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GJENNOMGANG AV REGLEMENT FOR FLERKULTURELT RÅD  
 
 

18. Reglement for flerkulturelt råd 
Valg og sammensetning 
Flerkulturelt råd skal ha 7 medlemmer med minst 40 % representasjon fra hvert kjønn. 
 
Rådet har slik sammensetning: 
 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret 
 4 innvandrere med varamedlemmer, disse må ha oppholdstillatelse. Kandidatene 

foreslås av innvandrerorganisasjoner/innvandrergrupper og enkeltpersoner. Det 
forventes at medlemmene har tilstrekkelig norskkunnskaper til å sette seg inn i 
sakspapirer og delta i drøftinger. Rådsmedlemmenes ansvar som ombud for 
innvandrere vektlegges. 

 
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer (ikke personlige) for den 
kommunale valgperioden. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Rådet for opplæring ved oppstart av valgperioden.   
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår 
innvandrernes behov og interesser.  Rådet er et rådgivende organ på systemnivå og skal 
ikke gi råd i saker som gjelder enkeltindivider. 
 
Rådet skal fungere som en læringsarena for innvandrere i norsk demokratisk praksis og som 
en læringsarena for politikere og administrasjon i saker som angår innvandrernes forhold til 
kommunen.  
 
Rådet skal bidra til  
 Økt mangfold og inkludering på ulike arenaer 
 Synliggjøring av innvandrernes ressurser 
 Økt bruk av innvandrernes ressurser 
 Økt innsikt og gjensidig forståelse. 
 
Rådet skal ha til uttalelse alle saker som angår innvandrere i kommunen i god tid før de 
behandles i de folkevalgte organene. 
 



Rådet kan fritt ta opp saker de ønsker å uttale seg om. 
 
Møter og saksbehandling 
 Det settes opp møteplan for kalenderåret, minst 4 møter i året. Rådet innkalles skriftlig 

etter vedtatt møteplan med minst sju dagers varsel. Dersom lederen finner det 
påkrevet eller minst to medlemmer krever det, skal det holdes møte utover møteplanen 

 Møtene holdes for åpne dører 
 Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre som har 

møterett 
 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens 
dobbeltstemme avgjørende. 

 Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom 
møtelederen eller minst to av medlemmene i rådet motsetter seg dette 

 Det skal føres møteprotokoll som godkjennes i neste møte. Utskrift av møteboka sendes 
medlemmene/varamedlemmene og andre med møterett 

 Møteprotokoll fra rådets møter skal følge saksdokumentene til de kommunale organ 
som tar endelig avgjørelse i saken 

 Ordfører og kommunedirektør kan ta del i rådets forhandlinger. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av formannskapet. Kommunedirektøren kan la seg 
representere ved en annen i administrasjonen. 

 
Sekretariat 
Sekretariatet for rådet legges til kommunedirektøren som utpeker egen sekretær. Rådet 
skal høres før utpeking av sekretær.  
Sekretæren plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha interesse for 
innvandrere og forberede saker for rådet. Sekretæren kan i samråd med lederen, innkalle 
andre som det er ønskelig å rådføre seg med.  
Det skal utarbeides årsmelding for rådets arbeid. Årsmeldingen forelegges kommunestyret. 
 
Taushetsplikt 
Rådets medlemmer er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt 
(forvaltningsloven § 13). 
 
Økonomi 
Rådets medlemmer og møtende varamedlemmer skal gis godtgjøring i tråd med gjeldende 
forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune.  
Reglementet for flerkulturelt råd kan bare endres av kommunestyret etter forutgående 
behandling i rådet. 
  



 
 


