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1.
1.1.

Reglementets virkeområde
HENSIKTEN MED REGLEMENTET
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om flerkulturelt råd.
Flerkulturelt råd skal sørge for at den flerkulturelle befolkning i Østfold blir sikret en bred,
åpen og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktige for dem.

1.2.

OMFANGET AV DET SOM REGULERES
Valg, sammensetning og mandat for rådet.

1.3.

HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR
Reglementet gjelder for flerkulturelt råd nedsatt av Østfold fylkeskommune.

2.
2.1.

Hjemmel og gyldighet
HJEMMEL
Vedtak i fylkestinget 30. april 2015.

2.2.

GYLDIGHET
Reglement for flerkulturelt råd trer i kraft 29.10.2015.

3.

Begrensninger
Godtgjøringer reguleres i reglement for godtgjøring til de folkevalgte og politiske partiene i
Østfold fylkeskommune. Saksbehandlingsreglene er regulert i reglement for saksbehandling i
de folkevalgte organer.

4.

Innhold

4.1.

SAMMENSETNING
Flerkulturelt råd består av 9 faste medlemmer, fordelt slik:
3 folkevalgte og 6 innvandrerrepresentanter. De folkevalgte har sin varaliste og
innvandrerrepresentantene har sin varaliste.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet avdeling Øst og Fylkesmannen i Østfold inviteres til å
sende faste representanter med møte og talerett. Andre private og offentlige instanser
inviteres til å delta i møter hvor det behandles saker som er særlig aktuelle for deres arbeid
med integrering. Flerkulturelt råd kan selv invitere instanser som de ønsker representert til å
delta med faste representanter hvis de ser behov for det.
Fylkesrådmannen er sekretariat.

4.2.

VALG OG OPPNEVNING
De folkevalgte representantene velges for fire år av gangen av fylkestinget selv. Fylkestinget
velger selv leder og nestleder. Leder velges blant de folkevalgte representanter og nestleder
blant innvandrerrepresentantene.
De folkevalgte medlemmene og varamedlemmene velges blant fylkestingets medlemmer og
varamedlemmer.
Innvandrerrepresentantene velges på følgende måte:
1. Først velges det tre innvandrerrepresentanter og tre vararepresentanter av de lokale
innvandrerorganisasjoner i Østfold. Valget gjennomføres på følgende måte:

a. Invitasjon til å nominere innvandrerrepresentanter utlyses i lokalmedia, og sendes til
lokale innvandrerorganisasjoner i Østfold, flerkulturelle kontaktutvalg/innvandrerråd i
kommunene, og andre private og offentlige instanser som har vist interesse for det
flerkulturelle arbeidet i fylket
b. Alle kan nominere personer med innvandrerbakgrunn som innvandrerrepresentant.
Med innvandrerbakgrunn menes personer som selv er innvandret til Norge eller barn
av to innvandrere.
c. Alle nominerte som er interessert i å bli innvandrerrepresentant må skrive hvorfor de
ønsker å delta i rådet og hvilke saker de vil legge vekt på.
d. Alle kandidater må delta i et nominasjonsmøte som er åpent for alle og svare på
spørsmål fra publikum. Samme dag avholdes det valg som Østfold fylkeskommune
gjennomfører. Valget gjennomføres etter de samme regler som ved valg til det nå
nedlagte nasjonale kontaktutvalg mellom innvandrere og myndigheter (KIM) når det
gjelder hvem som har stemmerett og hvor mange kandidater man kan stemme på.
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet inviteres til å observere valget.
e. Deretter oppnevnes de tre representanter og tre vararepresentanter av fylkestinget
til medlemmer av flerkulturelt råd.
2. De tre øvrige representanter og ytterligere tre vararepresentanter oppnevnes direkte av
fylkestinget. Fylkestinget skal så vidt det er mulig oppnevne representanter så de seks
innvandrerrepresentanter og seks vararepresentanter til sammen gir en bredt
sammensatt gruppe når det gjelder kriteriene alder, bosted i Østfold,
opprinnelsesland/foreldres opprinnelsesland, og kjønn. Fylkestinget skal dessuten forsøke
å sikre at etniske grupper som har en stor befolkning i Østfold er representert.
Fylkestinget kan velge å oppnevne de direkte oppnevnte innvandrerrepresentanter blant
nominerte som ikke oppnådde tilstrekkelig antall stemmer til å være blant de tre som fikk
flest stemmer.
3. De seks innvandrerrepresentanter har en felles varaliste. Vara nr. 1,3 og 5 velges av de
lokale innvandrerorganisasjoner som beskrevet under punkt 1. Vara nr. 2,4 og 6
oppnevnes direkte av fylkestinget som beskrevet under punkt 2.
4.3.

MANDAT
Flerkulturelt råd er et rådgivende organ og Østfold fylkeskommunes høringsinstans i saker
som angår innvandrere og deres etterkommere. Med innvandrere og deres etterkommere
menes personer som er født utenfor Norge, har to utenlandskfødte foreldre og er bosatt i
Norge, samt deres barn. Flerkulturelt råd behandler ikke enkeltsaker, men tar saker opp på
generelt grunnlag.
Østfold fylkeskommune kan be rådet uttale seg om saker på sitt område og rådet kan på
egen hånd ta opp saker. Rådet skal sikre at flerkulturelle innbyggerers perspektiv ivaretas i
planarbeid, partnerskap og når fylkeskommunen fungerer som pådriver i den regionale
utviklingen på integreringsområdet. Rådets arbeid er ikke begrenset til saker som angår
fylkeskommunen, men skal være et organ for hele Østfoldsamfunnet.
Rådet skal holde god kontakt med kommunene i Østfold når det gjelder integreringsarbeid,
for eksempel gjennom å ha regelmessig kontakt med kommunale
innvandrerråd/kontaktutvalg hvor disse finnes, og relevante faglige nettverk om for
eksempel norskopplæring, flyktningarbeid og morsmålsundervisning.
Hensikten med rådet er å sikre god dialog i Østfold mellom den flerkulturelle befolkningen,
folkevalgte og andre deler av Østfoldsamfunnet. Dette skal blant annet skje ved at rådet
inviterer offentlige instanser, arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner og andre til sine

møter og arrangementer. Medlemmene må være åpne for å lære av hverandres erfaringer
og kunnskap.
Rådet skal innen for de resurser det har til rådighet arrangere konferanser, seminarer,
dialogmøter og lignende som kan sette viktige saker for innvandrere på dagsordenen i
Østfold.
4.4.

MYNDIGHET OG OPPGAVER

4.4.1 Vedtaksmyndighet
Flerkulturelt råd vedtar innen rammen av vedtatt budsjett og retningslinjer fastsatt i lov,
med hjemmel i lov eller vedtatt av fylkesutvalg/fylkesting:
Høringsuttalelser på egne vegne når flerkulturelt råd er høringsinnstans, eller oppgaven er
delegert til fylkesrådet av fylkesrådmann eller bemyndiget politisk organ.
4.4.2 Innstillinger og uttalelser
Flerkulturelt råd har videre rett til å uttale seg i saker som gjelder; sekretariatsfunksjonen,
rådets budsjett og utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet.
Rådet skal hvert år legge fram for fylkestinget en melding om virksomheten sin.
Uttalelser fra rådet skal ligge ved saksdokumentene til det organet som endelig avgjør saken.
4.4.3 Mindretallsanke
Et mindretall på minst tre medlemmer av rådet kan kreve en sak anket til fylkesutvalget.
Kravet må framsettes før møtets slutt og protokolleres.

5.

Kommentarer til reglementet
Ingen.

