
                                                                                                         

Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Telefon: 33 92 27 90 

Mail: rem@inm.dk 

Web: www.rem.dk 

 

Til samtlige kommuner og integrationsråd 

 

 

                                                  DEN 14. MAJ 2009 

 

 

Nye integrationsråd i 2010 

 

På baggrund af en række forespørgsler vedr. sammensætning af nye integrationsråd i 2010 

fremsender Rådet for Etniske Minoriteter hermed vores anbefalinger til, hvordan der kan nedsættes 

integrationsråd i forlængelse af kommunalvalget i november 2009. 

 

Lovgivningen på området danner en bred ramme, som kommunen selv skal fylde ud. Denne fleksibilitet 

giver i vid udstrækning kommunen mulighed for at skræddersy integrationsrådet til de lokale behov. For 

at lette processen vil Rådet for Etniske Minoriteter med nærværende brev dele vores erfaringer og 

anbefalinger. Derudover henviser vi til Integrationsministeriet, der i brev af den 14. maj 2009 har vejledt 

om lovgivningen på området.  

  

Hvem bør være repræsenteret i integrationsrådet? 

 

Efter integrationslovens § 42, stk. 4 udpeges integrationsrådsmedlemmer blandt lokale flygtninge- og 

indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer samt blandt personer med tilknytning til 

skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege et 

eller flere medlemmer som repræsentanter for kommunen.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter anbefaler, at rådet er så lille som muligt og så stort som nødvendigt -

forstået på den måde, at integrationsrådet skal være handlekraftigt og samtidigt rumme de rette 

personer, som har værdifuld viden om de lokale integrationsudfordringer. Efter integrationsloven § 42, 

stk. 3 skal et integrationsråd bestå af mindst 7 personer med bopæl i kommunen. Tidligere 

undersøgelser har vist, at de lokale integrationsråd i gennemsnit består af i alt 13 medlemmer. 

 

Rådet for Etniske Minoriteter anbefaler, at minimum halvdelen af integrationsrådets medlemmer 

udpeges blandt personkredsen, der er omfattet af kategorien ”medlemmer af lokale flygtninge- og 

indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer”. Herudover er det vigtigt, at centrale 

repræsentanter fra frivillige sociale foreninger i kommunen inkluderes i integrationsrådet. Endelig kan 

man overveje at udpege relevante foreningsrepræsentanter fra for eksempel arbejdsmarkedets parter 

til integrationsrådet.  

 



- 2 - 

 2 

Integrationsrådet bør sammensættes på en sådan måde, at medlemmerne afspejler de lokale forhold 

bedst muligt. Integrationsrådet skal gerne udgøre et stærkt netværk blandt personer, som i forskellig 

sammenhæng arbejder med centrale lokale integrationsudfordringer. 

 

Udpegning af medlemmer blandt lokale flygtninge- og indvandrerforeninger mv. 

 

Kommunalbestyrelsen udpeger alle medlemmer og suppleanter af integrationsrådet. Tidligere har flere 

kommunalbestyrelser valgt at foretage udpegning af medlemmer blandt lokale flygtninge- og 

indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer på baggrund af et vejledende valg. Såfremt 

kommunalbestyrelsen vælger at udpege disse medlemmer på baggrund af et vejledende valg, 

anbefaler Rådet for Etniske Minoriteter, at kommunalbestyrelsen afgrænser personkredsen på en 

sådan måde, at der er overensstemmelse blandt gruppen af stemmeberettigede og 

opstillingsberettigede. Den nærmere afgrænsning af personkredsen defineres lokalt. Se også omtalte 

brev fra Integrationsministeriet af 14. maj 2009. 

 

Det er desuden vigtigt, at der udpeges suppleanter til erstatning af medlemmer, der flytter til en anden 

kommune eller vælger at udtræde af integrationsrådet i løbet af den kommunale valgperiode. 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at integrationsrådets medlemstal vedligeholdes løbende.  

 

Synlighed gør rekruttering lettere 

 

Synlighed spiller en meget stor rolle i forhold til integrationsrådsarbejdet. Hvis et integrationsråd skal 

fungere som bindeled mellem borgere, politikere og forvaltning, er det vigtigt, at integrationsrådet er et 

synligt organ, som borgerne kender og anerkender.  

 

Synlighed er også afgørende i forhold til rekruttering af kandidater til integrationsråd. Rådet for Etniske 

Minoriteter anbefaler, at der forud for oprettelsen af et integrationsråd afholdes informationsmøder om 

integrationsrådsarbejdet – for eksempel på rådhuset og i lokale flerkulturelle foreninger. 

Informationsmøderne kan tage udgangspunkt i en nærværende og konkret problemstilling, som kan 

være med til at synliggøre, hvilke emner integrationsrådet eksempelvis kan arbejde med. 

 

Selve valghandlingen 

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at udpege medlemmer af et integrationsråd på baggrund af et 

vejledende valg, er der flere metoder, som kan være relevante at gøre brug af. Flere faktorer kan have 

betydning i tilrettelæggelsen af valg – herunder om der forefindes flerkulturelle foreninger i kommunen, 

kommunens geografiske størrelse og antallet af indbyggere.  

 

I mindre kommuner kan valg til integrationsråd arrangeres som et åbent valgmøde, hvor kandidater får 

mulighed for at præsentere sig selv og hvor der så umiddelbart efter afholdes et valg. I større 

kommuner kan man vælge at afholde valg via internettet, hvor de stemmeberettigede får mulighed for 

at stemme på kandidater, som ligeledes præsenteres på kommunens hjemmeside. 
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Undgå etnicitetsbaserede valglister  

 

Ved sidste valg blev kandidaterne opstillet på såkaldt etniske lister, hvor kandidaterne repræsenterede 

hver sit land og i nogle tilfælde kontinent. Rådet for Etniske Minoriteter mener ikke, at denne 

fremgangsmåde er hensigtsmæssig, da opdelingen i etniske lister lægger op til, at 

integrationsrådsmedlemmerne vælges som repræsentanter for særlige etniske grupper.  

 

Rådet for Etniske Minoriteter mener ikke, at integrationsrådsmedlemmer kan eller skal repræsentere 

særlige nationale eller etniske interesser. Vi anbefaler derfor, at man lægger vægt på, at medlemmerne 

vælges på baggrund af deres interesse for området samt deres personlige og faglige kompetencer. 

Rådet for Etniske Minoriteter er af den opfattelse, at dette vil styrke integrationsrådenes legitimitet. 

 

Konkrete eksempler på håndtering af valg og udpegning af integrationsrådsmedlemmer  

 

Der er forskellige modeller for, hvordan man rent praktisk afholder valg. Nedenfor findes tre eksempler 

på forskellige fremgangsmåder fra Norddjurs Kommune, Helsingør Kommune og Frederiksberg 

Kommune. 

 

Norddjurs Kommune 

 

I Norddjurs Kommune inviterede man borgere til et informationsmøde ved at udsende personlig breve 

til nydanskere i kommunen samt ved at annoncere i den lokale avis. Der blev arrangeret en bus til at 

samle folk op i alle dele af kommunen og bussen transporterede interesserede til mødet og hjem igen. 

Til mødet blev der informeret om integrationsrådets arbejde, og i forlængelse heraf kunne 

interesserede kandidater stille op til integrationsrådet. 

 

For yderlige information kontakt: 

Formand for Norddjurs integrationsråd Issmat Mohamed på tlf.: 23 39 18 33 

 

Helsingør Kommune 

 

Helsingør Kommune sendte breve ud til alle i målgruppen i kommunen, der ud fra de opstillede kriterier 

kunne stille op som kandidater. I brevet orienterede man om det forstående valg og opfordrede 

interesserede til at stille op til integrationsrådet. Kandidaterne var herefter til samtaler i kommunen med 

henblik på en nærmere gennemgang af, hvad det vil sige at være medlem af integrationsrådet. 

Efterfølgende sendte man et brev med information om kandidaterne samt en stemmeseddel og 

frankeret svarkuvert ud til de stemmeberettigede. Der blev lagt videoer ud på hjemmesiden, hvor 

kandidaterne præsenterede sig selv både på dansk og på deres respektive nationalsprog. Man kunne 

kun afgive sin stemme ved at brevstemme. 

 

For yderligere information kontakt: 

integrationsraadet@helsingor.dk 
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Frederiksberg Kommune 

 

I Frederiksberg Kommune udformede man kandidatlister forud for valgdagen. Kandidater, der ønskede 

at stille op, skulle udfylde en kandidatanmeldelse, som skulle underskrives af kandidaten selv og 

mindst 5 stillere. En stiller er en person, der kan stemme til valget. Forud for valget blev der afholdt et 

kandidatmøde, hvor alle kandidaterne præsenterede sig og svarede på spørgsmål fra de fremmødte. 

Der var 3 muligheder for at afgive sin stemme. Man kunne brevstemme, stemme over internettet eller 

afgive sin stemme ved personligt fremmøde på selve valgdagen. Alle stemmeberettigede modtog et 

valgbrev med vælgernummer til brug ved afgivelse af stemme over internettet samt stemmemateriale til 

brug ved brevstemning. 

 

For yderligere information kontakt: 

Sekretær Annette B. Jensen på tlf.: 38 21 21 12 eller via mail valg@frederiksberg.dk 

 

 

Husk: integrationsråd bør konstitueres senest 1. april 2010 

 

Rådet for Etniske Minoriteter forventer, at der vælges et nyt Råd for Etniske Minoriteter i maj 2010. 

Rådet vælges af og iblandt repræsentanter fra alle landets integrationsråd (som er nedsat efter 

integrationsloven). For at sikre, at alle landets integrationsråd har mulighed for at deltage i valget af et 

nyt Råd for Etniske Minoriteter, anbefaler vi, at integrationsrådene konstitueres senest den 1. april 2010 

og informerer Integrationsministeriet om valg af repræsentant og suppleant til Repræsentantskabet for 

Rådet for Etniske Minoriteter senest den 21. april 2010. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Muhsin Türkyilmaz 

Formand for Rådet for Etniske Minoriteter 
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