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Formannskapet i Øvre Eiker kommune vedtok 28.9. 2011 enstemmig flg. 
uttalelse som  
innstilling for kommunestyret: 
" Kap. 1.3 Tilnærming og perspektiver 
Utredningen har følgende overordnede mål for arbeid og sysselsetting: 
”Innvandreres 
arbeidsmarkedsdeltakelse på alle nivåer skal være tilnærmet den samme for 
innvandrere  
som for 
befolkningen for øvrig”. 
Gjennom nye og forbedrede tiltak er målet at sysselsettingsgapet mellom 
innvandrere og 
majoritetsbefolkningen skal lukkes innen 10 år. 
Forskjellen i yrkesdeltakelse har vært stabil gjennom 20 år. 
Øvre Eiker kommune reiser spørsmål om dette overordnede målet om 
”tilnærmet lik 
arbeidsmarkedsdeltakelse” er realistisk. Nye integreringstiltak vil 
redusere forskjellen,  
men faren 
for et todelt arbeidsmarked og betydelige forskjeller i 
arbeidsmarkedsdeltakelse vil  
fortsatt være til 
stede. 
Kap. 1.7 Utdanning 
Utredningen fremhever viktigheten av at alle barn har tilfredsstillende 
norsk-kunnskaper  
ved 
skolestart. 
For å sikre at alle barn kan følge undervisningen ved skolestart, 
foreslår utvalget  
språktesting av alle 
barn i førskolealder, med påfølgende rett og plikt til gratis 
språkstimuleringstiltak for  
barn fra 2 – 5 
år som ikke behersker norsk. 
Øvre Eiker kommune er kritisk til om det er riktig ressursbruk å 
språkteste alle  
førskolebarn. Hvis 
det er slik at det store flertallet av førskolebarn har tilfredsstillende 
norsk-kunnskaper  
ved skolestart, 
anbefales at språktesting begrenses til de som trenger ekstra hjelp etter 
en  
behovsvurdering. 
Kap. 1.10 Deltakelse i demokrati og sivilsamfunn 
Det er en utfordring at innvandrerbefolkningen deltar mindre enn 
befolkningen for øvrig  
både i det 
politiske systemet og på sivilsamfunnets arenaer. 
Øvre Eiker kommune støtter utredningens vurderinger og viktigheten av økt 
deltakelse. 
Ett område som savnes i NOU 2011: 14 Bedre integrering, er 
innbyggermedvirkning i  



en videre 
forstand. Vår kommunes visjons-og verdigrunnlag inviterer innbyggerne til 
å bli med på  
den store 
samfunnsdugnaden der alle innbyggere - ut fra sin kompetanse, erfaring og 
kapasitet –  
tar et tak for 
velferdsutviklingen. Jfr. kommunens visjon: ”Sammen skaper vi et 
livskraftig Øvre  
Eiker”. 
Dette handler også om tillit mellom innbyggerne og tillit mellom 
befolkning og  
demokratiets 
styrende organer – også kalt Sosial kapital. 
Vi tror dette perspektivet bør understrekes og tydeliggjøres i den videre 
behandling av  
utredningen. 
Det er viktig at innvandrere så snart som mulig etter ankomst til Norge 
får informasjon  
om den 
norske velferdsmodellens forventninger til innbyggerengasjement overfor 
både  
innvandrergrupper 
og den øvrige befolkningen."  
  
Kommunestyret behandler saken 18.10. 2010. Evt. endringer oversendes 
etter møtet. 
  
Terje Kristiansen  
Kommunalrådgiver  
907 42 102 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


