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 Årsmelding 2018  
 
Flerkulturelt råd. 
Flerkulturelt råd ble opprettet ved kommunestyrevedtak i 2016, k-sak 19/16 
 
Rådets funksjon: 
Arbeids – og ansvarsområde: 

• Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår 
innvandrernes behov og interesser 

       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  

 
Møter:  
Det er avholdt 5 møter i 2018 og behandlet 8 saker.  For øvrig ble det lagt fram flere 
orienteringssaker for rådet.  
 
Representanter:  
Leder: Mari Botterud  
 
Øvrige medlemmer: Ole Hageløkken, Anne Magnhild Braastad Lie   
                                     Asseyr Handulle, Saeid Najafi, Lamya Al-Safadi, Nashiba Ahmed           
  
 
 

Møte 12.03.2018  

 
Valg av representanter til brukerutvalget for NAV. 
Saeid Najafi ble valgt til representant og Lamya Al-Safadi til vararepresentant 
 

Plan for innhold og aktiviteter i regi av Flerkulturelt råd i 2018 ble drøftet og planlagt  

 
Politisk organisering i Øyer.  
Rådet gjennomgikk spørsmål fra saksutvalget oppnevnt av kommunestyret og ga flg.  
tilbakemeldinger: 

 
Hvor godt fungerer ordningen med et Flerkulturelt råd? 
 
 
 



 
 
 
 
Tilbakemeldingen fra medlemmene er at Flerkulturelt råd fungerer godt. Det oppleves positivt for 
både politikere og innvandrere å ha en arena for dialog og læring. Rådet bidrar bl.a. til økt innsikt 
og forståelse og til synliggjøring av innvandreres ressurser.  
 
I dag har Flerkulturelt råd 7 medlemmer. Hvor mange representanter bør Flerkulturelt Råd ha 
etter neste kommunevalg?   
7 medlemmer med varamedlemmer 
 
Møtehyppighet. Hvor ofte bør rådet ha møter?  
Minimum 4 ganger pr. år ellers møter i forkant av formannskapsmøtene når det er saker hvor rådet 
skal uttale seg  
 
Annet som Flerkulturelt råd ønsker å gi saksutvalget tilbakemelding på? 
Det er fint om rådet kan få presentere seg for kommunestyret for eksempel en gang pr. år. 
   
 

 

Møte 09.04.2018 

 
Årsmelding 2017 

Rådet godkjente årsmeldingen. 

 
Åpent møte  

Åpent møte 25.04 ble planlagt. 

 

IMDI – invitasjon til regionalt dialogmøte.  

Rådet besluttet å delta med 4 representanter. 

 

Barnehageplasser i Øyer. 

Utfordringer med mangel på barnehageplasser ble tatt opp av representanten Lamya Al-Safadi. 

Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse:  

«Flerkulturelt råd er kjent med at det ikke har vært nok barnehageplasser i kommunen i 
barnehageåret 2017/2018. Flere barn har stått på venteliste. Dette får konsekvenser for barna, men 
også for voksne flyktninger (foreldre) som ikke får startet på introduksjonsprogrammet. Flerkulturelt 
råd ber om at dette blir fulgt opp slik at det kan tilbys barnehageplasser fra høsten 2018.»  
 

 

Møte 14.05.2018  

 
Evaluering av Åpent møte.    

Det ble konkludert med at det bør være flere slike arrangement i året. 

 

Orientering fra regionalt dialogmøte for innvandrerorganisasjoner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tilstandsrapport skole.  

Rådet ga følgende uttalelse 

«Flerkulturelt råd tar tilstandsrapporten til orientering. 
 Rådet har merket seg de gode resultatene som framgår av tilstandsrapporten og har ellers følgende 
kommentarer:  
Flerkulturelt råd er opptatt av at det må sikres gode overganger fra grunnskole til videregående 
skole og oppfølging gjennom det videregående løpet for de som har behov for det.   
Flerkulturelt råd ber om at det blir vurdert om innspill fra foreldre og elever kan gis plass i 
tilstandsrapporten. 
Flerkulturelt råd er opptatt av at det må sikres tilstrekkelig lærertetthet på de laveste skoletrinnene.» 
 
Årsregnskap 2017 
Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar årsregnskap 2017 til orientering.» 
 
Finansrapport pr. 31.12.2017 
 Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar Finansrapport pr. 31.12.2017 til orientering» 
 
Års rapportering 2017 
Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar Års rapportering 2017 til orientering.» 
 
 
 

Møte 15.10.2018 

 
Orienteringssaker: 
Introduksjonsprogram /Arbeid/sysselsetting - status sog utfordringer. 

Nasjonal integreringskonferanse – innhold ble gjennomgått og drøftet   

 
Budsjett og økonomiplan.  
Rådet ga følgende uttalelse: 
 
«Flerkulturelt råd er opptatt av at følgende områder blir prioritert i budsjett- og 
økonomiplanperioden: 
 
Barnehageplasser:  
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. 
 
Praksisplasser, lærlingeplasser: 
Flerkulturelt råd vurderer det som svært viktig at Øyer kommune tilrettelegger for etablering av   
praksisplasser og lærlingeplasser i kommunale virksomheter. Videre at det gjennom dialog og 
samarbeid også   bidras til dette innenfor det private næringslivet «. 
 
 



 

 

Møte 19.11. 2018  

 
Orienteringssaker. 

Leder orienterte om oppfølging av sak: Arbeid og sysselsetting – samarbeid med næringslivet. 

IMDI – frivillighetskonferanse: Leder påmeldt på sammen med styreleder for frivillighetssentralen. 

 

Økonomiplan 2019 -2022. Årsbudsjett 2019 

Rådet vedtok følgende uttalelse:  

«Flerkulturelt råd ser positivt på at økning i antall barnehageplasser og bemanning i barnehagene 
er prioritert i budsjett- og økonomiplan.. 
Rådet registrerer at flere enheter i kommunen tar imot lærlinger og personer som trenger 
språkpraksis mv.  Rådet ser positivt på dette og vil understreke at alle enheter i kommunen bør 
tilrettelegge for det.  
Rådet vil påpeke at når kommunen kjøper tilbud fra Lillehammer læringssenter, er det er viktig å 
påse at tilbudet som gis der praksisrettet for de som ikke har grunnleggende skolegang fra 
hjemlandet.  
Flerkulturelt råd mener det bør tilrettelegges for sommerjobber til ungdom i kommunen ved å 
prioritere ressurser til dette. 
For øvrig har rådet merket seg at det i tjenestebeskrivelsene er fokusert på det positive ved å ha et 
flerkulturelt miljø i kommunen «    
 

 

Annet: 

 
Åpent møte 

Flerkulturelt råd arrangerte et åpent møte i 2018 (25.04.2018).  

 

Konferanser 

Representanter fra Flerkulturelt råd deltok på følgende konferanser i regi av IMDI:  

Regionalt dialogmøte og Frivillighetskonferansen  

 

 

 

 

 

Mari Botterud (sign)                    Ole Hageløkken (sign)  Anne Magnhild B. Lie (sign.) 

Leder 

 

Asseyr Handulle(sign.)       Saeid Najafi(sign.)     Lamya Al-Safadi(sign.)       Nashiba Ahmed (sign) 


