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Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune etablerer eget ”Innvandrerråd” fra 1.1.2014. 
2. Følgende oppnevnes til et interimstyre fram til 1.1.2014: 

Ahmad Khalayli 
Jamila Shekh 
Parviz Salimi 
Zahir Budæk, 

Leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkani bistår med råd og veiledning        
initialt. 

Kostnader for drift av Innvandrerrådet innarbeides i budsjett 2014, Handlingsprogram 
2014-2018 

 

Beskrivelse av saken 
Innvandrermiljøet initierte et møte med Ringerike kommune v/ordfører mandag 29. april 
med ønske om å få etablert et ”Innvandrerråd” i Ringerike kommune. 

Tilstede på møtet var, foruten ordfører og spesialrådgiver Sveinung Homme, Ahmad 
Khalayli, Jamila Shekh, Parviz Salimi, Zahir Budæk og Bijan Gharahkani. 

Det ble lagt fram ønske om å få i gang et Innvandrerråd i Ringerike kommune, på linje med 
Eldreråd, Rådet for funksjonshemmede o.l. De frammøtte sa seg villige til eventuelt å gå inn 
som et interimsstyre/råd for å få dette på plass. Kommunen må ta stilling til om hvorvidt 
det skal være politisk deltakelse i Innvandrerrådet, og eventuelt velge den/disse før 
1.1.2014. Innvandrerrådet i Buskerud vil hjelpe til i en etableringsfase med den støtte som 
måtte være nødvendig. 

Økonomiske forhold 
Et råd/utvalg nedsatt av kommunestyret, vil ha de samme krav/rettigheter til 
møtegodtgjøring og utgiftsdekning som andre kommunale råd og utvalg. Sammenlignes 
kostnadsdekningen med eldrerådets kostnader, vil etablering av et Innvandrerråd gi 
kommunen en merkostnad på ca kr. 100.000,- 
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Rådmannens vurdering 
Det har tidligere vært forsøkt å etablere et innvandrerråd i Ringerike kommune, men man 
har ikke lykkes med slikt initiativ. Forutsetningene synes nå å være endret.  

Innvandrerråd kan bidra til viktig samhandling mellom innvandrerbefolkningen og lokale 
myndigheter. Samtidig har en del slike møteplasser blitt kritisert for å ikke fungere etter 
hensikten, og ikke ha noen reell politisk makt fordi de ikke har noen funksjon utover det 
symbolske. Slik kritikk understreker viktigheten av å tenke nøye gjennom hensikten med å 
opprette innvandrerråd, og hvordan en slik møteplass kan fungere på best mulig måte. 

Det er viktig å øke innvandrere/flyktningers innflytelse og medvirkning i de kommunale 
beslutningsprosessene. Innvandrerrådet skal være et rådgivende organ for de etablerte 
politiske fora og for administrasjonen i saksforberedelser. Dette gjelder særlige innenfor 
utvikling av tiltak, planlegging, holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet 
innenfor innvandrer/flyktningfeltet. Innvandrerrådet vil også kunne øke forståelsen av de 
demokratiske prosesser i samfunnet/kommunen og virke aktiviserende på kvinner i 
minoritetsmiljøene. 

Innvandrerrådet skal ha seg forelagt alle saker med spesiell interesse for innvandrer og 
minoritetsgrupper, og kan også selv initiere saker som rådet ønsker å få satt på den 
politiske dagsorden. Rådmannen vil anbefale at en politiker fra kommunestyret velges inn i 
rådet. Rådmannen stiller med nødvendig sekretærhjelp. 

I tillegg til å være et rådgivende organ, skal Innvandrerrådet arbeide for reell likestilling 
mellom minoritetene og resten av samfunnet, - uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell 
legning eller politisk overbevisning. Innvandrerrådet skal videre: 

 

Delta aktivt for å påvirke og bistå kommunen i saker som angår situasjonen for 
etniske minoriteter og deres familier 
Arbeide aktivt for etniske minoriteters fullverdige deltagelse i samfunnet, og for å 
fremme kontakt, forståelse og integrering mellom etniske minoritetsgrupper og 
Ringerikes innbyggere. 
Være med å organisere fellesmøter og arrangementer sammen med andre aktører. 
Arbeide aktivt mot diskriminering på grunn av kulturell og etnisk tilhørighet eller 
bakgrunn. 
Bistå innvandrerorganisasjoner med opplæring og veiledning 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2013 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 


