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Bosetting av flyktninger i 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Integreringsrådet 28.01.2019 

6/19 Formannskapet 22.01.2019 

/ Kommunestyret 31.01.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019. 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

  

 

Saksutredning 

Ringerike kommune mottok 12.12.18 en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI) om å bosette 30 flyktninger i 2019. 

Det behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019. Av disse er 150 enslige 

mindreårige, hvorav 40 er under 15 år. 

 

Ringerike kommunestyre vedtok etter anmodning fra IMDI å bosette til sammen 40 flyktninger 

i 2018, først 35 og så 5 etter en tilleggs anmodning i september. Det ble dag vedtatt ikke å 

bosette flere unge enslige mindreårige. 

 

Ringerike kommune har de siste årene gjort vedtak om bosetting av flyktninger i tråd med 

IMDI’s anmodninger. Anmodningstallene nådde en topp i 2016 med 100 flyktninger, men har 

etter den tid gått kraftig ned. I 2018 ble det bosatt til sammen 38 flyktninger og 1 person på 

familiegjenforening. 

 

For å håndtere det store antallet flyktninger som ble bosatt i 2016 og 2017, ble mange 

kommunale tjenester utvidet. I takt med reduserte behov bygges disse tjenestene nå ned igjen.  

 

 

Dette innebærer færre ansatte og omstillinger i sektorene. Kommunestyret vil få nærmere 

orientering om dette i en melding som legges fram for kommunestyret våren 2019.  

Bemanningsreduksjonen skjer i størst mulig grad ved overføring til andre ledige stillinger i 

kommunen. Dersom det skulle bli nødvending med reell nedbemanning og oppsigelser, vil 

rådmannen komme tilbake med dette i en egen sak. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/19 

 Side 3 av 7   

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har årlig bidratt til bosetting av flyktninger i tråd med mottatte 

anmodninger fra IMDI. Rådmannen anbefaler at IMDI´s anmodning om bosetting av 30 

flyktninger i 2019 blir fulgt. 

Dersom det i løpet av 2019 skulle komme endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge 

fram ny sak om dette. 

 

Vedlegg 

Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.12.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/214-1   Arkiv: C03  

 

Internasjonalt Kulturarrangement 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Integreringsrådet 28.01.2019 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å gjennomføre årsplan for Internasjonalt kulturarrangement 2019.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Internasjonalt Kulturarrangement Ringerike (IKAR) har blitt gjennomført siden 2017. 

Integreringsrådet er oppdragsgiver for satsningen, og ulike arrangementer har blitt arrangert og 

administrert av Kulturenheten Ringerike kommune.  

 

I 2019 satses det på Barneforestillinger på biblioteket, Internasjonal kulturuke med flere 

samarbeidspartnere og arrangementer samt deltagelse på Ringeriksdagen. 

 

Tiltakene gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom ulike kommunale avdelinger, 

frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. IKAR har et budsjett på 100.000 kroner i 2019, i 

tillegg kommer arbeidende timer blant kommunens ansatte involvert i prosjektene. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Integreringsrådet har i sak 8/18, oktober 2018, vedtatt følgende: 

 

 I 2019 gjennomføres disse arrangementene knyttet 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. 

Dette saksframlegget beskriver kommunens plan for å gjennomføre Integreringsrådets vedtak. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Internasjonal Kulturuke 

Internasjonalt kulturarrangement gjennomføres 10.-14. juni 2019, som Internasjonal Kulturuke. 
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Datoen er satt etter en gjennomgang av ulike høytidsdager/perioder, så alle, uavhengig av 

religion, etnisitet og kulturell bakgrunn kan delta.  

 

En kommunal styringsgruppe med representanter fra Kulturenheten og Læringssenteret setter 

en overordnet plan og ansvarsfordeling for uka. Representanter fra frivillige lag og 

organisasjoner inviteres med inn i arbeidet for å sikre medvirkning og relevans. 

Søkbare midler rettes spesielt inn mot denne uka, for å sikre en bredde av aktiviteter og 

arrangementer i løpet av perioden.  

 

Foreløpig dagsplan er nærmere beskrevet i vedlegget. 

 

Budsjett:  

50.000 til gjennomføring av uka, herunder teknisk personell, honorar, strøm, materiell, kino og 

transport.  

20.000 søkbare midler for lag og organisasjoner som bidrar med innhold og aktiviteter i 

Kulturuka. 

Lønnsmidler til eget personale på jobb, og innsats fra frivillige er ikke iberegnet. 

 

 

Barneforestilling 

 

4.mai 2019 inviteres barn og deres familier på en musikalsk teaterforestilling på biblioteket. 

Forestillingen er åpen for alle, men invitasjonene retter seg spesielt mot nyankomne flyktninger 

og innvandrere, barn ved Hvalsmoen Transittmottak, og barnefamilier det oppnås kontakt med 

gjennom Læringssenteret, Språkkaféen og samarbeidende aktører. 

 

Ansatte ved Kulturadministrasjonen og Biblioteket sørger for å være på jobb denne dagen, og 

regningen deles mellom IKAR-prosjektet og biblioteket. I tillegg håped det på samarbeid med 

Frivilligsentralen for transport fra Hvalsmoen til Biblioteket. 

 

Budsjett: 10.000,- for 2 forestillinger 4.mai  

Lønnskostnader for eget personale og markedsføring er ikke iberegnet, men tas gjennom egne 

budsjettområder. 

 

Ringeriksdagen 

 

IKAR vil også i 2019 delta på Ringeriksdagen med boder, smaksprøver, dans og musikk. 

 

Rekruttering til deltagelse foregår særlig via sosiale medier (Facebook) da mange av 

bidragsyterne ikke nødvendigvis tilhører en organisasjon.  

 

I 2018 ble det lånt bord fra Showskolen, og IKAR kjøpte inn telt. Det ble innleid en 

prosjektmedarbeider med teknisk kompetanse for å ha lyd/musikk til opptredener. Selve 

riggingen og gjennomføringen er mulig fordi ansatte i kulturkolen, kulturadministrasjonen og 

bidragsyterne selv deltar i å bære, pynte og rydde.  

 

Det håpes på tilsvarende engasjement og innsats i 2019.  

 

Budsjett: 10.000,- Leie av areal, teknisk personell og noe materiell.  
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Lønnskostnader for eget personale og markedsføring er ikke iberegnet, men tas gjennom egne 

budsjettområder. 

 

Oppsummert 

 

Årsplanen for IKAR følger opp vedtaket fra Integreringsrådet 8/18, og er mulig å gjennomføre 

på grunn av utstrakt samarbeid eksternt og internt. 

 

Budsjetterte utgifter er på 90.000 kroner, 10% av bevilget sum holdes foreløpig tilbake som 

buffer for evt. uforutsette utgifter. Dersom de ikke benyttes vil det være mulig med ett ekstra 

arrangement senhøsten 2019.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Tiltakene støtter opp om Ringerike kommunes overordnede mål fra Kommuneplanens 

samfunnsdel: 

 Legge til rette for økt mestring 

 Være en tilrettelegger og sikre samarbeid med lag og organisasjoner 

 Aktivitet for alle 

 Best for barn 

 Samarbeid kommune og frivillighet 

 God integrering av nye innbyggere 

 Bredt og mangfoldig kulturtilbud 

Videre er tiltakene med på å realisere kommunens Kulturplans overordnede satsningsområder: 

«Kultur for alle», gjennom Mangfold, samhandling, kompetanse og synlighet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Integreringsrådet sak 8/18 

 

Rådmannens vurdering 

 

Årsplan for IKAR har ambisjon om å skape arenaer, møteplasser og personlige treffpunkt 

gjennom ulike arrangementer og utstrakt samarbeid.  

 

Formålet er en økt og gjensidig forståelse mellom personer med ulik sosial, kulturell, etnisk 

og/eller religiøs bakgrunn. 

Anerkjenne ulikhet, la seg begeistre, fremme kunnskap og motvirke fordommer. 

 

Rådmennen mener IKAR vil kunne bidra til økt toleranse i ringeriks-samfunnet, meningsfulle 

aktiviteter og fellesskap. 

 

Vedlegg 

 

Årsplan IKAR 2019 
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 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

3/19 19/250     

  Nominering av medlemmer til Intergreringsrådet 2019-2023    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 25.01.2019 

 

Stein-Roar Eriksen 
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Arkivsaksnr.: 19/250-1   Arkiv: 033  

 

Nominering av medlemmer til Integreringsrådet 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Intergreringsrådet 28.01.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den foreslåtte prosessen for rekruttering av nye medlemmer til intergreringsrådet vedtas. 

 

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 

Reglementet for Integreringsrådet, vedtatt av kommunestyret (K-71/17), beskriver prosessen 

med å oppnevne nytt råd for kommende kommunestyreperiode: 

«§ 2. Nominering og valg  

Integreringsrådet 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. 

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 leveres sittende integreringsråd, som innstiller til kommunens valgnemnd.» 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen foreslår denne prosessen for å rekruttere 6 medlemmer og 6 vararepresentanter, 

foreslått fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere og øvrige innbyggere i kommunen: 

- 15.02  Kunngjøring om at det skal utnevnes nye medlemmer til Integreringsrådet for    

                  perioden utarbeides. 

- 20.02         Kunngjøringen publiseres på kommunens digitale flater, det lages oppslag på   

                  Læringssenterets avdelinger, andre aktuelle enheter som bibliotek og det  

                  kunngjøres i lokalpressen. 
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   Registrerte innvandrerorganisasjoner tilskrives.  

   I tillegg til dette oppfordres Integreringsrådets medlemmer, å være aktive i å  

   snakke med og foreslå medlemmer. 

- 15.04 Frist for å melde inn forslag til politisk sekretariat. 

- 27.05  Integreringsrådet innstiller 6 nye medlemmer og 6 vararepresentanter til   

     kommunens valgnemnd. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at det arbeides grundig for å rekruttere nye medlemmer til 

integreringsrådet. Det er viktig å få et godt fungerende og bredt sammensatt integreringsråd i 

neste kommunestyreperiode.  

 

Ringerike kommune, 16.01.2019 
Tore Isaksen 

rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/5030-3   Arkiv: F30  

 

Bosetting av flyktninger i 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019. 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

 

  

 

Saksutredning 

Ringerike kommune mottok 12.12.18 en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI) om å bosette 30 flyktninger i 2019. 

Det behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019. Av disse er 150 enslige 

mindreårige, hvorav 40 er under 15 år. 

 

Ringerike kommunestyre vedtok etter anmodning fra IMDI å bosette til sammen 40 flyktninger 

i 2018, først 35 og så 5 etter en tilleggsanmodning i september. Det ble dag vedtatt ikke å 

bosette flere unge enslige mindreårige. 

 

Ringerike kommune har de siste årene gjort vedtak om bosetting av flyktninger i tråd med 

IMDI’s anmodninger. Anmodningstallene nådde en topp i 2016 med 100 flyktninger, men har 

etter den tid gått kraftig ned.I 2018 ble det bosatt til sammen 38 flyktninger og 1 person på 

familiegjenforening. 

 

For å håndtere det store antallet flyktninger som ble bosatt i 2016 og 2017, ble mange 

kommunale tjenester utvidet. I takt med reduserte behov bygges disse tjenestene nå ned igjen.  

 

 

Dette innebærer færre ansatte og omstillinger i sektorene. Kommunestyret vil få nærmere 

orientering om dette i en melding som legges fram for kommunestyret våren 2019.  

Bemanningsreduksjonen skjer i størst mulig grad ved overføring til andre ledige stillinger i 

kommunen. Dersom det skulle bli nødvending med reell nedbemanning og oppsigelser, vil 

rådmannen komme tilbake med dette i en egen sak. 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har årlig bidratt til bosetting av flyktninger i tråd med mottatte 

anmodninger fra IMDI. Rådmannen anbefaler at IMDI´s anmodning om bosetting av 30 

flyktninger i 2019 blir fulgt. 

Dersom det i løpet av 2019 skulle komme endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge 

fram ny sak om dette. 

 

Vedlegg 

Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.12.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Ringerike kommune  
 

Ber om at brevet distribueres til: 
Ordfører 
Rådmann 
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Vår ref: 18-07601     

  

 

 

 

 

 

 

 

Dato:12.12.2018 

  

 

 
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 

Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant 
Ringerike kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av 
flyktninger.  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om 
bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys 
av disse kriteriene. 

På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Ringerike 
kommune bosetter 30 flyktninger i 2019.  

 

Behandling av anmodningen 
Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi 
oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at 
bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke 
inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.  

 
Svar på anmodningen 

Frist for å svare på anmodningen er 15. februar 2019. 

Vi ber kommunen om å: 

 sende sitt vedtak til post@imdi.no, med kopi til KS ved nina.gran@ks.no.  
 registrere vedtakstallet i IMDis fagsystem for bosetting (Imdinett). For tilgang til IMDinett 

og mer informasjon, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/.  
 

Bakgrunn for tallene 
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019, 
inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.  

Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i:  

 prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger 
 andre internasjonale forpliktelser  



 
 

 

Side 2 av 2 

 

Prognosene kan variere gjennom året. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger 
kan justeres i tråd med bosettingsbehovet. Personer som er søkt ut til kommunen i 2018 og 
registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens vedtak for 2019. 

 
Flyktninger med oppfølgingsbehov 
Noen flyktninger har et særskilt oppfølgingsbehov knyttet til sitt funksjonsnivå. Kommuner som 
bosetter flyktninger kan derfor regne med at enkelte personer som skal bosettes vil ha særskilte 
behov. IMDi har egen tilskuddsordning for å dekke eventuelle ekstraordinære utgifter kommunen 
har som følge av bosettingen. Les mer om dette på IMDis nettsider: 
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/ 

 
Kontakt 
Ta kontakt med IMDi Indre Øst dersom dere har spørsmål om anmodningen. IMDi går gjerne i 
dialog med kommunen, også i samarbeid med andre aktuelle statlige aktører.  
 
 
Med vennlig hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
Lisbeth Dalin 
fungerende regiondirektør 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/214-1   Arkiv:   

 

 

Internasjonalt Kulturarrangement 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune vedtar å gjennomføre årsplan for Internasjonalt kulturarrangement 2019.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Internasjonalt Kulturarrangement Ringerike (IKAR) har blitt gjennomført siden 2017. 

Integreringsrådet er oppdragsgiver for satsningen, og ulike arrangementer har blitt arrangert og 

administrert av Kulturenheten Ringerike kommune.  

 

I 2019 satses det på Barneforestillinger på biblioteket, Intenasjonal kulturuke med flere 

samarbeidspartnere og arrangementer samt deltagelse på Ringeriksdagen. 

 

Tiltakene gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom ulike kommunale avdelinger, 

frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. IKAR har et budsjett på 100.000 kroner i 2019, i 

tillegg kommer arbeidende timer blant kommunens ansatte involvert i prosjektene. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Integreringsrådet har i sak 8/18, oktober 2018, vedtatt følgende: 

 

 I 2019 gjennomføres disse arrangementene knyttet 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. 

Dette saksframlegget beskriver kommunens plan for å gjennomføre Integreringsrådets vedtak. 

 

Beskrivelse av saken 

 



- 

Internasjonal Kulturuke 

Internasjonalt kulturarrangement gjennomføres 10-14 juni 2019, som Internasjonal Kulturuke. 

Datoen er satt etter en gjennomgang av ulike høytidsdager/perioder, så alle, uavhengig av 

religion, etnisitet og kulturell bakgrunn kan delta.  

 

En kommunal styringsgruppe med representanter fra Kulturenheten og Læringssenteret setter 

en overordnet plan og ansvarsfordeling for uka. Representanter fra frivillige lag og 

organisasjoner inviteres med inn i arbeidet for å sikre medvirkning og relevans. 

Søkbare midler rettes spesielt inn mot denne uka, for å sikre en bredde av aktiviteter og 

arrangementer i løpet av perioden.  

 

Foreløpig dagsplan er nærmere beskrevet i vedlegget. 

 

Budsjett:  

50.000 til gjennomføring av uka, herunder teknisk personell, honorar, strøm, materiell, kino og 

transport.  

20.000 søkbare midler for lag og organisasjoner som bidrar med innhold og aktiviteter i 

Kulturuka. 

Lønnsmidler til eget personale på jobb, og innsats fra frivillige er ikke iberegnet. 

 

 

Barneforestilling 

 

4.mai 2019 inviteres barn og deres familier på en musikalsk teaterforestilling på biblioteket. 

Forestillingen er åpen for alle, men invitasjonene retter seg spesielt mot nyankomne flyktninger 

og innvandrere, barn ved Hvalsmoen Transittmottak, og barnefamilier det oppnås kontakt med 

gjennom Læringssenteret, Språkkaféen og samarbeidende aktører. 

 

Ansatte ved Kulturadministrasjonen og Biblioteket sørger for å være på jobb denne dagen, og 

regningen deles mellom IKAR-prosjektet og biblioteket. I tillegg håped det på samarbeid med 

Frivilligsentralen for transport fra Hvalsmoen til Biblioteket. 

 

Budsjett: 10.000,- for 2 forestillinger 4.mai  

Lønnskostnader for eget personale og markedsføring er ikke iberegnet, men tas gjennom egne 

budsjettområder. 

 

Ringeriksdagen 

 

IKAR vil også i 2019 delta på Ringeriksdagen med boder, smaksprøver, dans og musikk. 

 

Rekruttering til deltagelse foregår særlig via sosiale medier (Facebook) da mange av 

bidragsyterne ikke nødvendigvis tilhører en organisasjon.  

 

I 2018 ble det lånt bord fra Showskolen, og IKAR kjøpte inn telt. Det ble innleid en 

prosjektmedarbeider med teknisk kompetanse for å ha lyd/musikk til opptredener. Selve 

riggingen og gjennomføringen er mulig fordi ansatte i kulturkolen, kulturadministrasjonen og 

bidragsyterne selv deltar i å bære, pynte og rydde.  

 

Det håpes på tilsvarende engasjement og innsats i 2019.  



- 

 

Budsjett: 10.000,- Leie av areal, teknisk personell og noe materiell.  

Lønnskostnader for eget personale og markedsføring er ikke iberegnet, men tas gjennom egne 

budsjettområder. 

 

Oppsummert 

 

Årsplanen for IKAR følger opp vedtaket fra Integreringsrådet 8/18, og er mulig å gjennomføre 

på grunn av utstrakt samarbeid eksternt og internt. 

 

Budsjetterte utgifter er på 90.000 kroner, 10% av bevilget sum holdes foreløpig tilbake som 

buffer for evt. uforutsette utgifter. Dersom de ikke benyttes vil det være mulig med ett ekstra 

arrangement senhøsten 2019.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Tiltakene støtter opp om Ringerike kommunes overordnede mål fra Kommuneplanens 

samfunnsdel: 

 Legge til rette for økt mestring 

 Være en tilrettelegger og sikre samarbeid med lag og organisasjoner 

 Aktivitet for alle 

 Best for barn 

 Samarbeid kommune og frivillighet 

 God integrering av nye innbyggere 

 Bredt og mangfoldig kulturtilbud 

Videre er tiltakene med på å realisere kommunens Kulturplans overordnede satsningsområder: 

«Kultur for alle», gjennom Mangfold, samhandling, kompetanse og synlighet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Integreringsrådet sak 8/18 

 

Rådmannens vurdering 

 

Årsplan for IKAR har ambisjon om å skape arenaer, møteplasser og personlige treffpunkt 

gjennom ulike arrangementer og utstrakt samarbeid.  

 

Formålet er en økt og gjensidig forståelse mellom personer med ulik sosial, kulturell, etnisk 

og/eller religiøs bakgrunn. 

Anerkjenne ulikhet, la seg begeistre, fremme kunnskap og motvirke fordommer. 

 

Rådmennen mener IKAR vil kunne bidra til økt toleranse i ringeriks-samfunnet, meningsfulle 

aktiviteter og fellesskap. 

 

Vedlegg 

 

Årsplan IKAR 2019 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNASJONALT 

KULTURARRANGEMENT 2019 
 

IKAR 2019 ÅRSPLAN 

 

 

BARNEFORESTILLING BIBLIOTEKET 4.MAI  

«Langt, langt borte» med Kristine Haugland og Joseph Angyal, regi av Oda Radoor og 

produsent Brageteateret.  

Arrangeres i Samarbeid med biblioteket, og med biblioteket som spillearena. 

Budsjett: 10.000,- + arbeidende timer.  

Målgruppe: Barn og barnefamilier, fra 3 år 

Samarbeid: Muligheter for transport Hvalsmoen/Biblioteket i samarbeid med Frivilligsentralen 

avklares. 

Som tidligere rettes markedsføring særlig mot Språkkafé, Læringssenter, Hvalsmoen. 

Forestillingen er åpen for alle. 

 

Mer informasjon om forestillingen kan leses her:  

 

https://www.brageteatret.no/forestilling/langt-langt-borte/# 

 

 



 

 

INTERNASJONAL KULTURUKE 11-15 JUNI 

En uke på torget og i parken med internasjonalt fokus, feiring og fest! 

 

Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

Torget Torget Torget Torget/Kino/Livbanen Søndre Park 

Språkkafé 

og Åpning 

Dans 50 møter 50 Aktiviteter for barn 

Kino for ungdom 

Festdag i 

Parken 

Bibliotek og 

Kulturskole 

I samarbeid 

med ulike 

dansegrupper 

Læringssenteret Folkehøgskole/ 

Læringssenter/Hønefoss 

Kino 

Lag og 

organisasjoner, 

frivillige. 

 

 

 

 

DANS PÅ TORGET, IKAR RINGERIKSDAGEN 2017 

Kommunal styringsgruppe: 

Kulturenheten og Læringssenteret utarbeider forslag til gjennomføring av Internasjonal uke. 

Styringsgruppa har hatt 3 møter pr. 14.januar. November, Desember og Januar.  

Geir Dahl, Kirsti Svarstad og Celine Birkeland fra Læringssenteret, og Kristine Fodnæss, Dagny 

Krogness og Marja Lyngra Høgås fra Kulturenheten utgjør prosjektets styringsgruppe. Kristine 

Fodnæss har prosjektoppfølging inntil prosjektledere er på plass. 

Ressursgruppe og medskaping: 



Kulturenheten jobber med å kontakte lag, foreninger og ressurspersoner til en ressursgruppe. 

Disse inviteres på et informasjons- og medskapermøte i uke 5. Fra tidligere arrangementer har 

vi oversikt og kontaktinformasjon til noen grupper, men mangler fortsatt en god bredde.  

Ressursgruppa blir viktig for å sikre et godt innhold.  

 

Prosjektledelse: 

Kulturenheten jobber for å løse prosjektledelsen internt, gjennom ledige ressurser i kulturskolen. 

Pr. 14.januar ser det ut til, men er ikke endelig avklart, at vi får to dyktige medarbeidere som 

også jobber i kulturskolen. 

 

Budsjett: 

Internasjonal Kulturuke har i utgangspunktet 50.000 kroner til rådighet. I tillegg kan noe midler 

avsettes til tilskudd til samarbeidende organisasjoner som kan tilby aktivitet og innhold i 

kulturuka. 

 

  

 

  

RINGERIKSDAGEN 7.SEPTEMBER 2019 

Som tidligere år vil vi videreføre deltagelsen på Ringeriksdagen. Dette er den dagen i året det 

er flest Ringerikinger i byen, og vi ser på det som en verdifull anledning til gode og positive 

møter mellom ulike folkegrupper i kommunen vår. Budsjett 10.000,- 

 

RINGERIKSDAGEN 2017 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/250-1   Arkiv:   

 

 

Nominering av medlemmer til Integreringsrådet 2019-2023  
Forslag til vedtak: 

Den foreslåtte prosessen for rekruttering av nye medlemmer til integreringsrådet vedtas. 

 

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 

Reglementet for Integreringsrådet, vedtatt av kommunestyret (K-71/17), beskriver prosessen 

med å oppnevne nytt råd for kommende kommunestyreperiode: 

«§ 2. Nominering og valg  

Integreringsrådet 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. 

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 leveres sittende integreringsråd, som innstiller til kommunens valgnemnd.» 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen foreslår denne prosessen for å rekruttere 6 medlemmer og 6 vararepresentanter, 

foreslått fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere og øvrige innbyggere i kommunen: 

- 15.02  Kunngjøring om at det skal utnevnes nye medlemmer til Integreringsrådet for    

                  perioden utarbeides. 

- 20.02         Kunngjøringen publiseres på kommunens digitale flater, det lages oppslag på   

                  Læringssenterets avdelinger, andre aktuelle enheter som bibliotek og det  

                  kunngjøres i lokalpressen. 

   Registrerte innvandrerorganisasjoner tilskrives.  



- 

   I tillegg til dette oppfordres Integreringsrådets medlemmer, å være aktive i å  

   snakke med og foreslå medlemmer. 

- 15.04 Frist for å melde inn forslag til politisk sekretariat. 

- 27.05  Integreringsrådet innstiller 6 nye medlemmer og 6 vararepresentanter til   

     kommunens valgnemnd. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at det arbeides grundig for å rekruttere nye medlemmer til 

integreringsrådet. Det er viktig å få et godt fungerende og bredt sammensatt integreringsråd i 

neste kommunestyreperiode.  

 

Ringerike kommune, 16.01.2019 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT FOR INTEGRERINGSRÅDET (K-sak 71/17) 

 

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 kulturelle eller etniske identitet. 

For i størst mulig grad å legge til rette for vellykkede integreringsprosesser for innvandrer- og 

minoritetsgrupper i Ringerike kommune, har kommunestyret 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 saksbehandlingsregler beskrevet i 

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. 

 

§ 2. Nominering og valg  

Integreringsrådet 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.  

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 leveres sittende integreringsråd, som innstiller til kommunens valgnemnd. 

 

§ 3. Oppgaver  

 Integreringsrådet er et rådgivende organ for kommunen og kommunestyret.  

 Rådet skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og 

minoritetsgrupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så 

skjer.  

 Rådet 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  

 Integreringsrådet 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. Innkallingen 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 eventuelt forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat, som innkaller 

varamedlem. 

 

§ 7. Åpne møter  

 Rådet avholder møter for åpne dører, med mindre det gjelder saker som er underlagt 

taushetsplikt, eller hvor andre personvern tilsier det. Dersom 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 møtene 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 innstilling 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 sekretariatfunksjonen for rådet, og fører protokoll.  

Protokollen framlegges som første sak på neste møte for godkjenning.  

 

§ 13. Godtgjøring  

Møtegodtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes 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/2006-05-19-16  
 

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