
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Flerkulturelt råd 
 

Møtested: Rådhuset – møterom 
Lågen/kommunestyresalen 

    

Møtedato: 15.10.2019 Tid: 14:30 - 16:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Mari Helene Botterud  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Medlem Asseyr Handulle Forfall 
Medlem Saeid Najafi  
Medlem Lamya Al-Safadi  
Medlem 
Varamedlem 

Nashiba Ahmed 
Ahmed Dashnewerd 

 

 
 
Merknader:   
Tjenesteleder Helse og familie Gerd Hvoslef møtte og førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen.  
 
 
Saker til politisk behandling 
Leder Mari Botterud gjennomgikk saker som foreligger til behandling i kommunestyret den 
24.10.2019. Sakene ble tatt til orientering. 
 
Frivillig melding. Frivillig melding er under utarbeidelse og skal behandles i kommunestyret på 
nyåret. Viktig at det nye rådet gir innspill til denne..  
 
 
Erfaringer med flerkulturelt råd denne kommunestyreperioden. 
I hht. vedtatt reglement, skal rådet bidra til: 
Økt mangfold og inkludering på ulike arenaer  
Synliggjøring av innvandrernes ressurser 
Økt bruk av innvandrernes ressurser 
Økt innsikt og forståelse 
 
Det framkom bl.a. følgende synspunkter:  
 Rådet har vært til gjensidig nytte for politikere og representanter for 

flyktninger/innvandrere 
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 Deltakelse i rådet har bidratt til økt innsikt og forståelse 
 Rådet har fungert som en læringsarena i demokratisk praksis  
 Rådet har gitt flyktninger/innvandrere muligheter til å komme med innspill til saker til 

politisk behandling  
 Gode erfaring med åpne møter i regi av rådet   
 I neste periode bør det følges opp med åpne møter med ulike tema av særlig 

betydning for flyktninger/innvandrere  
 
 
Bosetting av flyktninger, status og utfordringer 
Tjenesteleder orienterte kort. Inneværende år er det så langt bosatt 6 av de 12 som 
kommunestyret har vedtatt å bosette. Det er usikkert om /når flere kommer i år. 
Det viktigste i bosettingsarbeidet er god språkopplæring og introduksjonsprogram som er 
tilpasset den enkelte flyktnings behov og et tilstrekkelig at antall barnehageplasser. Noen 
flyktninger trenger flere år på introduksjonsprogram og arbeidstreningsplasser før de er 
kvalifisert for ordinært arbeid. Det er derfor viktig å legge til rette for dette.  
 
 
Eventuelt 
 
Innlandet Flerkulturelle råd.  
Saeid Najafi og Ahemd Dashnewerd er nominert som representanter til Innlandet 
Flerkulturelle råd 
Valget skjer formelt i november.  
 
Flerkulturelt råd neste kommunestyreperiode. 
Nye medlemmer velges av det nye kommunestyret  
Hvordan rekruttere medlemmer til rådet neste periode? 
Representanter fra politikerne (3) foreslås av sine respektive partigrupper. 
Flyktninger/innvandrere har ingen egen organisasjon som kan foreslå representanter (4)  
så de må rekrutteres på annen måte.  Det ble drøftet alternativer.  
Noen i det sittende rådet opplyste at de kunne tenke seg å fortsette som vararepresentant 
eller representant. 
Sekretær noterte seg dette samt fikk innspill til nye aktuelle kandidater som ev. kan 
forespørres.  
 
Flerkulturelt råd inneværendekommunestyreperiode. 
Leder Mari Botterud takket representantene for aktiv deltakelse i det første Flerkulturelle 
rådet i Øyer kommune. 
 
 
Mari Botterud 
Leder 
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