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Kære Kommunalbestyrelser, 

 

Den 1. juni 2022 afslutter det siddende Nationale Integrationsråd sit arbejde, og 

udlændinge- og Integrationsministeren skal derfor nedsætte et nyt råd. Rådet hed 

indtil 31. december 2021 Rådet for Etniske Minoriteter.   

 

Det Nationale Integrationsråd rådgiver udlændinge- og integrationsministen om 

integrationsindsatsen i Danmark.  

 

Ministeren skal for perioden 2022-2026 nedsætte et nyt Nationalt Integrations-

råd. Rådet består af 14 medlemmer. Ministeren udpeger 9 af medlemmerne, her-

iblandt formanden. Rådet beskikkes for en fireårig periode, som følger den kom-

munale valgperiode. Helt konkret nedsættes et nyt råd d. 1. juni 2022 og frem til 

d. 1. juni 2026 med henblik på at en ny kommunalbestyrelse skal have nået at 

konsolidere sig inden da.  

 

Repræsentantskabet for det Nationale Integrationsråd vælger hvert fjerde år 

blandt sine medlemmer 5 medlemmer til Det Nationale Integrationsråd.   

 

Af de 9 ministerudpegede medlemmer udpeger ministeren 4 medlemmer på bag-

grund af 8 kandidater, som landets fire største kommuner indstiller til ministeren. 

Kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner ind-

stiller således hver 2 kandidater til Det Nationale Integrationsråd. Udlændinge- og 

integrationsministeren udpeger på baggrund af indstillingerne og under iagtta-

gelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd 1 medlem fra hver kom-

mune til rådet. 

 

Udlændinge- og integrationsministeren udpeger herudover selv 5 medlemmer til 

Det Nationale Integrationsråd, heriblandt formanden. 

 

På den baggrund skal Udlændinge- og Integrationsministeriet bede jeres kom-

mune om at indstille to mulige kandidater til Det Nationale Integrationsråd. Kom-

munens indstilling skal ske under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling mel-

lem mænd og kvinder. Af hensyn til den samlede sammensætning af rådet bedes I 

derfor indstille både en mand og en kvinde til rådet. 
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Rådet sammensættes bredt og med fokus på, at medlemmerne har viden om inte-

grationsindsatsen i Danmark og forståelse for og kendskab til integrationsudfor-

dringerne lokalt og nationalt. Det vil derfor være naturligt, hvis der ved beslutnin-

gen om indstilling lægges vægt på, om de indstillede personer har konkret erfaring 

med eller stort engagement i integrationsindsatsen i jeres kommune. 

 

Af hensyn til den videre proces skal Udlændinge- og Integrationsministeriet bede 

om at modtage jeres indstillinger til kandidater senest fredag den 18. marts 2022. 

Indstillingerne bedes fremsendt til specialkonsulent Sarah Bang Refberg på 

sbr@uim.dk.  

 

Indstillingerne bedes vedlagt: 

 CV for hver af kandidaterne, hvor erhvervserfaring samt øvrig relevant erfa-

ring og kompetencer tydeligt fremgår. 

 Begrundelse for hvorfor kandidaterne indstilles som medlemmer af Det Nati-

onale Integrationsråd.  

 

Såfremt I har spørgsmål til processen for udpegning af medlemmer til rådet, er I 

velkomne til at kontakte Sarah Bang Refberg på sbr@uim.dk eller telefon +45 61 

98 33 29.  

  

Yderligere information om Det Nationale Integrationsråd, dets virke og sammen-

sætning kan også findes på Rådets  hjemmeside eller ved at kontakte rådets se-

kretariat på 72 14 24 00 / rem@siri.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars von Spreckelsen-Syberg 

Kontorchef 
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