
Behandling i Mangfoldsrådet den 30.11.2020 
 
Behandling: 
Rådmann Geir Berglund orienterte, og Mangfoldsrådet fikk anledning å stile spørsmål. 
 
Leder la fram forslag til uttalelse, som rådet gikk i gjennom.  
Leder, i samarbeid med Marit Dahl Jørgensen, fikk myndighet til å omskrive uttalelsen, som 
sendes rådet for godkjenning før den oversendes kommunestyret. 
 
Omforent uttalelse: 
Mangfoldrådets uttalelse om Herøy Kommunes budsjett 2021, sak 2/20 
 
Mangfoldrådet hilser med glede, at kommunen sitt budsjett ikke er redusert i de primære 
bevillinger til flyktninger og integrasjonsinnsatsen i Herøy.  
 
Mangfoldrådet må i lyset av kommunens gode økonomi og ønske om å øke vekst, bosetning og 
omsetning i næringsliv oppfordre til at det samtidig gjøres en markant ekstra innsats for å 
styrke kommunens mottak og integrering av flyktninger og innvandrere. 
 
Mangfoldrådet oppfordrer Kommunen til å øke innsatsen for kvalifisere bosatte innvandrere til 
arbeid. 
 
Mangfoldrådet oppfordrer kommunen til at følgende utviklings tiltak styrkes og forlenges: 

- Mottak – Fadder/Mentor ordningen (nettverksarbeid) med økonomisk kompensasjon til 
Herøyfamiliene 

- Norskundervisning – Gjennom tilsetning av lærere med Norsk som andrespråk og 
migrasjons kompetanse /morsmålslærere og utbygging av målrettet utdanningstilbud 

- Etterstrebe bosettings former som utelukker marginalisering og diskriminering (spredt 
geografisk bosetting over hele kommunen).  
 

- Støtte til individuell stimulering av flyktning -innvandrernes medbrakte ressurser, 
ferdigheter og forutsetninger (faglige, sosiale og kulturelle) 

- Støtte til utvikling av vanlige ferdigheter tilpasset det norske samfunnet (f.eks. digitale 
ferdigheter, svømming, sykling, førerkort og teori mv.)  
 

- Støtte til flere språk- og praksisavtaler for voksne innvandrere i næringslivet  
- Støtte til kurs og jobbskaping for innvandrere i det lokale næringsliv 
- Handlingsplan for språk og arbeidspraksis kandidater i alle kommunens enheter. 
- Handlingsplan for veiledning og rekruttering av fremtidige selvstendige næringsdrivere. 

(f.eks. gjennom støtte til etablering av egen virksomhet for innvandrere, opplæring/råd 
og veiledning innen entrepenørskap).  
 

Mangfoldrådet foreslår disse tak for på effektiv måte å realisere kommunens målsetning for 
rådet sitt arbeid: «full deltagelse og likestilling». 

 
 
 
Innstilling/vedtak: 
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