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Referat af møde i integrationsrådet 20. maj 2015 

Mødet holdtes på AOF Sprogcenter Nordvest, Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk 

Til stede: Christel Højvang Kyed, Irena Kokborg, Susanne Lodberg, Klaus Nikolaisen (som 

suppleant for Jean Petersen), Ann Katrine Holm, Hristina Jensen, Ann-Cherie Thulstrup, Mahad Ali 

Hasan, Speldwyn Antony, Kristina K. Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Gitte Damm, Gitte Harbo 

(referent)  

Gæster: Konsulent fra Strategi & Udvikling Jeanne Wolf, Fællesskaber Marianne Reinwald. 

Ikke til stede: Erdogan Aslan, Jean Petersen, Ahmad Al-Jasiri 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2) Opsamling af det foreløbige arbejde med integrationsstrategien 

På mødet præsenterede Jeanne Wolf og Gitte Harbo det første udkast til en integrationsstrategi. 

Udkastet er blandt andet blevet til på baggrund af integrationsseminaret, som blev holdt den 12. maj i 

Kuben med deltagelse af blandt andet integrationsrådet. Integrationsrådet kommenterede de enkelte 

afsnit af integrationsstrategien 

 

NB: Et revideret udkast af strategien – udarbejdet på baggrund af blandt andet Integrationsrådets 

bidrag, bliver forelagt Udvalget for Arbejdsmarkedet på udvalgets møde 3. juni 2015, hvor også 

Integrationsrådet deltager. 

 

3) Forberedelse til mødet med AU den 3. juni 

Udvalget for Arbejdsmarkedet ønsket at møde integrationsrådet til en drøftelse af udkastet til 

strategien, inden integrationsstrategien gøres færdig.  Integrationsrådet drøftede, hvad man ønskede at 

tage op på mødet med AU, samt hvordan man ønsker at forberede sig.  

Integrationsrådet besluttede at mødes en time før udvalgsmødet for at forberede et oplæg. 

 

4) Borgerbudgettering på integrationsområdet 

Borgerbudgettering er en mulighed for borgerne for at være med til at bestemme, hvad kommunale 

projektmidler skal bruges til. Det er Demokratieksperimentariet, som står bag, og man ønsker at sætte 

nogle penge af til projekter på integrationsområdet. Demokratieksperimentariet beder integrationsrådet 

hjælpe med at pege på relevante projektmuligheder. 

 

Fælles-skaber Marianne Reinwald fra Holbæk Kommune deltog på mødet for at få integrationsrådets 

bud på, hvem der eventuelt kunne tænkes at søge midlerne og stå for projekterne. Marianne aftalte 

med flere af medlemmerne, at de melder ideer til projektfolk ind til hende – alternativt hører de fra 

Marianne igen. 

 

5) Eventuelt 

Katrine, som er kommunens repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter (REM) har været REMs 

repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj. På mødet blev der arbejdet med temaerne "Modtagelse af 
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nye flygtninge" og "Radikalisering". Katrine fortæller, at selvom der ikke er et stort problem med 

radikalisering i Holbæk, så var det interessant at høre om, hvad der sker andre steder og hvad man gør. 

Der var blandt andet oplæg ved rapperen Ali Sufi.   


