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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  INTEGRERINGSRÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  27.01.2020  

Tid:   16:00  

 

Temamøte: 

Integrering og kultur – Kommunalsjef og kulturtjenesten er invitert til rådets møte for 

å avklare fellesprosjekter. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale: Varaer kalles inn til dette møte etter leders 

ønske.  

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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leder 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/20 

Side 2 av 5   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/170-1   Arkiv: C50  

 

Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Integreringsrådet 27.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Integreringsrådet tar rapporten til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har et betydelig fokus på inkluderingsprosjekter i sitt arbeid. 

 

Vedlagt følger en oversikt over Kulturenhetens kulturelle inkluderings- og mangfoldprosjekter 

i 2019. 

 

Dette til informasjon og orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Ringerike kommunes kulturelle inkluderingsprosjekter 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef : Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  2/20 

Side 3 av 5   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/97-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Integreringsrådet 27.01.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

1.januar 2020. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu er vararepresentanter til Integreringsrådet 

inneværende valgperiode, og ber om fritak fra sine verv ut perioden av personlige grunner. 

 

I integreringsrådet er 6 medlemmer og 6 varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret etter forslag 

fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org øvrige innbyggere i kommunen.   

Varamedlemslisten etter vedtak i sak 168/19 inneholdt 7 varamedlemmer, og vil bestå av 5 

medlemmer resten av perioden, viss fritakene innvilges. 

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven § 15 2.ledd 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Steinmo 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 



  Sak 3/20 

 

 Side 4 av 5   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 20/116-1   Arkiv: 073  

 

Oppgaver til integeringsrådet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Integreringsrådet 27.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

- ______________________ 

- ______________________ 

- ______________________ 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Reglementet for integreringsrådet gir rammene for rådets oppgaver i paragraf 2:  

 

 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.  

Mange av sakene som kommer til Integreringsrådet, er politiske saker med spesiell betydning 

for rådet. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at dette skjer, slik det går 

fram av reglementet. I tillegg gjennomgår ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at 

de kommer til de politiske råd og utvalg som er aktuelle. 

 

Når det gjelder flerkulturelle aktiviteter, samhandler rådet med kulturenheten i kommunen, som 

har hatt en sentral rolle i planlegging og og gjennomføring.  

 

I tillegg kan rådet selv ta opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper. 

Leder av rådet ønsker at medlemmene kommer med innspill til saker å arbeide med på neste 

møte. 

 

 

Rådmannens vurdering 



  Sak 3/20 

 

 Side 5 av 5   

 

Det er positivt at Integreringsrådet ønsker å engasjere seg og arbeide med egne saker som er 

aktuelle for rådets målgrupper. 

 

Vedlegg  

Reglement for integreringsrådet 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/170-1   Arkiv:   

 

 

Kulturelle inkluderingsprosjekter 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Integreringsrådet tar rapporten til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har et betydelig fokus på inkluderingsprosjekter i sitt arbeid. 

 

Vedlagt følger en oversikt over Kulturenhetens kulturelle inkluderings- og mangfoldprosjekter 

i 2019. 

 

Dette til informasjon og orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Ringerike kommunes kulturelle inkluderingsprosjekter 2019. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef : Hilde Brørby Fivelsdal 

 



- 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marja Lyngra Høgås 

RINGERIKE KOMMUNE  Kulturenheten 

KULTUR OG INKLUDERING 

2019 

 

  

Foto: Kristine Sørsdal Fodnæss  

 

Foto: Kristine Sørsdal Fodnæss 1 

 



RINGERIKE KOMMUNES KULTURELLE INKLUDERINGSPROSJEKTER 2019 

 

BAKGRUNN  

 

Ringerike kommune skal tilby tjenester til alle deler av befolkningen uavhengig av kjønn, 

etnisitet, legning, religion, økonomi eller sosial status. 

Dette er et kjernefokus for Kulturarbeidet i kommunen, og det jobbes systematisk og bredt 

med inkludering av alle deler av befolkningen. 

Ringerike kommunes visjon på kulturfeltet er «Kultur for alle». 

 

OM INKLUDERINGSARBEIDET 

 

Det er et mål at alle skal kunne delta i samfunnet, bruke sine ressurser, oppleve tilhørighet og 

meningsfullhet. Hva som er meningsfullt for den enkelte er like sammensatt som befolkningen 

ellers. Årsakene til eventuelt utenforskap likeså.  

Derfor er det viktig at kommunen jobber bredt, både med variasjon i tilbud, variasjon i 

virkemidler og med ulike samarbeidsparter. 

ØKONOMI 

Prosjektene Kulturenheten jobber med innen inkluderingsarbeidet har ikke et eget budsjett, 

men inngår som en del av virksomhetens oppgaver. I 2019 ble «Internasjonal Kulturuke» 

arrangert for første gang. Prosjektet fikk en ramme på 50.000 kroner, dette er nærmere 

beskrevet i avsnittet under. 

 

KULTURENHETENS INKLUDERENDE TILBUD 

 

KULTUR OG SPRÅK 

Kulturenheten arrangerer ukentlig Språkkafé på hovedbiblioteket. Språkkafeen følger en 

temaplan hvor ulike kulturelle og samfunnsmessige temaer blir belyst. Eksterne innledere 

bidrar til et godt og variert innhold, og prosjektet kunne ikke vært gjennomført uten et tett 

samarbeid med frivillige og frivilligsentralen. Rektor ved kulturskolen, som også har lang 

erfaring som lærer ved voksenopplæring, er ansvarlig for tilbudet. 

Språkkaféen er gratis og åpen for alle. I snitt deltar 22,5 personer med innvandrerbakgrunn 

hver uke og 6-7 frivillige er med hver uke. 49 ulike land har vært representert i løpet av de 3 

årene tilbudet har eksistert.  



Språkkafé Ressurs Verdi Finansiering   

   Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

Administrasjon 

og 

gjennomføring 

20 % stilling 150.000 150000 0 140000 

Frivillige 37 uker à 2,5 

timer * 6 

frivillige= 555 

timer 

140.000    

Bevertning Kaffe/te/kopper 6.000 6000   

Språkkafé  296000 156000  140000 

 

KULTUR FOR BARN OG UNGE 

 

Kulturenheten har en rekke prosjekter og virkemidler som er igangsatt de siste årene for å sikre 

deltagelse. Økonomi blir ofte regnet som den største barrieren for deltagelse i fritidsaktiviteter, 

selv om vi kjenner til at sosiale nettverk, og mangel på det, også er en vesentlig årsak til 

utenforskap. 

VELKOMSTKLASSEN 

Nyankomne innvandrere får musikk- og kulturopplæring som en del av deres skoletilbud i 

velkomstklassen på Veienmarka ungdomsskole. Kulturskolen dekker tilbudet faglig og 

økonomisk. 

Velkomstklassen  Finansiering   

Ressurs Verdi Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

7,5% stilling (1,5 t. undervisning pr. 

uke) 

65.000 65.000   

Velkomstklassen 65.000 65.000   

 

KLASSEORKESTER 

Alle tredjeklassinger får opplæring i klasseorkester, som en del av grunnskoleopplæringen. 

Det gir en felles grunnopplæring til alle barn uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, videre 

kan det være med på å gjøre muligheter for opplæring i musikkfag kjent. Tilbudet finansieres 

av kommunen, private og frivillige. Over 300 barn får dette tilbudet årlig, og det er 

kulturskolen som administrerer tilbudet. 

Klasseorkester  Finansiering   

Ressurs Verdi Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 



Undervisning (3 årsverk) 

 

2.100.000 2.100.000   

Instrumenter (320 elever) 

 

1.500.000  1.500.000  

Opplæring av lærere i 

metodikk/læremateriell 

 

20.000 

64.000 

  84.000 

Vedlikehold av instrumenter 

 

75.000 75.000   

Inntekt aspirantopplæring 

 

-400.000 -400.000   

Klasseorkester 3.359.000 1.775.000 1.500.000 84.000 

 

GRADERT BETALING OG FRIPLASSER 

Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle. Derfor har vi både friplasser og gradert betaling. 

Gradert betaling følger samme struktur som gradert betaling i barnehagene, dette ble innført 

i 2019 og kostnad er beregnet til ca. 220.000 pr. år. 

Gradert betaling og friplasser  Finansiering   

Ressurs Verdi Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

Inntektstap 220.000 220.000   

Gradert betaling og friplasser 220.000 220.000   

 

SPLASH 

Splash er et tverrfaglig kulturtilbud for elever på 5-7 trinn, tre lærere med ulik 

fagsammensetning tilbyr gratis kulturopplæring på skolene. Det er et særlig fokus å få med 

de barna som av ulike årsaker ikke kan delta på fritidstilbud. Splash er finansiert av Barne- og 

familiedirektoratet og Ringerike kommune. Kulturskolen administrerer tilbudet. 

Splash  Finansiering   

Ressurs Verdi Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

Lærerressurs og administrasjon 380.000 100.000 280.000  

Materiell 120.000  120.000  

Splash 500.000 100.000 400.000  

 

UNG KULTUR MØTES 



Ung Kultur Møtes er et årlig åpent kulturprosjekt for ungdom. Her kan man delta med alle 

kunst- og kulturformer, delta som ung kunstner eller arrangør. Ung Kultur Møtes rekrutterer 

ungdom gjennom skolene, fritidsklubbene, ungdomskontaktene og kulturaktørene. 

Målgruppa er 13-20 år, og deltagerne får workshops, mentoring, profesjonelle rammer og 

mulighet for deltagelse i både fylkes- og landseventer. Deltagelsen er gratis. 

Ung Kultur Møtes  Finansiering   

Ressurs Verdi Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

Administrasjon, 10% 65.000 65.000   

Lyd, lys, mentor 10.000 10.000   

Andre kostnader 10.000 4.000 6.000  

Ung Kultur Møtes 85.000 79.000 6.000  

 

KULTUR PÅ BIBLIOTEKET 

 

Kulturenheten har de fleste av sine åpne og gratis arrangementer på biblioteket.  

Biblioteket er selv arrangør for mange av arrangementene, og mye er også i samarbeid med 

frivillige aktører, Universitetet i Sør-Østnorge og Kulturenhetens andre prosjekter som Den 

kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og kulturskolen. 

Det arrangeres verksteder for barn i feriene, høytlesning for barn, kunnskapsforedrag, 

lesesirkler, utstillinger og konserter. I tillegg kan alle over 16 år få tilgang til biblioteket fra klokka 

9.00 til 21.00 alle dager i året gjennom «meråpent-avtale».  

Felles for arrangementene i biblioteket, og biblioteket som møteplass, er at det er tilgjengelig, 

har lav terskel og er variert. De aller fleste av arrangementene på biblioteket er gratis, og det 

legges ned en betydelig innsats i tilrettelegging, markedsføring og planlegging. 

Enkeltprosjekter får tilskudd fra eksterne aktører som Fritt Ord, Nasjonalbiblioteket og 

Fylkesbiblioteket. I tillegg bidrar frivillige inn som arrangører og kursholdere i prosjekter som 

«seniornett», språkkafé og foredrag. 

Biblioteket er kanskje kommunens viktigste inkluderende arena, og arbeid og ressursbruk 

inngår som en del av bibliotekets helhetlige budsjett som i 2019 var på nærmere 7 millioner 

kroner. 

INTERNASJONALE KULTURARRANGEMENTER 

 

I samarbeid med integreringsrådet fasiliterer kulturenheten ulike internasjonale 

kulturarrangementer. I 2019 ble arrangementene samlet i «internasjonal kulturuke», 

foregående år har det vært mer spredte arrangementer som barneforestillinger, 

internasjonalt dansetreff, jam, kulturkvelder m.m. Vi deltar også med «Internasjonale 

kulturarrangementer» på Ringeriksdagen.  



 

Internasjonal Kulturuke bla avholdt i juni 2019 over 5 dager. Det aller meste foregikk i sentrum, 

og hver dag var tematisk inndelt i: 

 Språk i Sentrum 

 Dans i sentrum 

 Møter i Sentrum 

 Fritid i sentrum 

 Fest i parken 

Prosjektet hadde i utgangspunktet 50.000 kroner til kostnadsdekning av både Internasjonal 

Kulturuke og deltagelse på Ringeriksdagen, og det skulle vise seg at det var svært 

utfordrende å gjennomføre prosjektet med et såpass snevert budsjett. Internasjonal Kulturuke 

skulle være en møteplass mellom ulike kulturer, generasjoner og uttrykksformer. En lang rekke 

lag og foreninger bidro til å realisere programmet, i tillegg til alle avdelinger i kulturenheten 

(administrasjon, kulturskole og bibliotek), Læringssenteret, Frivilligkoordinator, Ringerike 

Folkehøgskole m.m. 

Finansieringen ble tatt over kulturenhetens driftsbudsjetter, gjennom å bruke eksisterende 

(ferdigfinansierte) prosjekter inn i programmeringen, gjennom deltagelse fra andre 

kommunale enheter og sektorer, og gjennom betydelig frivillig innsats.  

Prosjektet er såpass komplisert og mangefasettert, at vi ser at det er utfordrende for 

kulturadministrasjonen å koordinere, fasilitere og gjennomføre det i det omfang vi hadde i 

2019. Kulturadministrasjonens medarbeidere har hatt betydelig merarbeid, som fortsatt ikke er 

ferdig avspasert. Dette får også konsekvenser for daglig drift i kulturenheten.  

Prosjektet er i utgangspunktet godt, men trenger stillingsressurser for å kunne gjennomføres på 

en forsvarlig måte. 

 

Internasjonal Kulturuke og 

Ringeriksdagen 

 Finansiering   

Ressurs Verdi Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

Prosjektledelse, 80 timer 40.000 40.000   

Prosjektadm Ringeriksdagen, 20 timer 10.000 10.000   

Prosjektkoordinatorer, 100 timer (3 

personer, hhv. 25/25 og 50 t) 

50.000 50.000   

Styringsgruppe 120 timer (4 personer, 

i tillegg til koordinatorer og ledelse) 

60.000 60.000   

Frivillige 25 timer*snitt 10 personer 62.500   62.500 

Lys/Lyd 14000 14.000   

Markedsføring 13.000 13.000   

Honorar, foredrag 5.000 5.000   

Diverse utgifter 13.000 5.000 8.000  



Ringeriksdagen, bodplass, rigging, 

deltagelse 

25.000 25.000   

Internasjonal Kulturuke og 

Ringeriksdagen 

292.500 222.000 8.000 62.500 

 

OPPSUMMERING 

 

Ringerike kommune og Kulturenheten har et stort fokus på mangfold og inkludering. Vi vet at 

arbeidet har en svært viktig betydning for folks helse, livskvalitet, og for demokratisk 

medvirkning og medbestemmelse. 

Kulturenheten jobber med inkludering og mangfold i alt sitt arbeid, og finansieringen og 

realiseringen er avhengig av flere faktorer.  

HELHETLIG TENKNING 

Vi må jobbe effektivt innenfor rammene for drift, og kunne ha flere tanker i hodet på en 

gang. Vi jobber ikke isolert med enkelttemaer eller enkeltprosjekter, men ser til å favne bredt i 

våre tilbud. Når vi jobber med lavterskel-tilbud, sosial utjevning og tilrettelegging jobber vi mot 

flere målgrupper. De som føler utenforskap grunnet sosial tilhørighet, gjennom svak økonomi, 

eller lav utdannelse, gjennom kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller religion, eller gjennom 

etnisitet, legning og språk.  

Noen prosjekter «spisses» mot særskilte grupper. For eksempel prosjektene rettet mot 

lavinntektsfamilier: Her er en del minoriteter i målgruppa, men vel så mange etnisk norske. Lav 

inntekt og «status» kommer i mange former og farger.  

Internasjonal kulturuke er et eksempel på «spissing» opp mot ulike kulturuttrykk. Her ønsker vi å 

gi alle mulighet til å få være stolt av, og få anerkjennelse av, sin kultur. –Egentlig uavhengig 

av etnisk bakgrunn – alle er velkomne, være seg man driver med syrisk folkedans, kveding, 

growling eller texansk lasso-kasting. 

 

SAMARBEID 

Uten samarbeid med interne, eksterne, private og frivillige ville flere av våre prosjekter være 

umulige å få til.  

Kulturadministrasjonens budsjetter er i utgangspunktet «skrivebordsbudsjetter». Det vil si, vi har 

hverken driftsmidler eller personalressurser til selv å være arrangør. Vi kan gi tilskudd, råd og 

veiledning til andres tiltak og arrangementer. Når vi allikevel gjennomfører store 

arrangementer som Internasjonal Kulturuke er det fordi vi kan samarbeide med interne og 

eksterne ildsjeler (både ansatte og frivillige), at vi har godt samarbeid med frivilligheten og 

næringslivet, og at vi gyver løs med en god porsjon optimisme og muligens naivitet.  

 

ØKONOMI 



Eksterne tilskudd, frivillig innsats, ansattes vilje og evne til å kunne arbeide helhetlig og på tvers 

er av avgjørende betydning når Kulturenheten er ansvarlig for prosjekter og gjennomføring. I 

særlig krevende prosjekter (enten i kostnad eller kompleksitet) er vi avhengig av eksterne 

ressurser for gjennomføring. Mindre krevende prosjekter løses gjennom eksisterende drift, 

samarbeid og eksterne bidrag. 

 

Tiltak Verdi Finansiering 

  Ringerike 

kommune 

Eksterne Frivillig 

Språkkafé 296.000 156.000  140.000 

Velkomstklassen 65.000 65.000   

Klasseorkester 3.359.000 1.775.000 1.500.000 84.000 

Gradert betaling og 

friplasser 

220.000 220.000   

Splash 500.000 100.000 400.000  

Ung Kultur Møtes 85.000 79.000 6.000  

Internasjonal 

Kulturuke og 

Ringeriksdagen 

292.500 222.000 8.000 62.500 

 4.817.500 2.617.000 1.914.000 286.500 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/97-1   Arkiv:   

 

 

Fritak fra verv i Integreringsrådet 

 

Forslag til vedtak: 

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

1.januar 2020. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu er vararepresentanter til Integreringsrådet 

inneværende valgperiode, og ber om fritak fra sine verv ut perioden av personlige grunner. 

 

I integreringsrådet er 6 medlemmer og 6 varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret etter forslag 

fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org øvrige innbyggere i kommunen.   

Varamedlemslisten etter vedtak i sak 168/19 inneholdt 7 vararemedlemmer, og vil bestå av 5 

medlemmer resten av perioden, viss fritakene innvilges. 

 

Juridiske forhold  

Kommunbeloven § 15 2.ledd 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Steinmo 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/116-1   Arkiv:   

 

 

Saker i integreringsrådet  
 

Forslag til vedtak: 

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

- ______________________ 

- ______________________ 

- ______________________ 

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Reglementet for integreringsrådet gir rammene for rådets oppgaver i paragraf 2:  

 

 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.  

Mange av sakene som kommer til Integreringsrådet, er politiske saker med spesiell betydning 

for rådet. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at dette skjer, slik det går 

fram av reglementet. I tillegg gjennomgår ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at 

de kommer til de politiske råd og utvalg som er aktuelle. 

 

Når det gjelder flerkulturelle aktiviteter, samhandler rådet med kulturenheten i kommunen, som 

har hatt en sentral rolle i planlegging og og gjennomføring.  

 

I tillegg kan rådet selv ta opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper. 

Leder av rådet ønsker at medlemmene kommer med innspill til saker å arbeide med på neste 

møte. 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Det er positivt at Integreringsrådet ønsker å engasjere seg og arbeide med egne saker som er 

aktuelle for rådets målgrupper. 

 

Vedlegg  

Reglement for integreringsrådet 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

 

 REGLEMENT FOR INTEGRERINGSRÅDET (K-sak 73/17)  

 

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.  
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§ 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.  
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§ 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 

(Sak 76/17) 
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