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Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 

19-21, Kanalstræde 2, mødecentret 

Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina,  

Gitte (referent) 

Ikke til stede: Rasmus, Speldwyn 

Gæst: Jette Kristoffersen, programleder for integrationsindsatsen og afdelingsleder for 

integrationsafdelingen under Alle kan bidrage 

1) Dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to punkter, punkt 9 og 10. 

 

2) Velkomst til Jette Kristoffersen, programleder for integrationsindsatsen og afdelingsleder for 

integrationsafdelingen under Alle kan bidrage.  

Integrationsrådet bød Jette velkommen. Jette fortalte lidt om sine tanker om det kommende arbejde 

med integrationsindsatsen.  Jette vil lægge vægt på, at tingene får en tydelig retning i forlængelse af 

integrationsstrategien, samt at indsatserne hænger sammen. Det skal blandt andet ske på baggrund af 

en handleplan, som skal fremme beskæftigelse af nyankomne flygtninge.  

 

3) Orientering fra sekretariatet 

 

 Ahmad Al-Jasiri stopper, og der skal findes et nyt medlem til integrationsrådet. Dette vil 

administrationen sørge for.  

 

 Integrationsrådets økonomi: Integrationsrådet har fra 2016 et årligt budget på aktiviteter inden for 

rammerne af kommissoriet. Beløbet er på 50.000 kr. På sidste møde besluttede rådet at lave en 

tilføjelse til forretningsordenen, således at: 

o Formanden for integrationsrådet er bemyndiget til selv at tildele beløb til aktiviteter 

inden for en ramme på 3.000 kr. Beløb, der ligger over 3.000 kr. skal godkendes i 

integrationsrådet med flertalsafgørelse.  

o Sekretariatet fremlægger regnskab ved kalenderårets udløb. 

Disse tilføjelser er indføjet i forretningsordenen, som kan ses på integrationsrådets side på Holbæk 

Kommunes hjemmeside. 

 

 Status integrationsstrategier og handleplaner: ”Strategi for borgere med indvandrer- og 

efterkommerbaggrund” (integrationsstrategiens spor 2) er nu vedtaget af byrådet og trådt i kraft. 

Der bliver udarbejdet handleplaner for begge spor af integrationsstrategien. 

 

 Gitte Harbo stopper som sekretær for integrationsrådet: Fremover vil sekretariatsbetjeningen ligge i 

Integrationsafdelingen (under Alle kan bidrage), hvor Jette Kristoffersen er leder.  
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4) Temadrøftelse: Sociale viceværter 

Integrationsrådet drøftede og gav input til Udvalget ”Uddannelse og Job” vedr. en kommende social 

viceværtfunktion.  

 

Baggrund 

I Holbæk Kommune har vi pt. 11 midlertidige indkvarteringer for nyankomne flygtninge. Flygtningen er 

midlertidigt indkvarteret, indtil der kan findes en permanent bolig til dem. 

Jette Kristoffersen fortalte, at det er en stor udfordring at finde midlertidige boliger til flygtninge. Der 

arbejdes derfor på at finde mange nye indkvarteringer.  

Nogle naboer til de midlertidigt indkvarterede flygtninge er positive og vil gerne tage godt imod de 

nyankomne. Men det kan også medføre, at naboerne bliver nervøse og for eksempel frygter øget 

kriminalitet og uro.  Fra kommunens side er der ekstra opmærksomhed på disse udfordringer, for det 

er vigtigt, at det går godt med indkvarteringer af flygtninge.  

Derfor ønsker byrådet, at der bliver tilknyttet en form for en form for sociale viceværter til de 

midlertidige indkvarteringer. Formålet er at fjerne eventuel utryghed, bygge bro og skabt et godt 

naboskab. Der er også et ønske om forbedret trivsel for de flygtninge, der er indkvarteret i de 

midlertidige boliger.  

To modeller 

Jette fremlagde to mulige modeller for en social viceværtfunktion: 

1. Model: Holbæk Kommune ansætter tre sociale viceværter, som primært bliver koblet op på de mest 

følsomme steder, hvilket er de tidligere plejeboliger. Desuden skal viceværterne akut vil kunne hjælpe i 

de andre indkvarteringer. Formålet med modellen er tilgængelighed, tryghed, akut hjælp, hvis det 

bliver nødvendigt.  

 

2.  Model: Holbæk Kommune ansætter 5 sociale viceværter. De skal ikke kun fungere i de tidligere 

plejeboliger men generelt i alle midlertidige indkvarteringer, hvor der er brug for et løft. Formålet med 

model 2 er mere langsigtet end model 1: det kniber med at finde boliger til enlige unge flygtninge. Hvis 

kommunen kan tilbyde sociale viceværter, vil man måske kunne indgå aftaler med boligselskaberne om 

at etablere permanente bofællesskaber. De sociale viceværter skal sikre tilsyn med og hjælp til de unge 

i den første fase. Målet er flere permanent boligplacerede unge.  

Begge modeller har desuden det formål at fremme integration og inklusion i lokalsamfundet. Det 

udelukker heller ikke, at man samarbejder med frivillige.  

De sociale viceværter kan tænkes at komme fra mange forskellige baggrunde. De behøver ikke have 

etnisk baggrund. Der kan også være tale om kvalificerede seniorer, som kan formidle dansk kultur og 

har social pondus. 

Integrationsrådets holdning 

Integrationsrådet hældede mest til model 2, og havde desuden følgende kommentarer:  
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 Tilgængelighed til de sociale viceværter er meget vigtigt. Derfor bør Holbæk Kommune sikre, at de 

sociale viceværter er villige til at arbejde på skæve tidspunkter. Det er særlig vigtigt med meget 

personale torsdag, fredag lørdag nat. 

 Det kan betale sig at sætte massivt ind med støtte i begyndelsen af forløbet og så siden skære ned 

på støtten.  

 Der er allerede mange, der på forskellig vis hjælper flygtningene. Det er vigtigt, at tingene ikke 

bliver fragmenterede. Ved etablering af en social viceværtfunktion bør kommunen tage højde for 

og koordinere de tilbud, der allerede findes, fx mentorer, frivillige, m.fl.  

  

5) Drøftelse af, hvad integrationsrådet skal arbejde med i 2016 

Integrationsrådet besluttede følgende: 

 Denne drøftelse skal med på næste møde, hvor den nye integrationskoordinator forventes at 

deltage.  

 En status på, hvor rådet er, og hvad rådet skal fremover, skal med som punkt til hvert møde.  

 Næste møde 9. marts skal holdes i Somalisk-dansk venskabsforening. Til mødet inviteres nogle 

medlemmer af somalisk dansk venskabsforening til en dialog om nogle af de problemer 

almindelige borgere oplever.  Desuden holder Mahad et kort oplæg om foreningen. Mahad og 

Gitte arrangerer. 

 Senere på året holdes et lignende møde i Tyrkisk-Islamisk kulturcenter. 

 En arbejdsgruppe bestående af Christina, Ann-Cheri og Hristina blev nedsat. Arbejdsgruppen 

skal blandt andet se på, hvilke steder rådet kunne tænke sig at besøge i forbindelse med rådets 

møder. Man bedes skrive til Ann-Cherie, hvis man har forslag til datoer og steder.  

Endelig drøftede integrationsrådet muligheden af at arrangere et dialogmøde, hvor man blandt 

andet inviterer borgere og integrationsteamet i Holbæk Kommune til en snak om integration og det 

at have flygtninge eller indvandrerbaggrund i Holbæk Kommune. 

 

6) Teaterforestilling med mangfoldighed som tema til Holbæk 

Integrationsrådet har drøftet muligheden af at købe en teaterforestilling til Holbæk. Baggrunden er 

et ønske om at bidrage til kulturlivet i kommunen med et teaterstykke, der har mangfoldighed som 

tema. Integrationsrådet præsenteres nedenfor for to muligheder og bedes tage stilling, om man vil 

nedsætte en arbejdsgruppe, der går videre med en af mulighederne.  

Mulighed 1: Sunny Side, en forestilling af turneteatret Opgang2. Det henvender sig til unge 

mennesker og handler om kærlighed mellem to unge mennesker med forskellig kulturbaggrund. 

Mulighed 2: Tæt på, en forestilling af teatret C:ntact. Et bredt portræt af unge med vidt forskellige 

baggrunde og forudsætninger. 40 minutters forestilling samt 20 minutters spørgsmål og debat.  
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Målgruppeovervejelse: Den typiske målgruppe for de to forestillinger vil være unge mennesker. Men man 

kunne også tænke ud af boksen og invitere andre til forestillingen. 

Integrationsrådet besluttede at gå videre med mulighed 2. Rådet pegede på, at en mulig målgruppe kunne 

være arbejdsgivere, erhvervsråd og byråd m.fl. Rådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Ann-Katrine 

og Christel. Hvis man har yderligere forslag og ideer, bedes man melde dem ind til arbejdsgruppen. På 

mødet den 9. marts kommer arbejdsgruppen med et oplæg til endelig beslutning. 

 

7)  Årsberetning 

Integrationsrådets årsberetning blev godkendt uden bemærkninger.  

8) Møderækken for integrationsrådet 2016 

Møderækken blev godkendt som følger:  

 

 Onsdag den 9. marts 

 Onsdag den 20. april 

 Onsdag den 22. juni  

 Tirsdag den 16. august 

 Onsdag den 14. september 

 Onsdag den 2. november 

 Onsdag den 7. december 

 

Bemærkninger. Augustmødet var oprindelig planlagt til 17. august, hvor der er byrådsmøde. Gitte blev 

bemyndiget til at finde en anden dato. Mødet bliver derfor tirsdag den 16. august.  

 

Mødet den 22. juni bliver uden forplejning i solidaritet med de af rådets medlemmer, som holder 

Ramadan. 

 

9) Forespørgsel om oplæg om radikalisering ved Dennis Serinci 

Integrationsrådet har fået en henvendelse fra journalist og oplægsholder Denniz Serinci med tilbud om 

et foredrag om IS og hvordan vi stopper radikalisering i Danmark og sikrer bedre integration?  

Denniz Serinci er forfatter til ny bog om Islamisk Stat (IS), som har holdt en række velbesøgte oplæg 

over hele landet.  

Integrationsrådet drøftede muligheden af at holde en temaaften om radikalisering og besluttede, at 

Ann-Cherie og Erdogan kontakter Dennis Serinci for at høre nærmere om pris, tidspunkt for et muligt 

oplæg mv.  

 

10) Frivilighedsarrangement i Roskilde.  

Onsdag den 2. marts kl. 10.-15. holdes et arrangement om frivillighed og integration på Scandic Hotel i 

Roskilde. Marianne Reinwald kan kontaktes for mere information, marei@holb.dk. 
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Katrine, som også sidder i Folkeoplysningsudvalget pva. Integrationsrådet deltager. Hvis andre fra 

integrationsrådet ønsker at deltage, bedes de melde tilbage til Ann-Cherie snarest muligt.  

 

11) Eventuelt 

Ann-Cherie: 

Om torsdagen kan man møde flygtninge på asylcentret og lave mad sammen. Måske kunne nogle 

medlemmer af integrationsrådet deltage? 


