VEDTÆGTER FOR INTEGRATIONSRÅDET
I GLADSAXE KOMMUNE
Kapitel 1
Formål og opgaver
§ 1. Integrationsrådet:
- Har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
og er egnet til at fremme etnisk ligestilling,
- Kan af egen drift, eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige
integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af
kommunen,
- Rapporterer en gang om året til Byrådet om sit arbejde,
- Udpeger et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter,
- Udpeger et medlem som repræsentant til Det Lokale Beskæftigelsesråd,
- Kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af
principielle spørgsmål.
Kapitel 2
Sammensætning og funktionsperiode
§ 2. Byrådet udpeger Integrationsrådets op til 12 medlemmer og suppleanter for disse således:
- 1 medlem og en personlig suppleant efter indstilling fra idrætsforeningerne i Gladsaxe
Kommune,
- 1 medlem og en personlig suppleant efter indstilling fra skolerådet,
- 1 medlem og en personlig suppleant efter indstilling fra boligselskaberne,
- 1 medlem og en personlig suppleant efter indstilling fra det lokale SSP
- 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter blandt Byrådets medlemmer
- Op til 6 medlemmer og op til 6 ikke personlige suppleanter i prioriteret rækkefølge udpeges
efter indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grundlag af anbefalinger fra
foreninger med hjemsted i Gladsaxe Kommune eller fra minimum 25 personer, som opfylder
betingelserne for at være stillere for kandidater til et kommunalvalg i Gladsaxe Kommune.
Stk. 2. Medlemmer og suppleanter skal være fyldt 18 år og have bopæl i Gladsaxe Kommune.
Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Integrationsrådet forsætter sin virksomhed, indtil de nye medlemmer udpeges.
Kapitel 3
Valgregler
§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Byrådet har udpeget
rådets medlemmer. Byrådet indkalder til mødet.
Stk. 2. Formanden og næstformanden for Integrationsrådet vælges på det konstituerende
møde. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.
Stk. 3. Det ældste medlem efter a: anciennitet og b: alder, leder valget af formand og
næstformand.
Stk. 4. Der foretages fornyet formands- eller næstformandsvalg, hvis formanden eller
næstformanden udtræder af rådet.

Stk. 5. Integrationsrådet kan ekskludere et medlem, som ikke møder op i tre på hinanden
følgende møder, og der ikke er tale om lovligt forfald, jfr. § 15 i lov om kommunernes styrelse.
Sager om eksklusion kan dog indbringes for Byrådet til endelig afgørelse.
Stk. 6. Hvis et medlem ophører med at have bopæl i kommunen, udtræder af sit hverv,
ekskluderes eller dør, indtræder en suppleant fra den pågældende personkreds som medlem.
Kapitel 4
Mødevirksomhed og forretningsorden m.v.
§ 4. Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange om året. Den ordinære møderække for
det kommende år fastlægges ved rådets sidste møde i et kalenderår.
Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller
1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller
sekretariatet.
§ 5. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før
mødets afholdelse.
Stk. 2. Suppleanter indkaldes af sekretariatet ved medlemmers forfald.
Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende
forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.
§ 6. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.
Stk. 2. Rådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer og sekretærer kan
deltage i rådets møder i det omfang, der er behov herfor.
§ 7. Rådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er begge
fraværende ledes mødet af et medlem, der vælges med stemmeflertal.
§ 8. Rådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og
beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller
mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan dog kræve sin opfattelse tilført referatet.
§ 9 Rådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder er omfattet af reglerne om
inhabilitet og tavshedspligt.
§ 10. Der optages referat af Integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Referat
udsendes til godkendelse blandt rådets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse,
således at disse har 1 uge til at fremsende ændringsforslag eller bemærkninger til referatet.
Referatet betragtes herefter som godkendt og kan offentliggøres. Det godkendte referat
udsendes til rådets medlemmer og suppleanter for disse.
Stk. 2. Forslag og udtalelser fra rådet offentliggøres og sendes til relevante myndigheder,
organisationer og personer.

Kapitel 5
Sekretariatsfunktion
§ 11. Social- og Sundhedsforvaltningen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af
Integrationsrådet, herunder offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater.
Sekretariatet sikrer endvidere, at Integrationsrådet orienteres om den almindelige
integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
Sekretariatet orienterer om sager som Integrationsrådet kan forventes at beskæftige sig med.
Sekretariatet orienterer herunder om beslutningsforslag inden endelig beslutning.
Kapitel 6
Økonomi
§ 12. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af Økonomiudvalget på baggrund af
et årligt budget. Der afsættet årligt et beløb til at dække udgifterne til Integrationsrådets
aktiviteter. Der ydes ikke diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i rådets møder.
Kapitel 7
Rådets beretning
§ 13. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.
Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige
integrationsindsats og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
Kapitel 8
Vedtægtsændringer
§ 14. Vedtægterne træder i kraft ved Byrådets godkendelse og kan ændres ved Byrådets
godkendelse efter høring i Integrationsrådet.

