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Møte i  Flerkulturelt råd den 20.11.2019 - Sak: 5/19 
 
Økonomisjef Anne H. Jordet orienterte om kommunedirektørens forslag til økonomiplan og 
årsbudsjett. Orienteringen ble gitt felles til Flerkulturelt råd, Rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og eldrerådet. 
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal behandles i formannskapet 21.11. Deretter legges det ut på 
høring før endelig behandling i kommunestyret i desember.  
 
Etter orientering og spørsmålsrunde fortsatte Flerkulturelt råd drøftinger i eget møte.  
 
Vedtak i Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råds uttalelse: 
«Generelt. 
Flerkulturelt råd opplever at økonomiplan/budsjett er presentert på en god og oversiktlig 
måte  
i det foreliggende dokumentet. 
Rådet vil ellers gi følgende innspill til driftsbudsjettet: 
 
Voksenopplæring:  
Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens forslag om å etablere voksenopplæring i egen 
regi i Øyer kommune. Representanter for flyktningene i rådet mener ut i fra erfaring at et 
læringssenter lokalisert i egen kommune gir flest gevinster. 
 
Arbeidstrening/språktrening  
Flerkulturelt råd registrer at det i økonomiplandokumentet er satt fokus på at Øyer kommune 
som organisasjon må bli bedre til å tilrettelegge for at flere flyktninger kan bli tatt inn på 
arbeids- og språktrening i kommunale enheter/arbeidsplasser. Det er viktig at dette blir 
realisert.  
Det lokale næringslivet er også en helt sentral aktør og samarbeidspartner som kan tilby 
arbeidstrening og arbeidsplasser. Flerkulturelt råd vil selv ta initiativ til åpne møter med bl.a. 
Næringsrådet, Lillehammer region vekst og primærnæringene v/ Bondelaget og 
småbrukerlaget for  
 informasjonsutveksling og stimulere til videre kontakt og samarbeid. 
  
Barnehageplasser:  
Flerkulturelt råd ser svært positivt på at det er lagt inn helårseffekt på økningen i antall 
plasser i barnehagene. Tilstrekkelig antall plasser og med et innhold som gir barna et godt 
grunnlag i norsk språk før oppstart i grunnskolen, er vesentlig for barnas videre læring 
 
Boliger:  
Flerkulturelt råd er opptatt av at kommunens vedtatte boligstrategi følges opp gjennom bl.a. 
salg av kommunale boliger til familier som leier bolig i dag. Dette er også foreslått i 
økonomiplanen.  
Rådet vil påpeke at om kjøp skal kunne finansieres må det være tilstrekkelig med 
startlånmidler og boligtilskudd til videreformidling.  
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Brukermedvirkning:  
Flerkulturelt råd er opptatt at brukermedvirkning må stå sentralt i all planlegging og 
gjennomføring av tiltak i kommunen og at bl.a. flyktningers erfaringer og kompetanse blir 
brukt.  
 
Stipendordning. 
Flerkulturelt råd ser det som positivt at det etableres en stipendordning i kommunen som kan 
være et viktig bidrag for å rekruttere sykepleiere og sikre kompetanse, men ser det som 
ønskelig om ordningen etter hvert kan utvides med et større beløp og til å omfatte flere 
yrkesgrupper.» 
 


