Verdal kommune
Ressurssenter Oppvekst

Til Innvandrerrådets medlemmer
Deres ref: «REF»

Vår ref: VISV 2011/1955

Dato: 07.12.2012

Referat fra møte i Innvandrerrådet 06.12.12
Til stede:
Mariam Balloh, Gholamghaus Kohestani, Jonny Arild Haugan og Vivi-Ann Svensen Rotmo.
Bashir Mohammed Hassan og Yalda Latifi meldte frafall pga sykdom ved møtets start.
Saksliste ble fulgt.
1. Informasjon om Ungdommens Kulturmønstring. Rektor ved Kulturskolen meldte
frafall pga sykdom. Det var sendt over brosjyrer fra rektor og disse ble delt ut. Nytt
fra i år er at informasjon om UKM er oversatt til flere språk, som arabisk, somali,
engelsk, farsi, fransk og polsk.
Innvandrerrådet sprer til egne nettverk. Noen brosjyrer sendes også norsk kurset.
Ungdom kan melde seg på fra 1. desember. Nytt fra i år er at ungdommene som skal
være med vil få scenetrening. Man kan synge, danse, stille ut maleri /kunst/foto m.m.
Se: ukm.no

2. Siste nytt fra KIM (Kontaktutvalget mellom Innvandrere og Myndighetene)konferansen 17.11.12 Det er stor variasjon rundt i landet når det gjelder erfaringer
med Innvandrerråd. I kommuner der man opplever liten reell innflytelse eller liten
kontakt med politikere, ses det etter andre modeller, mens i andre kommuner der det
er god erfaring fortsetter Innvandrerråd å være etablert.
En suksessfaktor som ble nevnt er jevnlige dialogmøter mellom innvandrere og
nordmenn med utgangspunkt i å diskutere aktuelle samfunnstema som kan øke
integrering og bevissthet.
Et forslag som ble reist er at Innvandrerrådet for fylket kan ha en overordnet oppgave
for å samle de kommunale innvandrerråd til konferanser, og hvor representanter fra
KIM kan inviteres til Nord- Trøndelag.
Buskerud Innvandrerråd har god erfaring med Innvandrerråd og de har hatt mange
saker behandlet politisk. Rådet kontakter leder for å få tips om gode strategier.

3. Planer for 2013: Gjennomføre 1 temamøte, 6 møter for rådets medlemmer hvorav
møtet i januar holdes for medlemmer og varamedlemmer og 2 dialogmøter.
Temamøte holdes i mars. Ordinære møter i rådet holdes annenhver måned.
Dialogmøter holdes vår og høst. Det ble foreslått å holde et dialogmøte utenfor
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sentrum, for å nå innvandrere som bor andre steder som f.eks. Stiklestad, Vuku, Ness
osv.
4. Kartleggingsskjema vedr. moskè ble diskutert. Det stemmes over endelige spørsmål
og gjennomføringsmetode når rådet er fulltallig.
5. Eventuelt.
5.1 Sak fra Formannskapet av 26.11.12 vedr bosetting av flyktninger.
 Rådet blir bedt om å gjennomføre en brukerundersøkelse der flyktninger får uttale
seg om hvordan de opplever integreringsprosessen og sin situasjon ifht bolig og
arbeid.
Spørsmålsskjema må lages. Informanter må skaffes. Gjennomføring.
Da rådet ikke var fulltallig må dette avklares i neste møte.
Det er en utfordring å gjennomføre brukerundersøkelser for mennesker som ikke kan
lese eller skrive eller for mennesker med kort botid i Norge og lite norskkunnskap.
Slike undersøkelser kan bli tidkrevende, dersom de skal være representative. Rådet
må innhente kompetanse fra andre før det settes i verk.
5.2 Rådets medlemmer bør ha visittkort. Pris på dette undersøkes.
5.3 Ammar Omar Mohammed har flyttet til annen kommune og søkes fritatt fra sitt verv
som varamedlem.
En kvinne og en mann er spurt om å være vara. På møtets tidspunkt var det ikke
kommet inn svar fra disse.
Neste møte holdes onsdag 23. januar kl. 14. – 16.00

Med hilsen

Vivi-Ann Svensen Rotmo
Sekretær for Innvandrerrådet 2011- 2015
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