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Internasjonale kulturarrangement i Ringerike (IKAR) - 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Integreringsrådet 28.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Integreringsrådet ønsker at det arrangeres en dag med et internasjonalt kulturarrangement 

på Ringerike i 2018. 

2. Arrangementet på Ringeriksdagen videreføres. Det gjennomføres to arrangement for barn 

og foreldre i 2018. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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 

2019 viderefører disse intensjonene. Dette kommer i tillegg til de andre arrangementene og 

prosjektene i kommunal regi, som blant annet språkkafé og arrangementer og aktiviteter i regi 

av andre. 

 

Beskrivelse av saken 

- Barneforestilling på biblioteket 

Erfaringene med gratisarrangementer til småbarn mellom 1-5 år som ikke går i barnehage våren 

2018 var gode og videreføres i 2019. 

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

imellom. Kulturenheten tilrettelegger arrangementene i samarbeid med Ringerike bibliotek.  

- Deltagelse på Ringeriksdagen.  

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 
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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.  

Det har vært positive erfaringer med innslag av det internasjonale Ringerike med fokus på mat 

og kultur de to siste årene og tiltaket videreføres i 2019. 

- Internasjonalt arrangement våren 2019. 

Det planlegges et internasjonalt arrangement våren 2019. Målsettingen er å skape et treffpunkt 

og møte mellom innbyggerne uavhengig av etnisitet. Mat og kulturinnslag vil være sentrale 

elementer. Tiltaket er avhengig av godt samarbeide mellom og innsats fra både kommunale og 

frivillige aktører. Egen prosjektleder engasjeres og styringsgruppe nedsettes. Kulturenheten 

står for koordinering av arbeidet. Det må også sees på finansiering av arrangementet. 

- 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: 

Økonomiske forhold: 

 Følgende fordeling av økonomiske midler foreslås: 

Beskrivelse Tid/periode Beløp 

Småbarneforestilling på biblioteket Vår 2019 20 000 

Deltagelse på Ringeriksdagen Første helgen i september 10 000 

Søkbare midler til kulturarrangement Hele året 20 000 

Internasjonalt arrangement Vår 50 000 

 

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

potten for søkbare midler.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

IR 12/17: Integreringsrådet planer for internasjonale kulturarrangement 2018 

 

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.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2018 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Status - Internasjonale kulturarrengement i Ringerike (IKAR) - 2019  
 

Forslag til vedtak: 

I 2019 gjennomføres disse arrangementene knytet til internasjonale kulturarbeid 

- Internasjonalt kulturarrangement våren 2019 

- Barneforestilling for barn og foreldre våren 2019 

- Arrangement på Ringeriksdagen videreføres høsten 2019  

Det er og søkbare midler til kulturarrangement – hele året 

 

 

  

 

Sammendrag 

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 

2019 viderefører disse intensjonene. Dette kommer i tillegg til de andre arrangementene og 

prosjektene i kommunal regi, som blant annet språkkafé og arrangementer og aktiviteter i regi 

av andre. 

 

Beskrivelse av saken 

- Barneforestilling på biblioteket 

Erfaringene med gratisarrangementer til småbarn mellom 1-5 år som ikke går i barnehage våren 

2018 var gode og videreføres i 2019. 

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

imellom. Kulturenheten tilrettelegger arrangementene i samarbeid med Ringerike bibliotek.  

- Deltagelse på Ringeriksdagen.  

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.  

Det har vært positive erfaringer med innslag av det internasjonale Ringerike med fokus på mat 

og kultur de to siste årene og tiltaket videreføres i 2019. 

- Internasjonalt arrangement våren 2019. 

Det planlegges et internasjonalt arrangement våren 2019. Målsettingen er å skape et treffpunkt 

og møte mellom innbyggerne uavhengig av etnisitet. Mat og kulturinnslag vil være sentrale 

elementer. Tiltaket er avhengig av godt samarbeide mellom og innsats fra både kommunale og 

frivillige aktører. Egen prosjektleder engasjeres og styringsgruppe nedsettes. Kulturenheten 

står for koordinering av arbeidet. Det må også sees på finansiering av arrangementet. 

- 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: 

Økonomiske forhold: 

 Følgende fordeling av økonomiske midler foreslås: 

Beskrivelse Tid/periode Beløp 

Småbarneforestilling på biblioteket Vår 2019 20 000 

Deltagelse på Ringeriksdagen Første helgen i september 10 000 

Søkbare midler til kulturarrangement Hele året 20 000 

Internasjonalt arrangement Vår 50 000 

 

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

potten for søkbare midler.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

IR 12/17: Integreringsrådet planer for internasjonale kulturarrangement 2018 

 

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.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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