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Merknader:   
Dessuten møtte tjenesteleder Gerd Hvoslef som også 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 
23.05.2019. 
Etter drøfting ble det besluttet å avgi uttalelse til K-sak 55/2019: Barnehageopptak 2019/2020 
-Behov for økning i barnehageplasser. Øvrige saker ble tatt til orientering. 
 
K-sak 55/2019. 
Flerkulturelt råd støtter formannskapets innstilling i saken. Flerkulturelt råd ser det som svært 
viktig at det nå tas tak i utfordringene knyttet til mangel på barnehageplasser i kommunen 
ved å foreslå tilleggsbevilgning for å kunne øke antall plasser. Flerkulturelt råd viser for øvrig 
til at mangel på barnehageplasser ble satt på dagsorden i Flerkulturelt råd i tre møter i 2018 
og rådet ga bl.a. følgende innspill til budsjett – økonomiplan for 2019 – 2022: 
«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 
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.» 
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Eventuelt. 
Leder Mari Botterud foreslo at det avholdes et åpent møte i regi av Flerkulturelt råd  i 
september/oktober. Møtet bør gjennomføres før det skal velges medlemmer til rådet for ny 
valgperiode. Aktuelt tema for møtet: Husbankordninger/ boligkarriere, ev. andre tema  
 
 
 
 


