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Procedure for udpegelse af Integrationsråd 2014-2017

Forslag til procedure for udpegelse af medlemmer til Integrationsrådet 2014-2017
Forslag til procedure for udpegelse af medlemmer til Integrationsrådet for byrådsperioden:
2014-2017. Til drøftelse på integrationsrådsmøde 4. december 2013.
Forslaget følger med enkelte tilpasninger den procedure der lå til grund for udpegelsen af det
nuværende råd.
Nuværende forretningsordens bestemmelser om Integrationsrådets sammensætning:
”§ 2. Integrationsrådet består af 17 medlemmer med bopæl i Aalborg Kommune.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne af Integrationsrådet på grundlag af de
kandidatforslag, som tilvejebringes på følgende måde:
Forslag til kandidater fremkommet på et offentligt indkaldt møde af og blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunalbestyrelsen forestår indkaldelsen til mødet via annoncering i den lokale dagspresse. Blandt de på mødet opstillede kandidater vælger byrådet 9
medlemmer til Integrationsrådet.
Derudover udpeges følgende til Integrationsrådet:









Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen (næstformand)
1 repræsentant fra Skoleforvaltningen
1 repræsentant fra Ældre- og Handicapforvaltningen
1 repræsentant fra Jobcentret, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1 repræsentant fra Børne- og Familieafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1 repræsentant fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
1 repræsentant fra LO
1 repræsentant fra DI

Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsbetjening af Integrationsrådet.
OBS: Forvaltningernes navne er her konsekvensrettet i forhold til ny struktur pr januar 2014.
Derudover foreslås det, at der udpeges repræsentant for Sundheds- og kulturforvaltningen.
(SBU er i det nuværende råd kun repræsenteret via sekretæren.)
Det foreslås at de formelle rettelser i forretningsordnen behandles af byrådet sammen med behandlingen af denne sag.”
Procedure for udpegelse:
-

Landdistriktsområdet

Informationsmateriale om valg + opstillingslister distribueres så bredt som muligt.
Opstillingsmøde afholdes, hvor kandidaterne kan præsentere sig selv.
Byrådet udpeger medlemmer på baggrund af kandidaternes profiler og antal stillere.

Rantzausgade 4

9931 1921

9000 Aalborg

landdistrikt@aalborg.dk

Kriterier for opstilling:
-

Alle borgere i Aalborg Kommune, der er fyldt 18 år og har flerkulturel baggrund.
Danskkundskaber der svarer til, at kunne deltage i møderne, der foregår på dansk.
Nuværende medlemmer af rådet kan genopstille til det kommende råd.

Kvalifikationer der foretrækkes ved de enkelte kandidater:
-

Lyst til at præge og forbedre integrationsindsatsen i Aalborg Kommune.
Indsigt i de vilkår som flygtninge, indvandrere, efterkommere og andre borgere med flerkulturel baggrund har i kommunen, gennem netværk og kontakter.
Bredt kendskab til det danske samfund.
Erfaring med godkendt foreningsarbejde, fx fra idrætsforening, beboerforening eller humanitære organisationer.

Principper for rådets sammensætning:
-

Ved rådets sammensætning vil det blive prioriteret, at det bredt kommer til at repræsentere flygtninge, indvandrere, efterkommere og andre borgere med flerkulturel baggrund i
Aalborg Kommune, samt at der bliver en ligelig fordeling mht. køn og alder.

Prioritering af kandidater:
-

Listen over kandidater vil, inden fremsendelse til byrådet, blive prioriteret i forhold til de
foretrukne kvalifikationer og principperne for rådets sammensætning.
Prioriteringen foretages af Sundheds- og Kulturforvaltningen og forvaltningsrepræsentanterne i Integrationsrådet

Tidsplan:
2013
- 26. november:
- 4. december:

Procedure for udpegelse drøftes i forvaltningsledelsen i SBU
Procedure for udpegelse drøftes i Integrationsrådet

2014
- 15. januar
- 22. januar:
- Februar/marts
- 20. marts:
- 23. april:
- 5. maj:
- 12. maj:
- 4. juni

Informationskampagne og opstillingsmøde drøftes i Integrationsrådet
Procedure for udpegelse behandles i Sundheds- og Kulturudvalget
Informationskampagne gennemføres
Opstillingsmøde afholdes
Sundheds- og Kulturudvalget behandler forslag til kandidater
Magistraten behandler forslag til kandidater
Byrådet udpeger kandidater
Integrationsrådet holder konstituerende møde

Eventuel ændring af Integrationsloven
Der pågår netop nu et lovforberedende arbejde i forhold til at gennemføre en ændring af Integrationsloven – med henblik på at ændre sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter.
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Lovforslaget er endnu ikke fremsat, og sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter kan ikke
oplyse en dato for, hvornår det sker. Det forventes dog at ske i december 2013.
Lovforslaget forventes ikke at få direkte indflydelse på sammensætningen af de kommunale
Integrationsråd.
Det foreslås derfor, at proceduren vedr. udpegelse af nyt Integrationsråd igangsættes nu, og at
eventuelle tilpasninger af forretningsordnen i forhold til lovændringen, gennemføres i forbindelse
med byrådets behandling af denne sag.
JTM 20.11.2013
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