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Arkivsaksnr.: 17/3307-1   Arkiv: G10 &34  

 

Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

22/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

10/17 Integreringsrådet 30.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

 

  

Innledning/bakgrunn 

 

I 2015 la Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ikke til rette nødvendig 

helsetjenester til flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift. Dette gjaldt 

nyankomne flyktninger som ikke hadde fått tildelt personnummer og som ikke hadde fastlege, 

barn som er bosatt av Ringerike omsorgssenter (flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) 

samt helsetjenester og psykologhjelp til ordinære flyktninger som Ringerike kommune har 

forpliktet seg til å følge opp. Kapasiteten ved dagens vaksine- og smittevernkontor var også alt 

for liten. Det var heller ikke ledig fastlegekapasitet i sentrum.  

Det ble 25.11.2015 besluttet at Ringerike kommune skulle utvide smittevern og etablere et 

sentralt beliggende og faglig forsvarlig migrasjonskontor.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Helsekontor for migrasjon og smittevern åpnet 01.09.2016 i Storgata 11-13. Kontoret ble 

underlagt som en avdeling under Forebyggende helsetjenester barn og unge, sektor Barn og 

unge. Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. 

Likeens kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer 

fra, og som kommunens helsetjenester ikke ofte er i befatning med. Problemstillinger knyttet til 

traumer, kroniske sykdommer og ikke minst livssituasjon er også innenfor fagkompetansen. 

Helsekontoret tar ansvar for og utfører vaksinering av ansatte i kommunen, det gjelder 

influensavaksiner samt andre yrkesrelaterte vaksiner. Det tilbys også blodprøvekontroll i 

etterkant der det er anbefalt. Det er også utvidet praksis med tolketjenester. Det er fast ansatt 

lege i 50% stilling. 

Kontoret har rollen som et kompetansesenter innen området, og har ansvar for 

smittevernberedskap, vaksinekontor (bortsett fra barnevaksinasjonene), tuberkulosescreening. 
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Likeens helsetilbudet i ankomstfasen (fram til personnummer og fastlege er tildelt) til 

flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter og direkte overføringsflyktninger. 

Dette gjelder både helsescreening ved ankomst og vaksinasjonstilbud. 

Kontoret har åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30. Kontoret samarbeider med alle sektorer.  

Kontoret har deltatt i alle utbrudd av smittsomme sykdommer siden 01.09.16 i samarbeid med 

kommuneoverlegen. Andre kommuner har bedt om erfaringer fra Helsekontoret i 

opparbeidelse av egne kontor.  

 

Konsultasjoner har økt, det har også priser på konsultasjonene. Vaksiner er regnet som 

kost/nytte, men konsultasjonene er det egenandeler på. Dette regnes som en inntekt til 

kontoret.  

Ringerike kommune er pr. i dag ajour på tuberkuloseoppfølging. Dette har det i en årrekke 

vært et langt etterslep på. Helsekontoret har helseoppfølging for ROS og EMF barna (Enslige 

mindreårige flyktninger), dette er nå et systematisk arbeid.  

 

Helsekontoret har utvidet utenlands vaksinasjoner for innbyggere, dette er en ren inntekt. 

Utfordringer som er synligjort er at psykisk helseutfordringer øker. De fleste ganger er 

helsekontoret det første møte og utreder i sakene. 

 

Beskrevne må-oppgaver ut ifra lovverket er: 

 Helseundersøkelser for bosatte. 

 Smittevernarbeidet. I hovedsak tuberkulose. Utbrudd barnehage og skoler. 

 Kvalitetssikre barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Legetilbud til alle som bor i kommunen. 

 Velkomstklassene. Opprettet tre klasser. 

 Ekstraordinære vaksineprogrammet. HPV vaksine og meningokokk for russen 

 

Beskrevne kan-oppgaver: 

 Forebyggende arbeid 

 Avlaste legevakten 

 Ungdomsoppfølging  

 

Konsultasjoner og kontroller ved Helsekontoret 2016-2017  

Konsultasjoner lege, pålagte (flyktninger ROS- og EMF barn)  208 

Konsultasjoner lege, andre. Studenter, arbeidsinnvandrere, turister m 

mm. 

 145 

Tuberkulosekontroller 2016  228 

Tuberkulosekontroller 2017   94 

Tuberkulosekontroller ikke møtt. Ekstra arbeide med innkallinger og 

etterlysning av folk. Kontrollen er pålagt. 

  54 

Etterarbeid med gamle TB saker Ikke tallfestet 

    

Vaksinekonsultasjoner 2014 1420 

Vaksinekonsultasjoner 2015 1607 
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Vaksinekonsultasjoner 2016 1977 

Vaksinekonsultasjoner 2017 til og med 10. mai   940 

Konsultasjoner velkomstklasse Hønefoss og nye flyktningbarnefamilier 

fra oppstart 

 449 

Konsultasjoner i forhold til ROS barn fra oppstart   476 

Telefoner i forhold til ROS barn   227 

Konsultasjoner psykisk helse psykiatrisk sykepleier Tall materiell er 

under bearbeiding  

 

Kapasiteten ved dagens vaksine og smittevernkontor er tilfredsstillende, det tilbys også i 

økende grad vaksinasjonsprogram til ansatte og alle innbyggere i Ringerike kommune. 

Legekapasiteten har økt i sentrum noe som avlaster blant annet legevakten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmann er opptatt av at Ringerike kommune legger til rette og tilbyr helsetjenester til 

flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift og er fornøyd med at Ringerike per 

i dag tilbyr dette tilfredsstillende. Rådmann anbefaler at Migrasjonshelse- og 

smittevernkontoret videreføres som dagens praksis. Rådmann er av den oppfatning av at hvis 

mulig og kapasitet skal ungdom prioriteres. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/4242-1   Arkiv: C03 &14  

 

Internasjonalt arrangement på Ringeriksdagen - Rapport  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Integreringsrådet 30.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Integreringsrådet tar rapporten om Internasjonalt arrengement på Ringeriksdagen til 

orientering. 

2. Integeringsrådet ønsker det Internasjonalt arrangement på Ringeriksdagen videreføres 

også i 2018 

 

  

 

Sammendrag 

Vedlagt sluttrapport og evaluering av IKAR på Ringeriksdagen 2.september vurderer 

arrangementet som vellykket. Utfordringer og arbeidsmetoder beskrives i dokumentet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings og integreringsrådet (IIR) tok i utgangspunktet initiativ til å arrangere 

Mangfoldfestivalen. De tok kontakt med Kulturenheten, som i samråd med IIR vedtok å 

arrangere et mindre flerkulturelt arrangement i forbindelse med Ringeriksdagen, samt å ansette 

en koordinator til å mobilisere, informere og koordinere arrangementet. 

 

Beskrivelse av saken 

Internasjonalt Kulturarrangement i Ringerike (IKAR) 2.september var et delarrangement på 

Ringeriksdagen hvor Ringerikinger med flerkulturell bakgrunn kunne vise frem sitt lands 

tradisjoner og kultur. Arrangementets innhold ble bestemt av deltakerne. Vedlagt rapport 

beskriver gjennomføringen og evaluerer arrangementet. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannens vurderinger at dette arrangementet var et positiv innslag for utstillere og aktører, 

men og for hele Ringeriksdagen. Rådmannen anbefaler at det blir et intenasjonalt arrengement 

på Ringeriksdagen også i 2018. 

 

Vedlegg 

Sluttrapport og evaluering 
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 Ringerike kommune, 20.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Victoria Koch 
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Arkivsaksnr.: 17/4253-1   Arkiv:   

 

Internasjonale kulturarrengement i Ringerike (IKAR) - 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Integreringsrådet 30.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Integreringsrådet ønsker at internasjonale kulturarrangementer i Ringerike (IKAR) 

videreføres i 2018.  

2. Arrangementet på Ringeriksdagen videreutvikles. Det gjennomføres to arrangementer 

for barn og foreldre og det gis støtte til åpne og inkluderende aktiviteter i regi av 

organisasjoner og internasjonale miljøer. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Deltagelse, involvering, felles prosjekter og felles opplevelser er viktig når nye og gamle 

ringerikinger skal bli kjent med hverandre. Integreringsrådet ønsker også å bidra til at 

kulturopplevelser blir tilgjengelig for flerkulturelle ringerikinger i større grad. IKAR-arbeidet 

2018 har dette som hovedmål. Budsjettposten til dette formålet videreføres i 2018.  

I denne saken skisseres tre ideer og forslag til virkemidler i dette arbeidet.  

Dette kommer i tillegg til de andre arrangementene og prosjektene i kommunal regi, som blant 

annet språkkafé, og arrangement med mat fra ulike land og underholdning på folkehøgskolen. 

 

Beskrivelse av saken 

- Barneforestilling på biblioteket 

Ringerike bibliotek er en flott integrerings- og kulturarena med språkkafé og mulighet for 

konserter/forestillinger.  

Det foreslås to gratisarrangementer i året til småbarn mellom 1-5 år som ikke går i barnehage. 

Dette er en målgruppe som ofte kan falle litt utenfor.  

Gratisarrangementene er ment som positiv stimuli og arena for bekjentskap foreldrene og barna 

imellom. Kulturenheten kan booke og tilrettelegge for arrangementene i samarbeid med 

arrangementsansvarlige på Ringerike bibliotek.  

- Deltagelse på Ringeriksdagen.  



  Sak 12/17 

 

 Side 8 av 9   

 

En feiring av det internasjonale Ringerike med fokus på mat og kultur. Flerkulturelle 

ringerikinger inviteres til å vise frem sin kultur på Ringeriksdagen. Arrangementet ønsker å nå 

alle befolkningsgrupper og aldre, og å ha et ekstra fokus på familier og de internasjonale 

befolkningsgruppene i kommunen. Arrangementet skal vise frem de positive sidene ved et 

internasjonalt samfunn og på den måten bygge broer mellom ulike befolkningsgrupper, aldre og 

tradisjoner. Å opprette kontakt med flerkulturelle ringerikinger er også et delmål for 

prosjektet. 

- Søkbare midler til kulturarrangement 

Ringerike kommune er en kommune med mange nasjonaliteter. Samfunnets beste 

integreringsarenaer er der hvor folk møtes gjennom felles interesser, aktiviteter, felles 

kulturopplevelser og felles prosjekter. Det kan derfor være en ide og avsette noen midler til 

en tilskuddordning for å tilrettelegge for økt integrering og økt bekjentskap, nasjonalitetene 

imellom. Her er forslag til kriterier for dette: 

Hvem kan søke: Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Ringerike kommune og 

arrangementet må foregå innenfor kommunens grenser. Det forutsettes at alle tiltak 

som mottar kommunalt integreringstilskudd til kultur-, idretts- eller friluftsformål skal 

være rusfrie og uten entré. 

Det kan søkes tilskudd til: Prosjekter og arrangementer rettet mot et bredt lokalt 

publikum, hvor både nye og gamle innbyggere er målgruppe. 

Prosjektene/arrangementene må gjennomføres i Ringerike kommune, av lokale 

organisasjoner eller enkeltpersoner, både profesjonelle og amatører, med tilhold i 

Ringerike kommune. 

Aktivitetene skal ha som mål å rekruttere, integrere og /eller involvere enkeltpersoner 

eller grupper med forskjellig kulturbakgrunn. 

Søknadsfrist: Søknaden skjer på eget søknadsskjema som leveres elektronisk senest 

2 måneder før arrangementet finner sted. Dette for å sikre at alle søkere blir vurdert på 

likt grunnlag. 

Tildeling og tilskudds størrelse: Tildelingen skjer administrativt på bakgrunn av 

søknad. Tilskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av integreringstiltakets størrelse, 

varighet, ressursbruk, samt rekkevidde.   

Maksimalt søknadsbeløp: 15.000.- 

Utbetaling: Tilskuddet utbetales normalt etterskuddsvis, fortløpende etter budsjett og 

kort rapport fra gjennomført arrangement er mottatt. Beløpet overføres til bankkonto 

som er oppgitt i søknad. Søker bekrefter også kontonummer i rapporten.  

Vilkår for tildeling av tilskudd: Det skal fremgå av søknad hvilke tiltak 

integreringstilskuddet skal benyttes til med et tilhørende budsjett. Det må også 

fremkomme av søknaden hvilken målgruppe det planlagte tiltaket/prosjektet eller 

arrangement retter seg mot, og hvilke samarbeidspartnere som er involvert. Tiltak som 

er aktive innen rekruttering av nye personer vil prioriteres. 

Det kan ikke søkes tilskudd til aktiviteter/tiltak som kan betraktes som organisasjonens 

eller profesjonelle utøveres ordinære drift/næring, slik som deltagelse på kurs/samlinger, 

øvelser, styre-/årsmøter mv. 

Søkere som tildeles tilskudd plikter å følge retningslinjene for kommunalt 

integreringstilskudd. Ved store avvik i forhold planlagt tiltak eller ved avbrudd av 

arrangement – vil integreringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt. 

Krav til tilskuddsmottaker: Det skal i arrangements-/prosjektmaterialet (annonser, 

plakater, brosjyrer, webside ol.) opplyses om at arrangementet/prosjektet er støttet av 

Ringerike kommune. 
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Rapport og regnskap må sendes inn senest 4 uker etter at arrangementet/prosjektet er 

gjennomført. 

Økonomiske forhold: 

 Brukes midlene til de tre skisserte tiltakene, foreslås følgende fordeling 

Beskrivelse Tid/periode Beløp 

Småbarneforestilling på 
biblioteket 

April/mars, oktober/november 20 000 

Deltagelse på Ringeriksdagen Første helgen i september 50 000 

Søkbare midler til 
kulturarrangement 

Hele året 30 000 

 

Beløpene ovenfor er estimater. Midlene som blir til overs fra hvert prosjekt bør overføres til 

potten for søkbare midler.  

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannens vurdering er at der er viktig å fortsatt legge til rette for og stimulere 

Internasjonale kulturarrangementer i Ringerike, og at ulike målgrupper tilgodesees.  

 

Rådmannen foreslår derfor en fordeling av de avsatte inkluderingsmidlene til å videreutvikle og 

gjennomføre et arrangement knyttet til Ringeriksdagen, lage arrangementer for barn og i tillegg 

støtte arrangementer gjennomført av ulike organisasjoner og internasjonale miljøer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Victoria Koch 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3307-2  Arkiv: G10 &34  

 

Sak: 22/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3307-3  Arkiv: G10 &34  

 

Sak: 32/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Inkluderings- og integreringsråd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3307-1   Arkiv: G10 &34  

 

 

Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

  

Innledning/bakgrunn 

 

I 2015 la Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ikke til rette nødvendig 

helsetjenester til flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift. Dette gjaldt 

nyankomne flyktninger som ikke hadde fått tildelt personnummer og som ikke hadde fastlege, 

barn som er bosatt av Ringerike omsorgssenter (flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) 

samt helsetjenester og psykologhjelp til ordinære flyktninger som Ringerike kommune har 

forpliktet seg til å følge opp. Kapasiteten ved dagens vaksine- og smittevernkontor var også alt 

for liten. Det var heller ikke ledig fastlegekapasitet i sentrum.  

Det ble 25.11.2015 besluttet at Ringerike kommune skulle utvide smittevern og etablere et 

sentralt beliggende og faglig forsvarlig migrasjonskontor.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Helsekontor for migrasjon og smittevern åpnet 01.09.2016 i Storgata 11-13. Kontoret ble 

underlagt som en avdeling under Forebyggende helsetjenester barn og unge, sektor Barn og 

unge. Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. 

Likeens kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer 

fra, og som kommunens helsetjenester ikke ofte er i befatning med. Problemstillinger knyttet til 

traumer, kroniske sykdommer og ikke minst livssituasjon er også innenfor fagkompetansen. 

Helsekontoret tar ansvar for og utfører vaksinering av ansatte i kommunen, det gjelder 

influensavaksiner samt andre yrkesrelaterte vaksiner. Det tilbys også blodprøvekontroll i 

etterkant der det er anbefalt. Det er også utvidet praksis med tolketjenester. Det er fast ansatt 

lege i 50% stilling. 

Kontoret har rollen som et kompetansesenter innen området, og har ansvar for 

smittevernberedskap, vaksinekontor (bortsett fra barnevaksinasjonene), tuberkulosescreening. 

Likeens helsetilbudet i ankomstfasen (fram til personnummer og fastlege er tildelt) til 



- 

flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter og direkte overføringsflyktninger. 

Dette gjelder både helsescreening ved ankomst og vaksinasjonstilbud. 

Kontoret har åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30. Kontoret samarbeider med alle sektorer.  

Kontoret har deltatt i alle utbrudd av smittsomme sykdommer siden 01.09.16 i samarbeid med 

kommuneoverlegen. Andre kommuner har bedt om erfaringer fra Helsekontoret i 

opparbeidelse av egne kontor.  

 

Konsultasjoner har økt, det har også priser på konsultasjonene. Vaksiner er regnet som 

kost/nytte, men konsultasjonene er det egenandeler på. Dette regnes som en inntekt til 

kontoret.  

Ringerike kommune er pr. i dag ajour på tuberkuloseoppfølging. Dette har det i en årrekke 

vært et langt etterslep på. Helsekontoret har helseoppfølging for ROS og EMF barna (Enslige 

mindreårige flyktninger), dette er nå et systematisk arbeid.  

 

Helsekontoret har utvidet utenlands vaksinasjoner for innbyggere, dette er en ren inntekt. 

Utfordringer som er synligjort er at psykisk helseutfordringer øker. De fleste ganger er 

helsekontoret det første møte og utreder i sakene. 

 

Beskrevne må-oppgaver ut ifra lovverket er: 

 Helseundersøkelser for bosatte. 

 Smittevernarbeidet. I hovedsak tuberkulose. Utbrudd barnehage og skoler. 

 Kvalitetssikre barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Legetilbud til alle som bor i kommunen. 

 Velkomstklassene. Opprettet tre klasser. 

 Ekstraordinære vaksineprogrammet. HPV vaksine og meningokokk for russen 

 

Beskrevne kan-oppgaver: 

 Forebyggende arbeid 

 Avlaste legevakten 

 Ungdomsoppfølging  

 

Konsultasjoner og kontroller ved Helsekontoret 2016-2017  

Konsultasjoner lege, pålagte (flyktninger ROS- og EMF barn)  208 

Konsultasjoner lege, andre. Studenter, arbeidsinnvandrere, turister m 

mm. 

 145 

Tuberkulosekontroller 2016  228 

Tuberkulosekontroller 2017   94 

Tuberkulosekontroller ikke møtt. Ekstra arbeide med innkallinger og 

etterlysning av folk. Kontrollen er pålagt. 

  54 

Etterarbeid med gamle TB saker Ikke tallfestet 

  

Vaksinekonsultasjoner 2014 1420 

Vaksinekonsultasjoner 2015 1607 

Vaksinekonsultasjoner 2016 1977 

Vaksinekonsultasjoner 2017 til og med 10. mai   940 

Konsultasjoner velkomstklasse Hønefoss og nye flyktningbarnefamilier 

fra oppstart 

 449 



- 

Konsultasjoner i forhold til ROS barn fra oppstart   476 

Telefoner i forhold til ROS barn   227 

Konsultasjoner psykisk helse psykiatrisk sykepleier Tall materiell er 

under bearbeiding  

 

Kapasiteten ved dagens vaksine og smittevernkontor er tilfredsstillende, det tilbys også i 

økende grad vaksinasjonsprogram til ansatte og alle innbyggere i Ringerike kommune. 

Legekapasiteten har økt i sentrum noe som avlaster blant annet legevakten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmann er opptatt av at Ringerike kommune legger til rette og tilbyr helsetjenester til 

flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift og er fornøyd med at Ringerike per 

i dag tilbyr dette tilfredsstillende. Rådmann anbefaler at Migrasjonshelse- og 

smittevernkontoret videreføres som dagens praksis. Rådmann er av den oppfatning av at hvis 

mulig og kapasitet skal ungdom prioriteres. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4242-1   Arkiv:   

 

 

Internasjonalt arrangement på Ringeriksdagen – evaluering og sluttrapport  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Integreringsrådet tar rapporten om Internasjonalt arrengement på Ringeriksdagen til 

orientering. 

2. Integeringsrådet ønsker det Internasjonalt arrangement på Ringeriksdagen videreføres 

også i 2018 

 

 

  

 

Sammendrag 

Vedlagt sluttrapport og evaluering av IKAR på Ringeriksdagen 2.september vurderer 

arrangementet som vellykket. Utfordringer og arbeidsmetoder beskrives i dokumentet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings og integreringsrådet (IIR) tok i utgangspunktet initiativ til å arrangere 

Mangfoldfestivalen. De tok kontakt med Kulturenheten, som i samråd med IIR vedtok å 

arrangere et mindre flerkulturelt arrangement i forbindelse med Ringeriksdagen, samt å ansette 

en koordinator til å mobilisere, informere og koordinere arrangementet. 

 

Beskrivelse av saken 

Internasjonalt Kulturarrangement i Ringerike (IKAR) 2.september var et delarrangement på 

Ringeriksdagen hvor Ringerikinger med flerkulturell bakgrunn kunne vise frem sitt lands 

tradisjoner og kultur. Arrangementets innhold ble bestemt av deltakerne. Vedlagt rapport 

beskriver gjennomføringen og evaluerer arrangementet. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannens vurderinger at dette arrangementet var et positiv innslag for utstillere og aktører, 

men og for hele Ringeriksdagen. Rådmannen anbefaler at det blir et intenasjonalt arrengement 

på Ringeriksdagen også i 2018. 

 

Vedlegg 

Sluttrapport og evaluering 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Victoria Koch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S L U TTR AP P O R T
I N TE R N AS J O N AL T

K U L TU R AR R AN G E M E N T I
RI N G E RI K E, I K AR

En evaluering av I KAR 2.september. - Deltagelse på Ringeriksdagen.

1 Sammendrag
Inkluderings og integreringsrådet tok initiativ til å arrangere M angfoldfestivalen. De tok kontakt med
Kulturenheten, som i samråd med IIR vedtok å arrangere et mindre flerkulturelt arrangement i
forbindelse med Ringeriksdagen, samt å ansette en koordinator til å mobilisere, informere og
koordinere arrangementet.

Inter nasjonalt Kulturarrangement i Ringerike ( IKAR ) 2.september var et delarrangement på
Ringeriksdagen hvor Ringerikinger med flerkulturell bakgrunn kunne vise frem sitt lands tradisjoner
og kultur. Arrangementets innhold ble beste mt av deltakerne.

Somalisk kultur sangere og dansere presentasjon av somalisk
bryllupskultur

Syriske smaksbiter Folkedans Fremføring av folkeviser

Syrisk ringdans Publikum blir med i dansen Stor interesse for kultur



2 Prosjekt m ål
Inkluderings - og integreringsrådet (heretter omtalt som IIR) ønsket i utgangspunktet å arrangere
Mangfoldsfestivalen , men på grunn av tidsbegrensning og uavklarte roller ble det besluttet å
arrangere e t Internasjonalt Kulturarrangement (IKAR) i forbind else med Ringeriksdagen 02.09.2017.
Målet var likevel det samme: En feiring av det internasjonale Ringerike med fokus på mat og kultur.
Arrangementet ønsket å nå alle befo lkningsgrupper og aldre, men ha et ekstra fokus på familier og
de internasjonale befo lkningsgruppene i byen.

IKAR skulle vise frem de positive sidene ved et internasjonalt samfunn og på den måten bygge broer
mellom ulike befolkningsgrupper, aldre og tradisjoner. Å opprette kontakt med flerkulturelle
Ringerikinger ble også et delmål for pr osjektet.

Ressursgruppen satte som mål å ha 8 - 10 boder/nasjonaliteter representert på arrangementet.

3 Situasjon
Det internasjonale feltet er svært uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Det finnes over 100
forskjellige nasjonaliteter i Ringerike Ko mmune og svært mange av disse er både enkeltpersoner,
familier og mindre grupperinger - kun noen få er organiserte. De eksisterende “koblingspunktene”
for grupperingene er bl.a. Språkkafé en på biblioteket , læringssenteret, organisasjonen Refugees
Welcome t o Ringerike og Røde Kors sine grupperinger gjennom de res flerkulturelle koordinering . Det
er flere aktører som jobber med integreringsarbeid, men få som samarbeider.

Det har vært noen kommunikasjonsproblemer som vi har vært delvis obs på i forkant, bl.a. hvilke
kommunikasjonsplattformer de forskjellige er vant til, noen sier ja selv om de mener nei , fordi de
ikke ønsker å fornærme eller virke negative, og kulturelle konflikter nasjonalitetene imellom.

Slik situasjonen er i dag er det vanskelig å hente inn støtte og ressurser utenfor det som er
tilgjengelig i kommunen, og selv de ressursene som finnes innad i kommunen, som f.eks. skoler, var
utilgjengelige eller motvillige til utlån. Samtlige forespørsler etter støtte fra næringslivet ble avslått,
mye pga. deres egne engasjement i Ringeriksdagen, men også fordi de ikke støtter kommunale tiltak
av prinsipp. Målgruppen har lite ressurser selv og det var avgjørende for deltakerne at utstyr som
f.eks. telt, bord, stoler og strøm var tilgjengelig.

4 Rol ler/bidragsytere
Prosjektansvarlig: Victoria Irene Koch

Prosjektkoordinator: Ole Kristian Odden

Prosjekteiere: Inkluderings - og integreringsrådet

Ressursgruppe: Inkluderings - og integreringsrådet, kommunikasjonsrådgiver (Linda Moholdt
Nordgården) og kul turenheten.

Bidragsytere/ samarbeidspartnere: Språkkaféen, Læringssenteret, Biblioteket, Ringerike og Hole
Røde Kors, Tyristrand Landsbyforening, Showskolen AS og KulturRing.



5 Måloppnåelse
Omtrent 35 deltakere fra blant annet Libanon, Syria, Filippinene, Somalia, Mexico, Israel sto side ved
side og viste frem ulike deler av sin kultur. Flere nasjonaliteter danset og sang sammen, hørte på
hverandres musikk, lærte om hverandres tradisjoner og kulturer, og delte smaksprøver mellom
nasjonalitetene. Deltakerne fortalte ivrig om sine tradisjoner og sin kultur.

Hjørnet vårt mot Stabells gate var godt besøkt gjennom hele dagen, og det var til tider fullt og trangt
om plassen. Tilbakemeldingene fra publikum var utelukkende positive, og det var stor interesse for
de ulike kulturene og deres presentasjoner.

Et viktig suksesskriterium var at vi valgte å ha vårt eget kulturprogram på vårt eget område.
Arrangørene fra Ringeriksdagen var samarbeidsvillige på dette, og vi trakk svært mye
oppmerksomhet mot våre stands. Dan seglade mennesker fra mange nasjonaliteter tok seg plass i
senter av området vårt og lagde masse liv og røre, og høy stemning som mange satte stor pris på.

5.1 Utfordringer
Feriestengt
Viktige arenaer for mobilisering og informering var læringssenteret og språkkaféen, hvor mange
nasjonaliteter er representert. Både språkkafé og læringssenteret var sommerstengt store deler av
sommeren, og byen generelt var i feriemodus i hele juli og førs te halvdel av august.

Frafall
Flere meldte seg på og viste interesse uten å delta. Det er nok mange årsaker til dette, både
begrensninger vedrørende matlaging knyttet til Ringeriksdagen, men også knyttet til kulturforskjeller,
at konseptet er relativt nyt t i lokal sammenheng og vi synes å ane religiøse konflikter “under
overflaten”.

Tidkrevende ansettelsesprosess
Ansettelsesprosessen var tidkrevende. Prosjektansvarlig ønsket at koordinatoren skulle ha tilgang på
mail, kopimaskin, kontorplass og lignende fo r å tilrettelegge for mest mulig effektivt arbeid. Dette tok
lang tid, og prosjektansvarlig fant lite informasjon om hvordan dette skulle gjøres riktig.

Få støtteordninger/sponsorer som ønsket å støtte kommunen
Det har vært svært liten respons på de forsø k som er gjort på å hente inn ressurser som f.eks. telt og
bord til stands. Prosjektkoordinator benyttet ofte foreningen KulturRing eller private forbindelser for
å skaffe det nødvendige utstyr.

Løsninger
Aktiv markedsføring på sosiale medier i ferien . D eling av bilder på sosiale medier som illustrert e hva
som kunne vises frem gjennom hele sommeren. Infoskriv ble lagt ut på biblioteket, delt ut på siste
språkkafé - samling og på læringssenteret før sommerferien. Arrangementet ble også lagt ut i
lokalavisens oversikt “Det skjer”.

Åpenhet og fleksibilitet for å forhindre frafall Koordinator ønsket alle som tok kontakt og viste
interesse velkommen til å delta, og lot deltakerne bidra på egne premisser, innenfor Ringeriksdagens
regelverk. Oppsett av telt og for deling av plasser var fleksibelt og lett å tilpasse helt frem til tolvte
time. Dette for å sikre at alle som møtte opp fikk plass, samt at ingen oppsatte telt sto tomme hvis



noen ikke møtte opp. Dette krevde en del koordinering og fleksibilitet, men var sv ært viktig for
arrangementets innhold.

Private løsninger i en langvarig ansettelsesprosess Koordinator brukte privat e - postadresse, privat pc
og hjemmekontor den første tiden av engasjementet. Facebook ble brukt som informasjonskanal før
e - post og lignend e var på plass. Tilgang til printer kom aldri i orden, men ble gjort med
prosjektansvarlig sin tilgang.

Koblet på egne ideelle organisasjoner for å få tak i ressurser Koordinator forsøkte først å skaffe midler
og utstyr til arrangementet gjennom kommunen og kommunale løsninger. Koordinator fikk til slutt
tak i nødvendige ressurser ved å bruke den ideelle foreningen KulturRing.

5.2 Suksessfaktorer
Kommunikasjon
Ressursgruppen satte som mål å ha 8 - 10 boder/nasjonaliteter representert på arrangementet. En av
koordinatorens hovedoppgaver var derfor å mobilisere og informere, for å nå ut til flest mulig
flerkulturelle Ringerikinger. Etter anbefaling fra Interkultur i Drammen benyttet koordinator
forskjellige kanaler for å få ut informasjonen. Noe informasjon bl e også gitt på engelsk.
Læringssenteret, Røde Kors, Språk - kaféen og andre ble viktige informasjonskanaler, i tillegg til
facebook og e - post. Dette var viktig for å få informasjonen ut, at informasjonen ble forstått og for å
tilrettelegge for at flerkulturelle Ringerikinger faktisk deltok.

Ressurser
Arrangementer som dette, utendørs, krever en del ressurser for å kunne gjennomføres. Vann, strøm,
telt, bord, stoler, dekor måtte ordnes på forhånd. Deltakerne bidro selv med bodenes innhold og
ku lturinnslag. Arrangementet var i så måte på deres premisser. Det utgjør også en risikofaktor, siden
arrangementet er prisgitt deltakernes bidrag av både immaterielle og materielle ressurser .

Økonomi
Prosjektkoordinator valgte å ikke kreve betaling fra de p åmeldte slik som først avtalt. Dette var en
avgjørelse basert på signaler om at mange hadde mye utgifter knyttet til matvarer o.l. allerede.
Ringeriksdagen har regler som gjør det vansk elig å selge noe på denne dagen . Alle deltakerne hadde
med seg store me ngder smakebiter av mat og drikke.
Ringeriksdagen på sin side valgte å avvente prising av den plassen vi benyttet til etter arrangementet,
med signaler om at dette ikke var så viktig. Et estimat på kr 400, - per bod ble foreslått fra
Ringeriksdagen, men se nere gått bort ifra. Ringeriksdagen sender en faktura på 5000 kroner for
plassen vi brukte.

6 Budsjett
På IIR - møtet 26.08 ble det vedtatt at vi ikke skulle ta betalt for deltagelse på IKAR, da dette kunne
resultere i ytterligere frafall.

Koordinator i pr osjektstilling 30 000 - 45 000

Kjøregodtgjørelse for fr akting av materialer og telt 1 000, -

Plassering på Rin geriksdagen 5 000, -

Utlegg



- Pynt 244,00, -
- P apirduker til alle bord 147,00, -
- Drops 221,30, -

6 telt lånt av KulturRing og Riddergården 0, -

20 bord lånt av Showskolen AS 0, -

Lagerplass lånt av Showskolen AS 0, -

Lydutstyr lånt av KulturRing 0, -

SUM 6612,30 + koordinatorlønn

Eval uerin g
IKAR på Ringeriksdagen 2.september blir vurdert som vellykket. Arrangemen tet ble gjennomført
etter planen og på deltakernes premisser. Det ble lagt opp til stor grad av brukerstyring og lite
detaljstyring fra arrangører, noe som vi ser i etterkant var svært viktig. Kulturprogrammet til
Ringeriksdagen fulgte ikke oppsatt tidspla n, men det skapte ingen overlappende forstyrrelser at IKAR
hadde sitt eget program i vårt hjørne. Lydnivået ble holdt på et rimelig nivå og lydkildene ble rettet
inn mot vårt område.

Stabells gate fungerte tilfredsstillende som arena, og ble svært godt bes økt gjennom hele dagen,
både av flerkulturelle Ringerikinger og etnisk norske. Plasseringen gjorde at vi kunne tilpasse
størrelse etter hvor mange som møtte opp. Siden noen av de påmeldte ikke møtte, var det en enkel
sak å fjerne noen boder og trekke øvre del av “hesteskoen” nedover. Vi kunne fint fått plass til
dobbelt så mange som det som møtte opp, og denne fleksibiliteten var viktig.

Samarbeidet mellom koordinator og prosjektansvarlig fungerte godt gjennom hele prosessen.

Koordinator og prosjektansvarli g kunne benyttet Ringerike kommunes informasjonskanaler, nettsider
og facebook, i større grad. Prosjektet burde vært igangsatt tidligere slik at koordinator fikk mulighet
til å informere muntlig på arenaer, dog sommerferien ville uansett gjort at mye innsa ts måtte skje i
august. Aktivitet på egne nettsider var tilfredsstillende, og genererte flere deltakere.

Kommunikasjon med deltakerne foregikk på flere plattformer, både via sosiale media, e - post, og via
telefon. Det er stor grad av variasjon på hvordan de forskjellige nasjonalitetene kommuniserer
elektronisk. Vi ble oppfordret til å praktisk talt reise rundt og banke på dørene, men dette ble ikke
gjennomført.

Dekning i Ringerikes Blad ble svært god, både i forkant og etterkant av arrangementet. Det var
tydelig stor interesse for dette og resulterte bl.a. i stort forsidebilde av de filippinske deltakerne, og
mye dekning av “folkefesten”. (bilder vedlagt i slutten av dokumentet)

En oversikt over alle påmeldte boder med kontaktinfo og nasjonalitet, ble lage t, til nytte for
kommende arrangementer.

Koordinator klarte til slutt å låne nødvendig telt og utstyr til arrangementet, men mange av teltene
fra for eksempel Riddergården vil ikke være tilgjengelig ved neste arrangement.

E - postadressen Ikar@ringerike.kommune.no ble opprettet, og skal også brukes til kommende
arrangementer, sammen med facebook - siden https://www.facebook.com/IKAR2017/



Forsl ag til videre arbeid
Engasjementet til deltakerne på IKAR 2. september motiverer til videre arbe id med lignende
arrangementer. Det er interesse for å gjenta delarrangementet på Ringeriksdagen både blant
deltakerne i 2017 og hos koordinator og prosjektansvarlig.

Prosjektansvarlig og Prosjektkoordinator anbefaler at IIR setter tydelige mål om hva de ønsker å
arrangere i fremtiden, slik at arbeidet kan startes tidlig nok og involvere flest mulig. Slik vi ser det
ligger alt til rette for at både store og små arrangem enter kan gjennomføres med stort hell, så fremt
planleggingstiden er lang nok. Momentet etter Ringeriksdagen bør holdes oppe og nettverket bør
stimuleres.

Dersom det vedtas å gjennomføre lignende deltakelse på Ringeriksdagen i 2018 og 2019 bør de
restere nde midlene blir brukt til å kjøpe inn nødvendig utstyr. Slik at arbeidstiden kan brukes på å
mobilisere og kommunisere arrangementet til målgruppen, fremfor å søke etter billige teltløsninger.

Samarbeid med interesserte organisasjoner anbefales. Det er mange muligheter for å innhente
finansiering fra støtteordninger og næringslivet til dette konseptet, om det flyttes helt eller delvis ut
til de frivillige/ideelle organisasjonene i distriktet. De involverte frivillige/Ideelle organisasjonene bør
være såpa ss nøytrale at alle nasjonaliteter føler seg velkomne på arrangementene.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4253-1   Arkiv:   

 

 

Internasjonale kulturarrangement i Ringerike (IKAR) - 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Integreringsrådet ønsker at internasjonale kulturarrangementer i Ringerike (IKAR) 

videreføres i 2018.  

2. Arrangementet på Ringeriksdagen videreutvikles. Det gjennomføres to arrangementer 

for barn og foreldre og det gis støtte til åpne og inkluderende aktiviteter i regi av 

organisasjoner og internasjonale miljøer. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Deltagelse, involvering, felles prosjekter og felles opplevelser er viktig når nye og gamle 

ringerikinger skal bli kjent med hverandre. Integreringsrådet ønsker også å bidra til at 

kulturopplevelser blir tilgjengelig for flerkulturelle ringerikinger i større grad. IKAR-arbeidet 

2018 har dette som hovedmål. Budsjettposten til dette formålet videreføres i 2018.  

I denne saken skisseres tre ideer og forslag til virkemidler i dette arbeidet.  

Dette kommer i tillegg til de andre arrangementene og prosjektene i kommunal regi, som blant 

annet språkkafé, og arrangement med mat fra ulike land og underholdning på folkehøgskolen. 

 

Beskrivelse av saken 

- Barneforestilling på biblioteket 

Ringerike bibliotek er en flott integrerings- og kulturarena med språkkafé og mulighet for 

konserter/forestillinger.  

Det foreslås to gratisarrangementer i året til småbarn mellom 1-5 år som ikke går i barnehage. 

Dette er en målgruppe som ofte kan falle litt utenfor.  



- 

Gratisarrangementene er ment som positiv stimuli og arena for bekjentskap foreldrene og barna 

imellom. Kulturenheten kan booke og tilrettelegge for arrangementene i samarbeid med 

arrangementsansvarlige på Ringerike bibliotek.  

- Deltagelse på Ringeriksdagen.  

En feiring av det internasjonale Ringerike med fokus på mat og kultur. Flerkulturelle 

ringerikinger inviteres til å vise frem sin kultur på Ringeriksdagen. Arrangementet ønsker å nå 

alle befolkningsgrupper og aldre, og å ha et ekstra fokus på familier og de internasjonale 

befolkningsgruppene i kommunen. Arrangementet skal vise frem de positive sidene ved et 

internasjonalt samfunn og på den måten bygge broer mellom ulike befolkningsgrupper, aldre og 

tradisjoner. Å opprette kontakt med flerkulturelle ringerikinger er også et delmål for 

prosjektet. 

- Søkbare midler til kulturarrangement 

Ringerike kommune er en kommune med mange nasjonaliteter. Samfunnets beste integreringsarenaer er 

der hvor folk møtes gjennom felles interesser, aktiviteter, felles kulturopplevelser og felles prosjekter. 

Det kan derfor være en ide og avsette noen midler til en tilskuddordning for å tilrettelegge for økt 

integrering og økt bekjentskap, nasjonalitetene imellom. Her er forslag til kriterier for dette: 

Hvem kan søke: Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Ringerike kommune og 

arrangementet må foregå innenfor kommunens grenser. Det forutsettes at alle tiltak som mottar 

kommunalt integreringstilskudd til kultur-, idretts- eller friluftsformål skal være rusfrie og uten 

entré. 

Det kan søkes tilskudd til: Prosjekter og arrangementer rettet mot et bredt lokalt publikum, hvor 

både nye og gamle innbyggere er målgruppe. Prosjektene/arrangementene må gjennomføres i 

Ringerike kommune, av lokale organisasjoner eller enkeltpersoner, både profesjonelle og amatører, 

med tilhold i Ringerike kommune. 

Aktivitetene skal ha som mål å rekruttere, integrere og /eller involvere enkeltpersoner eller grupper 

med forskjellig kulturbakgrunn. 

Søknadsfrist: Søknaden skjer på eget søknadsskjema som leveres elektronisk senest 2 måneder før 

arrangementet finner sted. Dette for å sikre at alle søkere blir vurdert på likt grunnlag. 

Tildeling og tilskudds størrelse: Tildelingen skjer administrativt på bakgrunn av søknad. 

Tilskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av integreringstiltakets størrelse, varighet, ressursbruk, 

samt rekkevidde.   

Maksimalt søknadsbeløp: 15.000.- 

Utbetaling: Tilskuddet utbetales normalt etterskuddsvis, fortløpende etter budsjett og kort rapport 

fra gjennomført arrangement er mottatt. Beløpet overføres til bankkonto som er oppgitt i søknad. 

Søker bekrefter også kontonummer i rapporten.  

Vilkår for tildeling av tilskudd: Det skal fremgå av søknad hvilke tiltak integreringstilskuddet skal 

benyttes til med et tilhørende budsjett. Det må også fremkomme av søknaden hvilken målgruppe det 

planlagte tiltaket/prosjektet eller arrangement retter seg mot, og hvilke samarbeidspartnere som er 

involvert. Tiltak som er aktive innen rekruttering av nye personer vil prioriteres. 

Det kan ikke søkes tilskudd til aktiviteter/tiltak som kan betraktes som organisasjonens eller 

profesjonelle utøveres ordinære drift/næring, slik som deltagelse på kurs/samlinger, øvelser, styre-

/årsmøter mv. 

Søkere som tildeles tilskudd plikter å følge retningslinjene for kommunalt integreringstilskudd. Ved 

store avvik i forhold planlagt tiltak eller ved avbrudd av arrangement – vil integreringstilskuddet bli 

krevd tilbakebetalt. 

Krav til tilskuddsmottaker: Det skal i arrangements-/prosjektmaterialet (annonser, plakater, 



- 

brosjyrer, webside ol.) opplyses om at arrangementet/prosjektet er støttet av Ringerike kommune. 

Rapport og regnskap må sendes inn senest 4 uker etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført. 

Økonomiske forhold: 

 Brukes midlene til de tre skisserte tiltakene, foreslås følgende fordeling 

Beskrivelse Tid/periode Beløp 

Småbarneforestilling på biblioteket April/mars, oktober/november 20 000 

Deltagelse på Ringeriksdagen Første helgen i september 50 000 

Søkbare midler til kulturarrangement Hele året 30 000 

 

Beløpene ovenfor er estimater. Midlene som blir til overs fra hvert prosjekt bør overføres til 

potten for søkbare midler.  

 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannens vurdering er at der er viktig å fortsatt legge til rette for og stimulere 

Internasjonale kulturarrangementer i Ringerike, og at ulike målgrupper tilgodesees.  

 

Rådmannen foreslår derfor en fordeling av de avsatte inkluderingsmidlene til å videreutvikle og 

gjennomføre et arrangement knyttet til Ringeriksdagen, lage arrangementer for barn og i tillegg 

støtte arrangementer gjennomført av ulike organisasjoner og internasjonale miljøer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Victoria Koch 
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