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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

27. august 2018 kl. 17.00-19.00 

Jernbanevej 6, mødelokale 1.37 

 

Til stede: Derya Tamer, Ann-Cherie Thulstrup, Jens Kronborg, Ann-Katrine Holm, Emrah Tuncer, Erdogan Aslan, 

Margrethe Bjerre, Christel Kyed, Jean Pedersen, Gitte Nikolajsen, Hikmet Tuncer (gæst), Gitte Harbo (sekretær), 

Christian Arent (sekretær og referent). 

Ikke til stede: Mahad Mire Guleed, Mohamad Hussein, Gitte Damm og Jevananthan Thirunavakkarasu 
     

1 Godkendelse af 
dagsorden 

Beslutning 1 Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger 

2 Drøftelse mulig ny moske 
i Holbæk by 
Økonomiudvalget har 8.8. 
(sag nr. 149) godkendt 
iværksættelse af lokalplan 
for ”offentlige formål i 
form af kulturcenter og 
moske ved K.P. Danøsvej, 
Holbæk”. 

Drøftelse 50 Hikmet Tuncer fra Tyrkisk islamisk forening fortalte om foreningens planer for et 
kommende kulturcenter og moske ved K.P. Danøsvej.    
Hikmet orienterede om: 

- Foreningens formål, vedtægter og medlemmer. 
- At foreningen har ca. 300 medlemmer, men anslået ca. 1500 besøgende.  
- At der ikke er ordentlig plads til rammerne om aktiviteterne, hvilket er 

baggrund for ønsket om at flytte til ny lokation.  
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Hikmet Tuncer fra 
kulturcentret kommer og 
fortæller om planerne for 
det kommende center. 
Herefter mulighed for 
spørgsmål og drøftelse. 
v. Ann-Cherie 

Formanden afrundede punktet med at opsummere, at dette er begyndelsen til 
fortsat dialog om planerne for et kulturcenter og moske. Rådet vil gerne holdes 
orienteret og være i dialog om projektet, efterhånden som det skrider frem.    
 

3 Meddelelser fra 
sekretæren 

• Christian Arent, ny 
sekretær for IR 
tiltræder 

• Samtykkeskema 
uddeles 

• Sprogcentret har 
lovet at vende 
tilbage vedr. nyt 
medlem af 
integrationsrådet 

v. Gitte H. 

Orientering 10 Gitte Harbo orienterede om: 
- Præsentation af ny sekretær 
- Samtykkeerklæring vedr. offentliggørelse af medlemmernes personlige 

oplysninger på kommunens hjemmeside mm.  
- Orientering om status på nyt medlem i rådet fra sprogcentret – et nyt 

medlem er lige på trapperne, 
- Udbud på danskuddannelsesområdet: Kommunen forbereder et udbud på 

området med henblik på at få kontrakt med en leverandør fra 1. april 2019. 

4 Tilrettelæggelse af 
mangfoldighedsdag 
På mødet den 21.6. 2018 
besluttede rådet at 
arrangere en 
mangfoldighedsdag. 
Det foreslås, at rådet først 
drøfter rammer og indhold 
for mangfoldighedsdagen 
og dernæst nedsætter en 

Drøftelse 20 Rådet drøftede målgruppe og output af en mangfoldighedsdag.  
 
Følgende temaer for en mangfoldighedsdag blev vendt:  

- Promovering af integrationsrådet 
- Ældre kvinder og kvinder i relation til arbejdsmarkedet (multikulturel 

ledelse) 
- Oplysningsdag (fokus islamofobi)  
- Jeg er Holbæk (Fokus på mange nationaliteter i Holbæk Kommune der lever 

i harmoni) 
- Mangfoldighedsdag ud fra de temaer Rådet har besluttet at arbejde med i 

2018 
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arbejdsgruppe, der skal 
tilrettelægge dagen. 
V. Ann-Cherie 

Rådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der til næste møde opstiller 2-3 
forslag til en mangfoldighedsdag.  
I arbejdsgruppen er: Derya, Gitte N og Jean.  
 

 

5 Aktiviteter for ældre med 
anden etnisk herkomst 
IR har besluttet at arbejde 
med ældre borgeres trivsel 
og sundhed, herunder 
aktiviteter for ældre.  
Som led i dette tema har 
Gitte H. kigget nærmere 
på, hvad der findes af 
undersøgelser af ældre 
etniske borgeres trivsel og 
sundhed. 
V. Gitte H. 

Orientering 20 Rådet kunne konstatere, at der ikke findes megen tilgængelig viden om aktiviteter 
for ældre med anden etnisk herkomst. Der henvises til:    
 
Link til ældresagen med små videoklip om aktiviteter for og med ældre borgere med anden 
etnisk baggrund: 

 
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/social-indsats/aktiviteter-s-i-s-den-s-sociale-
s-indsats/besoeg-og-hjaelp-i-hverdagen/flygtninge-og-indvandrer-i-den-frivillige-indsats 

 
Link til Ensomme gamles værn med diverse rapporter om ældre borgere med anden etnisk 
baggrund: sundhed, trivsel, ensomhed. NB: ingen af undersøgelserne og rapporterne er af 
nyere dato. 

 
https://www.egv.dk/sog?query=etnisk 
 
Pixi-udgave af Sundhedsprofil 2017. Her står sporadisk noget om etniske medborgeres 
sundhed: 
 
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-
indsatser/hvordanhardudet/Documents/053414_RESJ_Sundhedsprofil2017_PixiSamlet.pdf 
 
http://publikationer.regionsjaelland.dk/pfi/sundhedsprofilen-2017-pixi/ 
 

6 Budget 2019 
Den kommunale 
budgetproces for 2019 er i 
gang 

Drøftelse 10 Rådet besluttede at holde et særskilt møde inden høringsfristens udløb d. 20/9 kl. 
16.00, hvor budgetforslaget og dets konsekvenser drøftes.  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/social-indsats/aktiviteter-s-i-s-den-s-sociale-s-indsats/besoeg-og-hjaelp-i-hverdagen/flygtninge-og-indvandrer-i-den-frivillige-indsats
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/social-indsats/aktiviteter-s-i-s-den-s-sociale-s-indsats/besoeg-og-hjaelp-i-hverdagen/flygtninge-og-indvandrer-i-den-frivillige-indsats
https://www.egv.dk/sog?query=etnisk
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Documents/053414_RESJ_Sundhedsprofil2017_PixiSamlet.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Documents/053414_RESJ_Sundhedsprofil2017_PixiSamlet.pdf
http://publikationer.regionsjaelland.dk/pfi/sundhedsprofilen-2017-pixi/
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Orientering om, hvor man 
finder viden om området. 
Christian Arendt 
orienterer om 
budgetprocessen og om, 
hvor man kan læse mere 
om den. 
 
Vigtige nedslag i 
budgetprocessen: 
Den 24. august  

Budgetmateriale tilgængeligt på 
holbaek.dk  

Den 29. august:  
Økonomiudvalgets 1. 

behandling  
Den 4. september  

Kommunalbestyrelsens 1. 
behandling  

Den 5. september:  
Høringsperioden begynder  

Den 6. september:  
Borgermøde  

Den 20. september:  
Høringsfrist slutter kl. 16.00  

Den 3. oktober:  
Økonomiudvalgets 2. 

behandling  
Den 10. oktober:  

Kommunalbestyrelsens 2. 
behandling og vedtagelse 
 
IR drøfter budgetforslaget 
set i et integrationslys 
v. Christian og Ann-Cherie 

7 Eventuelt Orientering 10 Christel har sagt ja til et job i Holbæk Kommune. Det har umiddelbart ikke 
konsekvenser for hendes fortsatte medlemskab af Integrationsrådet.  

 


