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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

Mandag den 12. oktober 2021 kl. 16.15-18.15 

- Mødet afholdes på Jernbanevej 6, 3. sal, lokale 3.3 
 Punkter  Tid Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendelse  2 min Godkendt.  

2 Salg af Holbæk Hus, v. Jens Kronborg 
 

Drøftelse  20 min Under behandlingen af dette punkt deltog fra administrationen 
leder af Kontanthjælp og Integrationsindsatsen, Christel H. 
Kyed og leder af Ydelsesservice, Claus Mercebach.       
 
Jens fortalte, at der på et møde i Røde Kors er blevet rejst en 
del spørgsmål omkring salg af Holbæk Hus. Oplevelsen hos de 
frivillige er, at nogle beboere er utrygge ved situationen. Jens 
efterlyste, at kommunen skulle have taget fat i de frivillige 
organisationer med på råd, som kunne have understøttet en 
bedre proces med at orientere beboerne om en kommende 
proces mht. salg og senere flytning. 
 
Claus Mercebach, leder af Ydelsesservice, tog oplysningerne til 
efterretning og medgav, at kommunikationsprocessen fra 
kommunens side ikke var god nok i begyndelsen af 
salgsprocessen.  
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Claus Mercebach informerede om, at der nu holdes møder i 
forvaltningen om salget af Holbæk Hus hver 14. dag med 
Ejendomme i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, hvor 
processen koordineres, og med deltagelse af andre kommunale 
interessenter. Claus fortalte også, at der løbende 
kommunikeres ud til beboerne på forskellige sprog. 
 
Claus fortalte, at jobcentret arbejder målrettet med at få borgerne i 
arbejde, så de kan blive selvforsørgende og kan finde permanente 
boliger, som de har mulighed for at betale. 

 
Claus vil sørge for, at de frivillige, der arbejder med beboere på 
Holbæk Hus, fremadrettet bliver orienteret i processen, så de 
kan være med til at understøtte og hjælpe beboerne.  
 
Det aftales, at informationer til beboerne sendes via 
sekretariatet til Jens Kronborg, der kan videreformidle info til 
de frivillige.   
 
Christel fortalte, at der i jobcentret er ved at blive søsat et 
projekt målrettet, at flere kvinder kan komme i job.  
 
    

3 Planlægning af vælgermøde, 3. 
november, v. arbejdsgruppen 
 

Godkendelse  30 min Arbejdsgruppen under integrationsrådet er ved at tilrettelægge 
et valgmøde i forbindelse med det forestående kommunalvalg.   
Arbejdsgruppen har kontakt til de boligsociale medarbejdere 
fra Vangkvarteret (Grønneparken) og der holdes fælles 
planlægningsmøde onsdag den 13. oktober. 
   
Indholdet bliver en café-eftermiddag som et ”åbent-hus” 
arrangement, hvor man kan gå rundt til forskellige stande. Det 
er bedre for borgerne, der har danskudfordringer.    
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Sekretariatet oplyste, at integrationsrådet har midler til 
gennemførelse af arrangementet.   

4.  Høring vedr. ”Beskæftigelses- og 
Uddannelsesplan 2022”, v. 
sekretariatet 
 

Orientering 10 min Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har godkendt 
”Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022” til udsendelse i 
høring.  
Integrationsrådet vil få mulighed for at afgive høringssvar.  
 
Integrationsrådet pointerede, at de vil have fokus på planens 
delelementer vedrørende: 

- Sprog 
- Social ansvarlighed skal også gælde for kommunen selv. 
- 37 timers aktivering, hvor indsatser skal pege mod job 

og ikke være en straf.  
- Opsvinget skal udnyttes  

 

5.  Drøftelse af integrationsrådets 
erfaringer med negativ social kontrol 
i kommunen, v. Jean 
  

Drøftelse  10 min Forebyggelse af negativ social kontrol er på den landspolitiske 
dagsorden, og integrationsrådet drøftede rådets egne 
oplevelser af negativ social kontrol.  
 
Ifølge nogle rådsmedlemmer er der udfordringer omkring 
negativ social kontrol, som kan have indvirkning på 
integrationen.  
Konklusionen på drøftelsen blev, at der bør være 
opmærksomhed på temaet, når en ny kommunal 
integrationsstrategi skal udvikles.   
 
Link til Rådet for Etniske Minoriteter: 
https://rem.dk/news/tema-om-negativ-social-kontrol 
 

https://rem.dk/news/tema-om-negativ-social-kontrol
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6. Orientering om integrationsrådets 
høringssvar i forbindelse med den 
kommunale budgetproces 2022,  
v. Jean  
 

Orientering 5 min Integrationsrådet har afgivet et høringssvar i forbindelse med 
den kommunale budgetproces, se link: 
 
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-
2022/hoering-budget-2022/se-hoeringssvar-budget-
2022/hoeringssvar-fokus-paa-udvikling-af-sproglige-
kompetencer-samt-fokus-paa-at-forebygge-negativ-social-
kontrol/ 
 

7.  Orientering fra møde i Rådet for 
Etniske Minoriteter (REM) samt 
oplysning om valgmateriale, v. Jean 
og sekretariatet.  
 
 

Orientering 10 min Jean orienterede om møde i REM. Fokus er fortsat, at der skal 
arbejdes videre med negativ social kontrol. 
 

8. Nyt fra sekretariatet 
 

Orientering 5 min - 250 pjecer til kommunalvalget er bestilt 
- Sekretariatet vil senere informere om processen vedr. 

sammensætning af et nyt integrationsråd i forbindelse 
med, at dette råds funktionsperiode snart udløber.  

 

9. Eventuelt  5 min - Evaluering af rådets arbejde sættes på næste 
dagsorden.  

 

 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/hoering-budget-2022/se-hoeringssvar-budget-2022/hoeringssvar-fokus-paa-udvikling-af-sproglige-kompetencer-samt-fokus-paa-at-forebygge-negativ-social-kontrol/
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/hoering-budget-2022/se-hoeringssvar-budget-2022/hoeringssvar-fokus-paa-udvikling-af-sproglige-kompetencer-samt-fokus-paa-at-forebygge-negativ-social-kontrol/
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/hoering-budget-2022/se-hoeringssvar-budget-2022/hoeringssvar-fokus-paa-udvikling-af-sproglige-kompetencer-samt-fokus-paa-at-forebygge-negativ-social-kontrol/
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/hoering-budget-2022/se-hoeringssvar-budget-2022/hoeringssvar-fokus-paa-udvikling-af-sproglige-kompetencer-samt-fokus-paa-at-forebygge-negativ-social-kontrol/
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022/hoering-budget-2022/se-hoeringssvar-budget-2022/hoeringssvar-fokus-paa-udvikling-af-sproglige-kompetencer-samt-fokus-paa-at-forebygge-negativ-social-kontrol/

