Behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur - 29.01.2019:
Utsettelsesforslag fra H v/Linn Rundfloen:
Trysil kommune ønsker å lykkes med integrering på alle plan. Derfor er det vesentlig at vi
har tydelige, definerte mål i vårt integreringsarbeid. Hvor vil vi? Hvordan bidrar
integreringsplattformen for Trysil kommune til at vi når dit?
Faktorer som utløser vellykket integrering, er blant annet deltakelse i arbeidsliv og gode
norskkunnskaper, ikke minst blant kvinner. Trysil kommune må stille krav til den enkelte,
men vellykket integrering krever også at samfunnet vårt godtar nye statsborgere. Trysil
kommune må legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet samtidig som vi stiller krav og
har klare forventninger til de som kommer. Trysil kommune må styrke muligheten for at
innvandrere kan få bruke sin kompetanse som de har med fra hjemlandet. Trysil kommune
skal legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper
som ellers faller utenfor. Samtidig skal det fokuseres på å legge til rette for at flere jenter
med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett. Trysil kommune må sørge for å gi de
nasjonale minoritetene mulighet til å bevare sin kultur, identitet og sine tradisjoner.
Integrering skal ikke medføre tap av identitet.
Det utarbeidede forslaget vedtas ikke som Trysil kommunes verdiplattform for integrering på
nåværende tidspunkt, men arbeides videre med. I det videre arbeidet bes det om at
følgende fastsettes og avklares:
- Hvilke tydelige målsettinger har Trysil kommune for sitt integreringsarbeid?
- Hvem er målgruppen for dokumentet?
- Hvordan er dokumentet tenkt tatt i bruk?
- Dokumentets innhold må forankres i de fastsatte målsettingene med
integreringsarbeidet.
- Arbeid og kvalifisering for arbeidsmarked må være i fokus i et verdidokument for
integrering.
Votering: Utsettelsesforslaget falt med 5 (Ap og Sp) mot 2 stemmer (H).
Hovedutvalget strøk første setning i rådmannens innstilling.
Tilleggsforslag fra Ap v/Even Eriksen:
Ny tredje setning: Arbeidet framlegges til kommunestyrets første møte etter sommerferien.
Votering: Rådmannens innstilling med Aps tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur - 29.01.2019:
 Velkommen til Trysil vedtas som Trysil kommunes verdiplattform for integrering.
 Kommunestyret slutter seg til den beskrevne prosessen for videre arbeid med basis i
verdiplattformen for integrering.
 Arbeidet legges fram til kommunestyrets første møte etter sommerferien.

