
 
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Tirsdag den 28. februar 2017. 
 
Tilstede: Ann-Cherie, Ann-Katrine, Mahad, Susanne, Christel, Jean, Hristina, Rasmus, Jeyananthan og 
Maria. 
Afbud: Christina, Irena,  
Tilstede fra administrationen: Ibrahim Benli (punkt 3), Gorm Hjelm Andersen, Marianne Reinwald (ref) 
 

Nr. Dagsordenspunkt 

1 Velkommen  
 
Velkommen til ny deltager i Integrationsrådet: Jeyananthan Thirunavakharansu fra Tamilsk 
Samordningsudvalg. 
Jeyananthan (også kaldet JR) er koordinator og kontaktperson i Tamilsk Samordningsudvalg i 
Holbæk.  
Jeyananthan er foreslået af Tamilsk Samordningsudvalg, som foreningens repræsentant i 
Integrationsrådet.  
Efterfølgende skal byrådet godkende at Jeyananthan bliver medlem af Integrationsrådet.  
Med på mødet var også Maria fra Tamilsk Samordningsudvalg, Maria er foreslået som suppleant 
for Jeyananthan. 
 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3 Oplæg og debat med Ibrahim Benli, projektleder for Flygtninge i job: 
 
Ibrahim er ansat i AKBI-Integrationsafdelingen pr 1.11.16 som projektleder i projekt ”Flygtninge i 
Job i små og mellemstore virksomheder”. 
Projektet er 3-årigt, og 5 kommuner er efter ansøgning udvalgt til at deltage.  
Projektet er finansieret via SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). 
Midlerne skal anvendes til proces- og konsulentstøtte til brug for en tværgående, 
helhedsorienteret integrationsindsats med vægt på beskæftigelsesrettet integration. 
Målgruppen er primært mænd og kvinder over 30 år på integrationsydelse. 
 
Konkrete og igangsatte indsatser i Holbæk er: 

• Opstartende sprogpraktikker efter ankomst - kombination af praktik og sprogskole 

• Branchepakkeforløb – særlige sprog+praktik forløb inden for brancher, hvor analyser 

viser der er flest jobåbninger på det regionale arbejdsmarked for borgere med mindre 

erfarings- og uddannelsesgrundlag. De områder der tages fat på nu er: Detailhandel; 

rengøring; transport, Byggebranchen; pleje/omsorg; køkken/kantine; landbrug; 

fødevareindustri. 

• Partnerskabsmodel – der laves partnerskabsaftaler med virksomheder omkring 

praktikker m.v. 

• IGU forløb – 2-årig Integrations GrundUddannelse 



Opstartes forår 2017:  

• Praktikværtuddannelse (2 formiddage) 

• Mentorprojektet – et samarbejde mellem FIU-Ligestilling, Foreningen Nydansker og AOF 

Danmark. Frivillige mentorer findes blandt ansatte på arbejdspladserne. 

 
Rambøll er tilknyttet projektet med de 5 kommuner, og er ved at udvikle et redskab så det er 
lettere at trække informationer om hvor mange der kommer i arbejde. Der findes desværre ikke 
nyere nationale tal vi kan lave en benchmarking på. 
 
Alle er velkomne til at kontakte Ibrahim Benli, mail  ibben@holb.dk, tlf.  7236 2673 
med spørgsmål, forslag og med tips til virksomheder der er positivt indstillet overfor at  tage 
flygtninge i praktik eller i lønnet beskæftigelse. 
 

4 Årsberetning for 2016.: 
 
Udkast til årsberetning 2016 blev drøftet.  
Sekretæren har noteret forslag til uddybning af årsberetningen. Det blev besluttet at disse 
indarbejdes i teksten, som herefter sendes til rådets medlemmer til godkendelse.  
 
Regnskab 2016: 
 
Regnskab for 2016 blev fremlagt, herunder regnskab for arrangementet Fakta og Følelser den 
20.09.16. (v. Marianne) 
Regnskab for 2016 samt for Fakta og Følelser blev godkendt.  
 
Rådighedsbeløb i 2017 blev taget til efterretning 
 

5.1. Rådets aktiviteter i 2017, del 1: Vedr. arrangement om ”Kulturmøde på arbejdspladsen”: 
 
Rådet har tidligere i 2016 besluttet, at rådet ville stå for et arrangement om ”Kulturmøde på 
arbejdspladsen”, i 2017.  
 
Dette blev drøftet, og der var enighed i rådet om, at et sådant arrangement stadig er højaktuelt, 
samt fint i tråd med Integrationsrådets Kommissorie, så alt i alt noget rådet gerne vil stå for.  
Flere kom med gode idéer til arrangementets indhold og form. Det aftaltes at arbejdsgruppen 

laver et uddybet oplæg til rådets møde den 4. april. 

 

Arbejdsgruppen består af: Hristina, Susanne, Christel, Rasmus og Jeyananthan. Irena skal 

spørges om hun vil fortsætte i arbejdsgruppen, hun var fraværende fra mødet pga sygdom. 

 

5.2. Rådets aktiviteter i 2017, del 2: Vedr. indhold på møder, øvrige aktiviteter og kontaktflader:  
 
Efter en debat om rådets fokusområder og ønsker til mødeindhold i 2017, blev det besluttet, at 
rådet ønsker at fokusere på mere udadvendt kommunikation og formidling. 
 
Integrationsrådet har samlet set en stor viden om integrationsrelevante emner. Denne viden 
ønsker rådet i øget grad at give videre. 
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Dertil er der i Holbæk mange gode erfaringer med integrationstiltag, som rådet ønsker at 
medvirke til at udbrede. Herunder at synliggøre lokale succeshistorier, hvilket er en af de 
hovedopgaver der er beskrevet i Integrationsrådets kommissorie.  
 
Drøftelser om, hvordan dette konkret gribes an, fortsættes på næste møde i Integrationsrådet. 
 

6 Eventuelt og orientering: 
 

• Orientering om nyt vedr. revision af integrationsstrategierne:  
Det reviderede udkast til integrationsstrategi er af ”Udvalget Uddannelse og Job” drøftet 
den 24.01.17, og den 22.02.17 indstillet til godkendelse, samt fremlægges i Byrådet den 
8. marts.    
I sagsfremstillingen den 24.01.17 bemærkes:   
”Integrationsrådet drøftede strategien på rådets møde den 16. januar med deltagelse af 

repræsentanter fra de involverede kerneområder. Rådets bidrag er indarbejdet i 

strategiudkastet.” 

Se mere her: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-

referater/dagsordener-og-referater-2010-2015/?agendaId=5277&agendaType=Referat  

 

• Orientering om beslutning vedr. ny organisering af modtageundervisning: 

Forslaget til principper for ny organisering af modtageundervisninger er af ”udvalget 

Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 21.02.17 indstillet til godkendelse.  

I beslutningssagen indgår Integrationsrådets høringssvarsvar som bilag, og det er i 

sagsbeskrivelsen fremhævet at:  

”Integrationsrådet pointerer vigtigheden af grundig visitation samt kompetenceudvikling 

af det pædagogiske personale. Integrationsrådet gør samtidig opmærksom på at 

midlertidig boligplacering også vil betyde indskrivning i midlertidig distriktsskole, samt at 

der kan trækkes på eksisterende ressourcer i Sprogskolens Ungeklasse ved etablering af 

udvidet tilbud.” 

Se mere her: https://holbaek.meetingsplus.dk/committees/udvalget-laering-og-trivsel-

for-born-og-unge/udvalget-laering-og-trivsel-for-born-og-unge-2  

 

• Orientering om beslutning vedr. serviceniveau for modersmålsundervisning: 

Forslag til serviceniveau for modersmålsundervisning er af ”udvalget Læring og Trivsel 

for Børn og Unge” den 21.02.17 indstillet til godkendelse.  

Integrationsrådet afgav i november 2016 udtalelse om forslaget. 

I sagsbeskrivelsen er anført:  

”I høringssvarene gives der udtryk for, at det kan være en økonomisk udfordring 

for skolen at finansiere det ikke-lovpligtige tilbud. Der ses derfor positivt på 

Integrationsrådets forslag om fremtidigt samarbejde med de frivillige foreninger.” 

Se mere her: https://holbaek.meetingsplus.dk/committees/udvalget-laering-og-trivsel-

for-born-og-unge/udvalget-laering-og-trivsel-for-born-og-unge-2  

 

• Rådsmedlemmers orientering fra aktiviteter o.a. de har deltaget i:    
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Katrine vil sende en skriftlig orientering vedr. REM og Folkeoplysningsudvalget, til brug i 

Integrationsrådets årsberetning for 2016. 

 

• Råd og nævn samarbejde: 

Der opstartes i foråret 2017 en koordinering mellem sekretærerne for råd og nævn, for 

ad denne vej at øge dialog, kendskab og samarbejde mellem råd, nævn og 

kerneområder. 

 

• Orientering vedr. Integrationsrådet, medlemmer og suppleanter: 

Speldwyn Anthony, der tidligere har repræsenteret Tamilsk Samordningsudvalg, udtræder af 

Integrationsrådet da han har meget travlt på sit arbejde. Tamilsk Samordningsudvalg indstiller 

derfor, at Jeyananthan Thirunavakharansu indtræder i rådet. Da alle nye medlemmer af 

Integrationsrådet skal godkendes af Byrådet, skal dette forelægges byrådet. 

 

Integrationsrådets nuværende virkeperiode er fastsat til at slutte med udgangen af 2017. Inden 

da kan det forventes afklaret, om Byrådet ønsker at Integrationsrådet fortsætter. 

 

  

Kommende møder i Integrationsrådet: 

Tirsdag den 4. april   (Danja S. Tusanthan om sundhed) 
Tirsdag den 6. juni 
 
Tirsdag den 15. august 
Onsdag den 20. september 
Tirsdag den 31. oktober  
Mandag 4. december 
 

 


