
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Onsdag den 2. november 2016  
 

Mødet afholdtes i Tyrkisk-Islamisk Kultur- og Undervisningscenter, Smithsvej 6, 4300 Holbæk 
 

Tilstede: Abdul, Ann-Cherie, Christina, Erdogan, Hristina, Jean, Katrine, Mahad, Rasmus, Susanne. 
Fra adm: Jette, Marianne. 
Fra Tyrkisk-Islamisk Forening (til punkt 1): Hikmet, Erdogan, Abdul, Imamen og enkelte andre 
medlemmer. 
 
Nr. Dagsordenspunkt 

1 Integrationsrådet møder medlemmer af Tyrkisk-Islamisk Forening til dialog 
 
Efter rundvisning i lokaler og moske, bød Hikmet som foreningens formand velkommen. Han 
fortalte, at de har mange medlemmer, og arbejder på at inddrage flere yngre medlemmer bl.a. i 
bestyrelsesarbejdet. Foreningen holder åbent Hus for alle en gang om året. De vil gerne gøre 
mere for at hjælpe nye flygtninge med integrationen, også fordi de har mange medlemmer som 
er velfungerende borgere der kan være gode kontaktpersoner for nye. Foreningen vil også gerne 
markere sig mere i den offentlige debat. 
  
Der var efterfølgende god og lang debat om mange emner især i relation til integration, og 
håndtering af sociale, kulturelle og religiøse aspekter privat og på arbejdsmarkedet.  
Man er velkommen til at henvende sig til foreningens bestyrelse, hvis man ønsker at drøfte disse 
ting. 
 

2 Efter mødet med Tyrkisk-Islamisk Forening fortsatte Integrationsrådet med ordinært 
rådsmøde. 
 
Godkendelse af dagsorden  - Dagsordenen blev godkendt. 

3 Drøftelse af oplæg og debat med Islamisk-Tyrkisk forening  
Der afsættes tid på næste møde i Integrationsrådet til en kort refleksion. 
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Evaluering af Integrationsrådets arrangement Fakta og Følelser den 20.09.16 
Rådsmedlemmerne har fået meget positiv feed-back på arrangementet, både på det indledende 
oplæg og på de unge fra Contact´s fortællinger/optræden. Det var en god kombination af fakta 
og følelser, som rørte deltagerne. Rasmus kunne fortælle, at andre har vist interesse for 
konceptet.  
Rent praktisk forløb arrangementet også godt. Alt i alt en succes ;) 
Eventuelt kunne tidsplanen for programmet være strammere. 
Marianne fremlagde status på økonomien, der holder sig indenfor det afsatte budget. Rådet 
besluttede, at Katrine og Christel beslutter vedr. evt. beløb for lay-out. Når denne sidste udgift er 
på plads sendes regnskabet til rådet. 
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Modersmålsundervisning – udtalelse til udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. 
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” ønsker at høre Integrationsrådets mening 
angående modersmålsundervisning. Udvalget skal på deres møde den 29. november 2016 
behandle en sag om det fremtidige serviceniveau for modermålsundervisning i Holbæk 
Kommune. Udvalget har i den sammenhæng bedt administrationen indhente en udtalelse fra 
Integrationsrådet inden sagen behandles. 



 
Rådet drøftede forskellige synspunkter og erfaringer i forhold til modersmålsundervisning, og 
forskellige måder hvorpå den kan organiseres -og financieres.  
 
Følgende medlemmer fra Integrationsrådet mødes og sammenfatter rådets erfaringer og 
kommentarer i en udtalelse, der sendes til rådet inden videresendelse til udvalget ”Læring og 
Trivsel for Børn og Unge”: Erdogan, Mahad, Katrine (tovholder). 
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Rådets sammensætning m.v. – Punktet blev udsat til kommende møde den 07.12.16. 
Det blev besluttet, at suppleanter sættes på postlisten så de holdes løbende orienteret – resten 
af punktet blev udsat. 
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Orientering om budgetaftale (vedr. integration) v. Jette: 
Byrådet har vedtaget, at  
”Vi skal modtage færre flygtninge og familiesammenførte i 2017 end i de sidste par år, og vi skal 
tilrettelægge vores indsats, så den bliver billigere og mere målrettet integration. Vi reducerer 
derfor vores udgifter til flygtninge med 3,9 mio. kr.” – Denne reduktion kommer i stor grad ved, 
at der kommer færre flygtninge til Holbæk Kommune end forventet, idet kvoten for 2016 er 
ændret fra 241 til 111, og kvoten for 2017 er ligeledes 111. 

 

Byrådet har ligeledes vedtaget, at  
”Inden udgangen af 2016 fremlægges et forslag til, hvordan vi kan reducere udgifterne yderligere 
på flygtningeområdet til lovgivningens minimum samt at boligplaceringerne optimeres til de 
billigste boliger.”  
Administrationen arbejder løbende på at integrationsindsatserne målrettes, fx at 
boligkapaciteten tilpasses behovet -i billige boliger og med virksomhedsbaseret integration. På 
mange områder beskriver lovgivningen ikke et egentligt minimumskrav til indsats; der kan være 
brug for vurderinger af hvornår en indsats er nok til at man opnår det man vil; - og 
integrationsindsats foregår i flere kerneområder i kommunen. 
Når byrådet har taget stilling til niveauet for integrationsindsats, fortsættes arbejdet med 
aktualisering af Integrationsstrategierne. 
 
Jette udleverede skriftlig information, der viser positiv udvikling i Holbæk Kommune det sidste 
halve år i antal aktiveringsberørte og aktiveringsgraden, samt ”Kompasset, der angiver principper 
for prioritering af indsats til nyankomne flygtninge”. 
Christina vil foreslå byrådet at holde en times temamøde om integration. 
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Eventuelt og kommende møder: 

 Den 7. december 2016 deltager SSP på møde i Integrationsrådet. 

 Benchmarking med andre kommuner, og sammenligning af beskæftigelsestal. Dette kan 

tages op i 2017 når der foreligger nyere tal for området. 

 Den 9. februar 2017 inviteres alle råd og nævn + byrådet + relevante ansatte i kommunen 

til minikonference om råd og nævns rolle i en kommune, der har en vision om at blive den 

kommune i Danmark der er bedst til at inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af 

nye løsninger. 

 Forslag til mødeplan for rådsmøder i 2017 er udsendt til rådets medlemmer. 

 Ann-Cherie foreslog, at integrationsrådets møder fremover starter tidligere, de fleste kan 

kl 17.30 – mere om det ifm. næste mødeindkaldelse. 



 


