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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

18. marts 2019 kl. 17.00-19.00 

Jernbanevej 6, Mødelokale 0.6 

 
Til stede: Ann-Cherie Thulstrup (formand), Derya Tamer, Kristine Andersen, Ann-Katrine Holm (næstformand), Gitte 
Nikolaisen, Mahad Mire Guleed, Jean Pedersen, Jens Kronborg, Margrethe Bjerre, Emrah Tuncer.  
 

Afbud: Erdogan Aslan, Christel Kyed, Gitte Damm, Mohamed Hussein, Jevananthaan Thirunavakkarasu  
Fra sekretariatet Christian Arent (sekretær og referent) og leder af Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune, Ole 
Søbæk.  
 

     

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning  Dagsorden blev godkendt, og der var ingen bemærkninger til 
referatet fra Integrationsrådsmøde den 21. januar 2019.  

2 Markedsføring og planlægning af 
Integrationsdagen 6. april v. 
arbejdsgruppen 

- Status på aktiviteter 
- Hvad kan 

Integrationsrådsmedlemmerne 

Drøftelse  1 time Status på aktiviteter 
Ann-Cherie gav en status på arbejdsgruppens og sekretariatets 
arbejde med at markedsføre og kommunikere Integrationsdagen 
ud den 6. april. Der er sat plakater op i udvalgte byer. Der har 
været en artikel i Nordvest Nyt samt skabt synlighed på 
kommunens hjemmeside. Arrangementet er formidlet intent i 
kommunen.  
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gøre for at styrke synligheden 
om arrangementet? 

- Fordeling af arbejdsopgaver 6. 
april.   

 
 

Med aktuelt 27 tilmeldinger påpegede formanden, at det er 
vigtigt, at Integrationsrådsmedlemmer lægge alle kræfter i at få 
aktiveret netværk mv. og skabt øget synlighed om 
arrangementet.   
 
Fordeling af arbejdsopgaver 
 

- Lyd og mulighed for at vise slides på Elværket? – Kristine 
kontakter Elværket.  

- Lommepengebørnene kommer kl. 9.00 – 15.00.  
Lommepengebørnene gør klar med opsætning af 
stole/borde. Lommepengebørnene vil være der under 
arrangementet (kaffe/the servering) samt sætte stole op 
efterfølgende. Ann-Katrine har kontakten til 
lommepengebørnene. 

- Arrangementet på Holbaekken, Christian undersøger dette    
 

Integrationsrådsprisen 
- Integrationsrådet besluttede, at Integrationsprisen 

kommer til at bestå af et kunstværk udformet af en lokal 
kunstner. Ann-Katrine og Ann-Cherie sørger for at indkøbe 
værket mv.  

- Integrationsrådet drøftede indkomne indstillinger og lagde 
sig fast på en vinder af Integrationsprisen 2019. 
 
Ann-Cherie vil orientere de nominerede efter sparring 
med arbejdsgruppen og opfordre de nominerede til at 
deltage på integrationsdagen.  
 

- Sekretariatet undersøger muligheden for at offentliggøre 
nomineringerne på kommunens hjemmeside samt at 
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kontakte pressen vedr. offentliggørelse af 
nomineringerne.  

 

3 Styrkelse af mødedeltagelse i 

Integrationsrådet v. Ann-Cherie og 

Ann-Katrine 
 

- Opfølgning på møde mellem 
formandskabet og staben i 
”Alle kan bidrage” den 21. 
januar 

- Forslag til at tilføje en ny § i 
forretningsordenen, som i så 
fald Integrationsrådet beslutter 
den, skal forelægges 
Kommunalbestyrelsen til 
godkendelse.  

 

 
 

Drøftelse 
og 
beslutning 

20 min Formandskabet og sekretariatet havde på baggrund af 
Integrationsrådsmødet den 21. januar udarbejdet et forslag til at 
supplere forretningsordenen med en ny paragraf:  
 
”§ 3 a. Ved gentagne udeblivelser fra Integrationsrådsmedlemmer uden 
begrundelse, kan Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra 
Integrationsrådet beslutte, at pågældende medlem betragtes som 
udtrådt af rådet. 
Stk. 2. Integrationsrådet fastsætter en arbejdsgang for rådets kontakt til 
Integrationsrådsmedlemmer med gentagne udeblivelser uden 
begrundelse, jf. stk. 1.” 

 
Ann-Cherie forklarede, at motiveringen for at indsætte 
paragraffen ikke kun var at styrke fremmødet i rådet, men også så 
Holbæk Kommune får et endnu stærkere og virksomt 
Integrationsråd.  
 
Integrationsrådet drøftede forskellige modeller for at styrke 
fremmødet. Integrationsrådet besluttede efter drøftelsen, at 
formandskabet og sekretariatet kan arbejde videre med at 
udarbejde en arbejdsgang for, hvordan Integrationsrådet inden 
for den nuværende forretningsorden kan styrke mødedeltagelsen 
i Integrationsrådet.  
         

4 Integrationsrådsmedlemmer  
i Folkeoplysningsudvalget og § 18 
Forum  
V. Ann-Cherie  
 

Orientering 5 min  Ann-Cherie orienterede om, at Ann-Katrine repræsenterer 
Integrationsrådet i Folkeoplysningsudvalget samt at hun selv 
repræsenterer Integrationsrådet i § 18 Forum.  
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5 Nyt fra sekretariatet  
 

- Årsberetningen 2018 
- Nyt Integrationsmedlem 

forventes at tiltræde ved næste 
Integrationsrådsmøde, 
indstillet af HEF (Holbæk 
Erhvervsforum) 

 

Orientering 5 min  Sekretæren orienterede om: 
- Integrationsrådets årsberetning for 2018 er udarbejdet og vil 

blive forelagt Kommunalbestyrelsen på møde den 10. april.  
- Christel Kyed har valgt at udtræde af Integrationsrådet og at 

afløseren, indstillet af Holbæk Erhvervsforum, sandsynligvis 
bliver Kasper Lomholdt, som er leder af Sidesporet. 
Kommunalbestyrelsen har Kaspers indtrædelse i 
Integrationsrådet på møde den 10. april.  

- Møde i Rådet for etniske minoriteter. Christian sørger for at 
orientere Erdogan og Jean om mødedato samt at Erdogan og 
Jean afstemmer, hvem der deltager på REM-mødet den 5. maj.   

 

6 Opfølgning på forberedelse af møde 
med ”Udvalget for beskæftigelse og 
uddannelse” (BUU), 30.april kl. 15.00-
16.00, v. Ann-Cherie 
 
 
  

Drøftelse 20 min  Integrationsrådet vil gerne drøfte følgende med BUU på møde den 
30. april:  
 

1) Opfølgning på kerneområder i forbindelse med Holbæk 
Kommunes Integrationsstrategi og Beskæftigelsesplan 2019 
 

2) Dialog om, hvordan samarbejde mellem Integrationsråd og 
BUU generelt kan styrkes. 
 

3) Drøftelse af, hvordan der kan skabes sammenhængende 
forløb for borgere særligt for de svageste målgrupper 
(eksempelvis de traumatiserede flygtninge). Fokus på 
helhedsorienteret sagsbehandling i jobcentret.  
 

4) Opsamling på beskæftigelsesindsats med 10 etniske kvinder 
med lang ledighed, der har fået et beskæftigelsestilbud ved 
ekstern leverandør. Hvad er resultatet af denne indsats? 
 

5) Integrationsrådet kan være bekymret for, at nogle unge 
etniske mænd kommer igennem en gymnasial 
ungdomsuddannelse med lave karakterer og som er 
uafklarede med hensyn til deres uddannelsesmuligheder 
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eller må droppe ud af en universitetsuddannelse. Disse unge 
har ikke mulighed for at få UU vejledning og kan være i fare 
for at falde ud af arbejdsmarkedet. Integrationsrådet ønsker 
at drøfte, hvad den politiske holdning er til denne 
problematik?  
 

6) 0. og 1. klasser kommer direkte ud i almenklasserne uden 
sprogstøtte, som de ellers har krav på. Hvordan sikrer 
Holbæk kommune, at nyankomne børn i Holbæk Kommune 
får den undervisning de har krav på?  

  
Jens Kronborg påpegede, at der i punkt 5. er tale om en gymnasial 
ungdomsuddannelse, hvilket nu er tilføjet.  
  
Integrationsrådet ønskede at få udvalgets dagsorden for, hvad 
politikerne gerne vil tale med integrationsrådet om? Sekretariatet 
sørger for at bringe dette videre til BUU.  
 

7 Invitation til at deltage ved CPH:DOX, 
Mørkøv Kino, v. Ann-Cherie  
 

- Hvem har lyst til at deltage? 
- Tilbagemelding til CPH:DOX  

Orientering 
og 
beslutning 

10 min Integrationsrådet er inviteret til DOX:ON:TOUR UNDER CPH:DOX  
I Holbæk Kommune vises i samarbejde med Mørkøv Kino 
dokumentarfilmen Q’s Barbershop af instruktør Emil Langballe.  
 
Fra Integrationsrådet deltager Ann-Katrine, Ann-Cherie og Derya. 
Ann-Katrine vil arbejde på at få arrangeret kørsel til Mørkøv for 
nogle af Vang-kvarterets unge.  

8 Eventuelt Orientering  - Ann-Katrine: Der holdes d. 30/4 SSP konference med 
deltagelse af  Laila Kolding Lagerman. Info er vedlagt dette 
referat. 

 
- Ann-Katrine: Kultur og Fritid samt Red Barnet har lavet et 

samarbejdsprojekt vedr. at børn kan blive fulgt til 
fritidsaktiviteter (lære at komme til og fra 
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fritidsaktiviteten). Projektet efterspørger børn til projektet 
og rådsmedlemmer opfordres til at sprede budskabet.   

 
 

- Leder af Integrationsindsatsen Ole Søbæk orienterede fra 
jobcentrets side om IGU, og hvordan den vil blive sat i 
gang. Ole fortalte også, at der med vedtagelsen af en 
række nye love på integrationsområdet pågår et arbejde 
med at få omsat og implementeret den nye lovgivning i 
kommunen. 

 

 


