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BAKGRUNN
Første møte i FellesForum ble gjennomført i november 2018. Dette forumet er et innovativt
prosjekt for bedre dialog mellom innvandrergrupper, folkevalgte og administrativ ledelse.
Forumet ble vedtatt oppretter av kommunestyret og ordfører inviterte til og ledet det første
møtet. Rådmannen finner det derfor naturlig at oppsummeringen fra møtet blir lagt frem til
folkevalgte til orientering.

Kommunestyret vedtok i sak 129/17:
1.

Det opprettes et FellesForum mellom kommunen og innvandrere, som har som formål å
legge forholdende bedre til rette for dialog og deltagelse i samfunnet, uansett kulturell,
religiøs og etnisk bakgrunn.

2.

Forum for innvandrere evalueres etter to år.

Formålet skulle være å finne moderne løsninger på hvordan kommunen kunne tilrettelegge for
dialog og samhandling mellom folkevalgte, kommuneadministrasjonen og innbyggere med
minoritets/ innvandrerbakgrunn. Gjennom slik dialog skulle kommunen få kunnskap om
utfordringer, fange opp ulike stemninger fra minoritetsgrupper og sammen finne gode løsninger.
I tillegg skulle forumet skape økt forståelse om inkluderingsutfordringer, forebygge konflikter,
være en gjensidig læringsarena og skape demokratiutvikling.

FØRSTE MØTE
Møtet fant sted 21. november 2018 på Scandic Park Sandefjord. Det var 82 påmeldte og 78
deltok. (43 innvandrere, 23 folkevalgte, 7 fra administrativ ledelse og 5 fra Seksjon strategi og
samfunn som tilrettela for møtet). Møtet var organisert i to bolker hvor den første delen besto av
fire innledninger:
i)
ii)
iii)
iv)

Utfordringer med lav valgdeltakelse fra innvandrere v/ordfører Bjørn Ole Gleditsch
Inkludering og likeverdige kommunale tjenester v/leder i NAV
Henning Fjell Johansen
Hvordan rekruttere flere ledere med innvandrerbakgrunn til næringslivet
v/bedriftsleder Dag Freddy Henriksen
Erfaringer med inkludering v/ Rama Alzeer

Den andre bolken var organisert ut fra en «Kafé–metodikk», der problemstillingene i innleggene
ble diskutert og konkrete innspill ble notert på gule lapper.
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Ordfører oppsummerte kvelden og takket for entusiastisk deltakelse før deltakere fylte ut
evalueringsskjema (se vedlegg).
I etterkant fikk møtet oppslag i Sandefjords Blad, hos KS og sosiale medier. Det er laget en kort
filmsnutt.
Et mer utfyllende referat med alle innspillene foreligger og kan fås ved henvendelse til rådmann
v/Seksjon strategi og samfunn.
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INNSPILL TIL TILTAK
1. Høsten 2019 er det kommunevalg. Hvordan kan vi få flere
innvandrere til å engasjere seg?
Utfordringer til folkevalgte
- Folkevalgte inviterer innvandrere/ innvandrerforeninger til dialog
- Partiene presenterer seg på ulike språk
Utfordringer til innvandrere
- Innvandrerforeningene inviterer folkevalgte til seg
- Ledere av innvandrergrupper oppfordrer medlemmer til å stemme
Utfordringer til rådmann
- Rådmann arrangerer et politisk torg/ en demokratifest, der folkevalgte og
innvandrergrupper møter hverandre
- Informasjon på flere språk om retten til å stemme
- Bruk Nærmiljøutvalgene (NMU) til å spre engasjement
2. Hvordan kan kommunen jobbe med inkludering og likeverdige
kommunale tjenester?
Utfordringer til folkevalgte
- Be om en statusrapport om utfordringene med likeverdige kommunale tjenester
- Legge til rette for en handlingsplan for mangfold og inkludering på tvers av
kommunes fagområder
- Utvide rett til gratis språkopplæring også til alle innvandrere
Utfordringer til innvandrere
- Komme med innspill til kommunen som beskriver hverdagsutfordringene
- Bistå kommunen i å arrangere et menneskebibliotek
3. Hvorfor er det så få innvandrere i ledende posisjoner i næringslivet og
hvordan kan vi få flere ledere med innvandrerbakgrunn?
Utfordringer til folkevalgte
Fremføre gode historier om innvandrere som har lyktes i næringslivet
Ha positive og forventningsfulle holdninger til innvandrere
Utfordringer til innvandrere
Må selv være drivere for at enkelte kan bli næringslivsleder
Få frem suksesshistorier og få lokale medier interessert
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Utfordringer til rådmann
Utfordre næringsforeningen på å utvikle et prosjekt som fremmer
dette
Utarbeide en kommunal handlingsplan mot diskriminering
Sammen med næringsforeningen, etablere egen mentorordning
(GlobalFuture) for innvandrere som ønsker i) å etablere bedrifter ii)
utvikle seg til ledere
4. Hvordan kan vi få flere innvandrere til å engasjere seg i foreldreutvalgene
på skolene og i nærmiljøutvalgene?
Utfordringer til folkevalgte
Bruke samarbeidsutvalgene offensivt og sette mål på den enkelte skole
om høyere innvandrerdeltakelse
Få skolene og nærmiljøutvalgene til å etablere fadderordninger
Utfordringer til innvandrere
Få mediene til å skrive om de innvandrere som faktisk er engasjert
i NMU og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Via innvandrermiljøene informere og stimulere til deltakelse
Utfordringer til rådmann
Gjøre NMU kjent blant innvandrere
Skolene må utgi basisinformasjon om skolens virksomhet
på flere språk
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OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE
Rådmannen oppfatter at første møte i FellesForum var en bekreftelse på kommunestyrets ønske
om å etablere en moderne løsning på hvordan kommunen kan tilrettelegge for dialog og
samhandling - uten å etablere et tradisjonelt innvandrerråd.
Møtet fanget opp ulike stemninger i minoritetsgruppene, ga økt forståelse om
inkluderingsutfordringer, ble en gjensidig læringsarena og bidro med konkrete forslag til bedre
samhandling. I tillegg vil rådmannen vektlegge møtets betydning i et demokratisk perspektiv.
Samlingen har også skapt interesse på nasjonalplan.
Neste møte i FellesForum vil finne sted i mai 2019. Planlegging og rammer for dette møtet vil ta
til etter at formannskapet har behandlet oppsummeringen fra første møte.
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VEDLEGG
Fra evalueringsskjemaene
Det var utarbeidet et evalueringsskjema som utfordret deltakerne på tre spørsmålsstillinger:
i)
ii)
iii)

har samlingen vært nyttig?
hvordan fungerte opplegget?
forslag til neste møte i FellesForum?

Det kom inn 57 skjema. Her er et utsnitt av kommentarene på de enkelte spørsmålene.
Har samlingen vært interessant/ nyttig for deg?
-

fått veldig nyttig og interessant kunnskap
viste ikke at det fantes så mange innvandrere i Sandefjord
lært om hvilke utfordringer innvandrere står i
for første gang i 22 år er jeg på en så givende innvandrersamling
endelig ble jeg invitert til et arrangement som gir meg mulighet å representere vår
gruppe, tusen takk!
interessant å treffe så mange ulike mennesker med innvandrerbakgrunn og høre så
mange treffende synspunkter
viser at kommunen har vilje og tar initiativ for å inkludere bedre og flere
strukturert og godt organisert

Hvordan fungerte opplegget
-

veldig god forberedelse, fint organisert
kompetente møteledere, stort engasjement, gode innledere
dårlig akustikk i lokalet
alle kunne komme med det de mente
fin dialog på alle stasjonene
stor variasjon – artig!
gleder meg til neste gang, har mye å lære

Har du forslag til temaer til neste FellesForum
-

Innvandrere som forbilder – gode historier
Hvordan innvandrere kan gi tilbake noe til samfunnet
Fokus på barn og unge (utenforskap, ensomhet, inkludering)
Workshop om demokrati og påvirkning
Om innvandreres verdier og tradisjoner
Integreringspris i Sandefjord
Hvordan kan innvandrere få mer tillit, i og til, det norske samfunn
Hvordan kan vi lage flere felles møteplasser
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