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Referat af ordinært (digitalt) møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

18. maj 2020 kl. 17.00-19.00 
Til stede: Jean Petersen (formand), Ann-Katrine Holm, Emrah Tuncer, Kasper Lomholt, Derya Tamer, Lene Gjøl, Kathrine Kjærgaard, Jens 

Kronborg, Kurt Elsberg og Margrethe Bjerre. Referent fra sekretariatet, Christian Arent  

Afbud: Mahad Guuleed, Nilavan Jeyananthan, Mohammed Hussein, Gitte Nikolaisen, Abdulmecit Øzil 

 Punkter   Links og baggrund 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
 

Beslutning  Dagsordenen blev godkendt.  

2 Nyt medlem af integrationsrådet, v. 
Nilavan Jeyananthan, Jean Petersen 
 

Orientering   Punktet flyttes til næste møde på grund af afbud fra Nilavan.  

3 Mikrofonen rundt – Herunder indsigt 
i hinandens områder under Covid19 
og betydningen for 
integrationsindsatsen, v. Jean 
Petersen  
 

Orientering 
 

 Medlemmerne gav en kort status på situationen på deres 
respektive interesse- og fagområder under Covid19.  
 
Foreningslivet er lukket ned, men Margrethe kunne fortælle, at 
mange foreninger er ved at planlægge aktiviteter i 
sommerferien i håbet om at forsamlingsforbuddet ophæves 
forinden.   
 
Kurt fortalte, at sprogcentret har været i dialog med 
sprogkursisterne om etablering af nødundervisning, men at det 
er svært at gennemføre undervisningen digitalt for en del af 
målgruppen, fordi en del af kursisterne ikke opnår et højt nok 
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niveau til at kunne bestå test/prøver og dermed gennemføre 
moduler.   
 
Kasper fortalte om konsekvenserne af nedlukningen af 
beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere på Sidesporet.  
 
Jens fortalte, at Røde Kors planlægger et folkemøde 16/6 i 
forventning om at samfundet er åbnet op igen.  
  

4.  Orientering om opsigelse af aftalen 
mellem Holbæk Kommune og AOF 
Center Sjælland om drift af 

danskuddannelse, v. Christian Arent, 
Kurt Elsberg 
  

Orientering  Christian fra sekretariatet orienterede om, at Holbæk Kommune den 
25. marts 2020 har modtaget en opsigelse af kontrakten vedr. drift af 
sprogcenteraktiviteter under AOF Center Sjælland. Holbæk Kommune 
valgte sammen med Odsherred Kommune at indgå en ny aftale med 
AOF sprogcenter i opsigelsesperioden for at sikre sprogundervisning 
for kommunernes ca. 180 borgere. Således skulle driften af 
sprogcentret være sikret året ud. 
 
Holbæk Kommune skal være klar med et nyt tilbud om 
danskuddannelse den 1. januar 2021.  
 
Holbæk Kommune har valgt at tilslutte sig et fællesudbud af 
danskuddannelse i samarbejde med Roskilde, Ringsted, Sorø, Lejre, 
Odsherred og Faxe Kommuner. Udbudsprocessen er i gang og 
udbudsmaterialet forventes offentliggjort ultimo juni 2020.    
 
Kurt fortalte, at opsigelsen af aftalen om drift af sprogcentret primært 
skal findes i de økonomiske konsekvenser som følge af Covid19, hvor 
sprogcentrene er blevet ramt på indtægten som følge af 
nedlukningen. Nedlukningen har svækket muligheden for at få 
kursisterne til at gennemføre danskmodulerne, hvilket er en 
forudsætning for at sprogcentrene via takstmodellen kan få betaling 
for leverancen.     
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5. Integrationsrådets dialog med 
udvalget for Beskæftigelse og 
Uddannelse vedrørende fremtidens 
sprogcenterindsats, v. Jean Petersen  
 
 
 

Orientering 
og 
drøftelse 

 Jean orienterede om, at hun har kontaktet udvalgsformand Lars 
Dinesen for at komme i dialog med udvalget om fremtidens 
sprogcenter i lyset af opsigelsen af aftalen mellem AOF Center 
Sjælland og Holbæk Kommune. Bilag 1 (se nederst efter referatet) er 
tilgået udvalgsformanden.   
Integrationsrådet drøftede i lyset af bilaget, hvordan rådet kan 
komme med input og forslag til at sikre et velfungerende sprogcenter i 
fremtiden.  
 
Integrationsrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående 
af Derya Tamer, Emrah Tuncer, Lene Gjøl, Jens Kronborg og Jean 
Petersen, som vil arbejde videre med dette.  
 

6.  Status på beskæftigelsesindsatsen i 
Holbæk under Covid19, v. Christian 
Arent, Jean Petersen 
 

orientering  Christian gav en orientering om beskæftigelsessituationen i Holbæk 
Kommune med fokus på udviklingen under Covid19. Der ses en 
stigning i antallet af ledige på offentlig forsørgelse særligt på 
indsatsområdet, der arbejder med at få forsikrede ledige tilbage på 
arbejdsmarkedet.  
 
Udviklingen af ledige borgere på selvforsørgelses- og 
hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse er stort set uforandret.  
I januar 2020 var der 139 borgere og i uge 21 var der 137 borgere på 
denne ydelse.  
 
Sekretariatet vil holde integrationsrådet orienteret om udviklingen af 
ledigheden i Holbæk Kommune i den kommende periode.  
 
Link til artikler: 
 
https://fagbladet3f.dk/artikel/krisen-rammer-skaevt-isaer-
indvandrere-bliver-oftere-ledige 
 
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/borgere-med-ikkevestlig-
baggrund-udgor-9-af-danmarks-befolkning-men-18-af-de-covid-19-
smittede 

https://fagbladet3f.dk/artikel/krisen-rammer-skaevt-isaer-indvandrere-bliver-oftere-ledige
https://fagbladet3f.dk/artikel/krisen-rammer-skaevt-isaer-indvandrere-bliver-oftere-ledige
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/borgere-med-ikkevestlig-baggrund-udgor-9-af-danmarks-befolkning-men-18-af-de-covid-19-smittede
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/borgere-med-ikkevestlig-baggrund-udgor-9-af-danmarks-befolkning-men-18-af-de-covid-19-smittede
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/borgere-med-ikkevestlig-baggrund-udgor-9-af-danmarks-befolkning-men-18-af-de-covid-19-smittede
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7.  Nyt møde med udvalget for 
beskæftigelse og uddannelse, 8. 
september, v. Jean Petersen  
 

Orientering  Mødet med udvalget for beskæftigelse og uddannelse er som følge af 
Covid19 flyttet til den 8. september.  
 
Sekretariatet giver en tilbagemelding til integrationsrådet om tid og 
sted for mødet.  

8. Forslag om at rykke 
integrationsdagen til 2021, v. Jean 
Petersen 
 

Beslutning  Integrationsrådet var inden Covid19 i gang med at planlægge en 
integrationsdag i 2020. Integrationsdagen skulle have været afviklet 
i efteråret. Som følge af Covid19 og nedlukningen af samfundet har 

arbejdsgruppen ikke holdt møder i foråret 2020, og integrationsrådet 
besluttede at rykke arrangementet til 2021.  
 

Integrationsrådet beder sekretariatet om at undersøge, om det er 
muligt at få overført integrationsrådet budgetmidler fra 2020 til 
2021.   

9. Forslag om at afsætte et årligt beløb 
på 5.000 kr. til kurser, konferencer 
o.l. v. Jean Petersen 

Beslutning  Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

10. Nyt fra sekretariatet, v. Christian 
Arent 

Orientering  Der er kommet tilbagemelding til integrationsrådet fra udvalget på et 
uformelt høringssvar vedr. regeringens intention om at indføre 37 
timers aktivering for flygtning og indvandrere. Integrationsrådet 

anbefales at sende høringssvaret til Christiansborg. Emrah har sendt 
høringssvaret til beskæftigelsesministeren. Emrah understregede, at 

det var vigtigt at få lokalpolitikerne til at drøfte det politiske indhold i 
forslaget, hvilket kan komme med på mødet med BUU i september.    
 
Der er kommet ny leder af integrationsindsatsen i jobcentret: Baris 
Atak, bara@holb.dk, Tlf. 72369491. Baris inviteres til møde i 

Integrationsrådet til efteråret. 
 

Integrationsrådets årsberetning 2019 er behandlet i BUU og indstillet 
til godkendelse i kommunalbestyrelsen.  
 

11. Eventuelt Orientering   
 

 

 

 

mailto:bara@holb.dk
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Bilag 1.  

 

Til dagsordenens punkt 5, 18. maj 2020  

IR 

 

1. Arbejde på at få kommunen overbevist om at hjemtage ydelsen Danskuddannelse 

2. Gerne i et projekt, der løber 2 år (evaluering) - i stil med HUSC 

3. Danskuddannelse skal tænkes bredere nu - skal tænkes sammen med øvrig integrationsindsats i kommunen  

4. HUSET: Videncenter for sprog, job, integration og medborgerskab 

a. Samlet viden - samlet indsatser (en del)  

5. Danskuddannelse 1,2,3, traume, + FVU + OBU  

6. OBS: SLUT MED MODULTAKST-TANKEGANG 

7. Større samarbejde med de frivillige organisationer (hus med plads til aktiviteter initieret af dansk Røde Kors - eller andre kommunale aktører) 

8. Fastholdelsesaktiviteter (aktiviteter for kvinder på barsel, supplerende undervisning for kursister der er for dårlige til praktik/job mv.) 

9. Projekter for fx. borgere der står langt fra arbejdsmarkedet (udvikling af mennesket - ikke job, uddannelse)  

10. Jobrettede: Jobcenterets sagsbehandlere til stede. “Svage” kursister kræver: Bred afdækning, vi er deltagende og udviklende i 

praktikprocessen dvs. vi skal være med i afklaring af om borgeren (læringsforudsætninger, kognitive færdigheder, fremtidige planer) matcher 

praktikforløbet, forforløb til AMU, 

11. IGU: Ret til x-antal ugers undervisning fx. forforløb til AMU 

12. Familieklasse: Hårdt ramte nyankomne familier 

13. Aktiviteter (folkeoplysning/læring): Lektielæsning, madkurser, teater, maling,  

14. Odsherred - dermed bred samarbejdsaftale? 

 

 

Forretningsmodel 

● Abonnement - budget 

● Indtægtsdækket virksomhed  
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● Hvad gør vi nu? 

● Hvad gør Jean nu? 

● Hvordan skal medarbejderne informeres om det her? 

● Hvordan kommer vi til at præsentere denne ide for politikere? 

● Hvordan får vi en god proces med involverede aktører? 

 

 

 

 

 


