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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Integreringsrådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 19.10.2020 Tid: 16:00 – 19:40 

DAGSORDEN: 

Kl. 16:00                 Opprop/møteinnkalling 

Kl. 16:05 - 17:05     Informasjon om smittevern    

                                 v/kommuneoverlege Karin Møller 

Kl. 17:05 - 17:35     Orientering om kommuneplanens samfunnsdel 

Kl. 17:35                  Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti      Forfall   Møtt for 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund H   

Nestleder Jon Rikard Nettum Sandum FrP   

Medlem Eli Johanne Ruud Uavh   

Medlem Florence A Oseiwa Kamara  FO  

Medlem Ghafur Azari    

Medlem Seham N.M Srour    

Medlem Rifat Osmanovic    

Medlem Michelle Abamake Strømmen    

Medlem Jaroslaw Lewandowski    

Varamedlem Parviz Salimi   Florence A Oseiwa Kamara 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Merknader  Presentasjoner fra møtet finner du her: 

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

Behandlede saker Fra og med sak 8/20 

til og med sak  8/20 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt, med følgende til dagsorden: 

 

  Henvendelse fra Vibeke L. Malvik, avdelingsleder spesialpedagogiske tjenester, 

vedrørende informasjon på ulike språk til innvandrere med små barn med det formål 

å få flere innvandrerbarn inn i barnehagene. Rådet svarer ut at de er positive til 

forslaget og at det er viktig at denne informasjonen blir distribuert tidlig, f.eks. på 

helsestasjonen. 

 

  Norskkurs for arbeidsinnvandrere. Rådet tok opp svaret fra Geir Dahl vedrørende 

norskkurs som tilbys ved Læringssenteret. Rådet ønsker å finne en god løsning for 



  

Side 2 av 4 

alle arbeidsinnvandrere som trenger norskkurs. Rådet fremmer følgende spørsmål til 

administrasjonen: Har kommunen planer om å utvide tilbudet om norskkurs. Hva er 

prisen? Hvor kan man eventuelt be om støtte? Dersom kommunen ikke kan gi tilbud 

om gratis norskkurs til arbeidsinnvandrere, hvordan skal dette kunne fasiliteres? 

Integreringsrådet vil se på eventuelle løsninger etter å ha mottatt administrasjonens 

svar.  

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Viera Rozmara-Frydenlund 

leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

Matilde Nordli Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

8/20 20/720   

 Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  
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Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ellen Margrethe Stabursvik, Linda Engström og Victoria Koch orienterte om kommuneplanens 

samfunnsdel. Integreringsrådet hadde stort engasjement for saken og kom med mange innspill til 

dette arbeidet. Det var blant annet fokus på fritidsaktiviteter for unge, bedre kommunikasjon, 

anstendig arbeid og økt samarbeid mellom nordmenn og innvandrere.  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-16  Arkiv: K11 &13  

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 
 

Behandling i Integreringsrådet 19.10.2020: 

 

Ellen Margrethe Stabursvik, Linda Engström og Victoria Koch orienterte om kommuneplanens 

samfunnsdel. Integreringsrådet hadde stort engasjement for saken og kom med mange innspill til 

dette arbeidet. Det var blant annet fokus på fritidsaktiviteter for unge, bedre kommunikasjon, 

anstendig arbeid og økt samarbeid mellom nordmenn og innvandrere.  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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