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Merknader: 
Dessuten møtte tjenesteleder Gerd Hvoslef som også førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknader til protokollen  
 
 
Årsmelding 2018  
Leder Mari Botterud gjennomgikk årsmeldingen.  
 
Flerkulturelt råd godkjente årsmeldingen  
 
 
Gjennomgang av saker til behandling i formannskapet. 
Leder Mari Botterud gjennomgikk saker som skal til behandling i formannskapet 12.februar 
med hovedvekt på flg. saker:  
-  Ny /fornyet strategi for interkommunalt samarbeid 
-  Planstrategien  
Rådet fikk en grundig gjennomgang av ulike samarbeidsordninger kommunen har pr. i dag, 
hvem det samarbeides med, innenfor hvilke områder og hvordan samarbeidet er organisert 
(IKS, vertskommunesamarbeid mm). Videre ble det orientert om hvordan interkommunalt 
samarbeid har vært satt på dagsorden tidligere og hvordan temaet skal behandles framover. 
 
Planstrategien og hvilke planer som skal utarbeides framover ble gjennomgått. Rådets 
representanter ga uttrykk for viktigheten av å bli hørt og kunne komme med innspill ide 
planprosessene som skal gjennomføres.   
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Eventuelt.  
Bolig – Husbankordninger mm. 
Saeid Najafi tok opp behovet for informasjon om muligheter for etablering i egen bolig og 
hvordan Husbankens ordninger kan benyttes. Det ble foreslått at temaet kan inngå på et 
åpent møte. Videre ønsker rådet å få kommunens boligstrategi, som nå er under utarbeiding,  
til uttalelse. 
 
Åpent møte:  
Leder Mari Botterud ønsker at rådet viderefører praksisen med et åpent møte med relevante 
tema slik det er gjort de siste årene.  Dette må planlegges nærmere. Sentrale tema for et 
åpent møte kan være innenfor de samme områdene som før, arbeid/kvalifisering, bolig mm.    
 
Samarbeid med Næringsrådet  
Leder Mari Botterud har hatt kontakt med Øyer næringsråd v/ Rune Haugen. Han kan delta 
på et møte i Flerkulturelt råd, ev. også et åpent møte. 
 
 
Mari Botterud 
Leder 
 
 


