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Henvendelse om integreringspanel

Jeg viser til henvendelse fra Barneombudet datert 27. juni 2018 om Integreringspanelet og

manglende deltakelse av barn og unge  i  dette. På grunn av ferieavvikling har det tatt noe tid

å besvare henvendelsen.

Jeg er glad for at Barneombudet er positivt innstilt til et panel som skal gi innspill til arbeidet

med ny integreringsstrategi. Ombudets forslag om å oppnevne en representant for barn og

unge i panelet er konstruktivt, og jeg stiller meg positiv til dette. Jeg vil derfor be

Barneombudet om å foreslå navn på en aktuell kandidat så raskt som mulig, da neste møte i

panelet er satt til 11. september, kl. 14-16. Det er også planlagt et møte 5. november. Jeg

gjør oppmerksom på at media vil bli invitert til å være til stede på deler av møtene og at

eventuell deltaker under 18 år må ha nødvendig godkjenning fra foresatte til å bli eksponert i

media.

Vi har satt i gang arbeidet med en integreringsstrategi fordi regjeringen ønsker raskere og

bedre resultater når det gjelder innvandreres. og deres barns, deltakelse i arbeid, utdanning

og hverdagsliv. Strategien skal gi retning for integreringsarbeidet i tiden fremover. Vi er

opptatt av å lytte til alle som jobber tett med integrering og å finne forklaringer på hva som

skal til for å lykkes.

Som en del av arbeidet med strategien, harjeg de siste månedene reist mye rundt og besøkt

folk, organisasjoner, bedrifter og kommuner som jobber godt med integreringen. Jeg har

også møtt flere barn og unge under 18 år i den forbindelse. Deres erfaringer, synspunkter og

innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet. Jeg viser videre til at arbeidet med strategien er

en tverrdepartemental innsats. Vi vil sørge for at relevante innspill fra/om barn og unge på
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andre departementers ansvarsområder. og i  ulike prosesser Kunnskapsdepartementet er  i

gang med, vil bli vurdert når vi utarbeider strategien.

Til orientering vedlegges mandat for Integreringspanelet. Informasjon om deltakerne mv.

finnes her: htt s://www.re 'erin en.no/no/aktuelt/n tl—inle rerin s aneI—skal— i—re 'eringen-

rad/id2604868/
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