
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 9. maj 2018

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk kl. 16.00-18.00

Til stede: Ann Cherie Thulstrup, Christel Højvang Kyed, Derya Tamer, Emrah Tuncer, Erdogan Aslan, Gitte Damm, Gitte 
Nikolajsen, Jean Pedersen, Jens Kronborg, Katrine Holm, Susanne Lodberg, Margrethe Bjerre

Ikke til stede: Jeya Thirunavakkarasu, Mahad Ali Hasan, Mohamed Abdiasis Said 

Nr. Sag Bilag Forventet 
tidsforbrug/min.

Referat

1 Godkendelse af referat Beslutning 1 Godkendt
2 orienteringer fra sekretæren, 

herunder:
 Dialogmødet med 

Udvalget for 
Beskæftigelse og 
Uddannelse flyttes til 
den 21. juni

 Der kan først vælges ny 
repræsentant til 
folkeoplysningsudvalget 
med udgangen af 2018. 
Det betyder, at Katrine 
bliver siddende lidt 
endnu.

 Formaliseret 

Orientering 10 IR tog orienteringerne til efterretning.



samtykkedokument er 
undervejs

 Vedtægter blev den 26.4 
indstillet godkendt af 
BUU og 
kommunalbestyrelsen 
forventes at godkende 
dem endeligt den 16.5.

3 Fortsættelse af drøftelse af 
integrationsrådets opgaver i 
2018 
På mødet den 22.3 indledte IR 
en drøftelse af mulige aktiviteter 
i 2018. På dette møde 
fortsætter vi drøftelsen. 

Drøftelse/beslutning 60 På baggrund af plancher fra sidste 
møde besluttede rådet at undersøge 
følgende emner nærmere:

1. Aktiviteter for ældre – hvilke 
aktiviteter for etniske ældre er der i 
kommunen? Kan IR bidrage med at 
søge puljemidler til aktiviteter fra 
ældre. 

2. Kvinder og beskæftigelse – kvinder 
som en skjult arbejdskraftreserve.

3. FGU hvordan anvendes FGU over 
for tokulturelle borgere. 

Opgaver til næste møde:
Derya inviterer de boligsociale 
medarbejdere fra hhv. 
Ladegårdsparken og Vangkvarteret til 
at deltage i næste møde. Tanken er, 
at de skal fortælle om deres 
erfaringer både ift de ældre og 



kvinder i beskæftigelse.

Jens kontakter relevante foreninger 
vedr. aktiviteter for ældre med anden 
etnisk herkomst.

Gitte H. skriver til kerneområdet Aktiv 
Hele Livet for at høre nærmere

Ann-Cherie kontakter 
integrationsrådene i nogle kommuner 
for at høre mere om, hvordan de 
arbejder med de to emner.

Alle læser beskæftigelsesplan 2018 til 
næste møde (evt. med særligt fokus 
på afsnit om integrationsborgere). 
Planen er vedhæftet referatet

Gitte inviterer projektleder fra 
integrationsområdet til at deltage i 
næste møde i integrationsrådet

 
4 Tilbagemelding fra REM’s 

repræsentantskabsmøde v. 
Erdogan

Orientering 15 Udsættes til næste gang. Erdogan var 
desværre forhindret i at deltage på 
repræsentantskabsmødet, men 
sender referatet til IR og følger op på 
mødet den 6. juni.



5 Orientering om handleplan v. 
ekstremisme og radikalisering v. 
Katrine

Orientering Se link til 
kommunens 
hjemmeside.

10 Kommunalbestyrelsen har vedtaget 
en lokal handleplan i forlængelse af 
den nationale handleplan, som er 
besluttet af regeringen. Den nationale 
plan lagde op til, at kommuner kunne 
lave sin egen plan. 
I Holbæk Kommunens handleplan har 
der siddet repræsentanter med for 
kommunens kerneområder samt for 
Ladegårdsparken og Vangkvarteret. 
Den samlede handleplan kan ses på 
kommunens hjemmeside, hvor der 
også ligger en pixiversion.
 Sidstnævnte er til uddeling 
blandt fagprofessionelle og andre 
relevante. 
I SSP-regi arbejdes der ud fra 4 
netværk, som er baseret på 
skoledistrikterne. 
SSP tager alle henvendelser om mulig 
radikalisering seriøst registrerer dem 
alle. Information om handleplanen vil 
køre frem til efteråret. 
 SSP vurderer, at det er en god ide at 
informere om og generelt tale om 
handleplanen. Idet skyldes blandt 
andet, at når man holder øje med, 
hvordan de unge har det, så kan man 
også have held til at opfange man 
også tegn på ganske almindelige 
mistrivsel hos unge, som har brug for 
hjælp.

https://holbaek.dk/politik/politikker-og-strategier/handleplaner/ekstremisme-og-radikalisering/
https://holbaek.dk/politik/politikker-og-strategier/handleplaner/ekstremisme-og-radikalisering/
https://holbaek.dk/politik/politikker-og-strategier/handleplaner/ekstremisme-og-radikalisering/


6 Mødeplan: revision af årets 
faste møder samt fastlæggelse 
af evt. formøde før møde med 
Udvalget for Beskæftigelse og 
Uddannelse

Beslutning 10 Årets faste møder bliver:
6. juni kl. 17-19
21.juni 
27. august kl. 17-19
8. oktober kl. 17-19

7 Valg af suppleant for REM
REM oplyser, at der også skal 
vælges en suppleant

Beslutning 5 Jean blev valgt som repræsentant.  

8 Eventuelt Orientering 10


