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BAKGRUNN 
3. møtet i FellesForum ble gjennomført i kommunestyresalen 26. november 2019. Temaet var 

«Inkludering og frivillighet  

Formålet med FellesForum er gjensidig dialog mellom innbyggere med minoritets/ 

innvandrerbakgrunn, folkevalgte og administrativ ledelse. Dette skal sikre kunnskap om felles 

utfordringer, fange opp ulike stemninger fra minoritetsgrupper og sammen finne gode løsninger.  

I tillegg skal forumet skape økt forståelse om inkluderingsutfordringer, forebygge konflikter, være 

en gjensidig læringsarena og skape demokratiutvikling.  

 

INKLUDERING OG FRIVILLIGHET 
Møtet ble ledet av ordføreren og det var ca. 60 deltagere tilstede. Møtet var organisert i to deler 
hvor den første besto av innledere som delte sine erfaringer om frivillighet som et 
inkluderingsverktøy: 
 

 Hvordan kan frivillighet være inkluderende? v/ordfører Bjørn Ole Gleditsch 

 Frivillig arbeid, inkludering og lokalsamfunnet v/rådmann Bjørn Gudbjørgsrud 

 Mine erfaringer med inkludering og frivillighet v/Anita Miric, Jorge Kristiansen  

og Silke Wrede.   

Det ble satt av god tid til mat og mingling før møtet begynte og i pausen. Formålet med 

FellesForum er gjensidig dialog mellom tre likeverdige partnere: folkevalgte – administrativ 

ledelse - innvandrere. Erfaring fra tidligere møter i FellesForum har vist at den uformelle 

dialogen er en viktig forutsetning for at formålet oppfylles.   

Etter innledningene og pausen, ble deltakerne organisert i 3 «verksteder» ledet av 

representanter fra Fokusgruppen. Innholdet i innleggene ble diskutert. Alle gruppene fikk de 

samme spørsmålene til diskusjon.   

 

Spørsmål 1:  Er frivillighet viktig for inkluderingsarbeid 

Spørsmål 2:  Det er få med innvandrerbakgrunn som er engasjert i lag og foreninger   

  (på styrenivå). Har det noe med holdninger å gjøre? 

Spørsmål 3:  Hvordan kan vi legge til rette for at flere med innvandrerbakgrunn deltar?  

 

Innspill i diskusjonene ble notert på gule lapper.  
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Ordfører og gruppelederne oppsummerte gruppedialogene i plenum og innholdet i 

gruppearbeidet ble overlevert til administrasjonen. Evalueringsskjema ble delt ut og levert inn, 

før alle gikk hjem etter en nyttig kveld. 

I etterkant fikk møtet oppslag i Sandefjords Blad, kommunens nettsider (interne og eksterne) og 

sosiale medier. Det er laget en kort filmsnutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG OG INNSPILL FRA MØTET 
   
Spørsmål 1:  Er frivillighet viktig for inkluderingsarbeid? 

 lag/ foreninger skal/ bør reflektere mangfoldet i samfunnet 

 det kan motvirke ensomhet blant innvandrere 

 innvandrere blir bedre i norsk 

 innvandrere lærer en viktig del av norsk kultur som innvandrere kan ta del i og utvikle 

 fin måte å lære om hverandres bakgrunn/ kultur 

 det gir en fin mestringsfølelse av å delta 

 demokratiet bygger på deltakelse fra alle 

 kan være en vei inn i arbeidslivet  

 

 

Spørsmål 2:  Det er få med innvandrerbakgrunn som er engasjert i lag og foreninger   

  (på styrenivå). Har det noe med holdninger å gjøre? 

 blir innvandrere noen gang spurt om de vil påta seg styreverv? 

 er lag/ foreninger bevisst på språk/ mat/ konvensjoner, som kan virke fremmedgjørende? 

 det kan være holdninger blant innvandrere og blant etnisk norske, som vanskeliggjør 
deltakelse lite kunnskap, noe fordommer, men blir man kjent forsvinner det 

 kan være «dårlige holdninger» hos alle 

 innvandrere kan være redd for å ikke strekke til, dumme seg ut, føle forlegenhet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XX2ZORz2Oic&t=48s
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Spørsmål 3:  Hvordan kan vi legge til rette for at flere med innvandrerbakgrunn deltar? 

 inkludere innvandrere i innbygger-appen 

 kommunen bør ha en person som er «aktivitetsguide» - se Drammen kommune 

 kommunen kan sammen med innvandrere etablere «nye» idrettslag som har appell i 
innvandrergrupper 

 ha faste informasjonssteder til innvandrere på deres språk (f.eks. biblioteket, skoler, 
bussholdeplasser) 

 informere om frivillig arbeid i innvandrerorganisasjoner 

 bruke «kulturkræsj», FN dagen, Speil – til å ha informasjonsstands 

 lag og foreninger må aktivt invitere inn innvandrere 

 er lag/ foreninger klar over hvilken uutnyttet ressurs innvandrere kan representere? 

FRA EVALUERINGSSKJEMAENE 
Det var utarbeidet et evalueringsskjema som utfordret deltakerne på tre spørsmålsstillinger: 
 
i) har samlingen vært nyttig?  
ii)  hvordan fungerte opplegget? 
iii)  forslag til neste møte i FellesForum? 
 
Det kom inn 25 skjema. Her er resultatene og et utsnitt av kommentarene på de enkelte 
spørsmålene.  
 

 

Har samlingen vært nyttig? 

Skalering fra 1 = dårlig til 5 = svært bra 

1 2 3 4 5 

0 0 1 5 19 

 

- Lærte mer om mer om ulike foreninger/ prosjekter 

- Fint å høre nordmenn og innvandreres ulike erfaringer  

- Hyggelig å bli kjent med nye folk og treffe gamle kjente 

- Veldig fint opplegg, gode samtaler, foredrag og mat 

- Viktig arena for diskusjon mellom politikere, administrativt ansatte og innvandrere 

- Viktig med dialog på tvers av nasjonaliteter 

- Meget nyttig. Godt å vite at mange har fått innspill og gode ideer 

Tips: Start neste møte med et kulturelt innslag 
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Hvordan fungerte opplegget? 

Skalering fra 1 = dårlig til 5 = svært bra 

1 2 3 4 5 

0 0 2 10 13 

 

- Godt strukturert og gjennomført 

- Kanskje litt mer tid til diskusjon. 

- Fungerte bra – hørte mange forskjellige kommentarer, erfaringer og forslag. 

- Maten var fantastisk! 

- Fint med plenum/gruppe oppsummering 

- Mer tid til å bli kjent med andre og utveksle synspunkt 

- For liten tid til refleksjon og samtaler. Sitte rundt bordene mer samlet, ble litt langt fra 

hverandre. Fine temaer. 

- Opplevde at gruppen ble litt aggressiv og at deltakerne var mer opptatt av å forsvare egne 

synspunkt enn å lytte til andres.  

- Gode spørsmål, men skulle gjerne hatt mer tid i gruppene. 

Tips: Brosjyrer til utdeling 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL TEMA PÅ NESTE FELLESFORUM 
- Suksesshistorier fra lag og foreninger. Hva er oppskriften? Hvordan har disse foreningene 

gått fram for å få nye medlemmer? 

- Informasjon/kommunikasjon – hvor og hvordan? 

- Hvordan starte og drifte en forening? Etablere en «servicebod» for de som har praktiske 

spørsmål. 

- Hvordan drive en innvandrerforening? 

- NAV presentere sitt inkluderingsarbeid. 

- Innovasjon og entreprenørskap i en flerkulturell by: Næringsliv –organisasjoner- kommune-

innvandrere. 

Tips: Bør ha nytt møte så snart som mulig. 
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Velkommen til møte i «FellesForum» 

Tirsdag 26. november 2019, kl. 17.30 – 21.00 

Rådhuset i Sandefjord – kommunestyresalen 

   

 Oppstart med mingling og fingermat18 

 Ordfører ønsker velkommen 
 Hvordan kan frivillighet være inkluderende? v/Ordfører 
 Frivillig arbeid, inkludering og lokalsamfunnet v/Rådmann 
 Innlegg om erfaring med frivillighet – fra inviterte gjester 
 

Pause 

 Gruppesamtaler  
 Oppsummering i plenum 
 Veien videre v/Ordfører 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

Ordfører  

Bli med, du også! 

Inkludering og frivillighet 



 

 

 


