
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Råd for flyktninger og integrering 
 
 
Møtedato: 23.01.2012 Møtetid: Kl. 15:00 – 16.00 
Møtested: Møterom 201 Saksnr.: 001/12 - 005/12 
 
Til stede: 
 
Torstein Skjolden, leder  
Anne Holt Nybakk, nestleder  
Jahan Binai-Faal  
Efrem Berhe  
Fartun Farah Jama  
 
 
 
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
Møteleder: Torstein Skjolden 
Fra adm. møtte: Jan Petter Lægreid og Gro Pettersen 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
 
  Torstein Skjolden   
  leder   
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 

 
 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

001/12  KONSTITUERING AV NYTT RÅD 
002/12  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012 
003/12  FLYTKNINGEGUIDER 
004/12  LEKSELESING FOR FLYKTNINGER 
005/12  SVØMMING FOR FLYKTNINGER 
 
 
 
 



001/12:  KONSTITUERING AV NYTT RÅD  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Saken legges fram uten innstilling. 
 
RFL-001/12 Råd for flyktninger og integrering 23.01.2012 
 
Leder ble: Torstein Skjolden 
Nestleder ble: Ellen Holt Nybakk 
 
Møtet avholdes annenhver måned, kl. 15.00 – 16.00 (vintertid) og 14.00 - 15.00 (sommertid).  
 
Neste møte: mandag 16.04.12 kl. 15.00 - 16.00 på møterom 201. 
 
 
002/12:  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunen ønsker ikke å bosette flere flyktninger. 
 

 
RFL-002/12 Råd for flyktninger og integrering 23.01.2012 
 
Rådet gikk inn for Rådmannens innstilling om ikke å ta imot flere flyktninger enn det som 
allerede er vedtatt i kommunestyret. 
 
Ny innstilling ble foreslått: ” Kommunen ønsker ikke å bosette flere flyktninger i 2012 enn 
det som følger av kommunestyrevedtak 010/11 i møte 08.02.2011 om bosetting av flyktninger 
for 2011 – 2013.” 
 

Følgende kommentarer kom fram.  
Brevet som fulgte med hadde en annen dato enn det som sto i innkallingen. 
Rådet ønsket at de også hadde fått framlagt vedtaket fra kommunestyret om mottak av nye 
flyktninger for perioden 2011-2013. 
 
 
003/12:  FLYTKNINGEGUIDER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune ønsker igjen å begynne med ordningen gjennom røde Kors 
i Fredrikstad og ha egne personer som hjelper flyktninger med praktiske 
oppgaver, relasjonsbygging osv. 

 
 
 
RFL-003/12 Råd for flyktninger og integrering 23.01.2012 
 
Det ble gitt en kort orientering om hva flyktningguide er og hva slags oppgaver de har, og at 
ordningen administreres av Røde kors i Fredrikstad.  



 
Rådet mener at flyktningguider er en god løsning for nye flyktninger, og man går inn for å 
bruke denne ordningen. Pengene til denne ordningen må finnes innenfor avdelingens allerede 
vedtatt budsjett. Ordningen koster kr. 100.000,-. 
 
 
004/12:  LEKSELESING FOR FLYKTNINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Tiltaket fortsetter en stund til. 
 
 
RFL-004/12 Råd for flyktninger og integrering 23.01.2012 
 
Det har i en periode deltatt svært få flyktninger på leksehjelpen. Flyktningene er oppfordret til 
å delta. De må snakke med nye flyktninger og få hverandre med. Hvis ingen deltar, faller 
tilbudet bort. 
 
 
005/12:  SVØMMING FOR FLYKTNINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Man forsøker videre å finne menn med nødvendig kompetanse. Dette slik at man 
kan åpne svømmehallen også for mannlige flyktninger. 

 
 
 
RFL-005/12 Råd for flyktninger og integrering 23.01.2012 
 
Svømmetilbud for kvinner er i gang og fortsetter. 
 
Svømmetilbudet for menn blir aktuelt når svømmeinstruktør er på plass.  
Det må være en svømmeinstruktør til stede for at man skal få holde åpent. Dette har man ikke 
lyktes å få tak i. Mulig at man må annonsere denne stillingen, gjerne på kommunens 
hjemmeside. 
 



 
 
 
 
Orienteringer: 
 

 Orienteringen fra flyktningkonsulenten ble utsatt til neste møte.  
 
 


