Arkivsaknr
Saksbehandler

19/06248-1
Evariste Nshimiyimana

Saksgang

Møtedato

Integreringsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

06.02.2020
18.02.2020
26.02.2020

Årsmelding 2019 for integreringsutvalget - Tromsø kommune
Innstilling til vedtak:
Årsmelding 2019 for Tromsø kommunes integreringsutvalg tas til orientering
Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Kari Henriksen
Avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og
kultur

1

Hva saken gjelder
Årsmelding 2019 for Tromsø kommunes integreringsutvalg legges frem for behandling og
vedtak i integreringsutvalget og sendes videre til orientering i formannskapet og i
kommunestyret.
Saksutredning
Integreringsutvalget ble opprettet av Tromsø kommunestyre i møte den 25.01. 2017 med
hjemmel i kommunelovens § 5-7. Integreringsutvalget er et rådgivende organ for Tromsø
kommune og arbeider for å gjøre Tromsø til et åpent, tolerant og inkluderende samfunn der
innbyggere fra andre land deltar og bidrar.
Avdelingene og stabene i administrasjon plikter å legge frem saker for integreringsutvalget når
sakene omhandler problemstillinger innenfor utvalgets kompetanseområde. Medvirkningen skjer
i hovedsak gjennom rådgivning og uttalelser. Integreringsutvalget har ingen myndighet til å
avgjøre saker.
I 2019 hadde integreringsutvalget 5 møter og behandlet 21 saker. Noen saker er knyttet til
integrering av flyktninger og innvandrere og andre er høringssaker som faller under kommunens
virkeområde.
Møtene ble avholdt på rådhuset i Tromsø, på Flyktningtjenesten, på Kaigata 4 ved Ressurs og på
Alnor senter. Det er viktig at integreringsutvalget går ut på befaringer for å se hva berører
flyktninger og innvandrere på feltet. Møtene er offentlige og åpne for publikum. Møtekalender,
saksliste, dokumenter, vedtak og møteprotokoll finnes på Tromsø kommunes hjemmeside i
Jupiter System Partner As.
Integreringsutvalget (leder og noen medlemmer) deltok på andre viktige aktiviteter som har
sammenheng med integrering blant annet innspillsmøte i region Nord til den nasjonale
integreringskonferansen 2019, organisert av IMDi region Nord den 02.04. 2019 på
Flyktningtjenesten, forskningsseminar om innovasjon i integrering, organisert av UiT fra 9.- 10.
mai 2019 og valgseminar organisert av Flerkulturelt Forum Tromsø den 27. august 2019.
Konklusjon
Integreringsutvalget skal fokusere på viktige områder som berører flyktninger og innvandrere og
er i en utviklingsfase. Viktige saker som påvirker flyktninger og innvandreres levekår ble
behandlet i integreringsutvalget blant annet deltakelse i arbeidslivet, kommunes strategi for
integrering av flyktninger, utfordringer i møte med barnevern, integreringsbarometer og andre
saker som er relevant for integrering av flyktninger og innvandrere.
Vedtakskompetanse
Kommunestyret
Vedlegg
Integreringsutvalgets årsmelding 2019

2

