
 

3 Diverse fra formanden, v. Jean Orientering  
 

20 min Dialogmøde mellem Integrationsrådet og BUU 
Jean informerede om, at Integrationsrådet er inviteret til dialogmøde 
med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse (BUU), 2. juni 2020, 
kl. 15.00-15.50. Adressen er: Kanalstræde 2, mødelokale 0.13. 
(mødecentret).  
 
Jean foreslår en politisk vinkel på dagsordenen, der dækker 
forskellige områder af integrationsindsatsen, og som optager rådets 
medlemmer.  
 
Input og forslag til dialogpunkter med politikerne drøftes på næste 
Integrationsrådsmøde i marts. Sekretariatet indkalder 
integrationsrådet til formøde ultimo maj 2020.  
 
Sang uden grænser (se bilag 1 nederst i referatet) 
Jean opfordrede til, at medlemmerne formidler muligheden for at 
synge i kor i de respektive netværk. ”Sang uden grænser” er en god 
mulighed for at lære sprog via sang.  
 
Holbæk Hus 
Integrationsrådet har tidligere besøgt Holbæk Hus. Integrationsrådet 
ønsker nu at genbesøge Holbæk Hus for at få indblik i stedets virke. 
Det kunne være en rundvisning af stedets sociale vicevært 
(Marianne).  
 
Sekretariatet sørger for at undersøge, hvad status er på Holbæk Hus i 
forhold til beboersammensætning samt at få lavet en aftale om et 
møde. Desuden undersøger sekretariatet, hvor Holbæk Kommune 
ellers boligplacerer flygtninge og indvandrere.  
 

4.  Integrationsrådets drøftelse af KL’s 
positionspair vedr. regeringens 

Drøftelse 20 min 37 timers aktivering af udlændinge 
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overvejelser om 37 timers aktivering af 
udlændinge, v. Jean 

Integrationsrådet drøftede KL’s positionspapir vedr. regeringens 
forslag vedr. 37 timers aktivering af udlændinge, der modtager 
integrationsydelse eller kontanthjælp. 

Integrationsrådet ønsker i lyset af positionspapiret og drøftelserne at 
formulere et skriftligt holdningspapir til politikerne i 
kommunalbestyrelsen. Integrationsrådet vil ligeledes sætte 37 timers 
aktivering af udlændinge på dagsordenen til mødet med BUU i juni.      

Emrah vil udfærdige i et forslag til en udtalelse af integrationsrådets 
holdning, som sendes til formand og sekretariat inden det formidles 
internt i rådet til kommentering og senere sendes til politikerne.   
 
Link til positionspapiret: 
 
https://www.kl.dk/media/22631/kl-positionspapir-om-37-timers-
aktivering-for-udlaendinge.pdf 

5.  Opfølgning på Integrationsrådets 
deltagelse i Udsatterådet, V. Jens 
Kronborg 

Orientering 10 min Jens deltog som repræsentant for integrationsrådet på et møde i 
Udsatterådet med politisk deltagelse. Mødet omhandlede blandt 
andet Vangkvartets etniske kvinder, som der er fokus på mht. 
beskæftigelse og andre udfordringer.   
En af konklusionerne fra mødet var, at der bør være lige så meget 
fokus på de etniske danskere i Vangkvarteret, da denne gruppe også 
har udfordringer med arbejdsløshed mv.   
 

6. Integrationsdagen i 2020 
Status fra arbejdsgruppen og next step v. 
Ann-Katrine  (Jean, Lene og Kasper) 
 

Orientering 
og drøftelse 

10 min Ann-Katrine orienterede om, at arbejdsgruppen i løbet af foråret vil 
fortsætte planlægningen af integrationsdagen i sportsbyen, herunder 
at få fastlagt en dato og kontaktet foreningerne.  

7. Nyt fra sekretariatet Orientering 5 min Ny dato for møde i integrationsrådet 
Sekretariatet informerede om, at integrationsrådsmødet i 
efterårsferien er flyttet til d. 19/10- 2020.  
 
Opdatering af hjemmeside 

https://www.kl.dk/media/22631/kl-positionspapir-om-37-timers-aktivering-for-udlaendinge.pdf
https://www.kl.dk/media/22631/kl-positionspapir-om-37-timers-aktivering-for-udlaendinge.pdf
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Sekretariatet vil snarest opdatere integrationsrådets hjemmeside på 
holbaek.dk med billeder og korrekte kontaktoplysninger mv.   
 

8. Eventuelt Orientering 5 min Mødregrupper 
På baggrund af oplysninger fra Røde Kors ønsker Integrationsrådet 
belyst, om unge etniske mødre tilbydes at komme i frivillige 
mødregrupper af sundhedsplejen i Holbæk Kommune? Emrah vil gå 
til lederen for kerneområdet og vil vende tilbage med svar til 
integrationsrådet på spørgsmålet.   
 
Røde Kors  
Via Røde Kors er Integrationsrådet blevet bedt om at orientere 
jobcentret om at have opmærksomhed på, hvordan man parrer 
integrationsborgere med de frivillige fra Røde Kors. Sekretariatet vil 
gå videre til Henriette Durup Johansen med dette.  
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Bilag 1.  

 

 


