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RETNINGSLINJER INTERNASJONALT RÅD I TYNSET KOMMUNE
Vedtatt med endringer av Tynset kommunestyret april 2016.
Arkivsak 16/350
1. Formål
Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktningers og
innvandreres integrasjon i Tynsetsamfunnet, samt være et rådgivende organ i kommunen.
I dette arbeidet skal det samarbeides med kommunale organer, næringslivet samt frivillige
lag og foreninger.
2. Oppnevning
Internasjonalt råd oppnevnes med hjemmel i § 10 i kommuneloven.
3. Sammensetning
o Rådet har 10 medlemmer
o Begge kjønn skal være representert
o Rådets sammensetning skal være:
3 innvandrere / flyktninger bosatt i kommunen
1 politiker
1 medlem fra frivillige lag / organisasjoner
1 medlem fra lokalt næringsliv
1 medlem fra NAV
1 medlem fra oppvekstsektoren
1 medlem fra bosetting og introduksjonsavdelingen
lensmann
4. Valg
o Internasjonalt råd oppnevnes av kommunestyret.
o Flyktninger/ innvandrere fremmer sine egne kandidater.
o Rådet konstituerer seg sjøl og velger en leder og en nestleder som sammen
med sekretær utgjør rådets arbeidsutvalg.
o Sekretæren har bare talerett.
o Oppnevnelsen av rådsmedlemmene følger den kommunale valgperioden og
velges for 4 år om gangen.
5. Ansvarsområde
Internasjonalt råd skal bare beskjeftige seg med saker som har spesiell interesse for
flyktninger og innvandrere. Internasjonalt råd har tre ansvarsområder:
1. Jobbe for inkludering og samhandling mellom nordmenn og innvandrere.
o Rådet skal drive informasjonsarbeid og delta aktivt i holdningsskapende og
inkluderende arbeid i kommunen.
o Rådet skal også ta opp saker på eget initiativ for å fremme samhandling
mellom nordmenn og innvandrere.
2. Arbeidsoppgaver
o Rådet utarbeider handlingsplan i 4års-perspektiv.
o Internasjonal dag (fellesarrangement).
o Andre oppgaver etter rådets bestemmelse.
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3. Som rådgivende organ i kommunen
o Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i
kommunen.
o Sakene skal legges frem for rådet tidligst mulig i prosessen.
o Rådets uttalelse følger sakene som trykte vedlegg.
o Rådet kan via rådmann ta opp saker og legge fram til kommunestyret.

6. Forretningsorden
o Rådet skal ha minimum 4 møter pr.år.
o Arbeidsutvalget forbereder rådsmøtene.
o Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
o Ordfører og rådmann kan delta på rådets møter med tale- og forslagsrett.
o Rådet kan etter behov nedsette utvalg for utredning av bestemte saker.
o Rådmannen stiller sekretær for Internasjonalt råd.

Saksvurdering
Rådmannen er av den oppfatning at det er fornuftig å oppdatere retningslinjene i forhold til
endringer i kommuneloven
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket medfører ingen konsekvenser for klima og miljø.

Innstilling:
Retningslinjer for internasjonalt råd vedtas med de endringer som er beskrevet i
saksframlegget.

Kommunestyret behandlet saken i møte 31.03.2020
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Retningslinjer for internasjonalt råd vedtas med de endringer som er beskrevet i
saksframlegget.

