
 

Innvandrerrådet i Arendal kommune 
 

Mandat 
 

Vedtatt i bystyret 31.8.2017 

 

 

1. Innvandrerrådet skal fremme forståelse og kontakt mellom minoritetsspråklige og det offentlige ved å være 

et forum for diskusjon av problemstillinger som etniske minoriteter møter. På den måten kan rådet forebygge 

diskriminering og fremme etnisk likestilling.  

 

 

2. Innvandrerrådet skal:  

 

2.1  Løfte fram innvandrernes perspektiv i samfunnsmessige spørsmål  

 

2.2  Gi kommunen råd i saker som angår befolkningen med minoritetsbakgrunn  

 

2.3  Være et samarbeidsorgan og bindeledd mellom minoritetsbefolkningen, kommuneadministrasjonen og 

politikerne  

 

2.4  Ha funksjon som brobygger og fremme mangfold og integrering  

 

 

3. Oppgaver:  

 

3.1  Leder og nestleder utgjør sammen med politisk sekretariat, rådets arbeidsutvalg. Utvalget gjennomgår 

bystyresakene og lager saksliste til rådets møter.  

 

3.2  Rådet skal selv ta opp saker av prinsipiell viktighet for minoritetsbefolkningen  

 

3.3  Rådet skal gi råd til kommunen gjennom møter, brev, høringer og uttalelser  

 

3.4  Rådet skal ha en aktiv rolle i forhold til å løse konkrete utfordringer som Arendal står overfor, knyttet 

til innvandrerbefolkningen  

 

3.5  Rådet skal ta initiativ til temamøter mellom innvandrerrådet, bystyret og ungdommens bystyre ved 

aktuelle saker  

 

3.6  Rådet skal påse at politiske vedtak som angår minoritetsbefolkningen, blir fulgt opp  

 

3.7  Rådet skal være et forum for kompetanse, kunnskap og ressurser på flerkulturelle spørsmål  

 

3.8  Rådet skal invitere til konstruktiv dialog med andre aktuelle samarbeidspartnere, både offentlige og 

private  

 

3.9  Rådet skal delta i den offentlige debatt gjennom media  

 

3.10  Rådet skal være pådriver for å få innvandrere til å delta aktivt i lokalsamfunnet  

 

3.11  Rådet skal utarbeide årsmelding til bystyret  

 

 



4. Innvandrerrådet disponerer årlig kr. 50.000,- til tiltak som fremmer rådets hensikt.  

 

5. Valg og sammensetning:  

 
5.1  Innvandrerrådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer med slik sammensetning: 5 medlemmer 

valgt med bredest mulig sammensetning med hensyn til kjønn, alder og nasjonalitet. Dette gjelder også 

vararepresentantene. 2 medlemmer med varamedlemmer velges blant Arendal bystyres medlemmer.  

 

5.2  Innvandrerrepresentantene velges på et åpent valgmøte for 4 år av gangen. Bystyret utpeker de 2 

medlemmene fra bystyret for valgperioden på 4 år.  

 

5.3  Leder og nestleder velges av og blant medlemmene i Innvandrerrådet.  

 

5.4  Innvandrermedlemmene skal representere alle innvandrere i Arendal, ikke bare sin egen gruppe. 
 

  

6.  Rådet medlemmer skal gis opplæring i starten på rådsperioden.  

 

7.  Rådets medlemmer hever ordinær møtegodtgjørelse i henhold til gjeldende retningslinjer.  

 


