
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Integreringsrådet den 27.01.2020

PS 1/20 Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019

   Saksprotokoll - Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019

PS 2/20 Fritak fra verv

   Saksprotokoll - Fritak fra verv

PS 3/20 Oppgaver til integeringsrådet

   Saksprotokoll - Oppgaver til integeringsrådet



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Integreringsrådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 27.01.2020 Tid: 16:00 – 17:45 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  

Leder Viera Rozmara-Frydenlund   

Nestleder Jon Rikard Nettum Sandum   

Medlem Eli Johanne Ruud FO  

Medlem Florence A Oseiwa Kamara   

Medlem Ghafur Azari   

Medlem Seham N.M Srour FO  

Medlem Rifat Osmanovic   

Medlem Michelle Abamake Strømmen   

Medlem Jaroslaw Lewandowski   

Varamedlem Tora Alvilde Hagen Tungesvik FU  

Varamedlem Ahmad Mahmoudi   

Varamedlem Helge Grundstad   

Varamedlem Parviz Salimi   

Varamedlem Suad Nakhla FU  

Varamedlem Shpejtim Berisha FD   

Varamedlem Mohamed Bashir Jama Farah FU  

Varamedlem Soyeyla Moradi   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen  

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal, leder for kultur-administrasjon 

Marja Lyngra Høgås og rektor for læringssenteret Geir Dahl 

 

Merknader S. Berisha fikk permisjon fra møte kl. 17.10.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/20 

til og med sak  3/20 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

Viera Rozmara-Frydenlund (sign) 

leder 

      

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/170   

 Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019  

 

 

2/20 20/97   

 Fritak fra verv  

 

 

3/20 20/116   

 Oppgaver til integreringsrådet  
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1/20   

Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019  

 

Vedtak: 

 

Integreringsrådet tar rapporten til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Marja Lyngra Høgås gikk gjennom rapporten om kulturelle inkluderingsprosjekter. 

Rådet kom med innspill til videre arbeid. 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Integreringsrådet tar rapporten til orientering. 
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2/20   

Fritak fra verv  

 

Vedtak: 

 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

Det er kommunestyret som har den endelige beslutningen. Rådet anbefaler rådmannens forslag. 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Integreringsrådets anbefaling til 

kommunestyret. 

Forslag til vedtak: 

 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 
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3/20   

Oppgaver til integreringsrådet  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte, hvor man vil behandle og prioritere de 3 viktigste sakene som de 

enkelte- fremmet under diskusjonen/ legger frem på neste møte  - over hva den enkelte 

mente/mener er viktig for å bedre integreringsprosessen. 

 

 

Behandling: 

 

I runden rundt bordet, tidlig i møte, kom det fram at medlemmene har mye de ønsker å oppnå 

gjennom rådet.  

 

Saker/tema til fremtidige møter: 
 Invitere Linda og Harriet til møte vedr. «Velkommen til oss».  Alle nye som bosetter seg på 

Ringerike bør få informasjon 

 Invitere HR avdelingen/Nærings Forumet vedr. «trenings» arbeidsplasser for å få noe praksis å 

vise til samt muligheter til bedre språkopplæring 

 

Workshop: 

 Workshop eller tilsvarende for kontakte med Næringsliv/bedrifter for hva de eventuelt kan bidra 

med for å gi jobberfaring. Hva de kan ha behov for. 

 Idrettsrådet – hva kan gjøres for å informere om muligheter for «Nye Ringerikinger» til å Kunne 

bidra innen forskjellige aktiviteter. 

 

Integreringsrådet ønsker også å arbeide med disse sakene i kommende periode: 

 En liste vil bli satt opp etter neste møtes prioriteringer. 

 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) fremmet følgende forslag:  

«Saken utsettes til neste møte, hvor man vil behandle og prioritere de 3 viktigste sakene som 

de enkelte- fremmet under diskusjonen/ legger frem på neste møte - over hva den enkelte 

mente/mener er viktig for å bedre integreringsprosessen». 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

 

Avstemming: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsrådet ønsker også å arbeide med disse sakene i kommende periode:  

- ______________________ 
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- ______________________ 

- ______________________ 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/170-2  Arkiv: C50  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Integreringsrådet tar rapporten til orientering. 
 

Behandling i Integreringsrådet 27.01.2020: 

 

Marja Lyngra Høgås gikk gjennom rapporten om kulturelle inkluderingsprosjekter. 

Rådet kom med innspill til videre arbeid. 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/97-2  Arkiv: 465  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 27.01.2020: 

 

Det er kommunestyret som har den endelige beslutningen. Rådet anbefaler rådmannens 

forslag. 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Integreringsrådets anbefaling til 

kommunestyret. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/116-2  Arkiv: 073  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Oppgaver til integeringsrådet  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Saken utsettes til neste møte, hvor man vil behandle og prioritere de 3 viktigste sakene som de 

enkelte- fremmet under diskusjonen/ legger frem på neste møte  - over hva den enkelte 
 

Behandling i Integreringsrådet 27.01.2020: 

 

I runden rundt bordet, tidlig i møte, kom det fram at medlemmene har mye de ønsker å oppnå 

gjennom rådet.  

 

Saker/tema til fremtidige møter: 
 Invitere Linda og Harriet til møte vedr. «Velkommen til oss».  Alle nye som bosetter seg på 

Ringerike bør få informasjon 

 Invitere HR avdelingen/Nærings Forumet vedr. «trenings» arbeidsplasser for å få noe praksis å 

vise til samt muligheter til bedre språkopplæring 

 

Workshop: 

 Workshop eller tilsvarende for kontakte med Næringsliv/bedrifter for hva de eventuelt kan 

bidra med for å gi jobberfaring. Hva de kan ha behov for. 

 Idrettsrådet – hva kan gjøres for å informere om muligheter for «Nye Ringerikinger» til å 

Kunne bidra innen forskjellige aktiviteter. 

 

Integreringsrådet ønsker også å arbeide med disse sakene i kommende periode: 

 En liste vil bli satt opp etter neste møtes prioriteringer. 

 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) fremmet følgende forslag:  

«Saken utsettes til neste møte, hvor man vil behandle og prioritere de 3 viktigste sakene som 

de enkelte- fremmet under diskusjonen/ legger frem på neste møte - over hva den enkelte 

mente/mener er viktig for å bedre integreringsprosessen». 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

 

Avstemming: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 


	Integreringsrådet 27.01.2020
	Møteprotokoll - Møte i Integreringsrådet den 27.01.2020
	PS 1/20 Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019
	Saksprotokoll - Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019

	PS 2/20 Fritak fra verv
	Saksprotokoll - Fritak fra verv

	PS 3/20 Oppgaver til integeringsrådet
	Saksprotokoll - Oppgaver til integeringsrådet



