Møte i innvandrerrådet
Møtt: Emmanuel Bowah, Mohammed M. Ahmed, Hanna Maroz, Kaveh Hassanpour.
Dato: 21.november 2016
Sted: Møllegata 12.

Innledningsvis ble det bedt om at to saker legges til sakslista, og at reglement og møteplan
følges.
1. Evaluering av arrangementet «get together»
Det var enighet om at arrangementet var en suksess og at det burde gjentas. Det kom mye
folk og tilbakemeldingene fra de som kom var positive. Arrangementet fikk også en fin
omtale i Innherred folkeblad. Vi holdt oss innenfor budsjett. Neste gang kan det arbeides
enda mer med å få ut invitasjoner og gjøre arrangementet kjent for flere enn de som går på
norskopplæring. Og med flere gjester må budsjett økes.
2. Søknad om tilskudd på kr 11 137 fra gjenbruksbutikken DUKAN
Søknad ble lagt ved som vedlegg i møteinnkallingen. Saksopplysninger: DUKAN driver
språkopplæring og er praksisplass for flyktninger. Det er en privat bedrift, men på dagtid er
det et tilbud gjennom Møllegata VO til norskelever med lav utdanning og lav progresjon i
norsk. Innvandrerrådet har brukt kr 14 361 av rammen sin på 40 000 i år.
Innvandrerrådet gir tilsagn på Kr 11 137. Rådet vurderer dette som et veldig bra tiltak.
3. Budsjett- og økonomiplan Verdal kommune 2017-2020
Rådmannens forslag ble lagt ved som vedlegg i møteinnkallingen.
Innvandrerrådet sin kommentar:
Innvandrerrådet er positiv til at det har blitt opprettet et nytt virksomhetsområde med nye
lokaler for både voksenopplæring og flyktningtjeneste. En mer samlet tjeneste kan bidra til
tettere samarbeid mellom de som arbeider med bosetting og integrering. Det vurderes som
veldig viktig at kommunen skal ta mer ansvar for praksisplasser, og innvandrerrådet
forventer at dette blir gjennomført. Dette vil ha stor betydning for den enkelte
introduksjonsdeltaker, og kan bidra til at flere kommer seg raskere ut i arbeidslivet.
4. Budsjett innvandrerrådet 2017
Innvandrerrådet ble orientert om at det settes av 40 000 i 2017. Aktuelle tiltak for neste år
ble diskutert, og forslagene følges opp videre ved første møte i januar:
-

-

Videreføring av «get together»
Hanna foreslår et tiltak som kan knyttet til neste sak: en kvinnegruppe, eller et
arrangement/dialogmøte. Det kan settes opp tema som helse og kosthold, kulturelt
krysspress, likestilling mm. Fagfolk fra etniske minoriteter kan inviteres, og det bør
ikke være forelesninger hvor alle bare sitter og lytter. Mohammed poengterer at det
er viktig å involvere menn i et slikt tiltak/arrangement.
Anne trekker fram aktuelle samarbeidspartnere, som for eksempel
Sanitetsforeningen. I tillegg kan være nyttig å samarbeide med sanitetsforeningen og
andre frivillige lag eller foreninger.

-

Kaveh mener innvandrerrådet bør fokusere på konkrete aktiviteter. Han foreslår å
kopiere en suksess fra en annen kommune: «snømannfestival».

Flere forslag på tiltak ble altså diskutert, og det kan tas stilling til konkrete forslag ved neste
møte 9. januar.
5. Kulturelt/religiøst press mot kvinner og barn blant etniske minoriteter i Verdal.
Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er henvendelser fra personer som arbeider i
kommunen med kvinner og familiesaker. De møter kvinner fra etniske minoriteter som
rapporterer om psykisk vold og trusler om fysisk vold på grunn av at de har blitt
«fornorsket», for eksempel fordi de ikke kler seg eller sine barn korrekt. Sakene gjelder ofte
enslige kvinner og konkrete saker har kommet fra både skole, barnevern, helsestasjon, og
NAV.
På denne saken kom det altså et forslag fra Hanna fra Sak 4. Det kom flere innspill og
betraktninger om temaet, og forslag på hvordan kommunen eller innvandrerrådet kan bistå
kvinnene. Emmanuel trakk fram at foreldre ønsker at barna tar vare på sin kultur fra
hjemlandet, og igjen viderefører denne til sine barn. Hvordan skal de gjøre dette uten at
barna opplever krysspress, eller at det kommer i konflikt med norske verdier og norsk kultur?
Mohammed og Kaveh nevner eksisterende tiltak i kommunen, for eksempel ICDP og kurs
arrangert av ansatte i politi, barnevern m.fl. Flere slike kurs og tiltak er bra for å øke
kunnskap. Et arrangement eller tiltak i regi av innvandrerrådet kan være et supplement til
det som blir gjort allerede.
6. Møteplan 2017
Neste møte blir satt til mandag 9.januar. Forslag til møteplan settes opp som sak, og det blir
foreslått åtte møter. Mandager aktuelt, men ikke mandager før komitémøter og mandager
det er kommunestyremøter. Sekretær og leder lager et forslag. Nytt arrangement settes
også opp som en sak. Det lages et forslag på dette.
7. Bosetting av flyktninger 2017
Innvandrerrådet ble orientert kort om saken. Rådet stiller seg positiv til bosetting av
flyktninger.

