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Forretningsorden
for Integrationsrådet i Roskilde Kommune
Kapitel 1
Integrationsrådets formål og opgaver
§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er
effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Stk.2. Integrationsrådet høres om alle væsentlige tiltag, som kommunen planlægger at
iværksætte inden for integrationsområdet.
Stk. 3. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 2.
Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne
grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Kapitel 2
Integrationsrådets sammensætning
§ 2. Integrationsrådet består af 12 medlemmer med bopæl i Roskilde og/eller erhvervsmæssig tilknytning til Roskilde.
Stk. 2. Medlemmerne udpeges af byrådet efter indstilling af 1 repræsentant fra hver af
følgende foreninger og organisationer:
• Roskilde Kulturforening
• Foreningen REBAAT
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Dansk-Tyrkisk Ungdoms-Kultur og Idrætsforening
International Folkelig Forening
Foreningen Afghansk-dansker
Dansk Flygtningehjælps frivillig gruppe i Roskilde
Boligselskabet Sjælland
LO Sektion Roskilde
CLAVIS Sprog og Kompetence
Beskæftigelses- og socialudvalget (Roskilde Kommune).
Roskilde Politi
VUC Roskilde
Sagkyndig (uden stemmeret)

Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har
fundet sted.
Stk. 4. Bopælspligten jf. § 2 kan fraviges for så vidt angår medlemmer og stedfortrædere for disse, der i kraft af deres professionelle virke i lokale virksomheder eller ansættelse i LO, Boligselskabet Sjælland eller Sprogskolen indtræder som repræsentanter
for disse i Integrationsrådet.
Stk. 5. Integrationsrådet kan i valgperioden supplere og udvide medlemskredsen.

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at byrådet har
udpeget rådets medlemmer, jf. § 2, stk. 2. Det af Beskæftigelses- og socialudvalgets
udpegede medlem indkalder til mødet.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en
formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.
Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.
Stk. 3. Det af Beskæftigelses- og socialudvalgets udpegede medlem leder valget af
formand. Den nyvalgte formand leder valget af næstformand.
Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt.,
hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for
det møde, hvorunder valget skal afholdes.

§ 4. For hvert medlem af Integrationsrådet udpeger byrådet to stedfortrædere ligeledes
efter indstilling fra de indstillende foreninger og organisationer. Stedfortræderne delta-
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ger i Integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets
fravær.
Stk. 2. Et medlem af Integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med
at have bopæl i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 3 og forretningsordenens
§2, stk.4
Stk. 4. Ved fravær uden afbud fra 2 møder i træk kontakter forvaltningen den pågældende forening/organisation. Efter 3 fravær i træk kan rådet beslutte at ekskludere foreningen /organisationen.

Kapitel 3
Integrationsrådets virksomhed
§ 5. Integrationsrådet afholder møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.
Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent,
eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.
Stk. 3. Der arrangeres 1 gang årligt et fællesmøde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelses- og socialudvalget.
Stk. 4. Integrationsrådet formand og næstformand har mulighed for at invitere de politiske udvalgsformænd til møde 2 gange årligt.
Stk. 5. Integrationsrådet kan uddele en integrationspris én gang om året. Formålet med
prisen er at påskønne en lokal indsats, der i særlig grad bidrager til at skabe mangfoldighed i Roskilde inden for arbejdsmarkedet, kulturområdet eller andre sektorer. Prisen kan ikke gives til Integrationsrådets medlemmer.

§ 6. Formanden indkalder til møde i integrationsrådet ved fremsendelse af dagsorden
senest 1 uge før mødets afholdelse.
Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere
varsel end 1 uge.
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.
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Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer.

§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.
Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor.

§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.
Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om.

§ 9. Integrationsrådets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens
stemme afgørende.
§ 10. Integrationsrådets dagsorden og beslutninger lægges på kommunens hjemmeside
så hurtigt som muligt.
Stk. 2. Referatet fremsendes til medlemmerne senest tre dage efter et møde. Indsigelser til referatet skal være formanden i hænde senest tre dage efter. Kommer der ikke
indsigelser fra medlemmernes side, regnes referatet som godkendt.
Stk. 3. Referatet sendes til stedfortræder som ønsker det
§ 11. Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om
inhabilitet.
Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. § 7,
stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.
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Kapitel 4
Sekretariatsbetjening af integrationsrådet
§ 13. Integration under direktørområdet Omsorg, social og beskæftigelse yder sekretariatsbetjening til Integrationsrådet.
Stk. 2. Beskæftigelses- og socialudvalget drager i fornødent omfang omsorg for at holde Integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder
om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes i kommunen.

Kapitel 5
Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed
§ 14. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af byrådet på baggrund af et
årligt budget, der udarbejdes af byrådet efter drøftelse med Integrationsrådet.
§ 15. Medlemmerne af Integrationsrådet modtager diæter efter de gældende regler i
kommunen.

Kapitel 6
Integrationsrådets beretning
§ 15. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der
tilbydes i kommunen.
Stk. 2. Beretningen sendes til pressen, Integrationsministeriet og relevante myndigheder, organisationer og personer.

Kapitel 7
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 16. Denne forretningsorden er vedtaget af Byrådet den xxxx 2018 med virkning fra
den xxxx 2018.
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Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af byrådet.

Roskilde, den 8.02.2018

Joy Mogensen
Borgmester

Henrik Kolind
Kommunaldirektør

