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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Integreringsrådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 22.06.2020 Tid: 16:00 – 18:10 

 

Tema: 

Presentasjon av Idrettsrådet i Ringerike kommune v/ 

Trude Ødegaard og Bjørn Marseth 

 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn   Forfall  

Leder Viera Rozmara-Frydenlund   

Nestleder Jon Rikard Nettum Sandum   

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Florence A Oseiwa Kamara       FU  

Medlem Ghafur Azari   

Medlem Seham N.M Srour       FU  

Medlem Rifat Osmanovic       FU  

Medlem Michelle Abamake Strømmen        

Medlem Jaroslaw Lewandowski   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Merknader Temaet «velkommen til oss» utgikk og ble erstattet av en 

presentasjon av Idrettsrådet. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 4/20 

til og med sak  4/20 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

Viera Rozmara-Frydenlund (sign) 

leder 

 

 

     

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

4/20 20/116   

 Oppgaver til integreringsrådet  
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Oppgaver til intgreringsrådet  

 

Vedtak: 

 

Integreringsrådet har behandlet og prioritert de viktigste sakene som de enkelte medlemmene 

av rådet fremmet som saker de ønsket å jobbe med i den kommende perioden.  

 

Integreringsrådet ønsker å arbeide med disse sakene i kommende periode:  

 

1. Workshop eller tilsvarende for kontakt med næringsliv/bedrifter for hva de eventuelt 

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

2. Idrettsrådet – hva kan gjøres for å informere om muligheter for «nye ringerikinger» til 

å kunne å bidra innen forskjellige aktiviteter. 

3. Invitere HR avdelingen/næringsforumet vedrørende «trenings arbeidsplasser» for å få 

noe praksis å vise til samt muligheter til bedre språkopplæring. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

I rådets møte i januar ble det lagd en liste over hva de forskjellige medlemmene av rådet 

mente var viktige for dem: 

 Tettere samarbeid mellom de forskjellige grupperingene 

 Inkludere de som står utenfor – økonomisk, tilgjengelighet 

 Ikke kun fokus på barn og unge, men også foreldre/voksne 

 Viktig at tiltak oppfattes som; rettferdige, riktige, trygge og nærhet 

 Det er mange forskjellige kulturer, kjennskap er viktigere enn tilskudd 

 Samarbeid med næringslivet på Ringerike hva jobbtilbud angår 

 At aktiviteter ikke blir for stor økonomisk belastning 

 Hvordan få aksept/godkjennelse for å kunne få en jobb 

 Alle politiske saker som angår integrering/inkludering bør komme til rådet for uttalelse 

 Få til et politisk samarbeid med Ringerikes Blad med fokus på gode historier om 

inkludering/integrering 

 Hva med omvendt integrering? 

 Info om aktivitetstilbud blant alle de frivillige organisasjonene ikke bare kommunale 

tilbud 

 

Rådet diskuterte om hva slags saker de vil jobbe med framover og et samlet integreringsråd 

fremmet følgende prioritering: 

 

«Integreringsrådet har behandlet og prioritert de viktigste sakene som de enkelte medlemmene 

av rådet fremmet som saker de ønsket å jobbe med i den kommende perioden.  

 

Integreringsrådet ønsker å arbeide med disse sakene i kommende periode:  
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4. Workshop eller tilsvarende for kontakt med næringsliv/bedrifter for hva de eventuelt 

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

5. Idrettsrådet – hva kan gjøres for å informere om muligheter for «nye ringerikinger» til 

å kunne å bidra innen forskjellige aktiviteter. 

6. Invitere HR avdelingen/næringsforumet vedrørende «trenings arbeidsplasser» for å få 

noe praksis å vise til samt muligheter til bedre språkopplæring.» 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

- ______________________ 

- ______________________ 

- ______________________ 
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