MANDAT FOR INTEGRERINGSRÅDET I HAUGESUND KOMMUNE
1. Formål
Integreringsrådet skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktningers og innvandreres integrasjon
i Haugesund kommune. Rådet skal fungere som arena for dialog og samarbeid mellom innvandrere, politikere
og administrasjonen i Haugesund kommune.
2. Oppnevning
Integreringsrådet oppnevnes med hjemmel i § 5-9 i kommuneloven.
3. Sammensetning
1.
2.
3.
4.

Rådet har 7 medlemmer
Begge kjønn skal være representert i rådet, og det skal være minst 40% av hvert kjønn.
Rådets sammensetning skal være: - 4 innvandrere/flyktninger bosatt i kommunen med ulik etnisk
bakgrunn og 3 politikere
I rådet møter minst 1 representant fra kommunedirektøren/administrasjonen.

4. Valg
1.
2.

3.
4.

De 3 politikerne oppnevnes av bystyret. Leder velges blant de 3 oppnevnte av bystyret
De 4 innvandrerrepresentantene til rådet utnevnes av de 3 valgte politikerne i samråd med
administrasjonen. Deltakerne er rekruttert i kraft av å være ressurspersoner, og ikke av å være
representanter for organisasjoner eller grupper.
Rådet konstituerer seg selv.
Oppnevnelse av rådsmedlemmene følger den kommunale valgperiode, og velges for 4 år om gangen.

5. Integreringsrådets mandat:








Rådet skal kun ha rådgivende myndighet, og skal uttale seg i saker som gjelder spørsmål om
integrering og inkludering. Kommunedirektøren må derfor sørge for at rådet får alle saker som ansees
som særlig viktige for integrering og inkludering.
Sakene skal legges fram for rådet tidligst mulig i prosessen.
Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken.
Rådet kan på eget initiativ foreslå at saker med betydning for spørsmål om integrering og inkludering
blir reist.
Det skal ikke legges forvaltningsoppgaver til rådet, som for eksempel forvaltning av kommunale
tilskudd til lokale interesseorganisasjoner eller forvaltning av tilskudd til særskilte tiltak for målgruppa.
Rådet deler årlig ut kommunens Integreringspris.

6. Forretningsorden







Rådet skal ha minimum fire møter pr år. Rådet skal ha møte når lederen finner det påkrevet, eller
minst 1/3 av medlemmene krever det.
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Ordfører og rådmann kan delta på rådets møter med tale- og forslagsrett
Rådet kan etter behov nedsette utvalg for utredning av bestemte saker.
Kommunedirektøren stiller sekretær for integreringsrådet
Møtegodtgjørelse gis etter kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte

