
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Flerkulturelt råd 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 25.10.2017 Tid: 14:00 - 15:45 

 
 
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  
Medlem Nashiba Ahmed  
 

 
 
Merknader:   
Sektorleder Familie og inkludering Gerd Hvoslef møtte og førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte 
 
 
 
Plan for integrering og inkludering  - gjennomgang av handlingsprogram 
Tiltak i handlingsprogrammet for perioden 2015 -2019 ble gjennomgått.  
Tiltak er i stor grad gjennomført i tråd med prioriteringer i handlingsprogrammet. På noen 
områder er forutsetninger for mål og tiltak nå endret slik at det i neste økonomiplanperiode 
kan bli et litt annet fokus innenfor noen områder. Tiltak for å kvalifisere flest mulig for arbeid 
er fortsatt det mest sentrale.  
 
Migrasjonshelseprosjekt 
Øyer kommune har mottatt midler til et migrasjonshelseprosjekt i. Det er ønskelig med 
representasjon fra brukere. Det ble foreslått å spørre varamedlemmer (en mann og en 
kvinne) om å delta. 
 
Planlegging /ønsker om arrangement 
Det ble drøftet hva som kunne være mest aktuelt av arrangement denne høsten.  Videre om 
arrangementet  bør være i regi av Flerkulturelt råd eller om» frivillig gruppa»  eller andre 
kunne utfordres på å ta  ansvar for gjennomføring. Det ble konkludert med at et sosialt 
arrangement  er mest aktuelt nå. Det ble vist til gode erfaringer med tidligere arrangement i 
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kommunen som har vært gjennomført av frivillige. Leder Mari Botterud tar kontakt med 
aktuelle frivillige om saken. 
 
Eventuelt 
Rådet har mottatt invitasjon fra Oppland fylkeskommune om deltakelse på Flerkulturell 
høringskonferanse den 15. november. Programmet ble gjennomgått.   
Mari Botterud,  Lamya Al-Safadi,  Nusiba Ahmed , Asseyr Handulle og Saeid Najafi ønsker å 
delta. Program oversendes på epost til alle, - også vararepresentanter 
Møte i Flerkulturelt råd den 15. november utgår da  tidspunktet sammenfaller  med 
konferansen.  

 

 

 

Mari Botterud 
Leder 
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