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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  INKLUDERINGS- OG INTEGRERINGSRÅD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  20.03.2017  

Tid:   16:00 

 

 

TEMAMØTE 

Hole og Ringerike Røde Kors sitt arbeid for integrering v/ daglig leder Ståle 

Trevland. 

 

 

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. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

3/17 17/366     

  Inkluderings- og integreringsrådet - Utkast til nye vedtekter    

 

4/17 17/1107     

  Nye medlemmer til Integrerings- og inkluderingsrådet    

 

5/17 17/1109     

  Lokaler til kulturaktiviteter    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 13.03.2017 

Stein Roar Eriksen 

leder 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Side 2 av 6   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/366-3   Arkiv: 217  

 

Inkluderings- og integreringsrådet - Utkast til nye vedtekter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Inkluderings- og integreringsråd 20.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innspill til nytt reglement med en avgrensing og presisering av Inkluderings- og 

integreringsrådets oppgaver godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings- og integreringsrådet vedtok i Sak 2/17 inn for at reglementet for rådet skal 

revideres. 

 

Beskrivelse av saken 

Det legges opp til at rådet gjennomgår og kommer med innspill til endringer som bør gjøres ut 

fra erfaringene etter 1. driftsår.  

Endringene vil i hovedsak dreie seg om rådets oppgaver, som i reglementet er beskrevet nokså 

omfattende.  Det legges fram et utkast til nye vedtaket i møte og deltakerne komne med sine 

innspill. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

IIR – Sak2/17 Revisjon av vedtekter 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig å gjøre en grenseoppgang mellom rådets oppgaver, 

kommunens oppgaver og frivillige lag og organisasjoner sine oppgaver. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/17 

 Side 3 av 6   

 

Vedlegg 

 

Det gjeldende reglement for Inkluderings- og integreringsrådet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  4/17 

Side 4 av 6   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1107-1   Arkiv:   

 

Nye medlemmer til Integrerings- og inkluderingsrådet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Inkluderings- og integreringsråd 20.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidet med å få nye kandidater til Integrerings- og inkluderingsrådet tas til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Integrerings- og inkluderingsrådet vedtok i Sak 2/17 å rekruttere nye medlemmer til rådet. 

Medlemmer med lavt oppmøte i 2016 tilskrevet og bedt om å bekrefte om de fortsatt vil være 

medlemmer eller varamedlemmer til rådet. 

Når dette er avklart blir det gått ut, slik reglementet beskriver, for å rekruttere nye kandidater.   

Status for dette arbeidet blir gitt i møtet.  

Det er kommunestyret som oppnevner medlemmer til råd og utvalg. 

 

. 

Rådmannens vurdering 

Rådsmedlemmene oppfordres også til å komme med forslag til nye kandidater, som kan 

kontaktes. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 



  Sak 5/17 

 

 Side 5 av 6   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1109-1   Arkiv:   

 

Lokaler til kulturaktiviteter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Inkluderings- og integreringsråd 20.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken om lokaler til kulturaktiviteter tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Medlemmer av Inkluderings- og integreringsrådet har etterspurt lokaler til foreningenes 

arrangementer og aktiviteter. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har et rikt foreningsliv og foreningene nytter mange ulike lokaler til 

aktivitetene sine. Neon har private ordninger og avtaler og noen leier lokaler av kommunen til 

aktiviteter og arrangement.  

 

I Ringerike kommune sitt utkast til kulturplan er det et mål om at kommunen skal ha 

tilgjengelige kulturarenaer for et mangfold av kulturuttrykk. 

Videre peker planutkastet på at behovene varierer, og at det er viktig at kommunens 

innbyggere har tilgang på ulike arenaer tilpasset aktiviteten. 

Planutkastet legger videre opp til å kartlegge arenabehov og muligheter. Det fokuseres på 

mangfold, og at en sikrer et bredt spekter av kulturuttrykk og tilgang på arenaer i samarbeid 

med private og frivillige.  

 

Kulturplanen kommer opp til endelig behandling i april. Med forbehold om at planen blir 

godkjent blir det kartlegging av lag og foreninger sine behov for ulike arenaer/lokaler til 

høsten. 

 

I dag tilbyr ulike aktører som blant annet biblioteket, Ringerike Kultursenter, Kulturstiftelsen 

Fengslet og skolene, lokaler til lag og foreninger. For de kommunale lokalene er utleieansvaret 

delegert til enhetsleder. Leiesatsene for de ulike lokalene er fastsatt av kommunestyret i 

betalingsreglementet. 

 

Når det gjelder kommunale støtteordninger for frivillige foreninger, tildeles driftstilskudd en 

gang i året etter søknad. Det kan og søkes om økonomisk støtte til åpne arrangementer 

gjennom hele året. Ringerike kommune sine nettsider inneholder informasjon og 

søknadsskjema for disse mulighetene. 

 

 



  Sak 5/17 

 

 Side 6 av 6   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har stor forståelse for lag og foreninger sitt behov for og ønske om egnede arenaer 

og lokaler til aktivitetene sine. På kort sikt vises det til eksisterende kommunale eller private 

lokaler. På noe lengre sikt, vil behov for arenaer kartlegges til høsten, og resultatet av den vil 

danne grunnlag for videre arbeid med arenautvikling i kommunen. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Inkluderings- og integreringsråd 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/366-3   Arkiv: 217  

 

Inkluderings- og integreringsrådet – Arbeid med nytt reglement 
 

Forslag til vedtak: 

 

Innspill til nytt reglement med en avgrensing og presisering av Inkluderings- og 

integreringsrådets oppgaver godkjennes. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings- og integreringsrådet vedtok i Sak 2/17 inn for at reglementet for rådet skal 

revideres. 

 

Beskrivelse av saken 

Det legges opp til at rådet gjennomgår og kommer med innspill til endringer som bør gjøres 

ut fra erfaringene etter 1. driftsår.  

Endringene vil i hovedsak dreie seg om rådets oppgaver, som i reglementet er beskrevet 

nokså omfattende.  Det legges fram et utkast til nye vedtaket i møte og deltakerne komne 

med sine innspill. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

IIR – Sak2/17 Revisjon av vedtekter 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig å gjøre en grenseoppgang mellom rådets oppgaver, 

kommunens oppgaver og frivillige lag og organisasjoner sine oppgaver. 

 

Vedlegg 

 

Det gjeldende reglement for Inkluderings- og integreringsrådet 

 

 

 



 

 Ringerike kommune, 10.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 









 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Inkluderings- og integreringsråd 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1107-1   Arkiv:   

 

Nye medlemmer til Integrerings- og inkluderingsrådet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidet med å få nye kandidater til Integrerings- og inkluderingsrådet tas til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Integrerings- og inkluderingsrådet vedtok i Sak 2/17 å rekruttere nye medlemmer til rådet. 

Medlemmer med lavt oppmøte i 2016 tilskrevet og bedt om å bekrefte om de fortsatt vil være 

medlemmer eller varamedlemmer til rådet. 

Når dette er avklart blir det gått ut, slik reglementet beskriver, for å rekruttere nye 

kandidater.   

Status for dette arbeidet blir gitt i møtet.  

Det er kommunestyret som oppnevner medlemmer til råd og utvalg. 

 

. 

Rådmannens vurdering 

Rådsmedlemmene oppfordres også til å komme med forslag til nye kandidater, som kan 

kontaktes. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Inkluderings- og integreringsråd 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1109-1   Arkiv:   

 

Lokaler til kulturaktiviteter  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken om lokaler til kulturaktiviteter tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Medlemmer av Inkluderings- og integreringsrådet har etterspurt lokaler til foreningenes 

arrangementer og aktiviteter. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har et rikt foreningsliv og foreningene nytter mange ulike lokaler til 

aktivitetene sine. Neon har private ordninger og avtaler og noen leier lokaler av kommunen til 

aktiviteter og arrangement.  

 

I Ringerike kommune sitt utkast til kulturplan er det et mål om at kommunen skal ha 

tilgjengelige kulturarenaer for et mangfold av kulturuttrykk. 

Videre peker planutkastet på at behovene varierer, og at det er viktig at kommunens 

innbyggere har tilgang på ulike arenaer tilpasset aktiviteten. 

Planutkastet legger videre opp til å kartlegge arenabehov og muligheter. Det fokuseres på 

mangfold, og at en sikrer et bredt spekter av kulturuttrykk og tilgang på arenaer i samarbeid 

med private og frivillige.  

 

Kulturplanen kommer opp til endelig behandling i april. Med forbehold om at planen blir 

godkjent blir det kartlegging av lag og foreninger sine behov for ulike arenaer/lokaler til 

høsten. 

 

I dag tilbyr ulike aktører som blant annet biblioteket, Ringerike Kultursenter, Kulturstiftelsen 

Fengslet og skolene,  lokaler til lag og foreninger. For de kommunale lokalene er 

utleieansvaret delegert til enhetsleder. Leiesatsene for de ulike lokalene er fastsatt av 

kommunestyret i betalingsreglementet. 

 



Når det gjelder kommunale støtteordninger for frivillige foreninger, tildeles driftstilskudd en 

gang i året etter søknad. Det kan og søkes om økonomisk støtte til åpne arrangementer 

gjennom hele året. Ringerike kommune sine nettsider inneholder informasjon og 

søknadsskjema for disse mulighetene. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har stor forståelse for lag og foreninger sitt behov for og ønske om egnede 

arenaer og lokaler til aktivitetene sine. På kort sikt vises det til eksisterende kommunale eller 

private lokaler. På noe lengre sikt, vil behov for arenaer kartlegges til høsten, og resultatet av 

den vil danne grunnlag for videre arbeid med arenautvikling i kommunen. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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