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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  04.04.2017  

Tid:   12:00 

 

TEMAMØTE: 

12:00 Oppmøte Rådhuset 

12:15 Nytt dagsenter Austjord 

13:00 Helseavdeling på transittmottaket på Hvalsmoen 

13:20 Avreise Hvalsmoen 

13:35 Slettåker (med småhus) 

14:00 Avreise Slettåker 

14:15 Norderhov 

14:40 Avreise Norderhov 

14:50 Ve terrasse 

15:10 Avreise Ve terrasse 

15:20 Bespisning 

16:00 Hovedkomitèmøte Rådhuset. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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veien videre  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.04.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om status og veien videre i innovasjonsprosjektet «Integrering av flyktninger», tas 

til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Prosjektet ble startet som et samarbeidsprosjekt på tvers av sektorene Oppvekst, Barn og unge 

og Helse og omsorg. Prosjektet ble meldt på Innovasjonsløft (drevet av Rådet for 

Ringeriksregionen) sitt femte program og har det siste halve året utviklet seg i tett samarbeid 

med ressurspersoner i Innovasjonsløft.  

 

Beskrivelse av saken 

Statistikk viser en tendens hvor det er utfordrende for flyktninger og komme ut på 

jobbmarkedet. Flyktningene opplever i tillegg isolasjon og at det er vanskelig å komme i 

kontakt med lokalbefolkningen. Organiserte aktiviteter for flyktninger er ofte med og for 

flyktninger, og det bidrar lite til integrering. I prosjektet jobbes det med hvordan kommunen og 

ulike samarbeidspartnere i frivillig sektor og private aktører sammen kan forbedre arbeidet med 

inkludering.  

Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført to workshop. Den første var en workshop med 

12 flyktninger hvor både nye og tidligere flyktninger var representert. Tema for denne 

workshopen var flyktningers behov, hva som fungerer og hva som er utfordrende med 

inkludering i Ringerike. Den andre workshopen var sammensatt av politikere, frivillige, 

flyktninger, kultursektoren, oppvekstsektoren og privat næringsliv. Tema var hvilke løsninger 

som kan benyttes for å få til bedre inkludering. Disse to workshopene ble retningsgivende for 

mål og forlag til løsning i prosjektet.  

Ønskelige effekter fra prosjektet er at flyktninger opplever positiv identitet og sterkere 

tilhørighet til nærmiljøet og at de opplever et rausere og åpnere samfunn. 
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Status i prosjektet 

Undersøkelser i prosjektet viser at det er få kommuner som har lykkes godt med en integrering 

som engasjerer både flyktninger og lokalsamfunnet. Prosjektet tror at nøkkelen ligger i å legge 

til rette for menneskemøter. Gjennom gode møter mellom innbyggere og flyktninger reduseres 

barrierer og fordommer. Prosjektet erfarer at terskelen er høy for både innbyggere og nylig 

bosatte til å ta kontakt med hverandre, enten det er i barnehage, skole, aktivitet eller som nabo. 

Prosjektet ønsker å bidra til å skape arenaer som flere tar del i. På den måten kan tersklene for 

å ta kontakt med hverandre reduseres og flere vil oppleve den verdien det er å bli kjent på tvers 

av kulturer. Ved å skape flere arenaer og bidra til økt kontakt, så muliggjør det dannelse av et 

nettverk. Nettverk vil igjen hindre isolasjon, styrke mulighet for å komme ut i jobb og øke 

opplevelse av å være integrert i samfunnet. 

Prosjektet er i gang med å utvikle en App. Grunnen til at utvikling av en App ble valgt, er at 

dagens digitale samfunn er preget av stor informasjonsflyt på ulike digitale arenaer gjennom 

nettaviser, sosiale medier, nettsider m.m. Vi lever også i en tid der applikasjoner (App’er) er en 

vanlig del av den digitale informasjons- og interaktive verden. En App er noe som kan lastes 

ned til f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett og den blir brukt som en effektiv 

distribusjonskanal for et tydelig og oppgavefokusert innhold. Den er lettere å markedsføre enn 

f.eks. en hjemmeside på nettet, den er lettere å finne og den målrettede funksjonen til App’en 

er lettere tilgjengelig på eget utstyr og vil bli enkel å bruke i hverdagen. 

Prosjektet har funnet at det finnes ulike digitale løsninger i dag, men ingen løsninger 

koordinerer informasjon, aktiviteter og kontaktformidling samtidig. Den App-løsningen 

prosjektet har sett på, møter nettopp dette behovet. Den samler og koordinerer 

aktiviteter/tilbud fra frivillige og andre samarbeidspartnere, gir informasjon og vil være en 

kontaktformidler mellom flyktninger og lokalbefolkningen. Så langt er det laget en prototype 

som prosjektet ønsker å videreutvikle.  

Det er også laget en videofilm med flyktninger som prosjektet ønsker å videreutvikle. Videoen 

blir laget slik at man kan stykke den opp i kortere sekvenser. Disse kan brukes og deles på 

sosiale medier. Målet med videoene er å vise ansiktene til de som har behov for inkludering, 

bryte ned barrierer og senke terskelen for å ta kontakt med flyktninger.  

 

Rådmannens vurderinger/veien videre 

I første omgang arbeides det med en videreutvikling av App’en og videoene. Etter hvert vil det 

være behov for å markedsføre dette og formidle ut til alle interessenter. I tillegg ønsker 

prosjektet å etablere en bredere sammensatt prosjektgruppe med en nettverkskoordinator som 

kan arbeide med en politisk forankret helhetlig inkluderingsstrategi. Dette arbeides det videre 

med innenfor nåværende prosjektorganisering. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Reni Odden/Kristin Akre-Hansen, prosjektkoordinator 
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Arkivsaksnr.: 17/1170-1   Arkiv:   

 

INNOVASJONSPROSJEKT «Integrering av flyktninger» - Status og veien 

videre  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om status og veien videre i innovasjonsprosjektet «Integrering av flyktninger», 

tas til orientering. 

Innledning / bakgrunn 

Prosjektet ble startet som et samarbeidsprosjekt på tvers av sektorene Oppvekst, Barn og 

unge og Helse og omsorg. Prosjektet ble meldt på Innovasjonsløft (drevet av Rådet for 

Ringeriksregionen) sitt femte program og har det siste halve året utviklet seg i tett samarbeid 

med ressurspersoner i Innovasjonsløft.  

 

Beskrivelse av saken 

Statistikk viser en tendens hvor det er utfordrende for flyktninger og komme ut på 

jobbmarkedet. Flyktningene opplever i tillegg isolasjon og at det er vanskelig å komme i 

kontakt med lokalbefolkningen. Organiserte aktiviteter for flyktninger er ofte med og for 

flyktninger, og det bidrar lite til integrering. I prosjektet jobbes det med hvordan kommunen 

og ulike samarbeidspartnere i frivillig sektor og private aktører sammen kan forbedre arbeidet 

med inkludering.  

Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført to workshop. Den første var en workshop 

med 12 flyktninger hvor både nye og tidligere flyktninger var representert. Tema for denne 

workshopen var flyktningers behov, hva som fungerer og hva som er utfordrende med 

inkludering i Ringerike. Den andre workshopen var sammensatt av politikere, frivillige, 

flyktninger, kultursektoren, oppvekstsektoren og privat næringsliv. Tema var hvilke løsninger 

som kan benyttes for å få til bedre inkludering. Disse to workshopene ble retningsgivende for 

mål og forlag til løsning i prosjektet.  

Ønskelige effekter fra prosjektet er at flyktninger opplever positiv identitet og sterkere 

tilhørighet til nærmiljøet og at de opplever et rausere og åpnere samfunn. 



 

Status i prosjektet 

Undersøkelser i prosjektet viser at det er få kommuner som har lykkes godt med en 

integrering som engasjerer både flyktninger og lokalsamfunnet. Prosjektet tror at nøkkelen 

ligger i å legge til rette for menneskemøter. Gjennom gode møter mellom innbyggere og 

flyktninger reduseres barrierer og fordommer. Prosjektet erfarer at terskelen er høy for både 

innbyggere og nylig bosatte til å ta kontakt med hverandre, enten det er i barnehage, skole, 

aktivitet eller som nabo. Prosjektet ønsker å bidra til å skape arenaer som flere tar del i. På 

den måten kan tersklene for å ta kontakt med hverandre reduseres og flere vil oppleve den 

verdien det er å bli kjent på tvers av kulturer. Ved å skape flere arenaer og bidra til økt 

kontakt, så muliggjør det dannelse av et nettverk. Nettverk vil igjen hindre isolasjon, styrke 

mulighet for å komme ut i jobb og øke opplevelse av å være integrert i samfunnet. 

Prosjektet er i gang med å utvikle en App. Grunnen til at utvikling av en App ble valgt, er at 

dagens digitale samfunn er preget av stor informasjonsflyt på ulike digitale arenaer gjennom 

nettaviser, sosiale medier, nettsider m.m. Vi lever også i en tid der applikasjoner (App’er) er 

en vanlig del av den digitale informasjons- og interaktive verden. En App er noe som kan 

lastes ned til f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett og den blir brukt som en effektiv 

distribusjonskanal for et tydelig og oppgavefokusert innhold. Den er lettere å markedsføre 

enn f.eks. en hjemmeside på nettet, den er lettere å finne og den målrettede funksjonen til 

App’en er lettere tilgjengelig på eget utstyr og vil bli enkel å bruke i hverdagen. 

Prosjektet har funnet at det finnes ulike digitale løsninger i dag, men ingen løsninger 

koordinerer informasjon, aktiviteter og kontaktformidling samtidig. Den App-løsningen 

prosjektet har sett på, møter nettopp dette behovet. Den samler og koordinerer 

aktiviteter/tilbud fra frivillige og andre samarbeidspartnere, gir informasjon og vil være en 

kontaktformidler mellom flyktninger og lokalbefolkningen. Så langt er det laget en prototype 

som prosjektet ønsker å videreutvikle.  

Det er også laget en videofilm med flyktninger som prosjektet ønsker å videreutvikle. 

Videoen blir laget slik at man kan stykke den opp i kortere sekvenser. Disse kan brukes og 

deles på sosiale medier. Målet med videoene er å vise ansiktene til de som har behov for 

inkludering, bryte ned barrierer og senke terskelen for å ta kontakt med flyktninger.  

 

Rådmannens vurderinger/veien videre 

I første omgang arbeides det med en videreutvikling av App’en og videoene. Etter hvert vil 

det være behov for å markedsføre dette og formidle ut til alle interessenter. I tillegg ønsker 

prosjektet å etablere en bredere sammensatt prosjektgruppe med en nettverkskoordinator 

som kan arbeide med en politisk forankret helhetlig inkluderingsstrategi. Dette arbeides det 

videre med innenfor nåværende prosjektorganisering. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 



 Ringerike kommune, 14.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Reni Odden/Kristin Akre-Hansen, prosjektkoordinator 

 


	Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.04.2017
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 04.04.2017
	PS 11/17 INNOVASJONSPROSJEKT «Integrering av flyktinger» - Status og veien videre
	INNOVASJONSPROSJEKT «Integrering av flyktinger» - Status og veien videre



