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 REFERAT 6. ORDINÆRE RÅDSMØDE.  

Dato:  

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 11/01632 

  

  

 

Referat af 6. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: Mandag den 24. januar kl. 15–18.  

Tilstedeværende: Abderrazak, Ayse, Bayram, Desalegn, Dusan, Faizan, Ilvana, Issmat, Lynette, Marcus, 

Muhsin, Roya og Sami.  

Fraværende uden afbud: Nebiye 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam, Stine Rohde, Lise Frisk.  

Integrationsministeriet: Frederik Gammeltoft, Mariann Møller.  

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 5. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af 

dagsorden for 6. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

 

Referat fra 5. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter godkendtes uden bemærkninger. 

 

Dagsorden for 6. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter godkendtes uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Nyt fra sekretariatet 

 

Mette orienterede: 

Nebiye udtræder af rådet pr. 12. februar 2011. Sekretariatet takkede Nebiye for hendes indsats i rådsarbejdet. 
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Idet Nebiye udtræder af rådet, indtræder Isabel Canto Larsen fra Helsingør Integrationsråd pr. 12. februar 

2011. Sekretariatet har talt med Isabel, som ser meget frem til at træde ind i rådet. Isabel vil blive sat på REMs 

mailkorrespondance efter mødet. 

 

Stine afslutter sin praktikperiode med dette møde. Rådet og sekretariatet takkede hende for hendes store 

indsats. 

 

Lise Frisk er startet som ny praktikant, og hun vil være en del af sekretariatet frem til sommer. 

 

Punkt 3. Orientering om reglerne om fraflytning og udtrædelse af REM 

 

Mette orienterede om reglerne om fraflytning og udtrædelse af Rådet for Etniske Minoriteter ifølge Rådet for 

Etniske Minoriteters forretningsorden. 

 

Spørgsmålet omkring reglerne om fraflytning og udtrædelse af Rådet opstod, idet Nebiye flytter til en anden 

kommune og Ayse skal i praktik i en anden kommune.  

 

Punkt 4. Orientering om og vedtagelse af valgprocedure 

 

Frederik Gammeltoft orienterede om valgproceduren, som den er udformet i Rådet for Etniske Minoriteters 

forretningsorden. 

 

Muhsin indstillede til, at den beskrevne fremgangsmåde blev fulgt, og der var ingen indsigelser. 

 

Der blev rejst spørgsmål vedrørende formandens honorar.  

 

Mette orienterede: Formandens honorar er på ca. 117.000 kroner om året. Formanden får ikke dækket tabt 

arbejdsfortjeneste, men får dækket øvrige udgifter efter samme reger som de øvrige medlemmer. Honoraret 

er fastsat på baggrund af et estimat over, hvor mange timer, formanden forventes at bruge på rådsarbejdet. 

Det nuværende beløb er fastsat på baggrund af en estimeret arbejdsindsats på 335 timer årligt. En ny formand 

vil som noget af det første skulle oplyse, hvor mange timer han eller hun forventer at bruge på rådsarbejde, og 

på den baggrund vil sekretariatet se på, hvordan honoraret kan fastsættes. 

 

Punkt 5.  Valg til ny formand 

 

Der var to kandidater til formandsposten: 

1) Ayse Kosar 
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2) Muhsin Türkyilmaz 

Ved hemmelig afstemning blev Muhsin valgt som formand. (8-5) 

 

Som følge af Muhsins valg til formand, blev der afholdt valg af ny næstformand. Der var to kandidater til 

næstformandsposten: 

 

1) Roya Moore  

2) Bayram Yüksel 

 

Ved hemmelig afstemning blev Bayram valgt som næstformand. (8-5) 

 

Issmat Mohamed var ikke på valg og fortsætter derfor som næstformand. 

 

Punkt 6. Valg til European Integration Forum 

Mette orienterede rådet om European Integration Forum. 

 

Ayse Kosar blev enstemmigt og uden modkandidater valgt som REMs repræsentant i EIF. Abderrazak 

fortsætter som suppleant. 

 

Punkt 7. Punkter til næste møde 

 

Dusan spurgte til mulighederne for at ændre mødedagene. Sekretariatet informerede om, at møderækken for 

foråret allerede er fastlagt. Rådsmøder afholdes fredage efter rådets beslutning på et tidligere møde. 

Ministermøderne afholdes mandage efter ministerens ønske. 

 

Ilvana spurgte til mulighederne for at tage fat i pjecen ”Det er dit valg”. På arbejdsweekenden blev det aftalt 

eventuelt at bruge pjecen i forbindelse med et kommende folketingsvalg. 

 

Dusan foreslog, at der på et fremtidigt møde kommer på dagsordenen, at rådet laver en turné rundt i 

kommunerne. Sekretariatet foreslog i den forbindelse, at det bliver taget op i efteråret, da rådet får kontakt til 

kommunerne i foråret via repræsentantskabsmødet. 

 

Abderrazak foreslog et punkt med opfølgning på punkter/sager fra 2010. 

 

Sekretariatet informerede om, at det tidligere er aftalt, at en del af næste møde den 4. marts 2011 og mødet 

den 11. april 2011 er afsat til at forberede det kommende ministermøde den 2. maj 2011. Der er aftalt, at 

”Udsatte boligområder”-gruppen fremlægger et udkast til et oplæg til ministermødet. Endvidere har 

kommunikationsgruppen lavet et udkast til en handlingsplan, som oplagt kan drøftes. 
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Ayse påpegede, at rådet skal lave en dagsorden til repræsentantskabsmødet og foreslog, at dette tages op på 

et kommende møde. 

 

Punkt 8. Evt. 

Marcus orienterede om sin beslutning om at stoppe i rådet pr. 1. februar 2011, idet han har fået nyt job som 

faglig konsulent i et privat firma, som kommer til at være meget tidskrævende. Han takkede for tiden i rådet og 

ønskede rådet held og lykke med det fortsatte arbejde. 

 

Sekretariatet takkede for Marcus’ indsats. Den næste på suppleant listen er Hakima Lakhrissi fra Albertslund 

Integrationsråd, som ville blive kontaktet efter mødet. Den første på suppleant listen nu er Cecilie Soque fra 

Jammerbugt Kommune. 

 

Frederik Gammeltoft orienterede om, at han pr. 1. marts 2011 er udnævnt som kontorchef i 

Udlændingeafdelingens Lovkontor. Den nye kontorchef i Integrationskontoret bliver fra 1. marts 2011Henrik 

Thomassen, som kommer fra en stilling som kontorchef i Integrationsafdelingens Beskæftigelseskontor. 

 

Lise Frisk orienterede om, at hun glæder sig til samarbejdet med rådet. Hun informerede om, at hun vil sende 

en skabelon ud til rådsmedlemmerne til brug for en opdatering af profilerne af rådsmedlemmerne på 

hjemmesiden, således at de får et mere ensartet grafisk udtryk. 

 

Roya spurgte, om hun må tage en journalist fra TV Fyn med til enten næste rådsmøde eller ministermødet, da 

hun skal medvirke i et tv-program, hvor de skal bruge optagelserne til en præsentation af hende. Der var 

generel enighed om, at det må Roya gerne så længe optagelserne kun omhandlede hende. Sekretariatet bad 

Roya om at orientere om hvornår hun ønsker filmholdet til stede, således at de relevante personer i ministeriet 

kan orienteres forinden og tog endvidere forbehold for ministerens godkendelse, såfremt filmholdet ønsker at 

filme et ministermøde. 

 

Dusan informerede om, at han skal holde et oplæg om medborgerskab i Helsingør. Yderligere informerede han 

om, at der er en tv-journalist, der skal interviewe borgmesteren i Næstved om medborgerskab. 

 

Ayse informerede om, at hun på vegne af Rådet for Etniske Minoriteter deltager i en konference i EU-regi, der 

handler om nyankomne etniske minoriteters modtagelse. 

 

Abderrazak opfordrede til, at rådsmedlemmerne fremover ikke bruger for meget taletid på takketaler, men 

generelt fatter sig i korthed. 

 

Sekretariatet takkede for et valg afholdt i en god stemning og inviterede rådets medlemmer på en nytårskur på 

Restaurant Fuego. 


