Procedure for valg af flygtninge/indvandrere til Integrationsrådet i
Gentofte Kommune
I medfør af § 2 i vedtægt af 26. oktober 2009 for Integrationsrådet fastsættes følgende:
1. Valgbestyrelsen
Der nedsættes en valgbestyrelse til afholdelse og gennemførelse af valg af flygtninge/indvandrere til
Integrationsrådet.
Valgbestyrelsen består af formanden for Integrationsrådet, socialdirektøren samt en medarbejder
ved Gentofte Kommune, der har kendskab til valgspørgsmål.
Social & Sundhed stiller sekretærbistand til rådighed for valgbestyrelsen.
2. Opstilling til Integrationsrådet
Flygtninge/indvandrere, der opstiller til integrationsrådsvalg, skal opstille som enkeltpersoner.
Der kan ikke foretages listeopstillinger eller indgås valgforbund med andre kandidater.
Hvor ikke andet er bestemt, anvendes reglerne i lov om kommunale valg analogt ved valg til
Integrationsrådet.
3. Indkaldelse af kandidater, godkendelse af opstillingsblanketter m.v.
Indkaldelse af kandidater sker gennem ”Villabyerne,” Gentofte Kommunes hjemmeside og i
Gentofte Lige Nu. Indkaldelsen skal indeholde følgende oplysninger:
a) det antal medlemmer og stedfortrædere, der skal vælges til Integrationsrådet,
b) at kriterierne for valgret til rådet er, at pågældende skal have bopæl i Gentofte Kommune,
være fyldt 18 år, hvor pågældende selv eller begge forældre har anden etnisk baggrund end
dansk og kommer fra et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan,
New Zealand og Australien,
c) at kriterierne for valgbarhed er de samme som kriterierne for valgret,
d) at en kandidat kun kan opstille som enkeltperson, samt at der ikke kan foretages
listeopstilling eller indgås valgforbund med andre kandidater, og at hver kandidat skal
have mindst 5 stillere. Stillerne må ikke stille for andre kandidater, eller selv opstille
som kandidat. Stillerne skal samtidig have valgret og være valgbare til
Integrationsrådet,
e) hvor der kan rekvireres opstillingsblanket, samt at opstillingsblanketten skal være
forsynet med navn, adresse og cpr.nr. for kandidaten og stillerne,
f) at kandidaten samtidig med aflevering af opstillingsblanketten kan aflevere en kort
motivation for at søge opstilling (højst 150 ord) og 1 billede af kandidaten (enten et
digitalt billede eller et foto i samme størrelse som pasfoto, 3½x4½ cm) til brug for
præsentation af kandidaten, jf. pkt. 4,
g) hvilken frist der gælder for aflevering af de under e) og f) nævnte papirer,
h) datoen for valgets afholdelse på valgmøde i februar måned efter valg til
Kommunalbestyrelsen,
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Valgbestyrelsen foranlediger, at de afleverede lister gennemgås med henblik på godkendelse.
Hver kandidat får skriftlig meddelelse om, hvorvidt betingelserne for at kunne deltage i valget
er opfyldt.
Opfylder en kandidat ikke et eller flere af ovennævnte krav, foranlediger valgbestyrelsen i
samarbejde med kandidaten, at manglerne så vidt muligt afhjælpes inden en af valgbestyrelsen
fastsat frist.
Valgbestyrelsen foranlediger, at der foretages lodtrækning til afgørelse af, i hvilken rækkefølge
kandidaterne skal præsentere sig på valgmødet og være opstillet i stemmematerialet, jf. nedenfor.
4. Annoncering af kandidater og valg
Social & Sundhed foranlediger, at samtlige kandidaters navne offentliggøres i ”Villabyerne” og
på kommunens hjemmeside. Præsentation skal endvidere indeholde nærmere oplysninger
valget, herunder tidspunkt for valgmødet, kriterierne for valgret, og at der kan afgives stemme
på en kandidat på valgmødet, eller ved brevstemme op til 3 uger før valget. Endelig skal
præsentationen indeholde oplysning om, at valgresultatet vil blive offentliggjort i ”Villabyerne”
og på Gentofte Kommunes hjemmeside. Oplysninger om valget annonceres endvidere i
Gentofte Lige Nu.
5. Pjece om valget
Social & Sundhed foranlediger, at der udarbejdes en skriftlig præsentation (valgpjece) der
indeholder kandidaternes motivation for at søge opstilling og 1 billede af kandidaten.
Valgpjecen er på dansk. Dog vil oplysninger om valget, herunder tidspunkt for valgmøde,
kriterierne for valgret og oplysning om at der kun kan afgives stemme på én kandidat også være
oversat til arabisk, farsi, fransk, engelsk, somali og tyrkisk. Valgpjecen vil senest 3 uger forud
for valgmødet blive distribueret til Kommuneservice, kommunens biblioteker, kommuneskoler,
daginstitutioner og Hellerup Sprogcenter. Præsentationen og billederne af kandidaterne vil også
fremgå af kommunens hjemmeside.
6. Afgivelse af brevstemme
Der kan afgives brevstemme op til 3 uger før valget afholdes. Brevstemme kan afgives på Gentofte
Rådhus, Kommuneservice, ved forevisning af legitimation.
7. Afholdelse af valgmøde
Valget afholdes på et valgmøde den sidste torsdag i februar måned i de år, hvor Kommunalbestyrelsen
tiltræder ny funktionsperiode. Valgmødet afholdes på Gentofte Rådhus og begynder kl. 18.00. På
mødet får alle kandidater lejlighed til at præsentere sig selv i op til tre minutter. Præsentationen sker i
den rækkefølge, kandidaterne er opstillet i valgmaterialet. Efter præsentationen får alle fremmødte med
valgret til rådet adgang til at afgive stemme.
8. Stemmeoptælling m.v.
Optællingen er offentlig.
Valgbestyrelsen foranlediger, at der føres protokol over modtagne stemmer, og at der snarest efter
afstemningens afslutning foretages en opgørelse af valget.
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Medlemmer og stedfortrædere vælges i rækkefølge efter stemmetal. De 6 kandidater, der opnår
flest stemmer, er valgt som medlemmer. De 6 kandidater, hvis personlige stemmetal placerer
dem som nummer 7 til 12 på listen over afgivne stemmer, er valgt som stedfortrædere.
I tilfælde af, at to eller flere kandidater opnår samme antal stemmer, foranlediger
valgbestyrelsen at der foretages lodtrækning til afgørelse af rækkefølgen.
Resultatet af valget indføres i en valgbog.
9. Orientering om valgresultatet m.v.
Når optællingen af stemmer er afsluttet, foranlediger valgbestyrelsen at valgresultatet
offentliggøres for de tilstedeværende.
Valgbestyrelsen foranlediger, at samtlige kandidater og Kommunalbestyrelsen underrettes om
resultatet af valget.
Endelig foranlediger Valgbestyrelsen, at valgresultatet offentliggøres i ”Villabyerne” og på
Gentofte Kommunes hjemmeside.
Social & Sundhed indkalder de valgte medlemmer til det nye Integrationsråds første møde.
10. Vedtagelse m.v.
Valgproceduren er vedtaget den 26. oktober 2009, og træder i kraft straks.
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