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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 16.15-18.15 

- Mødet afholdes på Jernbanevej 6, lokale 1.38 
 

Deltagere: Jean Petersen, Lene Gjøl, Derya Tamer, Gitte Nikolaisen, Jens Kronborg, Margrethe Bjerre, Emrah Tuncer, Kathrine 

Kjærgaard 

Afbud: Kurt Elsberg, Kasper Lomholdt, Mahad Guuleed, Mohammed Hussein, Nilavan Jeyananthan, Abdulmecit Øzil, Ann-Katrine 
Holm  

 

 Punkter  Tid Links og baggrund 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning 2. min Dagsordenen blev godkendt. 

2 Velkommen og mikrofonen rundt 
 

Orientering 20. min Gitte: i Ældrerådet er der fortsat fokus på det nye 
plejehjemsbyggeri. Integrationsvinklen er ikke i fokus. Det er 
ikke erfaringen, at borgere med anden etnisk baggrund bruger 
plejehjemmene.    
 
Lene: Har sammen med Jean lagt energi i etableringen af Global 
Kvinder Holbæk 
 
Kathrine: Det er et langt sejt træk at få børnene retur i skolerne, 
men glædeligt, de er tilbage. 
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Derya: Er i gang med at udvikle en handicappolitik for 
kommunen. Socialpolitik er også integrationspolitik.  
 
Jens: Frivillighedsområdet er ved at åbne op igen. Syrene fylder 
meget i forhold til planer om hjemsendelse.  
 
Margrethe: Folkeoplysningsudvalget er bekymret over 
udviklingen på foreningsområdet. Hvordan genskabes antallet af 
medlemmer i foreningslivet? Coronapas er en barriere. Folk vil 
ikke møde op.   
 
Emrah: Politisk er radikaliseringsrapporten blevet politisk 
behandlet. Vedr. §18 midler – Der ses ikke ansøgninger fra 
foreningerne, der repræsenterer etniske minoriteter. Ved 
foreningerne, at der er muligheder for at søge puljemidler? Kan 
der rækkes ud til disse foreninger?  
 
Jean: Har tilmeldt sig et gratis superbrugerkursus ”Ret til 
Ligestilling” i Dansk Flygtningehjælp.    
 

3 Opfølgning på møde med 
samfundsfagsklasse fra Stenhus 
Gymnasium, v. Jean  
 
 

Orientering  Jean orienterede om, at integrationsrådet har deltaget i et 
virtuelt møde med elever fra Stenhus Gymnasium. Jean deltog 
fra integrationsrådet sammen Christina fra Sidesporet efter 
aftale med Kasper. Eleverne havde forberedt følgende 
spørgsmål: 
 
Hvor meget indflydelse har i på integration i Holbæk? 
Hvad er begrundelsen for jeres interesse for integration?  
Hvad er vigtigste for at blive godt integreret i Holbæk? 
Hvordan står det til med integrationen i Holbæk? 
På hvilke sociale områder halter integrationen i Holbæk? 
På hvilke sociale områder går integrationen godt? 
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Har det været en langvarig proces og hvordan er Holbæk i forhold til 
andre byer?  
Hvad er jeres teknikker til at forbedre integrationen I Holbæk 
Kommune?  
Hvilken indflydelse har jeres projekter med integrations-rådet haft af 
betydning for integrationen i Holbæk Kommune?  
Har der været en ændring i forestillinger om integration v. 
assimilation? 
Hvad er frivillighedsvinklen?  
Hvordan sikre man sig at alle får en højere uddannelse end en 
grundskoleuddannelse?  
Hvordan er I med til at fremme lige muligheder for borgere med 
anden etnisk baggrund end dansk?  
Hvordan forsøger I at sørge for at de unge mennesker bliver en del af 
de sociale fællesskaber i deres skole/uddannelses steder?  
Hvordan man vil man sikre arbejde og en stabil arbejdsindkomst uden 
behov for offentlig hjælp?   
Hvad gør I for at de tilkommende til Holbæk kommune får mulighed 
for at lære det danske sprog og får samme dialog muligheder som alle 
andre? 
Hvordan kan vi gøre dialogen om indvandring bedre? 

 
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.  
 
I forlængelse af orienteringen drøftede integrationsrådet 
spændvidden i spørgsmålene, og at integrationsrådet ikke i alle 
sager er dækket ind på viden.  
Integrationsrådet drøftede mulighederne for at være bedre til at 
udfordre de respektive kerneområder i kommunen på udvalgte 
integrationsspørgsmål. 
Integrationsrådet udtrykte behov for at være mere i dialog med 
de stående udvalg.  
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Et forslag er, at det nye integrationsråd efter kommunalvalget 
bliver klædt på og lære de enkelte kerneområder at kende via 
møder etc. 
 
Emrah foreslog med opbakning fra integrationsrådets 
medlemmer, at man kan foreslå administrationen i kommunen 
at lave en minianalyse/undersøgelse af, hvordan det står til med 
integrationsområdet på børne og ungeområdet mv. (som en 
tidligere undersøgelse ”Hvad har de gang i?”). En indirekte 
undersøgelse af integration (forstået bredt) vil kunne indgå som 
en forundersøgelse til den integrationsstrategi/politik, som en 
ny kommunalbestyrelse og integrationsråd skal arbejde med. 
Det vil kunne indkredse nogle fokusområder, som er kan 
arbejdes videre med.  
   
Margrethe foreslog at der kan laves en integrationsdag, hvor de 
enkelte kerneområder og medarbejderfagligheder stiller op i 
cafelignende arrangement med henblik på videndeling om 
integrationsudfordringer mv.  
 
Beslutning 
Integrationsrådet besluttede, at Jean og Christian tager et møde 
med chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, Ina Ringsdal, vedr. 
1) mulighed for at administrationen sætter gang i en 
forundersøgelse på integrationsområdet, samt 2) mulighed for 
at være mere i dialog med de øvrige stående udvalg samt 3) 
dialog og proces vedr. muligheder for at ændre vedtægter i 
forretningsorden, så integrationsrådet kan fungere mere 
smidigt.  
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4 Fortsætte planlægningen af 
”Vælgermøde 2021” med fokus på 
integration, v. arbejdsgruppen 

Drøftelse 30. min Sekretariatet indkalder arbejdsgruppen med henblik på at komme 
videre med planlægningen og finde en dato for at holde vælgermødet 
i regi af integrationsrådet. Vælgermødet kan holdes på Sidesporet.  

 
Katrines input til vælgermødet: Hvad tænker vi om integration 
helt bredt. Vi skal alle integreres. Hvordan får vi italesat, at 
integration ikke er dem og os. Men vi alle skal integreres. 
Hvordan styrker vi sammenhængskraften i samfundet?   
 

5.  Forberede dialogmøde mellem 
integrationsrådet og Udvalget for 
Beskæftigelse og Uddannelse den 11. 
august  
 
 

Drøftelse  30. min På sidste møde drøftede integrationsrådet og Udvalget for 
Beskæftigelse og Uddannelse følgende:  
 

- Beskæftigelsesplan 2020-2021  
- Beskæftigelsessituationen i Holbæk Kommune efter Covid-19 
- Fremtidens sprogcenter i Holbæk Kommune  
- Modvirke negativ social kontrol  
- Barriere for at flytte hjemmefra (5 min) 

 
Der blev ønsket en status fra administrationen på opfølgning på 
sidste dialogmøde. Hvad er der gjort for at følge op på de input, 
som integrationsrådet kom med?  
 
Sekretariatet indkalder integrationsrådet til ekstraordinært 
møde i begyndelsen af juni vedr. planlægning af møde med 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse til august. Det bliver 
et fysisk møde af en times varighed.   
 

6. Coronainformation v. sekretariatet 
 
 

Orientering 5 min Seneste mail fra SIRI med informationsmateriale er sendt til 
integrationsrådet, som bedes formidle denne mail ud i de 
respektive netværk og foreninger.  
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7. Opfølgning på SKVULP, v. Ann-Katrine 
 

Orientering 1. min Margrethe orienterede om, at SKULP er aflyst i 2021.  

8.  Orientering om opstart på Clavis 
sprogcenter  

Orientering 10. min Sekretæren orienterede kort om opstart af Clavis sprog & 
kompetence. Input fra integrationsrådet vedr. Clavis bringes videre til 
administrationen og Clavis.  
  

9.  Ny forening: Global Kvinder Holbæk 
v. Jean  

Orientering 10. min Jean orienterede om en ny forening Globale Kvinder Holbæk, som er 
ved at se dagens lys. Der er stiftende generalforsamling den d. 20. 
juni kl.14.00-15.30 på Hotel Sidesporet. Tilmelding til: 
bedstelene@gmail.com - Telefon 24 27 79 59 seneste d.18-6-2021 
 

 

10. Eventuelt Orientering 5 min Derya ønsker rundsendt en invitation til at deltage i 
udformningen af en ny politik på handicapområdet, hvor 
integrationsrådets medlemmer kan deltage. Sekretariatet 
sender invitationen videre i forbindelse med udsendelse af 
referatet.  
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