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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  INTEGRERINGSRÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  22.06.2020  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTE: 

Info om prosjektet «Velkommen til oss». 

 

 

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. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

4/20 20/116     

  Oppgaver til integreringsrådet    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 15.06.2020 

Viera Rozmara-Frydenlund 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  4/20 

 Side 2 av 3   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 20/116-1   Arkiv: 073  

 

Oppgaver til integeringsrådet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Integreringsrådet 27.01.2020 

4/20 Integreringsrådet 22.06.2020 

 

 

Forslag til 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:  

- ______________________  

- ______________________  

- ______________________  

 

  

 

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. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  4/20 

 Side 3 av 3   

 

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 
 

 

 

 

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. 
 



 

 

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.  

 

 



Ringerike kommune 

§ 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.  

 

 



Ringerike kommune 

§ 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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