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Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

Rapport fra årsmøtet i Buskerud innvandrerråd tas til orientering. 

 

  

 Beskrivelse av saken  

Årsmøte i Buskerud innvandrerråd ble avholdt 23. april.  

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud var invitert til årsmøtet.  

Årsmøtet behandlet årsberetning for 2016, regnskap for 2016 og budsjett 2017.  

To medlemmer fra Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike deltok på årsmøtet, og refererer 

muntlig fra møtet. 

 

 

Vedlegg 

Referat fra årsmøtet ettersendes når det foreligger. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet 

2. Utkast til nye vedtekter vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

Inkluderings- og integreringsrådet har gått gjennom og evaluert reglementet for rådet.  Det blir 

foreslått noen endringer og avgrensinger av rådets oppgaver.  Det blir også forelsått å forkorte 

navnet til rådet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings- og integreringsrådet ble opprettet i 2013. Nåværende råd ble oppnevnt etter 

kommunestyrevalget høsten 2015. Rådet ha gjennomgått reglementet og det foreslås noen 

endringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike har vært i funksjon i noen år og det er derfor 

naturlig å se på rådets oppgaver. 

Oppgavene omtales i §# og er todelte. Rådet skal være rådgivende og uttale seg i saker med 

spesiell betydning for innvandringsgrupper. Rådet kan og selv ta opp saker som angår 

innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen.  

 

Men i tillegg til dette tillegger det rådet å være arrangementsansvarlig for et flerkulturelt 

arrengement, og å drive et utstrakt informasjonsarbeid mot hele befolkningen og mot 

fellesskapets styrende organer. 

Disse siste oppgavene oppleves noe ambisiøse for rådets medlemmer. Infomasjonsarbeid også 

på dette feltet, ivaretas i stor grad av adminsitrasjonen Når det gjelde kulturarrengementer, så 

blir de arrangert både av frivillige organisasjomer og kommunale virksomheter, og i et 

samarbeid mellom disse.    
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Når det gjelder navnet på rådet, så inneholder det to positive begreper, inkludering og 

integrering, som i noen grad og er overlappende. Språklig sett er det et langt navn på et råd. 

Det foreslås derfor at en tar bort et av de to ordene, og kaller rådet for Integreringsrådet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at Inkluderings- og integreringsrådets viktigste oppgaver er å være 

et rådgivende organ og uttalepart, og ha anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets 

arbeidsområde. Forslaget til revidert reglement gir rådet både oppgaver og muligheter til å ha 

fokus på og bidra til god integrering.  

 

Vedlegg 

Forslag til revidert reglement for integreringsrådet  

Reglement for inkluderings- og integreringsrådet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Forarbeid til kommunal integreringsmelding  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Forarbeidene til kommunal integreringsmelding tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike kommunes handlingsprogram står det:  I 2017 blir det viktig å se på helheten og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering. Det vil bli lagt fram en 

integreringsmelding for kommunestyret 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med bosetting og integrering berører alle kommunale sektorer, frivillige 

organisasjoner, arbeidsplasser og innbyggerne i kommunen. Det blir lagt ned et stort arbeid på 

mange felt og dette inngår og i ulike kommunale sektorers planverk. 

. 

Det er likevel ønske om å lage en samlet framstilling som beskriver arbeidet på feltet og som 

kan legge føringer og målsettinger for arbeidet. 

 

Ringerike kommune er aktive på to eksterne arenaer for å få kompetanse og støtte i å 

forberede og utarbeide integreringsmeldingen.  

 

KS-nettverk 

Det ene er KS-nettverket for Bosetting, Kvalifisering og Inkludering. Nettverket startet opp 

høsten 2016 og fortsetter ut 2018. Cirka 20 kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark og 

Agder er med. Ringerike kommune deltar med tilsatte fra ulike sektorer. I tillegg deltar leder 

for Hovedutvalg for oppvekst og kultur og kommunalsjef for skole og kultur. 

Nettverket har samlinger med et bredt fokus, og har oppgaver som skal løsese underveis. Hittil 

har Ringerike fokusert på samarbeidet med frivillige organisasjoner. Det er planlagt et møte 

mellom kommunen og organisasjoner som driver et aktivt integreringsarbeid i juni.  

 

Samarbeid med IMDI  
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Ringerike har et utstrakt samarbeid med IMDI-indre øst, og det forberedes en egen 

samarbeidsavtale mellom partene. Dette samarbeidet har intergering og inkludering som mål, 

og vil også danne et nyttig grunnlag for meldingen. 

Det ble avholdet en forberedende workshop 27.04. Notat fra denne ligger som vedlegg til 

saken.    

 

Videre arbeid 

Planen er å nedsette en administrativ arbeidsgruppe som høsten 2017 arbeider med 

intergreringsmeldingen. Inkluderings- og integreringsrådet vil være en referansegruppe som 

holdes orientert om arbeidet. Rådet vil inviteres til å spille inn synspunkt og saker til 

arbeidsgruppen, og arbeidsgruppen vil ha nytte av rådets tilbakemeldinger underveis.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Etter en stor økning i mottak av flyktninger de siste to årene, er både de kommunale tjenestene 

på området og det frivillige arbeidet bygd ut. Å utvikle kompetanse ved å samarbeide med 

eksterne er viktig for kommunen for å sikre faglig og god kvalitet på tjenestene. Råmannens 

vurdering er at en integreringsmelding som viser bredden i arbeidet, og der målet er aktiv 

deltagelse i arbeids- og samfunnsliv for innvandrere og flyktninger, vil være et godt og nyttig 

verktøy for videre arbeid. 

 

Vedlegg 

Notat fra workshop med IMDI 27.04.17 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes
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Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Rapport fra årsmøtet i Buskerud innvandrerråd tas til orientering. 

 

 

  

 Beskrivelse av saken  

Årsmøte i Buskerud innvandrerråd ble avholdt 23. april.  

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud var invitert til årsmøtet.  

Årsmøtet behandlet årsberetning for 2016, regnskap for 2016 og budsjett 2017.  

To medlemmer fra Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike deltok på årsmøtet, og refererer 

muntlig fra møtet. 

 

 

Vedlegg 

Referat fra årsmøtet ettersendes når det foreligger. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Revisjon av reglement for Inkluderings- og integreringsrådet   

 

Forslag til vedtak: 

1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet 

2. Utkast til nye vedtekter vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Inkluderings- og integreringsrådet har gått gjennom og evaluert reglementet for rådet.  Det blir 

foreslått noen endringer og avgrensinger av rådets oppgaver.  Det blir også forelsått å forkorte 

navnet til rådet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings- og integreringsrådet ble opprettet i 2013. Nåværende råd ble oppnevnt etter 

kommunestyrevalget høsten 2015. Rådet ha gjennomgått reglementet og det foreslås noen 

endringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike har vært i funksjon i noen år og det er derfor 

naturlig å se på rådets oppgaver. 

Oppgavene omtales i §# og er todelte. Rådet skal være rådgivende og uttale seg i saker med 

spesiell betydning for innvandringsgrupper. Rådet kan og selv ta opp saker som angår 

innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen.  

 

Men i tillegg til dette tillegger det rådet å være arrangementsansvarlig for et flerkulturelt 

arrengement, og å drive et utstrakt informasjonsarbeid mot hele befolkningen og mot 

fellesskapets styrende organer. 

Disse siste oppgavene oppleves noe ambisiøse for rådets medlemmer. Infomasjonsarbeid også 

på dette feltet, ivaretas i stor grad av adminsitrasjonen Når det gjelde kulturarrengementer, så 



- 

blir de arrangert både av frivillige organisasjomer og kommunale virksomheter, og i et 

samarbeid mellom disse.    

 

Når det gjelder navnet på rådet, så inneholder det to positive begreper, inkludering og 

integrering, som i noen grad og er overlappende. Språklig sett er det et langt navn på et råd. 

Det foreslås derfor at en tar bort et av de to ordene, og kaller rådet for Integreringsrådet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at Inkluderings- og integreringsrådets viktigste oppgvar er å være et 

rådgivende organ og uttalepart, og ha anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets 

arbeidsområde. Forslaget til revidert reglement gir rådet både oppgaver og muligheter til å ha 

fokus på og bidra til god integrering.  

 

Vedlegg 

Forslag til revisert reglement for integreringsrådet  

Reglement for inkluderings- og integreringsrådet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT FOR INTEGRERINGSRÅDET (Endringsforslag mai 2017)

Formål

Alle som bor i Ringerike skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, arbeids -
og samfunnsliv, uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk
overbevisning. Dette gjelder også flyktninger, innvandrere og barna deres, og uten at de skal
måtte miste sin kul turelle eller etniske identitet.

For i størst mulig grad å legge til rette for vellykkede integreringsprosesser for innvandrer - og
minoritetsgr upper i Ringerike kommune, har kommunestyre t opprettet et eget integreringsråd.
Rådet skal innrette sin virksomhet i henhold til følgende reglement:

§ 1. Lovverk og saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er bestemt av lov, gjelder saksbehandlingsregle r beskrevet i
Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.

§ 2. Nominering og valg

I ntegreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.

6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) oppnevnes etter forslag fra
innvandrerorganisasjonene, innvandrere og øvrige innbyggere i kommunen.

3 medlemmer oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer hvorav mins t 2 skal være
etniske nordmenn. Dette for å sikre slik representasjon i rådet.

Leder og nestleder velges av kommunestyret på lik linje med andre faste råd og utvalg i
Ringerike kommune, jfr. kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.

Oppnevning av representanter til integreringsrådet kunngjøres på kommunens hjemmeside, på
læringssenteret for voksne og i media. Registrerte innvandrerorganisasjoner tilskrives.

Forslagene l everes sittende integreringsråd, som innstiller til kommunens valgnemnd.

§ 3. Oppgaver

I ntegreringsrådet er et rådgivende organ for kommunen og kommunestyret.

Rådet skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og
minoritetsg rupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så
skje r.

R ådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen .

Rådet kan initiere og støtte opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i
lokalsamfunnet.

Integreringsrådet er medlem av Buskerud Innvandrerråd.



§ 4. Forberedelser av saker til rådet

I enhver sak som forelegges rådet skal det som hovedregel foreligge en skriftlig innstilling til
vedtak med en oversiktlig redegjørelse for saken.

§ 5. Innkalling

I ntegreringsrådet avholder møter etter oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller
når 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet,
samt en innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Innkalling og saksdokumenter
sendes medlemmer og varamedlemmer senest 7 dager før møtedagen. Innka llingen og
saksdokumentene er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i løv eller i medhold av lov, og
gjøres kjent for offentligheten.

§ 6. Forfall

Rådets medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall.
Ved eve ntuelt forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat, som innkaller
varamedlem.

§ 7. Åpne møter

R ådet avholder møter for åpne dører, med mindre det gjelder saker som er underlagt
taushetsplikt, eller hvor andre personvern tilsier det. D ersom en sak behandles for lukkede
dører, må det ikke gis opplysninger om den diskusjonen som har funnet sted i behandlingen av
en sak unntatt offentlighet.

Rådmannens representant har talerett i rådet. Aktuelle medarbeidere i kommunen kan innkalles
til m øtene dersom leder finner at det er behov for dette.

§ 8. Rekkefølge og form for behandling av sakene

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på innkallingen, dersom rådet ikke vedtar en
annen rekkefølge. Rådet kan utsette behandlingen av en sak , men dette vil ikke føre til at saken
utsettes i andre råd/utvalg/styrer.

Det kan treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke leder eller 1/3 av
de møtende motsetter seg dette.

Lederen refererer sakene og viser til den innstil ling som foreligger i hver sak. Er det kommet
nye momenter i en sak etter at saksdokumentene er utsendt, skal disse gjøres kjent.

§ 9. Forslag

Bare rådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette fram forslag til
vedtak.



§ 10. Avstemming

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst
halvparten av medlemmene har vært tilstede under behandlingen og avgitt stemme i
vedkommende sak.

Vedtakene avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.

§ 11. Spørsmål

Rådets medlemmer kan stille spørsmål i møtet. Spørsmål skal besvares så langt det er mulig,
men spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte.

§ 12. Sekretariat - møtebok/protokoll

Politisk sekretariat ivaretar sekr etariatfunksjonen for rådet , og fører protokoll.

Protokollen framlegges som første sak på neste møte for godkjenning.

§ 13. Godtgjøring

Møtegodtgjøring tilstås etter reglene for f olkevalgtes arbeidsvilkår i Ringerike kommune.

Aktuelle henvisninger:

Kommuneloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107
Forvaltningsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967 - 02 - 10
Offentlighetsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/20 06 - 05 - 19 - 16

Reglementet er vedtatt av Ringerike kommunestyre den 20.8.2013, sak 95 /13, og revidert i …… 2017,
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Forarbeid til kommunal integreringsmelding  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forarbeidene til kommnal integreringsmelding tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike kommunes handlingsprogram står det:  I 2017 blir det viktig å se på helheten og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering. Det vil bli lagt fram en 

integreringsmelding for kommunestyret 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med bosetting og integrering berører alle kommunale sektorer, frivillige 

organisasjoner, arbeidsplasser og innbyggerne i kommunen. Det blir lagt ned et stort arbeid på 

mange felt og dette inngår og i ulike kommunale sektorers planverk. 

. 

Det er likevel ønske om å lage en samlet framstilling som beskriver arbeidet på feltet og som 

kan legge føringer og målsettinger for arbeidet. 

 

Ringerike kommune er aktive på to eksterne arenaer for å få kompetanse og støtte i å 

forberede og utarbeide integreringsmeldingen.  

 

KS-nettverk 

Det ene er KS-nettverket for Bosetting, Kvalifisering og Inkludering. Nettverket startet opp 

høsten 2016 og fortsetter ut 2018. Cirka 20 kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark og 

Agder er med. Ringerike kommune deltar med tilsatte fra ulike sektorer. I tillegg deltar leder 

for Hovedutvalg for oppvekst og kultur og kommunalsjef for skole og kultur. 

Nettverket har samlinger med et bredt fokus, og har oppgaver som skal løsese underveis. Hittil 

har Ringerike fokusert på samarbeidet med frivillige organisasjoner. Det er planlagt et møte 

mellom kommunen og organisasjoner som driver et aktivt integreringsarbeid i juni.  

 

Samarbeid med IMDI  



- 

Ringerike har et utstrakt samarbeid med IMDI-indre øst, og det forberedes en egen 

samarbeidsavtale mellom partene. Dette samarbeidet har intergering og inkludering som mål, 

og vil også danne et nyttig grunnlag for meldingen. 

Det ble avholdet en forberedende workshop 27.04. Notat fra denne ligger som vedlegg til 

saken.    

 

Videre arbeid 

Planen er å nedsette en administrativ arbeidsgruppe som høsten 2017 arbeider med 

intergreringsmeldingen. Inkluderings- og integreringsrådet vil være en referansegruppe som 

holdes orientert om arbeidet. Rådet vil inviteres til å spille inn synspunkt og saker til 

arbeidsgruppen, og arbeidsgruppen vil ha nytte av rådets tilbakemeldinger underveis.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Etter en stor økning i mottak av flyktninger de siste to årene, er både de kommunale tjenestene 

på området og det frivillige arbeidet bygd ut. Å utvikle kompetanse ved å samarbeide med 

eksterne er viktig for kommunen for å sikre faglig og god kvalitet på tjenestene. Råmannens 

vurdering er at en integreringsmelding som viser bredden i arbeidet, og der målet er aktiv 

deltagelse i arbeids- og samfunnsliv for innvandrere og flyktninger, vil være et godt og nyttig 

verktøy for videre arbeid. 

 

Vedlegg 

Notat fra workshop med IMDI 27.04.17 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Til: Ringerike kommune v/ Magna Ågotnes Dato: 27.04.2017

Fra: IMDi Indre Øst

Arbeidsmøte (workshop) om bosetting,
kvalifisering og integreringsarbeid i Ringerike
kommune

Møtested: Rådhus Ringerike kommune, Hønefoss

Dato: 27.4.2017

Deltakere fra IMDi: Dominik Maass, rådgiver; Anastasia Pettersen, seniorrådgiver

Deltakere fra Ringerike kommune :

Magnar Ågotnes, kommunalsjef

Marianne Mortensen, kommunalsjef

Kim Ossum, leder læringssenteret

Bente Jansen, N AV - leder

Truls Myhre Madsen, leder enslige mindreårige

Stine Lien, leder boligkontoret

Kirsti Lien Svarstad, avdelingsleder flyktningeavdelingen

Kaja Hultgren, avdelingsleder, Læringssenteret

Kristin Andersen, helsesøster, familiehelsetjenester

Marja Lyngra Høgås, kulturleder, Kulturkontoret

Liv B eate Rolid Hagen, leder Frivilligsentralen

Victoria Irene Koch, konsulent, Kulturkontoret

Reni K. Odden, leder Innovasjonsløftgruppen

1. Bakgrunn for møtet

Etter samarbeidsmøte høsten 2015, intensjonsavtalen undertegnet i 2016 og
kommunikasjon i løpet av 2016 - 2017 vedr. inngåelse av samarbeidsavtale mellom
Ringerike kommune og IMDi Indre Øst tok IMDi initiativ til et arbeidsmøte med
Ringerike kommune.

I følge intensjonsavtalen skulle Ringerike kommune lage en utredning med
beskrivelse av nåsituasjon, utf ordringer på utvalgte områder på integreringsfeltet og
strategier og tiltak til å nå målene. Utredingen skulle tjene som kommunens
beslutningsgrunnlag for en samarbeidsavtale og et fremtidig handlingsprogram for
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bosetting, kvalifisering og integrering. IMD i forpliktet seg til å bistå kommunen i
arbeidet med utforming av utredningen/ beslutningsgrunnlaget.

Møtet skal gi et grunnlag for samarbeidsavtale mellom Ringerike og IM Di, og et
grunnlag for arbeidet med en integreringsmelding/ - plan til Ringerikes komm unestyre.

2. Temaer/dagsorden

Formål for samlingen:
kartlegge situasjonen med bosetting, kvalifisering og integreringsarbeid i
kommunen
drøfte utfordringer som kommunen har på feltet + tiltak for å møte
utfordringene

Ønsket resultat:
kort beskrivelse av nåsituasjon inkludert utfordringsbildet, ønsket
situasjon (kommunens mål), og tiltak til å nå målene

Dagsorden
10.00 – 11.35

Kort presentasjon av opplegget og rammen for dagen

Bosetting av flyk tninger
Kort presentasjon av kommunene organisering av
bosettingsarbeidet
Nåsituasjon
U tfordringsbildet
Tiltak for å møte utfordringer

11.35 – 12.20 lunsj
12.20 – 15.00

Kvalifis ering av flyktninger/ introduksjonsprogram
Kort presentasjon av kommunene organisering av
kvalifiseringsarbeidet
Nåsituasjon
Utfordringsbildet
Tiltak for å møte utfordringer

Integreringsarbeid
Kort presentasjon av kommunene organisering av
integreringsarbeidet
Nåsituasjon
Utfordringsbildet
Tiltak for å møte utfordringer

Oppsummering og veien videre

3. Hovedelementer fra diskusjonen

Tematisk ble dagen delt inn i tre hoveddeler: bosetting, kvalifi sering og integrering.
Kommunen ble bedt å beskrive hvordan det jobbes i dag, peke på bevaringspunkter i
deres arbeid på de tre feltene, utfordringer og til slutt tiltak som kunne bidra til en
forbedring av dagens situasjon.

Bevaringspunkter, utfordringer og tiltak er oppsummert i et eget dokument.

Beskrivelse av kommunens organisering av arbeidet på de tre områder et gitt nede:

Bosetting
Siden 1.1.2016 er flyktningavdelingen organisert utenfor NAV.
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Bosettingsarbeid skjer i samarbeid med boligtjenesten. Til dette formålet har
flyktningavdelingen overført en stilling til boligtjenesten. To personer gjør boligene
klare. Seng og hvitevarer får flyktningene ved ankomst. Resten eies av Ringerike
kommune. NAV blir informert i god tid for å forberede etablererp akke og
sosialstønad. Etablererpakke er ikke fast definert.
Helsekontoret får en melding for å varsle om kartleggingssamtaler. Helsekontoret
samarbeider med NAV om rekvisisjoner. Helsekontoret ordner fastlege etc.
NAV og flyktningavdelingen møter flyktning ene den dagen flyktningene ankommer
kommunen. Programrådgiver og miljøarbeider ordner alt det praktiske (inkl. NOKUT,
bank, boligkontrakt ol. ) .

Fra velkomstbrevet (som flyktningene får mens de venter på bosetting i mottak) til
ankomst tar det tre til fem uker. I velkomstbrevet står det i hvilken bolig flyktningen
skal bo i. Flyktningen skal svare på brevet og takke ja til tilbudet. Takker flyktningen
nei, må han /hun vente til kommunen har funnet en alternativ boligløsning.
Flyktningen vil i så fall ikke væ re prioritert.

Kvalifisering
Organisering av arbeidet med i ntroduksjonsprogrammet på læringssenteret er under
omorganisering med mange planlagte endringer til høsten.
Læringssenteret har ansvar for introduksjonsprogrammet til tre kommuner
(Ringerike, Jevn aker og Hole), men Jevnaker og Hole skal trekke seg ut av
samarbeidet. Senteret har pdd ca 230 elever, dette gir godt grunnlag for
differensiering (det er over 14 norskklasser nå).
I tillegg til norskklasser på ulike nivåer arrangerer læringssenteret intro kurs i fire
klasser. Kursene dekker ulike temaer av relevans for å mestre en norsk hverdag
(som for eksempel boligskole).
Introduksjonsprogramdeltakere tilbys sp råkpraksis, og Ringerike kommune b idrar
med 50 praksisplasser. En hver kommunal tjeneste ble pål agt til å stille praksisplasser
til disposisjon for introdeltakere . I tillegg kommer et titalls praksisplasser i privat
sektor . Programrådgivere følger opp språkpraksisplassene.

Utfordringer er bl.a. at arbeid med individuell plan ikke er godt nok struktu rert og
potensialet i en individuell plan blir ikke utnyttet fult ut. Dessuten er overgangen til
OPUS/VGS ikke tilfredsstillende. Behovet er større en n antall plasser på OPUS/VGS
grunnet flere rettighetselever enn tidligere uten at ressurser ble økt. Som r esultat får
mange elever ikke tatt fagbrev i Hønefoss.

Læringssenteret mener at introtilbudet er ikke g odt nok per i dag og endringer til
høsten må ses i sammenheng med det.

Fra høsten skal introprogrammet deles opp i et utdanningsløp og et arbeidsløp.
Arbeidsløpet skal bestå av tre dager skole og to dager praksis. Det er også planlagt å
gi mer oppfølging på praksisplassen. Videre jobbes det med en hurtigspor og et
bedre grunnskoletilbud.

Integrering
Ringerike kommune er del av et KS - program for bedre integrering. Som en del av
program arbeidet ble alle deltagende kommuner bedt om å tegne et treårig fiktiv reise
til en flyktning i kommunen. Kommunen har valgt å gjøre det i rammen av
Innovasjonsløft – et Innovasjons - og omstillingsprosjekt i Ringeriksregi onen.
Gjennom Innovasjonsløft har kommunen kartlagt flyktningers behov og oppdaget
behov for : informasjon, nettverk og tilhørighet. Resultatet er idéen for appen Into
Ringerike . Appen kan brukes til å skape nettverk. Man kan f. eks. legge ut om man
har hje lp for noe og om man kan hjelpe med noe. Oppdraget for å utvikle appen er
nå lagt ut på anbud.
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En viktig del av integreringsarbeidet foregår på frivi llighetssentralen. Frivillig sentralen
håper at appen vil være lett å bruke med tanke på frivillighetssentr alens brukere og
deres alder. Frivillig sentralen har hatt kvinnegruppe for flyktninger i 11 år. Gruppa
går av seg selv , sier leder på frivillig sentralen. I gjennomsnitt er det ca. 20 elever i
gruppa. De går turer, hjelper hverandre med ulike dagligmål (f.e ks. med skjemaer)
etc. I tillegg finnes det spedbarnstreff på frivillig sentralen og Språkcafé. Sistnevnte
startet i høst 2016 og fungerer veldig bra. 12 frivillige (stort sett pensjonerte lærere)
holder det gående. De sitter i samtalegrupper og diskuterer temaer som er
forhåndsbestemt. Frivillig sentralen står også ansvarlig for internasjonal frokost.
F rokost en arrangeres i en kirke i Hønefoss, opptil 140 personer deltok på frokosten
siste gang. Frivilligsentralen tilbyr også leksehjelp på læringssenteret, m en det
passer ikke lenger inn i timeplanen til deltakerne i introduksjonsprogrammet.
Rydde patrulje som rydder gatene i Hønefoss er også et tiltak i regi av
frivilligsentralen. Deltakerne i rydde patruljen er fra asylmottaket.
F rivillig sentralen opplyser at de sliter med rekrutering av yngre frivillige.

Biblioteket er me d på å markedsføre frivillig sentralens tilbud. Leder på kulturkontoret
ser at språkcafé en fungerer bra, men mener at mange ønsker seg tilbud på kveldstid.
Kulturskolen og frivillighet sliter med deltakelse fra forskjellige samfunnslag; det er
stort sett høyutdannede som benytter seg av tilbudet. Leder på kulturkontoret mener
at mange ikke har økonomi til å delta i fritidsaktiviteter og at kulturskolen har et
informasjonsproblem som går begge v eier: hva finnes av tilbud, og hva etterspørres?

Kommunen har et innvandrerråd som uttaler seg om politiske saker.

Barneverntjenesten har utekontakter som bl.a. skal rekruttere ungdom uten
fritidsaktivitet.
I tillegg finnes det helsesøstre på alle barnes koler .

Kommunalsjef for barn og unge opplyser at Ringerike har full barnehagedekning.
Kommunen var med i ett prosje kt «kompetanse for mangfold» der en av målene er
forebygging av frafall (drop - out - problematikk) på videregående skole. Årsakene
ligger ofte allerede i barnehagen.

SSB avslørte at andel minoritetsspråklige barn i barnehagene i Ringerike var altfor
lav.
Statistikken overrasket kommunen , og de har gransket situasjonen. Resultatene var
tydelige: k ommunen var for dårlig på informasjon, det fantes ingen kontaktpersoner
ved spørsmål om barnehagetilbud, det fantes ikke nok informasjon om økonomi , ikke
nok informasjon om barnehager og søknadsprosesser og ikke nok samarbeid på tvers
av etatene (silotenkning). Det fører til at mange velger kontantstøtte . Det ble
gjennomført intervjuer med foreldre so m valgte å ikke sende sine barn til
barnehagen , en av grunnene til at foreldrene valgte bort barnehagetilbudet var at de
ikke fikk plass i barnehagen de ønsket seg (dvs. barnehage der de kjente en eller
flere ) . De oppdaget også fordommer mot barnehager og barnevernet. De fikk også
høre at det er for dårlig vær for å være i barnehagen og leke ute. Feilrapportering til
KOSTRA var en annen feilkilde for de lave tallene.
Barnehagene skal fremover ha foreldresamtal er med tolk. Kommunen ønsker også å
ha barneverntjenesten inn i introprogrammet, for å forklare bedre hva barnevernet
er.

4. Oppsummering og veien videre (oppfølgingspunkter)

Referat, sammendrag av arbeidsmøtet send es til kommunen. Det ble ikke
tilstrekkel ig med tid å diskutere utfordringsbildet og tiltak under området
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integreringsarbeid . Kommunen inviteres til å spille inn punkter som beskriver dagens
utfordringer og forslag til tiltak for å møte de som innspill til referatet og
sammendraget.

Møtets resu ltater vil være grunnlaget for samarbeidsavtalen samt utgangspunkt for
kommunens arbeid med plan for integreringsarbeid. Samarbeidsavtaleutkast sendes
kommunen i løpet av mai.

Kommunen er invitert til nettverkssamling i juni. Program og info om påmeldin g til
samlingen sendes til kommunens kontaktperson i løpet av mai.
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