Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Integreringsrådet
Haugesund folkebibliotek
09.12.2021
Kl. 14:00-16:15

Følgende medlemmer møtte
Harir Rasuly
Jennifer Martinsen
Kjell Sternhoff
Mustafa Gürlek
Veronica Garcia Kambe
Yvonne Ekrene Lien

Parti
R
H

MDG

Forfall
Alen Osmanovic

Andre som møtte:
Gjertrud Bua Larsson
Kjetil B Lande
Marthe Svantesvold
Per Steinar Lie
Randi Lofthus
Siri O Vikse

Inhabile
Mustafa

Sak
Gürlek

Følgende varamedl. møtte
007/ 21

Merknad

Møtenotater:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Dagens protokoll godkjennes av Harir Rasuly og Mustafa Gürlek i tillegg til leder.
Følgende dokumenter ble delt ut på møte: Bystyrets vedtak vedr. mangfold-dag, møteplan 2022,
nominerte til integreringsprisen, Ungdomsrådets innstilling til sak 008/21 Forslag til ny modell.

Orienteringer:
· Informasjon fra de ulike avdelingene i Kultur, idrett og frivillighet:
- virksomhetsleder for Haugesund folkebibliotek, Siri O. Vikse
- virksomhetsleder for idrett, Kjetil Lande
- virksomhetsleder for kultur, Randi Lofthus
- virksomhetsleder for kultur- og bydelshusene, Per Steinar Lie
- folkehelsekoordinator / leder for frivilligsentralen, Marthe Svantesvold

Eventuelt:
· Arbeidsgruppe i rådet vedr. mangfold-dag/festival.
· Orientering om negativ sosial kontroll på neste møte.
· Orientering/innspill til Temaplan for Kultur, idrett og frivillighet på neste møte.

Underskrift:
Yvonne Ekrene Lien

Harir Rasuly

Mustafa Gürlek

Sign.____________

Sign.______

Sign._________
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Sakliste
Sak nr.
005/21
006/21
007/21
008/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Møteplan for integreringsrådet 2022
Haugesund kommunes integreringspris 2021
Forslag til ny modell
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005/21 Samlesak for referatsaker

09.12.2021 Integreringsrådet
Behandling
Referatsak ble tatt til orientering.

INT - 005/21 Vedtak:
Referatsak ble tatt til orientering.

006/21 Møteplan for integreringsrådet 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
02. februar
18. mai
05. oktober
07. desember

09.12.2021 Integreringsrådet
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

INT - 006/21 Vedtak:
02. februar
18. mai
05. oktober
07. desember
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007/21 Haugesund kommunes integreringspris 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. ………………………………………………………………….
Inhabile
Mustafa Gürlek

Følgende varamedl. møtte

Merkand

09.12.2021 Integreringsrådet
Behandling
Det kom inn 14 forslag fordelt på 10 nominerte til integreringsprisen.
De nominerte er:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anna Siyadat.
Haugesund folkebibliotek
Ann Iren Fredriksen v/Norsk folkehjelp
Kiwi Salhusveien
Forandringshuset
Haugesund Lakksenter v/Bjørn Høgenæs
Guigo Jiu Jitsu Haugesund
Karmsund videregående skole
Mustafa Gürlek
Vardmodellen

Mottaker av integreringsprisen offentliggjøres på Ordførerens nyttårsmottakelse i Festiviteten
konserthus, enstemmig vedtatt.
Leder tar kontakt med den nominerte og skriver tale til utdelingen.

INT - 007/21 Vedtak:
Mottaker av integreringsprisen offentliggjøres på Ordførerens nyttårsmottakelse i Festiviteten
konserthus.

008/21 Forslag til ny modell
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Det lyses ut et anbud om organisering av natteravntilbud i Haugesund med 3 årlig
kontrakt blant frivillige organisasjoner i Haugesund.
2. Haugesund kommune vil samarbeide om gjennomføring av natteravnsordningen. Da
med bruk av kommunal infrastruktur og kompetanse.
3. Det settes av et engangsbeløp på 50 000,- av SLT-midlene i 2022 for å gjøre nødvendige
utstyrsinnkjøp i samarbeid med frivillig partner.
4. Dersom det startes opp andre lokale natteravnsgrupper i Haugesund skal kommunen
ved Barne- og ungdomskoordinator bistå med veiledning.
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Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 08.12.2021 - 027/21
1. En av de mest grunnleggende forutsetningene for at man ønsket en ny ordning, var
at de økonomiske ressursene ikke var godt nok utnyttet. Ungdomsrådet stiller seg
undrende til at kommunedirektøren ikke nevner noe om at ressursene som er satt
av til ordningen ikke kan brukes til en administrativt ansatt. Ungdomsrådet mener
det må være en grunnleggende forutsetning at de økonomiske ressursene skal
brukes på materiell og evt godtgjørelse til ravnene, og ikke til en ansattpost.
Ungdomsrådet mener dette er sentralt da vi tenker at ordningen skal være mest
mulig basert på frivillig deltakelse, og at det er en dårlig utnyttelse å bruke allerede
begrensede midler på en ansattpost.
2. Ungdomsrådet opplever at natteravnsordningen er lite synlige blant målgruppen. I
spørreundersøkelsen som Haugesund Ungdomsråd lagde i vår, var det kun 2 av 250
som hadde møtt på en natteravn. Natteravnsordningen er ikke på noe sosiale
medier, noe som de fleste unge i dagens samfunn er. Dette er noe som burde blitt
mer prioritert for at natteravnene skal bli sett og vite hvor de skal gå. Vi mener det
bør være en viktig forutsetning at søkerne til anbudet har konkrete planer rundt
hvordan de skal spre ordet om natteravnene. Vi i Haugesund Ungdomrsråd er
redde for at natteravnsordningen skal bli "stemplet" som "liksompoliti" og at
ungdom føler at de må gjemme seg for dem. Vi mener det er viktig at de som skal
"ravne" får beskjed om at de er omsorgspersoner, og ikke politi eller andre
myndigheter som skal "kjefte på" eller "belære" ungdommen. Altså, de må være
mer aktive på sosiale medier, og være tydelige på sin rolle som omsorgspersoner
og ikke "liksompoliti"
3. Ungdomsrådet er uenige i kommunedirektørens formulering angående hvem som
skal rekrutteres til natteravnsordningen. Vi oppfatter at kommunedirektøren i
liten grad har tatt hensyn til Ungdomsrådets ønske om at man skal prøve så langt
det lar seg gjøre å rekruttere unge til å "ravne" ikke er ivaretatt. Vi mener det må
stilles som et krav i anbudsprosessen at man skal rekruttere unge personer, og at
disse skal foretrekkes over personer som er litt oppe i årene. Dette grunngir
Ungdomsrådet ved at terskelen for å ta kontakt blir lavere dersom de er yngre, og
man unngår at man møter på sine egne eller bekjentes foreldre som "ravner". Vi
mener det finnes et godt potensiale for å rekruttere ungdommer, da med henblikk
til ordninger som "kjekt hima" og "åpen zone" som også kommunedirektøren
opplyser om i sitt saksfremlegg.
4. I KIF-utvalget ble det bestemt at kommunen ønsker å se bort ifra Ungdomsrådets
forslag om evalueringsmøter. Ungdomsrådet ser på dette som lite ambisiøst og
mener ordningen burde evalueres og ikke minst planlegges ettersom det dukker
opp konserter, nattåpent osv. Plutselig ser vi at ungdom ikke "henger" her lenger,
og kan dermed fremme et forslag om å flytte ravner fra der og til et bedre egnet
sted. Evalueringsmøtene skal både være et organ for at ulike grupper skal få kunne
kommentere på hvordan de ser ordningen sånn den er nå, og ikke minst for å
omstille. Litt av hensikten er også å unngå det som skjedde med den gamle
ordningen hvor natteravnene stadig møtte færre ungdom i byen. I dette forslaget
mener vi kommunedirektøren ikke tar hensyn til ungdomsrådets mening+ at det
ikke planlegges langsiktig for den fremtidige Natteravnordningen.

Side 6 av 7

09.12.2021 Integreringsrådet
Behandling
Tilleggspunkt og oversendelse, foreslått av Yvonne Ekrene Lien, Miljøpartiet De Grønne
Integreringsrådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak, men ønsker å legge til et punkt:
5. Man tilstreber mangfold i rekruttering til natteravnsordningen, med tanke på kjønn, alder, og
flerkulturell bakgrunn.

Oversendelsesforslag:
Ungdomsrådets ønske om å bli inkludert og være med å evaluere natteravnsordningen underveis
bør bli hensyntatt.
Kommunedirektørens innstilling samt tilleggspunkt og oversendelse fra Integreringsrådet ble
enstemmig vedtatt.

INT - 008/21 Vedtak:
1. Det lyses ut et anbud om organisering av natteravntilbud i Haugesund med 3 årlig
kontrakt blant frivillige organisasjoner i Haugesund.
2. Haugesund kommune vil samarbeide om gjennomføring av natteravnsordningen. Da
med bruk av kommunal infrastruktur og kompetanse.
3. Det settes av et engangsbeløp på 50 000,- av SLT-midlene i 2022 for å gjøre nødvendige
utstyrsinnkjøp i samarbeid med frivillig partner.
4. Dersom det startes opp andre lokale natteravnsgrupper i Haugesund skal kommunen
ved Barne- og ungdomskoordinator bistå med veiledning.
Integreringsrådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak, men ønsker å legge til et
punkt:
5. Man tilstreber mangfold i rekruttering til natteravnsordningen, med tanke på kjønn, alder, og
flerkulturell bakgrunn.

Oversendelsesforslag:
Ungdomsrådets ønske om å bli inkludert og være med å evaluere natteravnsordningen
underveis bør bli hensyntatt.
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