Referat fra møte i innvandrerrådet 13.11.2013
Til stede: Mariam K. Balloh (nestleder), Gholamghaus Kohestani, Bashir Mohammed Hassan, Yalda
Latifi, og Jonny Arild Haugan (leder)
Ingen forfall. Rådet var beslutningsdyktig jf. Innvandrerrådets reglement pkt. 6
Godkjenning av referat fra dialogmøte 15.10.2013. Referat sendt 17.10.2013. Ingen anmerkninger.
Sak 1. Status dialogmøte
Yalda Latifi orienterte om samarbeidsmøtet med Team Five og Flyktningeguiden på Røde Kors huset.
Det ble informert om planlagt dato for arrangementet og tilskuddet på kr 10 000,00 som Røde kors
disponerer. Medlemmene i innvandrerrådet stiller seg positive til videre samarbeid og arrangement
på nyåret. Yalda Latifi samler medlemmer av rådet og samarbeidspartnere for videre planlegging.
Innhold og budsjett vil da bli diskutert.
Sak 2. Budsjett 2014 Verdal kommune
Rådmannens forslag til budsjett ble presentert og tatt opp til generell diskusjon. Når revidert budsjett
foreligger oppfordres medlemmene til å vurdere om noen saker i budsjettet skal settes på agendaen.
Sak 3. Evaluering av Innvandrerrådets reglement
Reglementet for innvandrerrådet som ble vedtatt av Verdal kommunestyre i møte 26.april 2011 ble
tatt opp til evaluering. Dette i henhold til pkt. 6 i vedtaket fra Verdal kommunestyre.
Innvandrerrådet har ingen anmerkninger til reglementet.
4. Eventuelt
Innvandrerrådet diskuterte flere sentrale spørsmål om integrering i Verdal kommune. Gholamghaus
Kohestani pekte på utfordringene for innvandrere som står uten jobb, selv etter lang botid i Verdal
kommune. Innvandrerrådet kan sette fokus på dette ved å stille spørsmål til rådmannen om hva
Verdal kommune gjør for å styrke jobbmuligheten til denne gruppen. Det ble informert om
samarbeidet mellom Møllegata voksenopplæring og NAV. De jobber med et prosjekt for å få flere
deltagere på introduksjonskurset inn i jobb gjennom lærekandidatordningen. Dette kan ha positive
virkninger på lengre sikt, men gruppen som Kohestani viser til faller utenfor mange slike
arbeidsrettete tiltak. Det ble stilt spørsmålstegn ved om NAV sitt arbeid er tilfredsstillende og om
bedre arbeid kan gjøres på området. Andre kritiske faktorer som språkkompetanse og arbeidsgivere
sin holdning til innvandrere ble nevnt i denne sammenhengen.
I forbindelse med temaet pekte Bashir Mohammed Hassen på at utdannet helsepersonell med
innvandrerbakgrunn har problemer med å få lærlingeplass i helsesektoren. Det ble også fremmet
forslag om å ta opp leksehjelp i ungdomsskolen som egen sak ved neste møte. Bashir Mohammed
Hassan tok opp at det har kommet forespørsel om hjelp til å opprette en organisasjon gjennom
Brønnøysundregisteret. Innvandrerrådet kan ikke bistå med dette.
Angående saken om svømming for kvinner ved forrige møte: det ble informert om tilbudet fra
Norske kvinners sanitetsforening. Angående saken om gravplass for muslimer ved forrige møte:
sekretær tar kontakt med Kirkekontoret i Levanger.
Neste møte i innvandrerrådet: 4.desember kl. 17.00-19.00 ved Ressurssenter oppvekst, 3 etg.
Ref.
Rune Gjelvold

