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Saksprotokoll 

Etablering av innvandrerråd i Grimstad 

 

Arkivsak-dok. 17/506 
Saksbehandler Bjørn Kristian Pedersen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Helse- og omsorgsutvalget 14.02.2017 17/6 
2 Oppvekst- og utdanningsutvalget 14.02.2017 17/13 
3 Kultur- og miljøutvalget  15.02.2017 17/14 
4 Formannskapet 16.02.2017 17/11 
5 Kommunestyret 27.02.2017 17/21 

 
 

 
Formannskapets vedtak/innstilling  
Formannskapet ber om at 
1. Kommunestyret vedtar at det opprettes et innvandrerråd i Grimstad på linje med 

eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for innvandrerrådet datert 3. februar 2017. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre nominasjonsprosess og valgmøte for 

representanter til innvandrerrådet snarest mulig og komme tilbake til kommunestyret 
med en ny sak senest i kommunestyrets møte 22. mai 2017 

 
I mandat: Rådet skal behandle relevante saker som gjelder levekår for innvandrere i 
Grimstad kommune.  
 
Rådets sammensetning: Innvandrerrådet skal bestå av sju representanter hvorav fem 
representanter med innvandrerbakgrunn og to folkevalgte representanter som er medlem av 
kommunestyret. Det opprettes to varalister i rekke (ikke personlige); en for folkevalgte (2 stk) 
og en for representanter med innvandrerbakgrunn (5 stk). Politikere kan ikke ta rollen som 
leder og nestleder. 
 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.02.2017 sak 17/21 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet med 34 representanter til stede.  
 
Finn Martin Furholt (Frp) fremmet følgende forslag:  
Navnet endres til «integreringsråd». 
 
Votering 
Furholts forslag falt mot 5 stemmer fra Frp.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 34 stemmer. 
 
 
Kommunestyrets vedtak  
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1. Kommunestyret vedtar at det opprettes et innvandrerråd i Grimstad på linje med 

eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for innvandrerrådet datert 3. februar 2017. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre nominasjonsprosess og valgmøte for 

representanter til innvandrerrådet snarest mulig og komme tilbake til kommunestyret 
med en ny sak senest i kommunestyrets møte 22. mai 2017 

 
I mandat: Rådet skal behandle relevante saker som gjelder levekår for innvandrere i 
Grimstad kommune.  
 
Rådets sammensetning: Innvandrerrådet skal bestå av sju representanter hvorav fem 
representanter med innvandrerbakgrunn og to folkevalgte representanter som er medlem av 
kommunestyret. Det opprettes to varalister i rekke (ikke personlige); en for folkevalgte (2 stk) 
og en for representanter med innvandrerbakgrunn (5 stk). Politikere kan ikke ta rollen som 
leder og nestleder. 
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