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Ingen
Sammendrag:
Det velges medlemmer og varamedlemmer til flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
Valg og sammensetning
Flerkulturelt råd skal ha 7 medlemmer med minst 40 % representasjon fra hvert kjønn.
Rådet har slik sammensetning:
 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret
 4 innvandrere med varamedlemmer, disse må ha oppholdstillatelse. Kandidatene
foreslås av innvandrerorganisasjoner/innvandrergrupper og enkeltpersoner. Det
forventes at medlemmene har tilstrekkelig norskkunnskaper til å sette seg inn i
sakspapirer og delta i drøftinger. Rådsmedlemmenes ansvar som ombud for
innvandrere vektlegges.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer (ikke personlige) for den
kommunale valgperioden.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Rådet for opplæring ved oppstart av valgperioden.
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver
Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår
innvandrernes behov og interesser. Rådet er et rådgivende organ på systemnivå og skal
ikke gi råd i saker som gjelder enkeltindivider.
Rådet skal fungere som en læringsarena for innvandrere i norsk demokratisk praksis og som
en læringsarena for politikere og administrasjon i saker som angår innvandrernes forhold til
kommunen.
Rådet skal bidra til






Økt mangfold og inkludering på ulike arenaer
Synliggjøring av innvandrernes ressurser
Økt bruk av innvandrernes ressurser
Økt innsikt og gjensidig forståelse.

Rådet skal ha til uttalelse alle saker som angår innvandrere i kommunen i god tid før de
behandles i de folkevalgte organene.
Rådet kan fritt ta opp saker de ønsker å uttale seg om.
Følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer er fremmet fra Flerkulturelt råd
2015 -2019:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Basim A.J. Al-Rammahi (M)
Sayed Alhaj Abo (M)
Madi Kasim (M)
Ahmad Dashnewerd (M)
Alaa Taleb (K)
Lamya Al-Safadi (K)
Diala Mpoyi (K)
………………………….
Vurdering:
Saken legges frem til behandling uten innstilling.

