Forretningsorden for Integrationsrådet
Odsherred Kommune
Kapitel 1
Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at afgive udtalelse i alle spørgsmål, der har
betydning for, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
samt egnet til at fremme etnisk ligestilling og mangfoldighed. Integrationsrådet
arbejder for gensidig respekt og for at bygge bro imellem forskellige kulturer.
Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift afgive vejledende udtalelser om
kommunens integrationsindsatser, eller sager der har betydning derfor.
Stk. 3. Integrationsrådet kan ved egen drift afholde arrangementer og
møder eller deltage i lignende, når Integrationsrådet finder det relevant og
der er enighed herom. Dog afholder Integrationsrådet sig fra, som råd, at
deltage i eller arrangere møder og arrangementer, der kan opfattes
politiske i deres tema op til og i forbindelse med lokale og nationale valg.
Stk. 4. Integrationsrådet har kontakt til de frivillige organisationer på
integrationsområdet og kan fungere som bindeled imellem de forskellige
organisationer.
Stk.6. Integrationsrådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoner.
Stk. 7. Integrationsrådet er et neutralt politisk organ, og er således ikke
partipolitisk.

Kapitel 2
Integrationsrådets sammensætning
§ 2. Integrationsrådet består af 10 medlemmer med bopæl i Odsherred Kommune
samt en følgegruppe på 5 personer med tilknytning til Odsherred Kommune.
Stk. 2. Rådet sammensættes på følgende måde:
a) Medlemmerne vælges af og blandt etniske minoriteter med
bopæl i Odsherred Kommune. Ved etniske minoriteter menes
udenlandske statsborgere såvel som danske statsborgere,
hvor ingen af forældrene er nordiske statsborgere.
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b) Medlemmerne vælges ved direkte valg på et opstillingsmøde.
c) Indkaldelse til opstillingsmøde og afholdelse af valget
forestås af Odsherred Kommune. Indkaldelse til
opstillingsmøde og afholdelse af valg foregår i et af de 2
første kvartaler i det år, hvor der er valg i Byrådet. Dato for
indkaldelse fastsættes af Integrationsrådet og der indkaldes
tre uger forinden opstillingsmødet.
d) Byrådet udpeger herudover 5 medlemmer til følgegruppen –
der har tilknytning til Odsherred Kommune:


1 medlem efter indstilling fra Erhvervsrådet.



1 leder fra Børne- og Uddannelsesudvalgets
område udpeget af direktionen.



1 medlem efter indstilling fra Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget.



2 medlemmer af Byrådet.

Stk. 3. Odsherred Kommune varetager sekretariatsopgaver for
Integrationsrådet – herunder stiller en sekretær til rådighed.
Stk. 4. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale
valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af
nye medlemmer af rådet har fundet sted.
Stk. 5. Et medlem af Integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet
ophører med at have bopæl i kommunen, jf. § 2.
Stk. 6. Et medlem til følgegruppen udtræder af Integrationsrådets
følgegruppe, hvis vedkommende ophører med at have tilknytning til
kommunen, jf.§2.
Stk. 7. Anmodning om udtrædelse af rådet eller følgegruppen behandles af
Byrådet.
Stk. 8. Efter indstilling fra Integrationsrådet kan Byrådet - i valgperioden uden at foretage nyvalg, udpege nye medlemmer til rådet og nye
medlemmer til følgegruppen, hvis der opstår behov herfor.
§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter valget.
Odsherred Kommune indkalder til det konstituerende møde.
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Følgegruppen fortsætter indtil et nyt byråd er konstitueret. Byrådet udpeger ved
sin konstituering en følgegruppe, jf. § 2 stk. 2 d. Følgegruppen er valgt for
Byrådets funktionsperiode.
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. Der foretages fornyet formands - og næstformandsvalg, 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. Medlemmer af følgegruppen deltager i alle integrationsrådsmøder uden
stemmeret. Integrationsrådet har dog mulighed for at afholde møder uden
følgegruppens tilstedeværelse, hvis formandskabet finder det nødvendigt.

§ 5. Ved gentagne udeblivelser fra integrationsrådsmedlemmer og medlemmer af
følgegruppen uden begrundelse, kan Byrådet efter indstilling fra Integrationsrådet
beslutte, at pågældende medlem betragtes som udtrådt af rådet.

Kapitel 3
Integrationsrådets virksomhed
§ 6. Integrationsrådet afholder møde mindst én gang i kvartalet. Den ordinære
møderække fastlægges ved rådets sidste eller 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.
§ 7. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til 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.
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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.
Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til 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 tilstedeværende medlemmer.
§ 8. 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. Rådet kan endvidere anmode relevante personer om at deltage ad
hoc i rådets møder.
§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets
medlemmer er til stede.
§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kapitel 4
Sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet
§ 11. Odsherred Kommune drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af
Integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte
referater samt sikrer orientering og inddragelse af Integrationsrådet i relevante
emner. Integrationsrådet holdes desuden orienteret af følgegruppen om forhold,
der vedrører etniske minoriteter.

Kapitel 5
Økonomiske forhold vedrørende Integrationsrådets virksomhed
§ 12. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund
af et årligt budget, der udarbejdes af Byrådet.

Kapitel 6
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Integrationsrådets beretning

§ 13 Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets
virksomhed.
Stk. 2. Beretningen lægges på internettet og sendes efter behandling i
Byrådet til Integrationsministeriet og til andre relevante myndigheder,
organisationer og personer.

Kapitel 7
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 14. Denne forretningsorden er vedtaget af Byrådet den 26.02.2013 og træder i
kraft 26.02.2013. Ændring vedtaget af Byrådet d. 17.12.2019 med ikrafttrædelse
den 17.12.2019.
Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen besluttes af Byrådet i
Odsherred. Integrationsrådet kan indstille til ændring af forretningsordenen.
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