
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Flerkulturelt råd 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 15.10.2018 Tid: 14:30 - 16:30 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Mari Helene Botterud  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Medlem Asseyr Handulle  
Medlem Saeid Najafi  
Medlem Lamya Al-Safadi Forfall 
Medlem Nashiba Ahmed Forfall 
 
 
 
Merknader:   
Dessuten møtte leder for sektor Familie og inkludering Gerd Hvoslef som også førte 
protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknader til protokollen  
 
 
Orienteringssaker 
 
Introduksjonsprogram/arbeid/sysselsetting – status og utfordringer  
Sektorleder orienterte. 
Orienteringen ble tatt til etterretning  
 
Den nasjonale integreringskonferansen 19.09.2018 
Deler av programmet fra konferansen ble hentet opp fra  nett TV og drøftet i møtet.  
 
Sak 7/2018 Budsjett og økonomiplan – innspill  
Rådet ga følgende følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd er opptatt av at følgende områder blir prioritert i budsjett- og  
økonomiplanperioden: 
 
Barnehageplasser:  
Flerkulturelt råd mener det må prioriteres å øke antallet barnehageplasser i kommunen. 
Barnehageplass er viktig for barnas sosiale og språklige utvikling. Uten barnehageplass får 
heller ikke foreldre startet opp på introduksjonsprogram.  Kommunen har ansvar for å 
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tilrettelegge introduksjonsprogram for flyktninger så snart som mulig og senest innen 3mndr. 
etter bosetting Dette har ikke latt seg realisere for alle flyktninger det siste året pga mangel 
på barnehageplasser. 
Det vises også til uttalelse fra Flerkulturelt råd i møte 09. 04.2018 vedr. samme sak. 
 
Praksisplasser, lærlingeplasser: 
Flerkulturelt råd vurderer det som svært viktig at Øyer kommune tilrettelegger for etablering  
av   praksisplasser  og lærlingeplasser i kommunale virksomheter. Videre at det gjennom 
dialog og  samarbeid også  bidras til dette innenfor  det private næringslivet. 
 
Eventuelt. 
Varamedlem: 
Et varamedlem til Flerkulturelt råd er flyttet fra kommunen. Varamedlemmet vil bli bedt om å 
søke fritak fra vervet slik at det kan bli oppnevnt et nytt medlem.  
 
Møtetidspunkt: 
Sekretær tar kontakt med de som har meldt forfall (mangler tilsyn med barn) for å avklare om 
det er aktuelt med et annet  møtetidspunkt  
 
Arbeid- og sysselsetting - samarbeid med næringslivet. 
Flerkulturelt råd ønsker et samarbeid med næringslivet for informasjon og dialog. Rådet har 
tidligere arrangert  åpne møter hvor representanter fra næringslivet har hatt orienteringer.  
Leder tar nå kontakt med hhv.  Øyer næringsråd og landbruksorganisasjonen i kommunen  
med ønske om at rådet kan få delta på et av deres møter.  
 
 
 
Mari Botterud 
Leder 
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