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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

21. januar 2019 kl. 17.00-19.00 

Mødelokale 1.37 

Til stede: Ann-Cherie Thulstrup (formand), Erdogan Aslan, Derya Tamer, Kristine Andersen, Ann-Katrine Holm, Christel 

Kyed, Gitte Nikolaisen, Jevananthaan Thirunavakkarasu, Jean Pedersen, Jens Kronborg, Christian Arent (sekretær og 

referent). Til stede var også leder af Integration, Ole Søbæk.  

Afbud: Gitte Damm, Mohamed Hussein, Emrah Tuncer, Margrethe Bjerre, Mahad Mire Guleed  

 
 

Dagsordenpunkter  Tid 
samt 
evt. 
bilag 

Beskrivelse 

1. Godkendelse af dagsorden Beslutning 1  

2. Tilrettelæggelse af integrationsrådets arrangement 
6. april 
Status og videre proces: 

- Arbejdsgruppen fremlægger plan for 
aktiviteterne  

- Next step? 
- Uddelegering af arbejdsopgaver 

 

Orientering 
og 
beslutning 

1 time I forbindelse med integrationsdagen den 6. 
april fremlagde arbejdsgruppen en status på 
planlægningsaktiviteterne og besluttede 
følgende:  
 
Invitationsbrev og tilmelding 
Kristine udfærdiger invitationsbrev, som skal 
formidles i deltagernes netværk og via Holbæk 
Kommunes hjemmeside.  
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Håndtering af tilmeldinger varetages af 
sekretariatet. 
 
Åbning af integrationsdagen 
Jean vil gerne sige de indledende ord til 
integrationsdagen.  

 
Holbæk Kommunes Integrationsråds 
Integrationspris 2019 
Årets tema er etniske kvinder på 
arbejdsmarkedet, hvor en person, virksomhed 
eller organisation, der har gjort sig særligt 
bemærket i forhold til årets tema, kan indstilles 
til integrationsprisen 2019. 
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet et skema til 
indstilling af integrationsprisen. Eventuelle 
beskatningsregler skal undersøges 
(sekretariatet).   

 
Sekretariatet bistår rådet med at få synliggjort 
muligheden for at kunne indstille til prisen via 
Holbæk Kommunes hjemmeside samt på 
integrationsrådets hjemmeside. 

 
Markedsføring af dagen - herunder print af 
plakater mv. - kan i nogen grad understøttes af 
sekretariatet. 
 
Budget 
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Arbejdsgruppen opjusterer forventninger til 
antal deltagere fra 150 til 200.  

 
Ung Holbæk kan afholde udgifter til 
lommepengebørn, som derfor tages ud af 
budgettet. 

 
Sekretariatet tilretter budgettet på baggrund af 
forventninger til tilmeldinger og andre 
justeringer. Budgettet sendes til 
arbejdsgruppen.   

 
Mediedækning 
Nord-Vestnyt er kontaktet og vil dække 
arrangementet. 
 
TV2 Øst vender tilbage i forhold til, om de kan 
komme. 
  
Det skal undersøges, om Kommunikation i 
Holbæk Kommune kan hjælpe med at sprede 
nyheden om arrangementet. Sekretariatet 
undersøger dette.  
 
Arbejdsmøde 
Det blev besluttet, at der snarest skal indkaldes 
til et opfølgende møde i arbejdsgruppen. 
Sekretariatet indkalder arbejdsgruppen hurtigst 
muligt.   
 

3. Ny organisering i jobcentret, herunder 
ledelsesstruktur i Integrationsindsatsen  

Orientering 5 min Ole Søbæk introducerede sig selv for 
Integrationsrådet, herunder jobcentrets 
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   organisering pr. 1/1 2019. Ole er pr. 1/1 2019 
leder af Integrationsafdelingen i Jobcenter 
Holbæk.    
 
Integrationsrådet drøftede jobcentrets 
tilgængelighed på integrationsområdet samt 
tilbudsmuligheder for borgerne.  
 

4. Dialogmøde med BUU 30. april 
- Hvad vil Integrationsrådet gerne være i dialog 

med BUU om?  
 

Drøftelse  Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har 
offentliggjort årshjulet for mødeaktiviteter i 
2019. I den forbindelse vil udvalget gerne have 
et dialogmøde med integrationsudvalget den 
30. april 2019. 
 
Integrationsrådet drøftede følgende temaer, 
som rådet kan bringe med til dialogmødet: 
 

1) Opfølgning på kerneområder i 
forbindelse med Holbæk Kommunes 
Integrationsstrategi og 
Beskæftigelsesplan 2019 
  

2) Generelt en dialog om, hvordan 
samarbejde mellem Integrationsråd og 
BUU kan styrkes.  
 

3) Drøftelse af, hvordan der kan skabes 
sammenhængende forløb for borgere 
særligt for de svageste målgrupper 
(eksempelvis de traumatiserede 
flygtninge). Foks på helhedsorienteret 
sagsbehandling i jobcentret. 
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4) Opsamling på beskæftigelsesindsats 

med 10 etniske kvinder med lang 
ledighed, der har fået et 
beskæftigelsestilbud ved ekstern 
leverandør. Hvad er resultatet af denne 
indsats?  
 

5) Integrationsrådet kan være bekymret 
for, at nogle unge etniske mænd 
kommer igennem en 
ungdomsuddannelse med lave 
karakterer og som er uafklarede med 
hensyn til deres uddannelsesmuligheder 
eller må droppe ud af en 
universitetsuddannelse. Disse unge har 
ikke mulighed for at få UU vejledning og 
kan være i fare for at falde ud af 
arbejdsmarkedet. Integrationsrådet 
ønsker at drøfte, hvad den politiske 
holdning er til denne problematik? 
 
0. og 1. klasser kommer direkte ud i 
almenklasserne uden sprogstøtte, som 
de ellers har krav på. Hvordan sikrer 
Holbæk kommune, at nyankomne børn i 
Holbæk Kommune får den undervisning 
de har krav på?  
 

Integrationsrådet vil ved næste møde samle op 
på dagsorden for dialogmødet med BUU.  
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5. Integrationsrådets budget 2018-2019 
- Status på 2018 
- IR budget 2019 

 

Orientering 10 min Christian fra sekretariatet fremlagde status på 
2018 og budget for 2019.  
Budget 2019 vil primært forbruges på aflønning 
af sekretariatet samt udgifter til 
Integrationsdagen 2019 med fokus på Kvinder 
og Beskæftigelse.  
 

6. Integrationsrådets årsrapport 
- Input fra rådets medlemmer til emner 

Drøftelse 
 

10 min Jf. forretningsordenen for Holbæk Kommunes 
Integrationsråd kap. 5 § 14 udarbejder 
integrationsrådet hvert år en skriftlig beretning 
over rådets virksomhed, som offentliggøres på 
Holbæk Kommunes hjemmeside. Følgende 
aktiviteter ser rådet gerne indeholdt i 
årsberetningen: 
 

• 2 høringssvar afgivet på henholdsvis det 
kommunale budget samt 
Beskæftigelsesplanen 2019. 

 

• Deltagelse ved Nordisk Minsterråds 
Konference  
 

• Besøg på Integrationsrådsmøde d. 27 
august med initiativtagere til nyt 
Moskebyggeri ved Hikmet Tuncer.  

 

• Besøg på VUC for at høre om den nye 
FGU uddannelse.  
 

• Forberedelse af Integrationsdagen 6. 
april 2019.  
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Sekretariatet udarbejder et udkast til 
årsberetningen, som rådets medlemmer får 
mulighed for at komme med bidrag til.   
 

7. Eventuelt Orientering 10 min Integrationsrådets profilering 
Derya vil gerne have, at Integrationsrådet 
synliggøres mere, så rådet bliver kendt i 
omgivelserne. Der kan oprettes facegruppe o.l.   
Profilering af rådet - herunder på de sociale 
medier - sættes på som punkt til næste 
Integrationsrådsmøde.  
 
Mindspring 
Der er kommet en henvendelse fra Dansk 
Flygtningehjælp vedr. brug af Mindspring 
metoden. Ann-Katrine vender tilbage med 
status på, hvilke medarbejdere vi har i 
kommunen med Mindspring 
uddannelse/kompetencer.     
 
Mødedeltagelse i Integrationsrådet 
Integrationsrådet vil arbejde på at få hævet 
mødedeltagelsen i 2019. Formanden og 
sekretariatet vil holde et møde vedrørende 
initiativer til dette. Integrationsrådet orienteres 
løbende eller ved næste integrationsrådsmøde.   
 
 

 


