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1 Bakgrunn og innledning 

1.1  BAKGRUNN 

 
Internasjonalt råd har en viktig plass i kommunens inkluderingsarbeid. Internasjonalt råd er et 
rådgivende organ og det bør og skal være kommunalt for å få det inn i administrative former. 
Sammensetningen av rådet er viktig. Det skal bestå av folk med kunnskap om, som er engasjerte og 
som brenner for det flerkulturelle arbeidet. Rådet skal også ha en faglig bredde som spenner fra 
næringsliv, politikere til frivillige organisasjoner, idrettslag, offentlig forvaltning med NAV, skole, 
administrasjon og ikke minst minoritetsspråklige bosatt i Rendalen. 

I Internasjonalt råd definerer vi innvandrere som alle som har flyttet til landet, både pga arbeid, 
utdanning, familiegjenforening og statlig bosetting. 

1.2  FORMÅL 

 
Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme inkludering av alle som er 
bosatt i Rendalen. I dette arbeidet skal det samarbeides med kommunale organer, næringslivet samt 
frivillige lag og foreninger. 

1.3  OPPNEVNING 

 
Internasjonalt råd oppnevnes med hjemmel i § 10 i kommuneloven. 

1.4  SAMMENSETNING 

 
- Rådet har 8 medlemmer 
- Begge kjønn skal være representert 
- Rådets sammensetning skal være: 

3 innvandrere bosatt i kommunen                       
1 politiker                                                                               
1 medlem fra frivillige lag/organisasjoner                             
1 medlem fra det lokale næringsliv 
1 medlem fra NAV/flyktningkonsulent 
1 medlem fra skolesektoren                                                   
3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, samt en personlig vara for folkevalgte. 

1.5  VALG 

 
Internasjonalt råd oppnevnes av kommunestyret. 

- Rådet konstituerer seg selv og velger en leder og en nestleder som sammen med sekretær 
utgjør rådets arbeidsutvalg, AU. 

- Oppnevnelsen av rådsmedlemmer følger den kommunale valgperioden og velges for 4 år om 
gangen.  

1.6  ANSVARSOMRÅDE 



 

 

Retningslinjer for Internasjonalt råd, revidert våren 2021   Side 4 av 4 

 
Internasjonalt råd skal beskjeftige seg med saker som har spesiell interesse for tilflyttet fra andre 
land. Rådet skal ikke engasjere seg i saker der avgjørelse i hovedsak retter seg mot enkeltpersoner. 

Internasjonalt råd har tre ansvarsområder: 

1.6.1  Jobbe for inkludering og samhandling.                                                                                                           

Rådet skal drive informasjonsarbeid og delta aktivt i holdningsskapende og inkluderende arbeid i 
kommunen. 

Rådet skal også ta opp saker på eget initiativ for å fremme samhandling på ulike arenaer/nivåer. 

1.6.2  Arbeidsoppgaver. 

Rådet utarbeider handlingsplan i 4års-perspektiv. 

Internasjonal dag (fellesarrangement.) 

Andre oppgaver etter rådets bestemmelse.  

1.6.3  Som rådgivende organ i kommunen.  

Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. 

Sakene skal legges frem for rådet tidligst mulig i prosessen. 

Rådets uttalelse følger sakene som trykte vedlegg. 

1.7  FORRETNINGSORDEN 

 

Rådet skal ha minimum 4 møter pr. år. 

Arbeidsutvalget forbereder rådsmøtene. 

Rådet er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Ordfører og rådmann kan delta på rådets møter med tale- og forslagsrett. 

Rådet kan etter behov nedsette utvalg for utredning av bestemte saker. 

Kommunedirektør stiller sekretær for Internasjonalt råd. 

1.7.1  Arbeidsmåter i rådet. 

- Leder innkaller til AU (Arbeidsutvalg) 
- Sekretær sender varsel om møtet til hele rådet, slik at de kan komme med innspill til 

saksliste. 
- På AU-møtet settes den endelige sakslisten, med alle innspill. 
- Sekretær sender deretter innkalling med saksliste til alle rådsmedlemmer.  
- Etter rådsmøte sender sekretær ut referat m/ev. vedlegg, både via Esa i Altinn og på mail. 
- Innkallinger og referater/protokoll legges ut på kommunens hjemmeside under rådets fane. 

Papirutgaver legges også i biblioteket og i hallen på kommunehuset.  
- Sekretær informerer om saker i kommunen som er/kan være av interesse for rådet. 
- Alle som bor i Rendalen kan komme med innspill til rådet. 
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