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Dagsorden til ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

mandag den 23. august 2021 kl. 16.15-18.15 

Mødet afholdes på Jernbanevej 6, lokale 1.38 
 

Deltagere: Lene Gjøl, Derya Tamer, Kurt Elsberg, Gitte Nikolaisen, Jens Kronborg, Margrethe Bjerre, Ann-Katrine Holm, Jean Petersen 

Afbud: Kasper Lomholdt, Mahad Guuleed, Mohammed Hussein, Nilavan Jeyananthan, Abdulmecit Øzil, Kathrine Kjærgaard, Emrah Tuncer  

 

 Punkter  Tid Links, baggrund og beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

 2. min Godkendt 

2 Planlægning af vælgermøde, v. Ann-
Katrine og arbedsgruppen 
 
 

 20. min Integrationsrådets arbejdsgruppe fremlagde de foreløbige 
planer for et vælgerarrangement i forbindelse med 
kommunalvalget medio november:  
 

• Arrangementet planlægges til onsdag den 3. november i 
samarbejde med Ladegårdsparken og Vangen. Ann-
Katrine tager kontakt til boligsociale medarbejdere for 
nærmere koordination af tid og sted.  

• Der påtænkes et aftenarrangement af et par timers 
varighed (kl. 18.30-20.30).  

• Foreningen Globale Kvinder Holbæk vil gerne hjælpe 
med at brede budskabet ud om arrangementet.  



2 
 

• Arbejdsgruppen vil have opmærksomhed på, hvordan vi 
helt generelt får foreningerne med på at formidle 
arrangementet til de etniske minoriteter.  

• Sekretariatet kontakter REM for materiale til 
kommunalvalget 

• Arbejdsgruppen træder hurtigst muligt sammen for 
planlægning af arrangementet.  

• Lene Gjøl indtræder i arbejdsgruppen.  
 

3 Opfølgning på dialogmøde med BUU, 
v. Jean, Kathrine, Gitte  
 

 20 min Gitte Nielsen gav et resume af dialogmødet med Udvalget for 
Beskæftigelse og Uddannelse 
 
Fokus på mødet var:  
 

• 37 timers aktivering af flygtninge og indvandrere 

• Behov for at investere i opkvalificering af 
danskkompetencer for de borgere, der ikke har et godt 
nok dansk til at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

• Drøftelse af at integration er mere og andet end 
beskæftigelse. 

• Negativ social kontrol. 

• En ny integrationsstrategi for Holbæk Kommune efter 
kommunalvalget.    

 

4.  Orientering om den kommunale 
budgetproces – mulighed for at afgive 
høringssvar v. sekretariatet   
 
 

 10. min Sekretariatet orienterede om den kommende budgetproces.  
 
Sekretariatet formidler kommunens links til diverse materialer 
og høringsfrister mv. til integrationsrådet.  
 

5. Mikrofonen rundt, v. alle 
 
 

 15 min Margrethe: Foreningslivet er ved at åbne op igen efter COVID-
19. Der er visse lokaleudforringer, som skal løses.  
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Ældrerådet er ved at sætte gang i en kampagne, der skal få nye 
medlemmer ind i Ældrerådet efter næste kommunalvalg. Fokus 
er på, hvordan dette kan bredes ud til ældre etniske borgere. Et 
forslag er at tage kontakt til bestyrelserne i Ladegårdsparken og 
Vangkvarteret, som kan hjælpe med at formidle muligheden. 
 
Lene: ”Holbæk i farver” under FIU er ved at blive tilrettelagt. 
Arrangementet holdes ved 3F i Spånnebæk. 
 
Jens: Er optaget af de syrere, der for tiden modtager breve fra 
myndighederne om hjemsendelse mv. Det er barsk læsning, og 
hjemsendelserne skaber en enorm utryghed hos familierne. 
 
Derya: Det er for tiden den kommunale budgetproces, der fylder 
det meste. 
 

6. Eventuelt  5 min Jean: Foreslår at der holdes en afslutningsmiddag for 
integrationsrådet, der markerer afslutningen på rådets arbejde. 
 

 


