Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune

1. Navn
Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med
Integrationslovens § 42.
2. Formål
Rådets formål er:





at være rådgiver ved den samlede integrationsindsats i Vejle Kommune
at være et samarbejdsorgan ved ændringer eller udvikling af områder, der berører etniske
minoriteter
at rådgive Vejle Kommune ved modtagelsen af flygtninge, herunder medvirke til at forbedre
kommunikationen mellem Vejle Kommune og de etniske minoriteter.
at arbejde for etnisk ligestilling og ligeværd.

3. Opgaver
På dagsordenen behandler Rådet temaer for at udvikle og forbedre forholdene for de etniske minoriteter
i Vejle Kommune. Typiske temaer kan være:









børn fra etniske minoriteter i daginstitutioner/folkeskolen
modersmålsundervisningen
tolkeområdet
kvindernes/mændenes situation
uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
boligområdet
de ældres situation
kultur- og fritidslivet.

Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for Rådets behandling af
principielle spørgsmål.
En væsentlig opgave i Rådets arbejde er at videregive information. Alle Rådets medlemmer har pligt til
at sørge for, at alsidig information spredes til borgere, medier m.fl. om bl.a. etniske minoriteters
forhold i Vejle Kommune.
Informationen omfatter:








offentligt tilgængelige referater af Rådets møder
digital platform om Rådets formål og sammensætning
information i vejviser, lokaltelefonbog og “Velkommen til Vejle”
nyhedsbrev om Rådets arbejde, dets initiativer og særlige interessefelter sammen med en
beskrivelse af de forskellige sider af integrationsarbejdet
årsrapport om Rådets arbejde, herunder afholdelse af temadage om Rådets arbejde og
igangværende projekter
inddragelse af nyhedsmedier, herunder Vejle Kommunes Kommunikationsafdeling.

Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om den almindelige
integrationsindsats i Vejle Kommune, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes.
I begyndelsen af valgperioden udarbejder Integrationsrådet et forslag til en emneliste til sager og
emner, som Rådet ønsker forelagt til høring. Emnelisten skal godkendes af de berørte fagudvalg og
Vejle Byråd.

4. Sammensætning
Integrationsrådet består af 13 valgte medlemmer med bopæl i Vejle Kommune, 2 medlemmer udpeget
af og blandt Byrådets medlemmer og 3 medlemmer udpeget af Direktionen i Vejle Kommune.
Direktionen udpeger således 1 medarbejder fra arbejdsmarkedsområdet, 1 medarbejder fra Børn og
Unge Forvaltningen og 1 medarbejder fra seniorområdet. Integrationsrådet består derudover af et antal
udpegede medlemmer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.
For de 13 valgte medlemmer vælges et tilsvarende antal suppleanter. 1. suppleant er således den
kandidat, der er valgt med 14. flest stemmer osv. Suppleanter til de valgte medlemmer indtræder i
tilfælde af et fast medlems udtræden – i den ved valget opnåede rækkefølge med 1. suppleanten først
osv. For de udpegede medlemmer udpeges et tilsvarende antal personlige suppleanter. Suppleanter til
de af Direktionen udpegede medlemmer indtræder ved medarbejderens fratræden sin stilling i Vejle
Kommune.
Udtrædelse af Rådet for de valgte medlemmers vedkommende skal ske ved fraflytning fra Vejle
Kommune og kan i øvrigt ske efter ansøgning.
5. Valg
Valg af medlemmer til Integrationsrådet sker ved vejledende valg. Dette gælder dog ikke de
medlemmer, der er udpeget af Vejle Kommune og Vejle Byråd.
Stemmeberettigede og valgbare er:


alle etniske minoriteter, der er fyldt 18 år på valgdagen



alle indvandrere og efterkommere, der er fyldt 18 år på valgdagen.

En indvandrer er, iflg. Indenrigsministeriet, en person født i udlandet, hvis forældre begge er
udenlandske statsborgere eller født i udlandet.
En efterkommer er, iflg. Indenrigsministeriet, en person født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er
dansk statsborger født i Danmark.
Valgperioden følger de kommunale valgperioder, således at der afholdes valg i januar kvartal i året
efter byrådsvalget.
Der skal inden, den første periode udløber, laves en evaluering, der indeholder forslag til Integrationsrådets fremtidige rammer og sammensætning.

6. Konstituering
Rådet vælger en formand og en næstformand. Medlemmer udpeget af Vejle Byråd og Vejle Kommune
kan ikke vælges som formand og næstformand.

7. Møder
Rådets arbejde sker i møder. Der holdes mindst 6 møder om året.
Ved afstemninger i Rådet har kun de valgte medlemmer stemmeret. Medlemmer udpeget af Vejle
Byråd, Vejle Kommune og udpegede medlemmer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale
foreninger i kommunen har ikke stemmeret.
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af Rådets valgte 13 medlemmer er til stede.
Rådets medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er til stede under disse.
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meldes afbud til sekretariatet.
Hvis et medlem - uden at meddele afbud - ikke har deltaget i 4 ud af årets 6 møder, kan det pågældende
medlem ekskluderes af Rådet, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer - på det møde i Rådet, hvor
afstemningen om eksklusion finder sted - stemmer for eksklusion.
Rådets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført Rådets udtalelser.

8. Økonomi
Vejle Kommune stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed. Arbejdet i Rådet er frivilligt og
ulønnet.
Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde betales af Vejle Kommune. Det sker på grundlag af et årligt
budget, der udarbejdes af Vejle Kommune efter drøftelse med Rådet.
Vejle Kommune er ansvarlig for, at der tilbydes Rådets medlemmer de relevante kurser, for at de kan
udføre deres arbejde på forsvarlig måde.

9. Vedtægtsændring
Ændring af vedtægterne kræver, at ændringsforslaget er vedtaget med almindeligt stemmeflertal i to på
hinanden følgende møder i Integrationsrådet. Der skal gå mindst 14 dage mellem de to møder.
Vedtægtsændringer skal herefter godkendes af Vejle Byråd.
10. Andet
Vedtægterne træder i kraft ved Vejle Byråds godkendelse.

11. Praktisk gennemførelse og opgørelse af valg.

A. Valg til Integrationsrådet er vejledende. Valgresultatet danner således grundlaget for Vejle Byråds
senere udpegning af medlemmerne af Integrationsrådet. Valget foregår enten ved at de enkelte
stemmeberettigede møder op på et eller flere valgsteder eller ved en skriftlig afstemning
(brevstemmeafgivning). Økonomiudvalget træffer i hvert enkelt tilfælde afgørelse om valgmåden.
B. Afstemningen sker ved, at vælgeren sætter et kryds og kun et kryds ved en kandidat på
stemmesedlen. Hvis der sættes mere end et kryds, er stemmesedlen ugyldig.
Der laves nærmere regler om bedømmelse af stemmesedlerne herunder ugyldighedsgrunde i
overensstemmelse med principperne i den kommunale valglov.
C. Der sker opstilling af kandidater i henhold til principperne i den kommunale valglov.
D. De 13 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til Integrationsrådet.
E. Som suppleanter er valgt de kandidater, der opnår placeringerne fra 14. til 27.
1. suppleant er den kandidat, der opnår 14. flest stemmer o.s.v.

F. Ved gennemførelse og opgørelse af valget anvendes i øvrigt i videst muligt omfang principperne i
den kommunale valglov.
Disse vedtægter er vedtaget på Integrationsrådets møde den 30. januar 2014.
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