Behandling i Kommunestyret - 26.02.2019:
Frank Smestad, SV ba om å få sin habilitet vurdert da han har vært med å utarbeide
dokumentet.
Smestad fratrådte møtet. Ingen vara var innkalt.
Votering: Frank Smestad ble enstemmig kjent inhabil med hjemmel i kommuneloven § 40
punkt 3 bokstav b.
Utsettelsesforslag fra H v/Anders Nyhuus:
I løpet av 2019 skal det utarbeides en helhetlig integreringsplan i Trysil kommune.
Integreringsplanen fastsetter målsettinger, strategier og tiltak for integrering.
Integreringsplanen skal kartlegge kapasitet for integrering i samfunnet, konkrete mål og tiltak
og ansvar for innbyggere, kommunen og innvandrerne selv.
Det overordnede formålet med planen er at størst mulig andel av de som kommer til Trysil
som flyktning og innvandrer, kvalifiseres for arbeidsmarkedet og kommer i arbeid, trives og
blir en del av Trysilsamfunnet, blir boende i Trysil og bidrar som innbygger.
Votering: Hs utsettelsesforslag falt med 17 (Ap, Sp og SV) mot 7 stemmer (H og FrP).
Tilleggsforslag fra Ap v/Even Eriksen, nytt andre kulepunkt:
Det forutsettes at rådmannen foretar redaksjonelle endringer som gjør språket mer tilpasset
målgruppen for plattformen, herunder spesielt sidene rettet mot den nye tryslingen.
Endringsforslag fra H v/Linn Rundfloen:
I løpet av 2019 skal det utarbeides en helhetlig integreringsplan i Trysil kommune.
Integreringsplanen fastsetter målsettinger, strategier og tiltak for integrering.
Integreringsplanen skal kartlegge kapasitet for integrering i samfunnet, konkrete mål og tiltak
og ansvar for innbyggere, kommunen og innvandrerne selv.
Det overordnede formålet med planen er at størst mulig andel av de som kommer til Trysil
som flyktning og innvandrer, kvalifiseres for arbeidsmarkedet og kommer i arbeid, trives og
blir en del av Trysilsamfunnet, blir boende i Trysil og bidrar som innbygger.
Innstillingene fra hovedutvalgene ble samordnet så de ble likelydende som hovedutvalg for
helse og omsorgs.
Votering:
1. Hs endringsforslag falt med 17 (Ap, Sp og SV) mot 7 stemmer (H og FrP).
2. Hovedutvalgenes innstilling med Aps tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.02.2019:
 Velkommen til Trysil vedtas som Trysil kommunes verdiplattform for integrering, men
fjern ordet Integrering øverst på brosjyrens forside slik at dokumentet starter med
Velkommen til Trysil.
 Det forutsettes at rådmannen foretar redaksjonelle endringer som gjør språket mer
tilpasset målgruppen for plattformen, herunder spesielt sidene rettet mot den nye
tryslingen.
 Kommunestyret slutter seg til den beskrevne prosessen for videre arbeid med basis i
verdiplattformen for integrering.
 Arbeidet legges fram for kommunestyret i første møte etter sommerferien.

