
07-04-2017 

 
 

Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for 
Etniske Minoriteter 2017 
 

 
Rådet for Etniske Minoriteter indkalder hermed til det årlige møde i Repræsentantskabet 

lørdag d. 6. maj kl. 10:00 – 16:00 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg. 
 
Temaet for mødet vil være ETNISKE MINORITETERS VALGDELTAGELSE, med særlig fokus på KV17.  
 
Det er nu muligt for alle kommuner at vælge en repræsentant til Repræsentantskabet, og vi vil 
gerne opfordre alle kommuner, med eller uden integrationsråd, til at vælge og sende en 
repræsentant til mødet, så vi får et så stort og repræsentativt Repræsentantskab som muligt. Læs 
evt. om reglerne på det vedlagte informationsark.  
 
Der vil blive udsendt en foreløbig dagsorden med program senest 14 dage før mødet, men vi kan 
allerede nu afsløre, at vi får besøg af udlændinge- og integrationsministeren, Inger Støjberg. 
Medlemmer af Repræsentantskabet kan få optaget en sag på dagsordenen ved skriftlig 
henvendelse til sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter (rem@siri.dk) senest 10 dage før 
mødets afholdelse. Sekretariatet vil sende den endelige dagsorden ud senest 7 dage før mødets 
afholdelse. Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på telefon 72142400. 
 
Rådet for Etniske Minoriteter dækker transportudgifter forbundet med deltagelse i mødet efter 
gældende regler for transportgodtgørelse (tjenesterejseblanketter udleveres på mødet).  
 

Tilmelding til mødet sker ved henvendelse til sekretariatet på rem@siri.dk 
senest søndag den 23. april 2017. 

 
 
Når I tilmelder jer, skal I skrive ”REP2017” i emnefeltet. Husk tydelig angivelse af navn, adresse og 
kommune. Hvis et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at deltage i mødet kan en suppleant 
deltage. Repræsentantskabsmedlemmer, som er forhindrede i at deltage, bør hurtigst muligt 
opfordre suppleanten til at deltage i mødet. 
 
Jeg glæder mig til se så mange som muligt til et spændende repræsentantskabsmøde 2017. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 
 
 
 

Yasar Cakmak 
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter 
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Regler om Repræsentantskabet for Rådet for Etniske 
Minoriteter 
 

 
Den 1. marts 2014 trådte lov om ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter mv. i 
kraft. 
 
Med de nye regler ønskede man at styrke Rådet for Etniske Minoriteters gennemslagskraft og 
mulighed for at præge integrationsarbejdet både lokalt og centralt. Man ønskede også særligt 
gennem en ændring af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, at skabe en 
stærkere og mere repræsentativ platform, som kan bidrage med input til udviklingen af 
integrationspolitikken. 
 
Efter de nye regler er det nu muligt for en kommunalbestyrelse at udpege et medlem til 
Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter uanset, om kommunalbestyrelsen har 
oprettet et integrationsråd eller ej.  
 
Baggrunden for denne ændring er, at der gennem længere tid har været en udvikling i retning af, 
at færre og færre kommuner opretter integrationsråd, og at mange kommuner er begyndt at 
arbejde anderledes med borgerinddragelse på integrationsområdet, eksempelvis ved at oprette 
Dialogfora, Tænketanke eller Medborgerråd i stedet for integrationsråd.  
 
Med de nye regler får disse kommuner også mulighed for at udpege en repræsentant til 
Repræsentantskabet, som mødes en gang om året og hvert fjerde år vælgere fem medlemmer til 
det nationale Rådet for Etniske Minoriteter. 
 
For repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd, gælder, at disse skal udpeges blandt 
personer, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller 
andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt. Et tilsvarende 
kriterium er ikke lagt ind i den foreslåede bestemmelse, og det vil således være op til den enkelte 
kommune at udpege et medlem, der findes at kunne varetage opgaven.  
 
Kommunalbestyrelsen vil herved bl.a. naturligt kunne lægge vægt på, at den pågældende har 
viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, for eksempel 
fordi den pågældende – som det er tilfældet for de repræsentanter, der udpeges af de lokale 
integrationsråd – har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende. 
 
Reglerne om Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabet findes i integrationslovens 
kapitel 8. Det er også muligt at læse mere om Rådet for Etniske Minoriteter på hjemmesiden 
www.rem.dk. 
 
 
 
 


