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MØTEPROTOKOLL 
 

Flerkulturelt råd 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 19.10.2016 Tid: 14:00 - 16:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Mari Helene Botterud  
Medlem Ole Hageløkken Forfall 
Medlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Medlem Asseyr Handulle Forfall 
Medlem Saeid Najafi  
Medlem Lamya Al-Safadi  
Medlem Nashiba Ahmed  
Varamedlem Ahmed Dastnewerd  
 

 
 
Merknader:   
Dessuten møtte sektorleder Gerd Hvoslef som også førte protokollen og Henning 
Holmebakken under orienteringssak om Øyer næringsråd, Lillehammer regionen Vekst 
 
Ingen merknader til innkallingen 
 
Ingen merknader til sakslista 
 
Ingen merknader til protokollen  
 
 
Mari Botterud 
Leder 
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3/16   
ORIENTERINGSSAKER   
 

Informasjon om Øyer næringsråd, Lillehammer regionen Vekst, arbeidsmarkedet 
Henning Holmebakken  orienterte .  Han er ansatt i Lillehammer regionen Vekst , et felles 
næringsutviklingsmiljø for kommunene i Lillehammer, Øyer og Gausdal som er lokalisert til 
Lillehammer. Holmebakken har et særlig ansvar for næringsutviklingen i Øyer og har derfor 
faste dager hvor han er til stede i Øyer. Han er sekretær for Øyer næringsråd.   Han orienterte 
om arbeidsmarkedet og muligheter i Øyer og regionen og om nødvendigheten av å sikre seg 
god nok kunnskap og samarbeide dersom man vil starte opp med virksomhet selv. 
Lillehammer – regionen Vekst  tilbyr etablererkurs   og kan være en veileder  og 
samtalepartner for de som ønsker det.   
Lillehammer regionen Vekst har nå Grunderdager  som motivasjon for potensielle  grundere. 
 
Flerkulturelt råd ga uttrykk for at orienteringen var nyttig og ønsker at flere kan få samme 
informasjon.  
 
Nasjonal integreringskonferanse . 
Saeid Najafi,  Lamya Al-Safadi,  og Ahmed Dashnewerd  orienterte fra den   
nasjonal integreringskonferanse i Oslo  18. oktober. Konferansen hadde vært svært 
inspirerende  for deltakerne. De  erfarte  at det er mange kommuner som ikke har 
Flerkulturelt råd slik som i Øyer , og understreket at det er bra at vi har det i Øyer . De hadde 
deltatt på seminarer om : Integrering i skolen, Frivillighetens  og kulturens rolle i 
integreringsarbeidet og Motvirkning av parallelle samfunn , holdninger til norske verdier, vold 
i nære relasjoner og foreldreskap i  Norge .  
 
Planlegging av åpent møte  
Flerkulturelt råd ønsker å ha et åpent møte der det orienteres om hva Flerkulturelt råd er,  
målsetting  for rådets arbeid,  arbeids- og ansvarsområder.  Det er også ønskelig at tema 
knyttet til  
arbeid settes  på dagsorden.   Det ble besluttet å  arrangere et åpent møte med informasjon 
om Flerkulturelt råd  og  invitere  bl.a. Øyer næringsråd  for å få generell  orientering  om 
etablererkurs  mm.  Endelig program utarbeides av  leder og sekretær.  
Tidspunkt for møtet:   Tirsdag 22. november kl.18.00   
 
Eventuelt:  
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Flerkulturell konferanse 
Oppland fylkeskommune inviterer til Flerkulturell  konferanse  24. november . 
De som ønsker de og har mulighet fra Flerkulturelt råd kan melde seg på. Konferansen er 
gratis. 
Sekretær ønsker tilbakemelding om hvem som melder seg  på.  
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