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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

19. oktober 2020 kl. 17.00-19.00 

- Integrationsrådsmødet blev holdt digitalt på TEAMS 

Til Stede: Jean Petersen, Lene Gjøl, Derya Tamer, Kurt Elsberg, Kasper Lomholdt, Gitte Nikolaisen, Jens Kronborg, Margrethe Bjerre, Emrah Tuncer, Ann-Katrine Holm 

Afbud: Kathrine Kjærgaard, Mahad Guuleed, Mohammed Hussein, Nilavan Jeyananthan, Abdulmecit Øzil 

 

 Punkter  Tid Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
 

Beslutning 5 min Dagsordenen blev godkendt.  

2 Mikrofonen rundt, v. Jean 
Petersen  
 

Orientering 20 min Derya: Det kommunale budget for 2021 er vedtaget. På grund af 
COVID-19 deltog de fleste politikere ikke ved statsborgerskabsdagen. 
 
Kurt: AOF Sprogskole arbejder fortsat på at kunne tilbyde 
sprogundervisning under COVID-19. Kurt oplyser, at der ikke været 
nogen tilfælde af COVID-19 smitte på sprogskolen.  
 
Jean: Jean går med tanker om at opstarte ”Verdenskvinder i Holbæk”. 
Lene Gjøl og tidligere medlem af integrationsrådet, Kristine Andersen, 
er involveret i projektet.  
 
Kasper: Har holdt møde med jobcentret, Baris Atak, om integration og 
beskæftigelsesfremmende initiativer. Det har været en god proces.  
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Generelt udtrykte flere medlemmer tilfredshed med rådets ekskursion 
i Vangkvarteret og Ladegårdsparken samt dialogmødet med Udvalget 
for Beskæftigelse og Uddannelse i september måned.  
 

3 Opfølgning på dialogmøde den 
8. september med Udvalget for 
Beskæftigelse og Uddannelse, v. 
Jean og rådets mødedeltagere  
 

Drøftelse 15 Integrationsrådet udtrykker tilfredshed med dialogmødet. Rådet fik sat 
blandt andet sat følgende på dagsordenen ved mødet: 
 

- Negativ social kontrol 
- Danskudbud i Holbæk Kommune 
- Aktivering af flygtninge- og indvandrere i 37 timer   

 
Link til dagsordenen til dialogmøde den 8. september 2020: 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#ea2f08db-94ad-464c-8960-
fc5bbf386b80 
 

4 Opfølgning på integrationsrådets 
besøg i Vangkvarteret og 
Ladegårdsparken, v. 
besøgsgruppen 

Drøftelse 
 

15 min Integrationsrådet var på ekskursion den 17. september i Agervang og 
Ladegårdsparken. Formanden takkede Derya for tilrettelæggelsen af 
en spændende dag.  
 
Integrationsrådet fik indblik i de mange forskellige aktiviteter, som 
findes i kvartererne og det store arbejde, som foretages, for at skabe 
en god integration. 
 
Vedr. ”Ung Jobstarter” drøftede integrationsrådet, om man kan støtte 
om dette. ”Ung Jobstarter” (Sally, Mare) er velkommen til at kontakte 
Kasper fra Sidesporet.      
 
  

5.  Orientering om KL’s 
integrationstræf 2020, v. jean og 
Christian (sekretariatet)  

Orientering 10 min Jean opsummerede hovedkonklusionerne fra Integrationstræf 2020: 
 

- Beskæftigelse under COVID-19 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#ea2f08db-94ad-464c-8960-fc5bbf386b80
https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#ea2f08db-94ad-464c-8960-fc5bbf386b80
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- Fokus på brancheskift 
- Negativ social kontrol, se rapport fra KBH Kommune via link: 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-
files/social_kontrol_undersoegelse_2020.pdf  

- Etniske minoritetskvinder på arbejdsmarkedet 
- 37 timers aktivering af flygtninge og indvandrere  

 

6. Forslag om at integrationsrådet 
holder en digital mini-
integrationskonference, v. Jean   
 
 

Beslutning 15 min Integrationsrådet besluttede at udskyde punktet til næste 
integrationsrådsmøde.      
 

7.  Nyt fra REM? V. Jean  
 

Orientering 5 min Jean orienterede om, at mødet i REM for nuværende er aflyst på grund af 
COVID-19. 
  

8 Jobs til Afrikas unge, v. Jean  Orientering 5 min Jean gav en kort orientering om sin deltagelse i den virtuelle debat om Jobs 
til Afrikas unge.  
 
Link: https://um.easysignup.com/135/it-
ISBHK35Y,27465,42353/?fbclid=IwAR04oJb3XKYdWzi8VlqzJxI2BOAhsPIpmFH-
7RuIumro0bT9yPr7SBd_c20 
 
 

9.  Beslutning om 
integrationsrådets mødetider i 
2020 
 
Beslutning om 
integrationsrådets mødedage og 
mødetidspunkter i 2021 
v. sekretariatet 

Beslutning  10 min Margrethe havde stillet forslag om at justere på integrationsrådets 
mødetider d. 7 december og til møderækken i 2021.  
 
Det blev besluttet, at sekretariatet foretager en rundspørge til 
integrationsrådets medlemmer, om fremtidige møder kan afholdes mandag 
fra kl. 16.15 – 18.15.  
 

 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/social_kontrol_undersoegelse_2020.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/social_kontrol_undersoegelse_2020.pdf
https://um.easysignup.com/135/it-ISBHK35Y,27465,42353/?fbclid=IwAR04oJb3XKYdWzi8VlqzJxI2BOAhsPIpmFH-7RuIumro0bT9yPr7SBd_c20
https://um.easysignup.com/135/it-ISBHK35Y,27465,42353/?fbclid=IwAR04oJb3XKYdWzi8VlqzJxI2BOAhsPIpmFH-7RuIumro0bT9yPr7SBd_c20
https://um.easysignup.com/135/it-ISBHK35Y,27465,42353/?fbclid=IwAR04oJb3XKYdWzi8VlqzJxI2BOAhsPIpmFH-7RuIumro0bT9yPr7SBd_c20
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10. Nyt fra sekretariatet, v. Christian  Orientering 10 min - Alle Kan Bidrage har pr. 19. oktober fået ny chef, Ina Ringsdal. Ina er 
inviteret til møde i integrationsrådet 7. december, hvor også leder af 
kontanthjælp- og integrationsindsatsen Baris Atak deltager.  

- Det kommunale budget 2020-2024 er vedtaget: Link 
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-
2021/budgetaftale-paa-plads/ 

- Møde med Nye Rødder i Sorø den 5. november: Margrethe, Jean og 
Christian fra sekretariatet deltager.   

 
 

11. Eventuelt Orientering 5 min  
 

 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2021/budgetaftale-paa-plads/
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2021/budgetaftale-paa-plads/

