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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  INTEGRERINGSRÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  27.05.2019  

Tid:   16:00  

 

Temamøte/orienteringer: 

 Hva har kultursektoren arbeidet med på integreringsområdet?  

 Hva har Læringssentret hatt fokus på i integreringsarbeidet?  

 IKAR-19- innhold i den internasjonale uken i juni.  

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Nominering av medlemmer til Integreringsrådet 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Integreringsrådet 27.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Intergreringsrådet foreslår følgende personer som medlemmer til Intergreringsrådet i perioden 

2019-2023: 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

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

med å oppnevne nytt råd for kommende kommunestyreperiode: 

«§ 2. Nominering og valg  

Intergreringsrådet 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 Intergreringsrådet 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 har gjennomført denne prosessen for å rekruttere medlemmer og 

vararepresentanter: 

- Plakat med informasjon om at det skal utnevnes nye medlemmer til  

Intergreringsrådet for er utarbeidet. 

- Plakaten ble publisert på kommunens digitale flater, oppslag på   

Læringssenterets avdelinger, bibliotek og rådhus. 

- Integreringsrådets medlemmer er oppfordret til å være aktive i å  

snakke med og foreslå medlemmer. 
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- Informasjonsmøte for interesserte avholdt på biblioteket 15.04.19 med 2 frammøtte. 

- Ny frist for å melde inn forslag til politisk sekretariat 29. mai er kunngjort på kommunens 

digitale flater og ved oppslag på rådhuset og i aktuelle kommunale avdelinger. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at det rekrutteres nye medlemmer til Intergreringsrådet. Det er 

viktig å få et godt fungerende og bredt sammensatt integreringsråd i neste 

kommunestyreperiode.  

Rådmannen ser og at dette er utfordrende å få til, og lykkes det ikke med så etablere et nytt råd 

med den sammensetning i tråd med vedtektene, må det vurderes om rådet skal fortsette i neste 

periode. 

 

Vedlegg: Rekrutteringsplakat 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Ønsker du å delta i meningsfylt arbeid med integrering i Ringerike?

Ringerike kommune skal velge nytt integreringsråd. Vi ser etter deg

som vil bidra til at alle skal ha like muligheter til å delta i fellesskapet.

Integreringsrådet er opprettet for å legge til rette for gode
integreringsprosesser.

• Integreringsrådet er rådgivende for kommunen
og kommunestyret.

• Rådet uttaler seg i saker med spesiell betydning for
innvandrergrupper og minoritetsgrupper .

• Rådet tar opp saker som angår innvandrere og
minoritetsgrupper i kommunen.

• Rådet foreslår og støtter opp om flerkulturelle aktiviteter
og arrangementer i lokalsamfunnet.

ringerike.kommune.no

I N TEGRERI N GSRÅD:

- V elges for fir e år

- Består av 12 medlemmer

- Starter opp høsten 2019

- Seks møter i år et

Interesserte kan henvende
seg til sekretariatet
i Ringerike kommune
på telefon 32 11 74 00
eller på e-post
sek@ringerike.kommune.no
innen 29. mai.

I N TE G R E R I N G
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