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Inkluderingsråd

Møtedato:
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Sakstittel
Spørsmål og informasjon
Godkjenning av møteprotokoll
Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Uttalelse til politiske saker

011/22: Spørsmål og informasjon
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering

Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:
Spørsmål om å bytte dag dag for inkluderingsrådet. Dette er vanskelig å få til pga møtrekken som skal
følge videre behandling. En slik endring må tas opp i en større sammenheng, sammen med andre
politiske møter og reglementet må endres hvis man skal ha lenger tid til å forberede seg til møter.
NAV flyktningetjenesten: Hvordan de er inkludert i arbeidsliv og skole. Hvor havner de? Savner
orientering de skulle hatt fra NAV v/Runa Løwe.
Virksomhetsdirektør Hilde Schrven svarte på spørsmålet til Tone Kalheim:
Litt diskusjon rundt det lave antall barn med migrasjonsbakgrunn i barnehagen. Hva er årsaken og er
det noe vi kan gjøre med det.
Må se nærmere på Færder Kommune, om det er en ny utvikling eller om dette er kjent. Må komme
tilbake til dette.
Henvisniger til ppt/innvandrergruppene:
Vedtak går fortsatt ned, selv om henvisninger går opp.
INKR- 011/22 Vedtak:
Tatt til orientering

012/22: Godkjenning av møteprotokoll
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering.

Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:
Protokollen enstemmig tatt til orientering.
INKR- 012/22 Vedtak:
Tatt til orientering.

013/22: Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Kommunedirektørens innstilling
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
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3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orintering
RMNF- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering
Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Eldrerådet er svært fornøyd med resultatet og tar saken enstemmig til orientering.
ER- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering.
Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:
Enstemmig tatt til orientering
Uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

INKR- 013/22 Vedtak:
Inkluderingsrådet tar saken enstemmig til orientering og har følgende uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

Ungdomsråd 25.04.2022:
Behandling:
Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Ungdomsrådet drøftet seg frem til uttalelsen i fellesskap og stemte over uttalelsen.
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Vedtak: Enstemmig vedtatt med 7 av 7 stemmer.
UR- 014/22 Vedtak:
Uttalelse fra ungdomsrådet:
Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Hovedutvalg for oppvekst 26.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling med tillegg "for hovedutvalges ansvarsområde" enstemmig vedtatt
HFO- 022/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
Hovedutvalg for helse 27.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
HFH- 020/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

014/22: Uttalelse til politiske saker
Kommunedirektørens innstilling

Rådmannen ber Inkluderingsrådet komme med uttalelse i aktuelle politiske saker.

Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:
Barnehagesektoren - Tilstandsrapport
Kostratallene er lave på antall minoritetsspråklige barn i barnehagene Færder Kommune.
Inkluderingsrådet mener man må analysere og finne ut hvorfor det har blitt slik og tiltak som kan
settes inn.
Færder kommune som friby for forfulgte forfattere.
Inkluderingsrådet mener at dette en meget positiv sak for kommunen.
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INKR- 014/22 Vedtak:
Inkluderingsrådet har følgende uttalelser:
Barnehagesektoren - Tilstandsrapport
Kostratallene er lave på antall minoritetsspråklige barn i barnehagene i Færder Kommune.
Inkluderingsrådet mener man må analysere og finne ut hvorfor det har blitt slik og hvilke tiltak som
kan settes inn.
Færder kommune som friby for forfulgte forfattere.
Inkluderingsrådet mener at dette en meget positiv sak for kommunen.

Side 6

