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ETABLERING AV MANGFOLDSRÅD I TRONDHEIM

Behandling:
Ordfører viste til utdelt korrigert saksprotokoll med korrigert innstilling (som gjengitt ovenfor).
Kjetil Utne (H) fremmet følgende tilbakesendelsesforslag:
Trondheim er en by i vekst og består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Mangfold og
forskjellighet er en kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet.
Trondheim skal være en by hvor alle innbyggere føler seg hjemme, opplever trygghet og griper tak i
byens muligheter til å forme sine egne liv til beste for seg selv og samfunnet.
Innvandrere i Trondheim er en stor og uensartet gruppe individer, bestående av mennesker fra 148
forskjellige land. Noen er arbeidsinnvandrere, andre er flyktninger eller personer med opphold på
humanitært grunnlag. Noen innvandrere har bodd i Trondheim i mange år, mens andre nylig er flyttet
til kommunen.
Dialog mellom innvandrere og lokale politikere og myndigheter er viktig for å oppnå
vellykket integrering. Som et ledd i å få til en bedre dialog med denne gruppen trondhjemmere, vil
Bystyret opprette et Mangfoldsråd.
I rådmannens saksfremstilling hevdes det at det er viktig at rådet sikres best mulig representativitet,
samtidig som en fremhever at det kun vil være aktuelt å ha med innvandrere fra såkalte ”ikke-vestlige
land”.
Etter Bystyrets skjønn blir dette forfeilet. Bystyret mener at Mangfoldsrådet bør settes sammen av
innvandrere uavhengig av nasjonalitet og foreningstilhørighet for å få best mulig representativitet.
Ordningen bør også evalueres etter to år.
Bystyret foreslår derfor at rådmannen kommer tilbake med en ny sak hvor disse forutsetningene
ligger til grunn.
Votering:
Utnes tilbakesendelsesforslag fikk 14 stemmer (13H, 1DEM) og falt.
Aage Borrmann (Ap) foreslo nytt punkt til §4 Oppgaver:
- skal kunne ta opp saker som omhandler asylsøkeres forhold til Trondheim kommune.
Rita Kumar (Ap) foreslo:
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Mangfoldsrådet skal blant annet fungere som dialogforum mellom minoriteter, politikerne og
forvaltningen.
Mangfoldsrådet skal gi minoritetsrepresentantene mulighet til å påvirke de politiske tjenesteområdene
som har betydning for dem. Det er derfor viktig at både NAV, fylkeskommunen og politietaten er
representert i rådet som observatør med tale og forslagsrett.
Dette innarbeides i vedtektene og evalueres etter 2 år.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene som følge av forslaget i vedtektene.
Bekes Berwari (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, MDG tillegg til prosedyre for valgprosess ved valg
av det første mangfoldsrådet i 2008, beskrevet i bystyrehefte 3 s 793:
Det må tas hensyn til kjønn og alder i valgprosessen.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM).
Berwaris forslag ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM).
Borrmanns forslag ble vedtatt mot 14 stemmer (13FrP, 1DEM).
Kumars forslag ble vedtatt mot 17 stemmer (13FrP, 3V, 1DEM).
VEDTAK:
1.
2.

Trondheim bystyre vedtar å opprette et Mangfoldsråd i Trondheim.
Trondheim bystyre vedtar det framlagte forslaget til reglementet for Mangfoldsrådet med
følgende tillegg
§ 2, nest siste avsnitt (tillegg i kursiv):
Rådet skal ha en bred sammensetning i forhold til nasjonalitet, botid i Norge, alder m.m.
Rådsmedlemmene representerer innvandrerbefolkningen som helhet og ikke den enkelte
innvandrerforening.
§ 4: - skal kunne ta opp saker som omhandler asylsøkeres forhold til Trondheim
kommune.
3.
Trondheim bystyre vedtar at valg av det første Mangfoldsrådet gjennomføres som beskrevet i
saksframlegget med følgende tillegg (tillegg i kursiv):
•
På møtet velges en valgkomité på 5 personer som gjennomfører prosessen med å fremme
forslag overfor bystyret på aktuelle medlemmer til Mangfoldsrådet. Disse 5 personene
kan ikke nomineres til Mangfoldsrådet.
•
Det må tas hensyn til kjønn og alder i valgprosessen.
4.
Trondheim bystyre vedtar at Mangfoldsrådet i 2008 får et budsjett på kr. 160.000 til dekning
av rådets utgifter. Dette finansieres med de statlige integreringsmidlene kommunen får til sitt
bosettings- og integreringsarbeid.
5.
Mangfoldsrådet skal blant annet fungere som dialogforum mellom minoriteter, politikerne og
forvaltningen.
Mangfoldsrådet skal gi minoritetsrepresentantene mulighet til å påvirke de politiske
tjenesteområdene som har betydning for dem. Det er derfor viktig at både NAV,
fylkeskommunen og politietaten er representert i rådet som observatør med tale og forslagsrett.
Dette innarbeides i vedtektene og evalueres etter 2 år.
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene som følge av forslaget i vedtektene.
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