Øyer kommune

MØTEPROTOKOLL
Flerkulturelt råd
Møtested:
Møtedato:

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Rådhuset - møterom "Lågen"
11.03.2019
Tid: 13:30 - 14:30

Navn
Mari Helene Botterud
Ole Hageløkken
Anne Magnhild Braastad Lie
Asseyr Handulle
Saeid Najafi
Lamya Al-Safadi
Nashiba Ahmed

Forfall

Forfall
Forfall

Merknader:
Dessuten møtte tjenesteleder Gerd Hvoslef som også førte protokollen.
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til protokollen.
Kommunale boliger – prinsipiell sak – nedsalg av porteføljen
Sak på sakslisten til formannskapet 12.mars.
Mari Botterud gjennomgikk saksutredningen og boligstrategien som fulgte som vedlegg til
saken.
Etter drøfting i rådet ble det enighet om å avgi følgende uttalelse:
«Flerkulturelt råd støtter hovedprinsippene i det som framgår av boligstrategien.
Rådet er for øvrig opptatt av følgende:
* «Gjennomføringsmodellen» (beskrivelse av ordninger for fremskaffelse og bruksrett
/eierskap), jfr. pkt. 6, og de ulike alternativer som er skissert der er viktige for å bidra til at
leietakere/beboere kan bli etablert i egen bolig.
* «Handlingsplanen for brukerkontakt», jfr. pkt. 7.2, må følges opp i prosessen med nedsalg.
Rådet støtter ellers rådmannens vurdering om at salg av konkrete boliger som har beboer
bør behandles av administrasjonen og ikke politisk.
Når det gjelder boligplanlegging generelt, er rådet opptatt av at det må legges til rette
fellesarealer i boligområder/nærområder til lek og rekreasjon.
Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen

Saken er satt opp på sakslisten til formannskapet 12.mars.
Etter en innledning fra leder Mari Botterud, ga rådet følgende uttalelse:
«Rådet mener det er viktig med felles mål og prinsipper for saksbehandlingen og støtter
spesielt fokuset på klart språk i saksbehandlingen. «Vær klar- plakaten» bør stå sentralt hos
alle som er saksbehandlere slik at det som presenteres blir lett å forstå for alle. Jfr. «Vær klarplakaten»
 Klart språk fremmer demokratiet og rettssikkerheten
 Klart språk sparer tid og penger
 Klart språk skaper tillitt
Eventuelt.
Invitasjon fra IMDI til regionalt dialogmøte på Gjøvik 19.03.2019.
Det er ønskelig at Flerkulturelt råd er representert.
Saeid Najafi og Mari Botterud melder seg på. Invitasjon oversendes til et medlem og et
varamedlem med anmodning om at de melder seg på hvis de har mulighet.
Mari Botterud
Leder
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