
Flerkulturelt kontaktutvalg
Møte 02.12.19 kl15.00 –17.00 Porsgrunn Voksenopplæringssenter , Skolegata 7

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dey5h

5Dd8

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dey5h5Dd8
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http://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-

utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/

Flerkulturelt kontaktutvalg 2019-2023

Porsgrunn er i dag en kommune med innbyggere som har bakgrunn fra mange 

ulike land og kulturer. Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen 

kunne være med på å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik 

at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for 

alle aldersgrupper.

Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få 

dekket alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

http://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/


Mandat

Utvalgets mandat er å gi kommunen råd for å fremme det flerkulturelle perspektivet. 

Utvalget skal bidra til å skape dialog og brubygging mellom befolkningen i Porsgrunn 

kommune uansett kultur, religion og etnisk bakgrunn.

Flerkulturelt kontaktutvalg skal være et rådgivende organ for kommunen og skal gjennom 

dialog og henvendelser sette viktige spørsmål på dagsorden. Utvalget skal synliggjøre, 

drøfte og gi råd i forhold til sitt mandat.

Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen kunne være med på å skape en 

aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle 

sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.

Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få dekket 

alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

Medlemmer

Utvalget er sammensatt av 5 folkevalgte, Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss representerer 

rådmannen, samt representanter fra Telemark Innvandrerråd TIR, Røde Kors, Høgskolen i 

sørøst Norge (1 student og 1 ansatt), International School Telemark, Keops, Porsgrunn 

Voksenopplæringssenter (1 student og 1 ansatt) Serviceavdelingen, NAV Porsgrunn og 

Barnevernet.





Fakta om Porsgrunn kommune

To sjøfartsbyer: Sommerbyen Brevik og Industribyen Porsgrunn – store omstillinger –nå ledende på 

miljøvennlig produksjon og innovasjon

Innbyggertall: 36 109 (per 2.kvartal 2018, SSB).

· Ca 2500 studenter (ca 160 utenlandsstudenter) på Campus Porsgrunn tilknyttet

Universitetet Sørøst-Norge (USN).

· 10,6 % av befolkningen er innvandrere (2017. Kilde: SSB, imdi.no)

· Visjon: Sammen om Porsgrunn!

· Verdier: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. FELIMARA

· UNICEF kåret Porsgrunn kommune i 2016 som beste kommune (av de 53 største

kommunene i Norge) til å gi tilbud og tjenester til barn og unge. Takk også til frivilligheten!

^Årets frivillighetskommune 2018 En av tre nominerte

· MOT-kommune siden 2015. Alle ungdomsskolene deltar i MOT-programmene.

· Ungdomsråd. Dette er ungdomsrådet i Porsgrunn. Har eksistert siden 1992.

Medlemmene kommer fra ungdomsskolene og videregående skoler.  

Stemmerett for 16-åringer i to kommunevalg

Valgfag: Innsats for andre

· Flerkulturelt kontaktutvalg. Bidra til å skape en aktiv arena for det flerkulturelle

samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og

fritid for alle aldersgrupper. Hovedsatsing i perioden: samarbeid med Frivillige

· Idrettsråd og musikkråd- paraplyorganisasjoner i Porsgrunn. Rådene fungerer som

talerør overfor kommuneadministrasjonen og politikere.



· 86 idrettslag/ idrettsgrupper – mer enn 13 000 medlemskap

· Om lag 50 klubber/foreninger for barn

· Mer enn 40 foreninger innenfor musikk -, korps og kor-området.

· 15 teater/dans/film-grupper

· 17 velforeninger

· 17 pasientforeninger

· 11 speidergrupper

· Mer enn 70 andre lag og foreninger

· Rikt utvalg av kristne kirker og menigheter, muslimske menigheter og

andre livssynssamfunn, mange av dem med ulike diakonale tilbud og

mange aktivitetstilbud brukt av barn og unge

Tilskuddsportalen. Porsgrunn kommune er medlem av tilskuddsportalen

· Gratis halleie for aktiviteter for barn og unge.

· Utlånssentral. Utlån av diverse aktivitetsutstyr, og fungerer som et lavterskeltilbud.

· Opplevelseskort for barn og unge. Kortet gir adgang til ulike kulturopplevelser, og

deles ut av NAV til barnefamilier med svak økonomi.

· Kontingentkasse. Subsidiering av aktivitetskontigent for de som har lav betalingsevne.

· Frivilligsentraler: Porsgrunn frivilligsentral og Herøya Nærmiljøsenter.

Barnas dag. Arrangert hvert år siden 1946

.Ungdomsarrangement – Aktiv ferie og Fritid for alle

Minimesser USN 

Frivillighetskonferanse med tilhørende frivillighetspris.

· Eldreprisen. Deles ut på eldredagen 1.oktober hvert år.

Tilgjengelighetspris 

Kulturpris mmmmm.



· 

· Flere frivillige lag og organisasjoner driver faste aktiviteter for 

innvandrere og flyktninger: Røde Kors, Kristent Interkulturelt Arbeid 

(KIA), Kirkens Bymisjon, Porsgrunn Rotaryklubb, Norsk Folkehjelp, 

Eidanger Idrettslag, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

· Porsgrunn bibliotek arranger ‘Språkkafé’ med frivillige norsktrenere.

· Porsgrunn voksenopplæringssenter samarbeider med alle de 

overnevnte 

Årlige arrangement med stor dugnad 

Barnas dag første lørdag i juni 

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival- PIT Midten av juni Porsgrunn 

Litteraturfestival Bjørg Vik-dagene i september

Vinterscenen Grenland friteater

Feiring av Barnekonvensjonens 30-årsdag; Middag med mening

MYE MER





• Kommuneplanens samfunnsdel

• Strategier

• Handlingsprogrammet

• Virksomhetsplaner

• Månedsrapporter 

• Tertialrapporter

• Kommunens årsberetning og regnskap

• Virksomhetenes årsberetninger



6.juni Ungdomsarrangement – Aktiv ferie og fritid for alle

1700 ungdomsskoleelever samles i rådhusamfiet til konsert og 

inspirasjon. 

Ungdomsarrangement - Aktiv ferie og fritid for alle

Ordfører Robin Kåss rapper igang Aktiv ferie og fritid for alle

http://frivillighetskommune.no/wp-content/uploads/2018/09/Ungdomsarrangement_lang.mp4
https://youtu.be/hBymq1J8gxk


Ungdomsarrangement 6. juni                                                                                                   



unge



https://youtu.be/NlGHWTd8qtE


Møteplan Møtene er kl 14.00-16.00

23.januar Frivillighetskonferansen

11.februar  på USN, Universitetets satsing på 

internasjonalisering v/Cecilie Dons Wallebek

Minoritetsrådgivers arbeid og ansvar v/ Marjan Farahmand

14.april Herøya industripark – Et internasjonalt arbeidssted 

v/Gard Madsen

23.april Ælvespeilet Riksteateret Tante Ulrikkes vei

Junimøte???


