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Formål  
 
Integrationsrådet har til formål at:  
1. Medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende  

2. Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk  

3. Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse  
4. Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv 
 

Rådets opgaver og virksomhed 
Integrationsrådets opgaver tager altid udgangspunkt i rådets formål og i forlængelse af den vision, 
der ligger til grund for kommunens integrationsstrategi. 
 

• Medvirke til, at Kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende  

Det gør rådet blandt andet ved at følge Holbæk Kommunes integrationsindsats og drøfte udfor-
dringer og muligheder med Kommunalbestyrelsen. Rådet afgiver desuden høringssvar og kom-
mentarer til udvalg og Kommunalbestyrelsen, hvor rådet skønner, at det er relevant. 

 

• Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk  

Det gør rådet blandt andet ved at være i fortsat dialog med lokale borgere, fagprofessionelle og 
virksomheder for at blive orienteret om integrationsmæssige udfordringer, behov og ønsker 
samt videreformidle disse, hvor det skønnes relevant. På samme måde skal rådet kunne være ta-
lerør for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.  
 

• Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse  
Rådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem borgere og kommune. Medlemmerne skal 
fremme gensidig samtale, forståelse og åbenhed mellem alle borgere - uanset etnicitet - i tråd 
med ambitionerne fra Holbæk i Fællesskab. Det gør rådet blandt andet ved at afholde arrange-
menter med integrationssigte, ligesom rådet bidrager til, at aspekter af integration tages op af de 
lokale medier.  

 

• Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv 
Integrationsrådet skal bidrage til at understøtte kommunens frivillighedsstrategi, hvor ønsket er, 
at frivilligt engagement i endnu højere grad end i dag bidrager til livet i kommunen og styrker 
sammenhængskraften mellem borgere, foreninger og kommunen.  

 
Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.  

Kommissorium for Integrationsrådet i 
Holbæk Kommune 
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Bemanding og udpegning 
Intentionen bag integrationsrådets sammensætning er at skabe et bredt sammensat råd, der via 
medlemmernes personlige erfaringer, engagement eller faglige viden kan bidrage til integrationsind-
satsen. Der peges på kandidater, som har interesse for og meget gerne indsigt i integration i Holbæk 
Kommune. Det er forventningen, at rådet er synligt og proaktivt med viden og holdninger, samt at 
rådets medlemmer tager aktivt del i rådets møder og aktiviteter.  

 
Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 15 medlemmer med bopæl i kommunen. Op til 
13 udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling, og 2 udpeges direkte af Kommunalbestyrelsen. 
Fordelingen ser ud som følger:  
 

• Op til 2 borgere eller fagprofessionelle indstillet ud fra deres kendskab til integrationsspørgsmål - 
indstilles af Holbæk Kommune 

 

• 3 repræsentanter for etniske minoritetsgrupper- indstilles af Holbæk Kommune 

 

• 1 repræsentant for de 2 folkeskoler i Holbæk Kommune, som har flest flerkulturelle elever - ind-
stilles af de relevante skolebestyrelser 

 

• 1 repræsentant for LO - indstilles af LO Holbæk-Odsherred  

 

• 1 repræsentant for arbejdsgiversiden - indstilles af Holbæk Erhvervsforum 

 

• 1 uddannelsessøgende på en ungdomsuddannelse i Holbæk Kommune - indstilles af ungdomsud-
dannelsernes ledelsesnetværk 
 

• 1 fagprofessionel, der har kendskab til integrationsarbejdet med børn og unge – indstilles af ker-
neområdet Uddannelse til Alle Unge 

 

• 1 repræsentant for foreningslivet i Holbæk Kommune – indstilles af Folkeoplysningsudvalget 

  

• 1 repræsentant for Ældrerådet i Holbæk Kommune - indstilles af Ældrerådet 

 

• 1 repræsentant for de frivillige integrationsgrupper i kommunen – indstilles af Frivillig Integrati-
ons Netværk Holbæk. I det tilfælde, at Frivillig Integrations Netværk Holbæk ophører med at eksi-
stere, indstilles repræsentanten af Holbæk Kommune.   

 

• 2 repræsentanter udpeget direkte af Kommunalbestyrelsen – disse kan både være kommunalbe-

styrelsesmedlemmer og andre borgere.  
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Økonomi  
Medlemskab af integrationsrådet er ulønnet. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til rå-
dets virksomhed, ligesom lokaler stilles til rådighed for møder. 
 
 

Organisering 
Integrationsrådet tænkes drevet med inspiration fra andre kommuners fora på integrationsområdet.  
Integrationsrådets daglige arbejde defineres nærmere i en forretningsorden, som er skrevet på bag-
grund af standardforretningsordenen for integrationsråd v. Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
Forretningsordenen vedtages af Kommunalbestyrelsen. 
 
Formand og næstformand for integrationsrådet udpeges af rådet midte på det konstituerende møde. 

 

Sekretariatsbetjening  
Integrationsrådet får sekretariatsbetjening fra kerneområdet Alle Kan Bidrage.  
Bistanden ydes med udgangspunkt i fælles retningslinjer for sekretariatsbetjening af råd i Holbæk 
Kommune. 
 
Dette kommissorium er revideret februar 2018 og godkendt af Holbæk Kommunalbestyrelse  
14. marts 2018. 


