
 
 
Integrationsrådet  
 
Vedtægter for kommunens integrationsråd 
 
1. Formål 
Rådet skal bidrage til, 

• at der udvikles mål for integrationsindsatsen, 
• at Albertslund Kommunes integrationsindsats når sine mål, 
• at der sker en målrettet integrationsindsats på ikke-kommunale områder, 
• at den offentlige debat omkring integrationen styrkes. 

 
2. Opgaver 
Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats 
i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen. 
Integrationsrådet rådgiver kommunalbestyrelsen om udformningen af kommunens 
integrationspolitik, opstilling af mål og samarbejde med ikke kommunale områder. 
Integrationsrådet udtaler sig til en redegørelse for kommunens integrationsindsats og mål 
på integrationsområdet i de år, den forelægges. 
Integrationsrådet foretager evaluering og revision af integrationsaktiviteters resultater og 
tilrettelæggelsen af kommunens information på området. 
Mindst en gang om året rapporterer Integrationsrådet til Kommunalbestyrelsen om rådets 
arbejde. Der sker i forbindelse med et møde om dette. 
Konkrete forslag til integrationstiltag kan fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 
Rådet kan ikke behandle enkeltsager vedrørende personer. 
Rådet holder sig orienteret om integrationsaktiviteter i andre kommuner og - hvis særlige 
forhold taler for det - i udlandet. 
Rådet udpeger en repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter. 
 
3. Virksomhedsperiode 
Integrationsrådets virksomhedsperiode er 4 år fra den 1. april efter afholdt valg til 
kommunalbestyrelsen. 
 
4. Sammensætning 
Integrationsrådet består af 23 medlemmer som udpeges af kommunalbestyrelsen efter 
reglerne i pkt. 5. 
Medlemmerne fordeler sig således: 
7 personer udpeget af kommunalbestyrelsen 
1 person indstillet af Ældrerådet 
1 person indstillet  på tværs af skolerådet og forældrebestyrelserne for 0-5 års området. 
2 personer indstillet af de lokale boligselskaber og grundejerforeninger 
3 personer indstillet af foreninger, både danske og tværkulturelle (herunder også 
foreninger på arbejdsmarkedet) 



9 personer indstillet gennem et direkte valg. De 9 personer skal repræsentere de 
forskellige etniske mindretal i kommunen. Der skal mindst være 1 person af henholdsvis 
tyrkisk og pakistansk afstamning. 
 
5. Valgregler 
Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne efter forholdstalsvalg i flg. reglerne i 
styrelseslovens § 25. Der er ikke krav om, at repræsentanterne for kommunalbestyrelsen 
skal være medlem af kommunalbestyrelsen.  
Formanden for Integrationsrådet vælges af kommunalbestyrelsen blandt de udpegede 
medlemmer. Valget af formand sker ved flertalsvalg jvf. styrelseslovens § 24 stk. 1. 
 
Snarest efter kommunalbestyrelsesvalget indkalder forvaltningen gennem annoncering 
eller direkte henvendelse foreninger med tilknytning til Albertslund kommune til et 
indstillingsmøde. På mødet foretages indstilling af 3 eller flere medlemmer.  
 
Boligselskaberne og grundejerforeningerne i kommunen anmodes om i fællesskab at 
indstille 2 eller flere repræsentanter. 
Indstillingen er vejledende for kommunalbestyrelsen. Hvis der er indstillet flere personer, 
end der skal udpeges, er kommunalbestyrelsen ikke bundet af en evt. prioritering fra de 
indstillende organisationer. 
 
Snarest efter kommunalbestyrelsesvalget offentliggør forvaltningen gennem annoncering 
eller direkte henvendelse datoen for valg af personlige repræsentanter til 
Integrationsrådet, tilligemed oplysning om hvem der er stemmeberettigede, hvordan man 
stiller som kandidat og hvordan der stemmes.  
Stemmeberettigede og valgbare er borgere født i udlandet (ikke-vestligt land), hvor begge 
forældre også er født i udlandet og borgere, hvor mindst en forældre er født i udlandet 
(ikke-vestligt land). 
Valget foretages mellem individuelle kandidater. De 9, der opnår flest stemmer er valgt, 
dog har mindst 1 af hhv. tyrkisk og pakistansk afstamning sæde i integrationsrådet. 
Øvrige kandidater fungerer som suppleanter i prioriteret rækkefølge efter stemmetal. 
Hvis der er behov, kan der gennemføres suppleringsvalg i løbet af valgperioden. 
 
 
6. Mødevirksomhed og forretningsorden 
Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsordenen for Integrationsrådet efter indstilling 
fra rådet. Integrationsrådet kan beslutte, at møderne er offentlige. 
Integrationsrådet kan rette henvendelse til andre myndigheder, foreninger, virksomheder 
m.v. med forslag og spørgsmål.  
Forslag, der fremsendes til kommunalbestyrelsen og udtalelser er offentlige. 
 
7. Vederlag og Diæter 
Der udbetales ikke diæter til medlemmerne. Der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste 
efter regler, der vedtages særskilt af kommunalbestyrelsen 
 



8. Sekretariatsfunktionen 
Albertslund Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed. 
---------- 
Vedtægterne er godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. november 1998 og § 5 er 
ændret af kommunalbestyrelsen den 10. august 1999.  
Revideret i kommunalbestyrelsens møde den 9. maj 2000 med indsættelse af 
formålsbestemmelse ny pkt.1. og deraf følgende ændringer i de efterfølgende numre. 
Vedtægterne er revideret af kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2001. 
Revideret i kommunalbestyrelsens møde den 14. februar 2006 med indsættelse af ny 
sammensætning og valgregler. 
Revideret i kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2010 med revision af 
sammensætning. 
Revideret i kommunalbestyrelsens møde den 11. februar 2014 med revision af 
sammensætning. 
 


