Innspill fra gruppeoppgave
Retningslinjer under utarbeidelse for det flerkulturelle rådet i Innlandet fylkeskommune
- Hvordan ivareta inkludering og flerkulturelt arbeid inn i nye Innlandet fylkeskommune?
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Inkludering = like muligheter for alle bosatte i Norge
Opprette inkluderingsråd i Kongsvinger med Omegn
Gratis lokaler i fylke og kommune
Prosjektmidler
Flere praksis- og opplæringsplasser i kommuner/fylket
Støtte frivillighet – fjerne mva på frivillig arbeid
Innvandrerråd i kommunene
Flere miljøarbeidere
Prosjekter/etablere grupper/informanter
Plattformer som er åpne for alle
Møteplasser
Sosiale medier
Må vite hvor de finnes
Innvandrere – krevende for små å ivareta alt det som ønskes (rekruttering)
Mer ressurser til rådet – utvide arbeidsområde, egne ansatte?
Økt samarbeid med NAV og Integreringsråd
Kvalifiseringssentre
Samarbeid – organisering
Stimulere til
Flere lærlingeplasser/praksisplasser
Mentor – utveksle erfaring
Kosthold
Kulturguide i kommunen på flere språk
Søkehjelp/ressurser
Kommunikasjon – etat, lag og foreninger
Aktivitetskalender for alle 398 foreninger (digitalt). Informere om tilbudene som finner
Det må være enkelt å finne ut hva som skjer
Dataløsning - informasjonsside som hver og en organisasjon kan oppdatere selv (som også
oversettes til flere språk).
Endre stillingsbrøken, noen må jobbe etter kl. 16.00.
Sosiale arenaer også på kveldstid
Få planlagt første møte med ny aktivitet - informere, følge og mulig ha med tolk
Beste praksis overlever sammenslåingen
Utenforskap –
Informere frivillige lag/foreninger om planer/prosesser, frivilligheten er også avhengig av
transport m.m.
Skape møteplasser – bredt invitert
Gode forutsigbare tilskuddsordninger
Samarbeid går begge veier – dialog
To-veis kommunikasjon slik at ting kan tas opp i fylkeskommunen fra «grasrota».

➢ Ønskelig at det flerkulturelle rådet tar kontakt med Innlandet Musikkråd for å lage et opplegg
for å få integrert innvandrere inn i musikklivet.
➢ Viktig å kartlegge innvandrernes interesser slik at man kan gi et godt, tilrettelagt tilbud
➢ Kommunene må ha lett tilgjengelig informasjon på sin nettside om hvilke tilbud som finner i
akkurat den kommunen. Språk?
➢ Kommunestyret i den enkelte kommune bør foreslå kandidater som kan være på valg i
flerkulturelt råd
➢ Informere om økonomiske støtteordninger
➢ Pådriver mot kommuner
➢ Kulturkort, utvide ordningen – info om ordningen
➢ Arrangere frivillighetskonferanse – motivere
➢ Busstilbud til alle bydeler. Også etter kl. 18.00 (Fylkeskommunen sitt ansvar)
➢ Svømmetilbud -> Kulturkort
➢ Styrke videregående skoler med flere innføringsklasser. Ingen mening i at en på 17 år må gå i
voksenopplæring/læringssenter (for gammel for ungdomsskole). Øke kvaliteten på
innføringsklassene
➢ Få i gang råd i alle kommuner
➢ Få små/andre kommuner til å samarbeide om rådene
➢ Følge med på det som er ute på høring
Viktig at det blir synlig og gir praktiske resultater
➢ Skape møteplasser ute i kommunene
➢ Viktig med samarbeid mellom rådene i kommunene i regionen
➢ Koble flerkulturelt råd /internasjonalt råd med andre råd i kommunene
➢ Fokus på praktiske løsninger som sikrer fellesskap
➢ Andre:
Seminar
Tilskuddsordninger
Aktivitetsportal, med mulighet for ønsker om aktiviteter/møtepunkter (regionalt)
➢ Seminar om inkludering
➢ Å lage arbeidsoppgaver for:
Arbeidsliv/Entreprenørskap
Studie/Norsk opplæring
Fritidsaktiviteter
➢ Dele tilskuddsordninger
➢ Aktivitetsportal for regionen/fylket. Synliggjøre allerede opparbeidede aktiviteter, samt
innmelding av andre/nye aktiviteter/arrangement
➢ Åpne opp for aktivitetskort eller andre løsninger som fører til inkludering
➢ Ønske om en idebank for ulike aktiviteter som kan føre til inkludering
➢ Temakvelder
➢ God og tydelig informasjon på flere språk
Avsender ->mottaker - BUDSKAP
➢ Tilskuddsordninger – tydelig info, kursing av søknadsskriving.
➢ Utstyrsutlån til ulike aktiviteter
➢ Språkopplæring – Pensjonister - få med ungene – gjennom aktivitet
➢ Kommunikasjon – hvordan nå ut til alle? Få tak i de unge
➢ Gjennom aktivitet kan man legge til rette for møtesteder/møteplasser
➢ Lik forståelse av hva et flerkulturelt arbeid er
➢ Sette inkludering på dagsorden på alle arenaer
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Rådet – være et bindeledd
Aktivitetskasse – lavinntektsfamilier – tilskudd til aktivitet
Kulturholdninger innflyttere
Ivare ta det som er verdifullt i nåværende retningslinjer for HFFR
Retningslinjene må ikke ekskludere grupper enn innvandrere/minoriteter
Statutter for tildeling av midler – jobbe for at alle kroner blir tilgodesett
Synliggjøring av rådets arbeid – alle kanaler
Fylkeskommunen må bistå HFFR å formidle info om tilskuddsordninger, og i
søknadsprosessen – opplæring
Når det blir så stor region, må det opprettes en (deltids) stilling for en koordinator
(Ungdomsrådene blir kontaktet, Eldreråd, LFF, og andre) som også bør være mellomledd
mellom rådet, fylkesting, utover i bredden, til div. organer og instanser. Instruks som
definerer behov og arenaer
Rekruttering til frivillige
Rådet jobbe mot frivillighet/kommunene/myndighetene
Rådet jobbe mot å vurdere bruken av dialekter i media?
Aktivitetskort
Prosjektmidler til rådet
Det private næringsliv – lettere å få læreplasser enn i det offentlige – få en bedre fordeling av
dette

