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Hva saken gjelder
Interpellasjon til kommunestyremøte 24.03.2021 fra kommunestyrerepresentant Barbara Vögele
(MDG) om språkkrav i jobbutlysninger.

Saksutredning
Interpellasjon fra Barbara Vögele (MDG):
Språkkrav i jobbutlysninger
I Tromsø kommunes strategiplan for integrering av flyktninger står at språkkrav hindrer at
personer som både er egnet og motivert kan få fast stilling og at de blir henvist til å være
tilkallingsvikar.
Det konkluderes også med at likelydende språkkrav for alle stillinger fremstår som lite
hensiktsmessig, og at det bør legges til rette for at ansatte kan få ytterligere språkopplæring etter
ansettelse.
Språkkrav som planen har identifisert, kritisert og ansett som et hinder for fast ansettelse, er nå
bli et hinder til og med for midlertidige ansettelser.
Tromsø kommune utlyser mange stillinger som kan være aktuelle for innvandrere, men de når
sjelden opp i konkurransen. En av grunnene er at det kreves B2-nivå i språk, og i senere tid også
C1-nivå. B2 ligger over det høyeste nivået Voksenopplæringa skal tilby og defineres som følger:
Personen kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger
innenfor ens eget fagområde. (...) Kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et
vidt spekter av emner. Enkelt forklart er B2 «universitetsnivået» i norsk. Dette språkkravet gjelder
stillingstyper som kjøkkenassistent, renholder og ferie- og tilkallingsvikarer i hjemmetjeneste.
Én utlysning går enda lengre ved å kreve nivå C1 for oppgaver som stell/pleie og hjelp til personlig
hygiene, hjelp i spisesituasjoner, omsorg og sosial kontakt med beboere. C1 betyr: Personen kan
forstå hovedinnhold og detaljer i et bredt spekter av komplekse eller akademiske tekster. (...) Kan
bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kan
skrive klare, detaljerte og velstrukturerte tekster om de fleste emner. Samtidig krever man i
samme utlysningsteksten ingen fagkompetanse.
Miljøpartiet De Grønne mener at kommunen har et samfunnsansvar for å integrere
arbeidssøkende med ikke-skandinavisk språkbakgrunn. Språkkravene som stilles skaper et skille
i samfunnet, der det etter hvert bare er flyktninger og andre innvandrere som får lavest betalt,
uavhengig av hvor godt de er faglig kvalifisert til andre jobber. En streng kommunal språkpolitikk
bidrar dermed til marginalisering.
Å ansette noen som ikke er fullt ut språkmektig krever tilpasningsevne, fleksibilitet, varme,
forståelse og tålmodighet fra arbeidsgiveren. Det tror og vet vi at kommunen kan klare.
På denne bakgrunnen vil vi stille disse spørsmålene til ordføreren:
1. Hvordan sikrer Tromsø kommune at Diskrimineringslovens forbud mot indirekte
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diskriminering på grunn av språk ikke blir brutt i ansettelsesprosesser?
2. I «Tromsøerklæringa» står det at vi ønsker at Tromsø kommune skal være en
foregangskommune når det gjelder å ansette innvandrere. Hvordan jobber Tromsø
kommune med det?

Bakgrunnsinformasjon og lenker ligger som vedlegg i saken.

Om interpellasjoner
Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer regulerer hvordan
interpellasjoner skal behandles i kommunestyret. Interpellasjon er en skriftlig forespørsel til
ordfører som gjelder et prinsipielt spørsmål. Interpellasjonen skal være kort, og den skal ikke
inneholde begrunnelse eller kommentarer ut over det som er nødvendig for å klargjøre
interpellasjonen.
Interpellasjon kan ikke gjelde saker som allerede ligger til behandling i kommunale folkevalgte
organer, eller ha samme innhold som en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er
besvart. Interpellasjonen må videre gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets
virkeområde.
En interpellasjon skal være meddelt ordfører senest 9 kalenderdager, klokken 12, før et
kommunestyremøte.
Det settes av inntil 1 ½ time i alle ordinære møter til muntlig spørretime, interpellasjoner,
skriftlige spørsmål og folkets spørretime. I ekstraordinære møter settes det ikke av tid til
spørsmål eller interpellasjoner. Som hovedregel skal interpellasjoner behandles først i møtet.
Ordfører kan besvare interpellasjonen selv, eller la en annen med møte- og talerett gjøre det.
Ved behandling av interpellasjonen skal taletiden begrenses til 3 minutter første gang for
interpellanten og den som svarer. Ellers er taletiden begrenset til 2 minutter. Interpellanten og
den som svarer kan få ordet to ganger. Kommunestyrets øvrige medlemmer kan få ordet én
gang.
På bakgrunn av svaret på interpellasjonen, kan det fremmes forslag. Kommunestyret skal
behandle forslaget dersom ikke 1/3 av de møtende medlemmene eller møteleder motsetter seg
det. Dersom forslaget tas til behandling, kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta
forslaget. Kommunestyret kan også vedta at forslaget skal utredes av kommunedirektøren og
legges frem med innstilling i et senere møte

Konklusjon
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

3

Vedlegg
Interpellasjon med bakgrunnsinformasjon og lenker
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