Verdal kommune
Ressurssenter Oppvekst

Medlemmer i Innvandrerrådet

Deres ref: «REF»

Vår ref: VISV 2011/1955

Dato: 26.09.2012

Referat fra møtet 17.09.12
Møtet 28.08.12 ble utsatt pga stort frafall blant deltakere og vararepresentanter.
Til stede: Jonny Arild Haugan (leder), Mariam Kanneh Balloh (nestleder), Golamghaus
Kohestani, Yalda Latifi og Bashir Mohammed Hassan. Sekretær var ikke til stede.
Saksliste:
1. Varerepresentant Olga T. Marken søker fritak grunnet flytting.
I følge reglement for Innvandrerråd i Verdal kommune, punkt 2:
”Valgbar til innvandrerråd er alle som har stemmerett ved lokalvalg. 4 av medlemmene, 2
(to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere.”
Forslag på nytt varamedlem kan fremmes av Innvandrerrådet.
Dette er klarert med ordfører Bjørn Iversen. Til neste valgperiode må det avklares prosedyre
dersom rådets medlemmer søker fritak i valgperioden.
Sak 1.
Det kom ikke opp noen forslag på ny vara. Nestleder tok ansvar for å finne kandidat med
beskjed til sekretær.
2. Eid- markeringen ble avlyst av Komiteen for Eid i Verdal 2012, pga manglende
økonomi.
Hva gjøres videre? Behov for et sted å arrangere større fester og markeringer, status på dette.
Sak 2.
Innvandrerrådet ønsker slike arrangement. Fortsette arbeidet med å få inn penger. Neste Idfeiring er om ca 1,5 mnd. Rådet var opptatt av hvorfor de ikke fikk inn noe støtte. Sekretær
skriver søknad til lederne innen enhetene for integrering i kommunen og søker på nytt på
vegne av rådet.
Sekretær lager et forslag til søknad om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn til
IMDI om sak 2. Søknaden gjelde for 2013 da midler for 2012 er fordelt.
http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Brosjyre%20lokale%20organisas
joner%202012.pdf
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3. Hva slags kartleggingsskjema skal brukes for å undersøke muslimske innvandreres
ønsker for hva en eventuell moskè skal inneholde?
Avklaring av roller og oppgaver.
Sak 3. Moskè. Må jobbes videre med. Kartlegge behovet. Hvordan gjør vi dette?
Spørreskjema? Finnes det noe som kan brukes?
Sekretær og leder lager et forslag til spørreskjema. Medlemmene får forslaget tilsendt med
møteinnkalling for neste møte. Innspill til annen formulering eller andre spørsmål tas i
møtet.
4. Det er fremmet ønske fra innvandrere om opprettelse av eget gravsted for muslimer.
Drøfting av saken. Vurdere å sende saken til Innvandrerrådet for Nord- Trøndelag.
Sak 4. Saken sendes over til Innvandrerrådet for Nord-Trøndelag fylke for en bredere
drøfting. Da møtet ble holdt var det ikke annonsert forslag om et gravsted for mennesker
som tilhører ulike religioner på Alstadhaug. Saken sendes uansett til Innvandrerrådet for
fylket.
5. Fagdag, høst 2012, om temaet: Foreldres rolle og betydning for barns oppvekst i et
flerkulturelt samfunn.
Forslag på foredragsholdere ved Vivi-Ann. Ta gjerne med egne forslag til møtet. Hensikt:
bygge ned skepsis mot barnevern og gi et løft til minoritetsspråklige foreldres
omsorgskompetanse.
Sak 5. Utsettes til neste møte. Ingen forslag fra rådets medlemmer.
6. Eventuelt.
 Rådets medlemmer er særdeles opptatt av at veldig mange av innvandrerne ikke har
økonomi til å la barna være med på fritidsaktiviteter. Dette er med på å skape
klasseskiller og fremmer ikke integrering for barn og unge som tross alt skal bo
lenger i landet enn foreldrene totalt sett.
 Det kommer henvendelser til rådets medlemmer om innvandrere som opplever
forskjellsbehandling i NAV når det gjelder økonomisk saksbehandling og veiledning
på andre områder. Rådets medlemmer ønsker mer informasjon om lovverk og
praksis som gjelder på dette området.
 Rådets medlemmer ønsker å skaffe seg mer kunnskap om hvordan økonomiske
søknader om sosialhjelp behandles, hva slags holdninger organisasjonen NAV har til
flerkulturelt mangfold og behandling av flyktninger fra krigsområder og hvordan det
tenkes om at mange barn av innvandrere og flyktninger ikke får delta på
fritidsaktiviteter fordi foreldrene ikke har råd. Leder og sekretær inviterer aktuelle
fagpersoner i Verdal til å møte Innvandrerrådet om disse problemstillingene i neste
møte.
 Rådets medlemmer får også henvendelser fra innvandrere som sier de blir plassert på
praksisplasser de ikke trives i. Dette kan inviterte fagpersoner uttale seg mer om.
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7. Neste møte ble foreslått til tirsdag 23.10.12

Vivi-Ann Svensen Rotmo
Sekretær for Innvandrerrådet 2011-2015

Kopi til:
Jostein Grimstad
Bjørn Iversen
Ove Haugrud
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