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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  
 
Rådets opgave er 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. 
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Informationen omfatter:  
 

 offentligt tilgængelige referater af Rådets møder  
 digital platform om Rådets formål og sammensætning  
 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.  
 
 
Rådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver Rådets prioriteringer og indsatsområder, dels for 
det kommende års arbejde, dels for den samlede periode.  
 
 
                                              

4. Sammensætning  
 
Integrationsrådet er bredt forankret og består af 17 udpegede medlemmer. 
 
Syv medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de kulturelle foreninger i Vejle Kommune. 
Medlemmerne skal være over 18 år og have bopæl i kommunen. Kan alle pladser ikke besættes ved 
Rådets start, kan disse efter Rådets beslutning besættes løbende. Skulle der vise sig interesse fra 
mere end syv kulturelle foreninger, skal Byrådet foretage et valg blandt disse foreninger ud fra 
repræsentative kriterier. 
 
To medlemmer udpeges af og blandt Byrådets medlemmer. 
 
Fire medlemmer udpeges af Direktionen i Vejle Kommune. Direktionen udpeger således en 
medarbejder fra arbejdsmarkedsområdet, en medarbejder fra Børn og Unge Forvaltningen, en 
medarbejder fra seniorområdet samt en medarbejder fra Aktiv Fritid under Kultur og Sundhed. 
 
Et medlem med tilknytning til skolebestyrelserne i Vejle Kommune udpeges af Byrådet. 
 
Et medlem med tilknytning til lokale foreninger i Vejle Kommune udpeges af Byrådet. 
 
To medlemmer fra lokale frivillige hjælpeorganisationer udpeges af Byrådet efter indstilling fra 
organisationerne. Hvis der er flere end to frivillige hjælpeorganisationer, der ønske at blive 
repræsenteret i Integrationsrådet, foretages valget af Byrådet. 
 
Der udpeges efter samme retningslinjer en personlig stedfortræder for hvert medlem af Rådet, som 
deltager i Rådets møder, hvis det ordinære medlem er forhindret. Stedfortrædere til de af 
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Direktionen udpegede medlemmer indtræder ved medarbejderens fratræden sin stilling i Vejle 
Kommune. 
 
Alle medlemmer kan med tre måneders varsel ansøge om udtræden af Rådet. 
 
 
 

5. Integrationsrådets funktionsperiode 
 
Integrationsrådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog 
således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.  
 
Byrådet retter senest en måned efter Byrådsvalget henvendelse til de kulturelle foreninger og 
institutioner/organisationer i kommunen med henblik på udpegning af medlemmer til Rådet.  
 
Et nyt råd udpeges og konstitueres i første kvartal i året efter Byrådsvalget. Det første møde 
afvikles i forlængelse af Rådets konstituering. 
 

 
 
 
6. Konstituering  

 
Rådet vælger en formand og en næstformand. Rådet ledes af formanden. I denne fravær ledes 
møderne af næstformanden. Medlemmer, der er udpeget i medfør af §4, stk. 4 kan ikke vælges som 
formand eller næstformand. Vælges formanden for Rådet blandt byrådsmedlemmerne, da vælges 
næstformanden blandt de øvrige stemmeberettigede medlemmer, der ikke er medlemmer af Byrådet. 

 
7. Møder  

  
Rådets arbejde sker i møder. Der holdes mindst fire møder om året. Rådet vedtager en mødekalender 
i begyndelsen af året. 
 
Foruden de fire faste møder, kan Rådet indkaldes på initiativ af formanden, Byrådet, eller fire 
medlemmer af Rådet. Møder kan afvikles virtuelt efter behov.  
 
Ved afstemninger i Rådet har alle medlemmer stemmeret med undtagelse af de medlemmer, der er 
udpeget i medfør af §4, stk. 4. 
 
Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af Rådets 
øvrige stemmeberettigede medlemmer er tilstede.  
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Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og 
træffes beslutninger i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når 
Rådet er beslutningsdygtigt, ved almindelig stemmeflerhed gennem afstemning blandt de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme – og i 
formandens fravær næstformandens – stemme dobbelt.  
 
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. 
 
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. Ændringer af vedtægterne 
 
Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig 
ændringsforslaget 
 
                                                                 10. Andet  

 
Disse vedtægter træder i kraft ved Vejle Byråds godkendelse.  
 
 

___________________ 
 
 
 Disse vedtægter blev vedtaget på Integrationsrådets møde den 24. februar 2022. 


