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Referat af ordinært rådsmøde  

Dato, tid og sted: Onsdag d. 26. august 2020 kl. 15-18, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. 

 

Til stede fra rådet: Forkvinde Halima El Abassi, næstforkvinde Eline Feldman, Muhsin Türkyilmaz, Bayram 

Yüksel, Christian Marcussen, Desalegn Tufa, Pernille Kiær, Maleeha Asif, Roya Moore og Rukhsana Ali. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Souschef i Integrationskontoret, Stephanie Piontek. 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Katrine W. Skagen 

Fraværende med afbud: Thi Hong Ngoc Nguyen, Roya Moore, Yago Bundgaard, Desalegn Tufa, Abdirahman 

Iidle, Piratheep Krishnapalan, Niddal El-Jabri og Rana Haddang 

 

Referent: Katrine W. Skagen 

 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af ordinært rådsmøde d. 17. januar 2020 

Dagsorden og referatudkast var sendt ud samtidig med mødeindkaldelsen, jf. forretningsordenen § 8. 

Referatet og dagsordenen godkendtes.  

 

Halima redegjorde for begrundelsen for dagens emne, som er, at regeringen har spillet ud med et 37-timers 

udspil, og at rådet skal finde sit ståsted ift. dette. Hun orienterede endvidere om, at hun skal til høring i 

Ydelseskommissionen fredag den 28. august 2020, og at hun i den forbindelse havde talt med forkvinden 

for Rådet for Socialt Udsatte Vibe Klarup. Hun havde talt med hende om, at de to råd har tre vigtige fælles 

fokusområder, fattige familier på integrationsydelse, ældre på brøkpension og ægtefælleforsørgede. 

Dernæst skal hun holde et kort oplæg på Integrationstræf den 1. oktober om negativ social kontrol og 

beskæftigelse. 

Pkt. 2. Bordet rundt  

Halima orienterede om, at Thi og Niddal efter eget ønske er udtrådt af rådet. Da Niddal er udpeget af 

ministeren efter indstilling fra Københavns Kommune som repræsentant fra kommunen, skal der findes en 

afløser. Rukhsana Ali er indtrådt fra suppleantlisten som erstatning for Yago, der pt. er sygemeldt, mens 

Maleeha indtræder fuldt i rådet som suppleant for Thi.  

 

Rådsmedlemmerne gennemgik på opfordring fra forkvinden for hinanden, hvad de beskæftiger sig med for 

tiden i relation til integration. Mange kunne berette, at en del aktiviteter var sat i bero på grund af Covid-

19.  

 

Derudover orienterede Desalegn bl.a. om, at Sønderborg Kommune er meget optaget af negativ social 

kontrol, og at Integrationsrådet får 2-3 repræsentanter i et udvalg om negativ social kontrol. Dernæst er 

man i kommunen ved at undersøge effekterne af nedlæggelsen af modtageklasserne. Bayram deltager på 

KL’s ældretræf den 29. september, hvor temaet etniske minoritetsældre er på dagsordenen. Muhsin 

fortalte om Vejle Kommunes mange projekter, herunder et projekt i samarbejde med Kolding og Odense 
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Kommuner og en forening, hvor man lærer unge mennesker at fiske, og et andet projekt, hvor der findes 

fritidsjobs til unge i de ældste folkeskoleklasser gennem virksomheder og netværk. Rukhsana orienterede 

om, at Albertslund Kommune har nedlagt Integrationsrådet og i stedet oprettet en Borgersamling. Mette 

opfordrede Rukhsana til at få kontakt til Borgersamlingen, så REM kan høre, hvordan det går i den nye 

form. Roya fortalte om fremlæggelse af Ekspertgruppens rapport ”Opgør mod negativ social kontrol 

Odense” med fem anbefalinger til bekæmpelse af negativ social kontrol. Roya fortalte om ”Brug for 

hinanden” Folkemøder, som Dansk Røde Kors havde arrangeret for at finde en social vaccine mod social 

isolation under Covid-19. Maleeha nævnte Høje Taastrups store ghettoplan, og at der mangler boligsociale 

medarbejdere på gaden, idet der er sket en opblomstring af kriminaliteten i forbindelse med Covid-19 og 

generelt er problemer med ballade og knivstikkerier. Eline bemærkede hertil, at de boligsociale 

helhedsplaner bør tages op, og at det vil skabe store problemer, at Landsbyggefondens midler er blevet 

beskåret til fordel for klimainitiativer. Pernille kunne berette, at projektet kvinder i job er stoppet pga. 

Covid-19, og at hun har deltaget i et givtigt møde i Altingets Socialpolitiske Netværk med et godt og 

inspirerende oplæg fra Gladsaxe Kommune. 

  

Pkt. 3: Orientering fra ministeriet v. Stephanie Piontek 

Stephanie orienterede om, at hun ikke kan oplyse meget nyt om regeringens 37 timers initiativ, som er et af 

de løfter, som S-regeringen har bragt med ind til Christiansborg. Arbejdet pågår fortsat. De overordnede 

linjer er, at den bærende søjle er fokus på beskæftigelse, og man skal væk fra klientgørelse. Ministeren har 

et billede af, at integration kan ske på 10 minutter, idet det er en mental proces at indstille sig på, at man 

gerne vil være en del af samfundet. Der skal selvfølgelig være et støtteapparat, men når man kommer til 

landet, skal man mødes af, at man skal bidrage. De 37 timers indsats kan bestå af job, virksomhedspraktik 

og sprog. Hvis man ikke møder op, får man ikke ydelse. 

 

Stephanie opfordrer REM til at spille ind nu, da det vil være et godt tidspunkt at komme til orde. 

 

Derudover orienterede Stephanie om, at der bliver arbejdet på en udvidelse af målgruppen for 

integrationsgrunduddannelse (IGU) for den gruppe udlændinge, der har været i Danmark i mange år, men 

ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet og også en udvidelse til personer over 40 år. IGU er et godt 

instrument til at få folk ind på arbejdsmarkedet. Det skal aftales med arbejdsmarkedets parter før en 

eventuel lovændring. Evaluering af danskuddannelsesreformen fylder også stadig i ministeriets arbejde. 

Ministeren er desuden optaget af værdipolitik og lovarbejdet omkring det nye REM, som ministeren vil 

invitere REM ind og tale videre om, når han er tilbage fra barsel. 

 

Mette nævnte i den forbindelse, at REM meget gerne vil invitere boligminister og vikarierende udlændinge- 

integrationsminister Kaare Dybvad til REM’s repræsentantskabsmøde den 12. september 2020, hvilket også 

er relevant i forhold til REM’s boliganbefalinger.  

  

4. Oplæg fra Københavns Kommune om praksiserfaring med målgruppen v/jobcenterchef Maja Agu. 

Jobcenterchef Maja Agu fra Københavns Kommune holdt oplæg om erfaringerne med aktivering af ikke-

vestlige indvandrere. 

  

Der blev spurgt til, hvilke ønsker man som kommune har til, hvordan 37 timers initiativet bliver skruet 

sammen, hvis der er frit spil til at byde ind. Maja svarede, at hun synes, at 37 timers initiativet er godt, men 
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at man som kommune godt kunne ønske, at man ikke blev så stramt styret på rettidigheden, fordi det helt 

rigtige match mellem virksomhed og person netop er meget vigtigt for målgruppen. 

 

5. Orientering fra forkvinden v/Halima 

Halima har talt med Vibe Klarup, der er forkvinde fra Rådet for Socialt Udsatte (RFSU), der skal holde oplæg 

på Ydelseskommissionens høring fredag den 28. august 2020. Der er en del emner på REM’s og RFSU’s 

dagsordenen, der grænser op til hinanden, og derfor giver det god mening set fra REM’s synspunkt med et 

samarbejde mellem de to råd. 

Halima nævnte overfor Vibe Klarup, at REM i forhold til Ydelseskommissionens arbejde er optaget af 

familier på integrationsydelse, økonomiske konsekvenser af, at en del udlændinge kun har optjent 

brøkpension, og at der er kvinder, der bliver forsørget af deres mænd og dermed er i risiko for at blive 

fastholdt i en passiv rolle uden kontakt til arbejdsmarkedet og det danske samfund i det hele taget.  

 

Halima orienterede om, at hun skal holde oplæg på Integrationstræf den 1. oktober 2020 om negativ social 

kontrol på baggrund af Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i 

Københavns Kommune Udarbejdet af Als Research for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, 

Københavns Kommune. 

 

REM kan derfor med fordel gå i gang med at opdatere det gamle råds anbefalinger om kvinder og 

beskæftigelse. Dette kan eventuelt ske på et lørdagsmøde. 

 

Ministeren vil se på REM’s og integrationsrådenes rolle. Det er derfor meget vigtigt, at der kommer mange 

deltagere på repræsentantskabsmødet den 12. september 2020, så vi kan få så mange input som muligt fra 

integrationsrådene, når der skal arbejdes med fremtidsværksted ved Hans Lassen om Integrationsrådenes 

fremtidige rolle. 

 

Halima skal i efteråret deltage i en debat med Ole Hammer om medborgerskab på Immigrationsmuseet i 

Furesø. Ole Hammer har skrevet bogen ”Indvandringens historie”. Der kommer snart en dato, og REM’s 

medlemmer er meget velkomne til at deltage i arrangementet. 

 

Halima henviser til, at hun har haft mange medieaktiviteter, hvoraf man kan se links til en del på 

hjemmesiden.  

 

Eline orienterede om, at hun i løbet af sommeren har været kontaktet med medierne efter Black Lives 

Matters-bølgen omkring diskrimination. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at man sætter fokus 

på hverdagsracisme ved at få lavet en national handlingsplan. Det kan være, at rådet kan være med til at 

løfte den dagsorden. Der er blevet peget fingre af den somaliske gruppe på grund af Covid-19-smitten i 

Aarhus, men det er vigtigt, at få budskabet om, at det ikke er på grund af etniciteten, man bliver smittet, 

men fordi mange i denne gruppe er udsat for smitte på grund af arbejdsforhold og boligforhold. 

 

Det blev drøftet, hvad man kan gøre i forhold til diskrimination i forhold til Covid-19 og fokus på etniske 

minoriteter. 
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Halima skal på opfordring af Mattias Tesfaye medvirke på en video om social kontrol. 

 

6. Orientering fra sekretariatet 

Mette orienterede om, at hun holder udskudt forældreorlov, således at hun fra den 14. september alene 

arbejder en dag om ugen indtil medio marts, hvor Katrine i mellemtiden skal arbejde for REM i fire dage om 

ugen sammen med rådets nye praktikant Anne- Katrine Schott Poulsen. 

 

Mette orienterede om, at Europarådet i sine anbefalinger tilkendegiver, at den danske regering skal sørge 

for, at REM har tilstrækkelige midler til sit virke. 

 

7. REM’s Boliganbefalinger: 

Der udspandt sig en diskussion om etnicitetskriteriet fanger noget i forhold til social kontrol, som de øvrige 

”ghettokriterier” ikke fanger, herunder om REM anerkender, at det er sværere at få folk integreret i et 

område, hvor der f.eks. er 70 procent etniske minoriteter. 

 

Med en præcisering i teksten blev boliganbefalingerne vedtaget af rådet. 

Pkt. 9: Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 


