Verdal kommune
Ressurssenter Oppvekst

Innvandrerrådets medlemmer

Deres ref: «ref»

Vår ref: RUNGJE 2011/1955

Dato: 17.10.2013

Referat fra møte i Innvandrerrådet 15.10.2013
Til stede: Mariam K. Balloh (nestleder), Gholamghaus Kohestani, Bashir Mohammed
Hassan, Yalda Latifi, Jonny Arild Haugan (leder), og sekretær.
1. Dialogmøte høsten 2013
I forbindelse med dialogmøtet møtte Lillian Bigset, Joseph Bashir, og Ayan Ismail.
Innledende presentasjon av rådets medlemmer og gjester, samt ny sekretær for
Innvandrerrådet. Leder informerte kort om arbeidet til rådet og formålet med dialogmøtet.
Mange i innvandrermiljøet har liten kjennskap til rådets arbeid og hva det foretar seg.
Dialogmøtet er en mulighet til å nå ut til flere for å få innspill om saker som kan tas opp i
rådet. Kort beklagelse om Id-ul-adha
Det ble en lengre diskusjon om arrangement og veien for å få dette gjennomført. Leder
understreket behovet for en plan og budsjett før man ser på finansiering. En komite
bestående av Joseph Bashir, Mariam K. Balloh, og Yalda Latifi ble opprettet for å legge
konkrete planer. Integreringskoordinator tar på seg ansvaret for å samle medlemmene og
bistår i planleggingsfasen. Komiteen møtes i god tid før neste møte i Innvandrerrådet.
2. Høringsuttalelse Handlingsplan trafikksikkerhet
Leder informerte om handlingsplanen. Innvandrerrådet stiller seg positive til
handlingsplanen om trafikksikkerhet.
Det ble også diskutert om trafikksikkerhet er et aktuelt tema i voksenopplæringen på
Møllegata.
3. Eventuelt
Status på saken om gravplass for muslimer ble tatt opp. Ingen avklaring på dette.
Andre temaer som ble diskutert var ønsket om sosiale aktiviteter og trening for innvandrere
Innvandrerkvinner fra voksenopplæringen har uttrykt ønske om svømming kun for kvinner i
Verdal svømmehall.
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Det har også blitt fremmet ønske om organiserte fotballtreninger blant deltagere på
voksenopplæringen. Det ble kommentert at et eget lag bestående av kun innvandrere som
skal spille i en liga kan være problematisk i forhold til rasisme og integrering. Det ble også
påpekt at det er mange fotballbaner i kommunen som kan benyttes. Det er opp til de
interesserte å samles.
Integreringskoordinator skal undersøke mulighetene for svømming for kvinner. Når det
gjelder fotball kan integreringskoordinator bistå med å ordne et sted for trening på vinterstid
etter henvendelse.
Kohestani la frem skrivet fra Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og
myndighetene (KIM) som søker kandidater til et nytt utvalg. Fristen har dessverre gått ut.
Leder beklaget at det hadde tatt så lang tid å arrangere møte i Innvandrerrådet. Neste møte
ble satt til onsdag 13.november 2013. Sekretær sender ut invitasjon. Saksliste forberedes i
samråd med leder.
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