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 Referat af 7. ordinære Rådsmøde.  

Dato: 14. marts 2011 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 11/13851 

  

  

Referat af 7. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: Fredag den 4. marts 2011 kl. 15–18.  

Tilstedeværende: Abderrazak, Ayse, Bayram, Dusan, Hakima, Isabel, Issmat, Muhsin og Sami.  

Fraværende med afbud: Desalegn, Faizan, Ilvana og Lynette, Roya, Mariann Lyng Møller 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Lise Frisk, Mia Toldam Korsgaard.  

Integrationsministeriet: Jonas Barlyng 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 6. ordinære rådsmøde og godkendelse af dagsorden for 7. ordinære 

rådsmøde. 

Referat fra 6. ordinære rådsmøde godkendtes uden bemærkninger 

 

Mette orienterede om, at hun havde ændret i den udsendte dagsorden. Ændringen bestod i, at orienteringen 

fra Integrationsministeriet skulle ske ved Jonas Barlyng, og at der under punktet ”Eksterne oplægsholdere” var 

tilføjet, at folkene bag projektet ”Viden der Virker” tilbød at give en orientering på rådets næste møde. 

Efterfølgende godkendtes dagsordenen uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Velkommen ved formanden  

Muhsin bød velkommen til Rådet og velkommen til de to nye medlemmer, Hakima og Isabel. 

De to nye medlemmer præsenterede hver især sig selv. 
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Punkt 3. Nyt fra sekretariatet 

Mette orienterede om, at der i øjeblikket bliver set på faciliteter i Torvehallerne i Vejle til 

repræsentantskabsmødet. Sekretariatet vil gerne have årsberetningen klar til repræsentantskabsmødet. 

 

Yderligere orienterede Mette om, at Rådet er inviteret til Institut for Menneskerettigheders MIA-pris uddeling 

den 6. april, hvor Rådet gerne vil have en stand med en eller to REM-medlemmer. Sekretariatet vil bestille 

neutralt præsentationsmateriale og en lille folder oversat til forskellige sprog, evt. med lille løsark med billeder 

af rådet. Issmat meldte sig. Hakima vil gerne, hvis der ikke er andre, der tager af sted, og Isabel ville overveje 

det. Lise står for REMs deltagelse, da Mette og Ayse skal til møde i European Integration Bureau i Bruxelles.  

 

Mette orienterede om, at blanketter om tabt arbejdsfortjeneste skal underskrives og stemples af 

arbejdsgiveren, og at tjenesterejseskemaer skal sendes senest 14 dage efter mødet. Når man bestiller hos 

Lene, skal det være senest fire dage før rejsen, da hun bestiller hos Carlson Wagonlit. Når Lene ikke er til stede 

på kontoret, er der autosvar, hvor der står hvem man skal kontakte. 

 

Mia orienterede om, at der er sket en omstrukturering på kontoret, derfor er der ikke længere en 

studentermedarbejder tilknyttet REM. Hun deltog i mødet for at sige tak og farvel. Hun vil være i kontoret indtil 

maj. Hun var rigtig glad for at have været på REM og kommer til at savne rådet, der har været spændende. 

 

Punkt 4. Nyt fra integrationsministeriet 

Jonas Barlyng, Lovkontoret, orienterede om hovedindholdet af lovforslag nr. L 107 om ændring af 
udlændingeloven.  
 
Med lovforslaget gennemføres de ændringer i udlændingeloven, som er nødvendige som følge af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.  
 
Som følge af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender er direktivet ikke bindende for 
Danmark. Direktivet udgør imidlertid en udbygning af Schengen-reglerne. Derfor har Danmark meddelt Rådet, 
at den danske regering har til hensigt at gennemføre direktivet i dansk ret. 
 
Lovforslaget vedrører ikke spørgsmålet om, på hvilke betingelser man kan få opholdstilladelse her i landet, men 

alene spørgsmålet om udsendelse af udlændinge, som ikke har et opholdsgrundlag i Danmark, f.eks. 
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udlændinge, som har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende 

ændringer: 

 Reglerne om udrejsefristers længde ændres: I dag er udrejsefristen straks i asylsager og som 

udgangspunkt 15 dage i andre opholdssager. Fremover skal udrejsefristen være 7 dage i asylsager som 

følge af direktivets bestemmelser. Lovforslaget lægger samtidig op til, at udrejsefristen i andre 

opholdssager strammes til 7 dage, hvorved udrejsefristen bliver den samme for begge sagstyper. 

Udlændingemyndighederne skal dog som hidtil kunne fastsætte udrejsefristen til straks påtrængende 

tilfælde. 

 

 Der indføres et tilsyn med tvangsmæssig udsendelse. Tilsynet udøves af Folketingets Ombudsmand. 

 

 Frihedsberøvelse med henblik på udsendelse af en udlænding, der ikke har ret til at opholde sig her i 

landet, skal fremover finde sted i særlige faciliteter, og hvis det ikke er muligt, skal den frihedsberøvede 

holdes adskilt fra almindelige indsatte. 

 
Lovændringen træder i kraft den 1. april 2011. 
 

5. Nyt fra de lokale integrationsråd 

Isabel orienterede om sin deltagelse i en lancering af en hadforbrydelses-udredning på Institut for 

Menneskerettigheder den 7. februar 2011. Rapporten kan bestilles hos Instituttet. Isabel orienterede 

yderligere om rundbordsdiskussionen den 23. februar 2011, som omhandlede etnisk profilering.  

 

Muhsin orienterede om høringsgruppens arbejde og det seneste lovforslag omkring familiesammenføring. 

Høringssvaret var blevet meget omfattende, idet lovforslaget var på 123 sider. Det blev aftalt, at lovforslaget og 

høringsnotatet bliver sendt ud sammen med notatet. 

 

Ayse orienterede om et seminar i Wien om integration, som hun deltog i den 3.-4. februar.   

 

Issmat orienterede om mødet med Thisted Kommune, hvor han deltog sammen med sekretariatet, og om sin 

deltagelse i Ulighedens Topmøde.  

 

Razak orienterede om sin deltagelse i et Y’s Mens Club møde. Razak orienterede endvidere om Varde 

Kommunes forældrerollemodeller. 
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Dusan orienterede om, at Odsherred Kommunes Integrationsråd har inviteret ham til at komme og holde 

oplæg lørdag den 16. april. Derudover ville Dusan gerne vide, hvem der betaler kørepenge, når han deltager i 

sådan et arrangement. Mette forklarede, når man er ude som REM-medlem, så dækker REM udgifterne. 

 

Bayram orienterede om I Tråd Med Verdens modeopvisning, hvor han deltog sammen med Mette og Lise. 

 

6. Valg til forskellige poster 

Mette orienterede indledningsvis om de forskellige fora. 

Valg til Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsudvalg:  

Isabel blev enstemmigt valgt som repræsentant uden modkandidater. 

 

Valg til SPAIS (Specialudvalget for Asyl- og Indvandringssamarbejdet): 

Hakima blev enstemmigt valgt som repræsentant uden modkandidater. Isabel blev valgt som suppleant. 

 

Valg til styregruppemedlem ”I Tråd Med Verden”: 

Bayram blev valgt til suppleant og Hakima som repræsentant, begge enstemmigt og uden modkandidater. 

 

Valg til suppleant til Rådet for Menneskerettigheder: 

Mette orienterede om, at Roya ønskede at stille op, og at det skyldtes, at Roya gerne vil være aktiv i 

forbindelse med sin uddannelse, hvor hun skal til at arbejde med menneskerettigheder. Roya blev enstemmigt 

valgt til suppleant for Issmat til Rådet for Menneskerettigheder uden modkandidater. 

 

7. Information om status på strategi 

Muhsin orienterede om, at der bliver arbejdet hårdt på strategien, og han henviste til den model, der er sendt 

ud til medlemmerne den 16. maj 2011. Rådet kommer til at arbejde mere med medborgerskab i forhold til 

folketingsvalget, blandt kan den tidligere udarbejdede pjece ”Det er dit valg” opdateres. Derudover mødes PR-

gruppen den 27. marts, hvor de skal arbejde videre med det strategiske indsatsområde om kommunikation. 

 

Muhsin orienterede om mødet i gruppen for udsatte boligområder, som var blevet afholdt i Esbjerg. 
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Det blev aftalt, at Sekretariatet udarbejder en oversigt over, hvem der sidder i de forskellige udvalg, og at 

denne sendes til rådsmedlemmerne. 

 

8. Eksterne oplægsholdere 

Ayse orienterede om hendes oplæg hos Ny-Dansk Ungdomsråd. Hun havde inviteret Samira til at komme og 

holde et oplæg om NYDUR til næste REM-møde.   

 

Mette orienterede om, at der har været holdt møder på Sekretariatsplan med Michael Johnson fra Ny-Dansk 

Ungdomsråd, og at der især har været tale om samarbejde i forbindelse med det strategiske indsatsområde 

”Demokratisk Deltagelse”. Et mål på længere sigt kunne være, at man kunne lave et Grundlovsdags-kit til de 

lokale integrationsråd. 

 

Mette orienterede om, at Viden der Virker kommer og holder oplæg på næste møde den 11. april 2011. 

 

9. Punkter til næste møde 

Muhsin påpegede, at der på næste møde skal planlægges til det kommende ministermøde. Medlemmerne 

plejer at komme med forslag til, hvad der skal fremlægges for ministeren. Det skal være emner med kød på.  

 

Razak mindede om, at man skal komme med konkrete eksempler og god argumentation. Det skal 

konkretiseres. 

 

Mette orienterede om, at der er aftalt ministermøde den 2. maj og den 20. juni 2011. Man kunne eventuelt 

lave en totrinsraket.   

Issmat anbefalede modersmålsundervisning som emne, set i lyset af ministerens udmelding på 

Integrationsdøgnet sidste år. 

 

Muhsin fortalte, at høringsgruppen havde talt meget om familiesammenføring. Hvis emnet skal tages på for 

ministeren, skal man finde to konkrete ting, man kan fremlægge. Ayse mente, at det ville være godt at komme 

med detaljer, citater. Hun havde selv oplevet, da hun skulle flytte til Malmø, så var der nogle regler, der faldt 

sammen. 
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Bayram foreslog at man kunne påpege det med indfødsret for dem, der er født og opvokset i Danmark.  

Ayse mente dog, at det tidligere har været taget op. 

 

Muhsin foreslog, at Rådet sender sine forslag til Mette. 

 

10. Evt. 

Ayse spurgte til en liste over de kommuner, som ikke har integrationsråd. Mette henviste til listen på 

hjemmesiden. 

 

Muhsin foreslog, at man kunne kigge på Danmarks Statistik og se på, hvilke kommuner der har mange 

minoriteter, og derudfra fokusere på kommuner med mange minoriteter og ingen interationsråd. 

 

Det blev aftalt, at Sekretariatet udarbejder en liste over rådsmedlemmernes kompetencer. 

Mette gjorde opmærksom på, at der stadig er mange, som mangler at sende informationer til profilen på 

hjemmesiden, hvoraf de samme oplysninger skal fremgå. Derfor en kraftig opfordring til de medlemmer, der 

fortsat mangler at sende opdateret materiale ind, til at gøre det. 

 

Muhsin takkede for god ro og orden. 

 

Mette komplimenterede Rådet for overholdelsen af dagsordenen. 

 

 


