Møte innvandrerrådet
Dato og sted: 20.02.17, Møllegata 12
Møtt: Kaveh Hassanpour, Bashir O. Mohammed, Mohammed A. M., Emmanuel, Fatima Almanea,
Anne Segtnan, Elias Abdulnour, Rune Gjelvold
1. Dialogmøte med representant fra Møllegata VO med tolk.
Elias Abdulnour snakket om utfordring han og medlever fra Møllegata opplever i Verdal. Det
oppleves som vanskelig å hvilke retningslinjer og regler som gjelder i møtet med ulike
saksbehandlere og veiledere. Mange opplever å få ulik informasjon alt etter hvem de snakker med i
kommunen. Møtet med systemet oppleves ikke godt og spesielt kommunikasjon er en utfordring.
Det er svært mye man krever at den enkelte skal sette seg inn i og forstå på svært kort tid, for lite
hjelp til å forstå. Det er behov for gradvis innføring i systemet og samfunnet. Mange opplever også å
bli en kasteball mellom for eksempel NAV og Integrering og Mangfold. Eksempler er regninger som
ikke blir betalt i tide selv om de leveres som avtalt, men det er uavklart hvem som skal betale.
Tannlege har vært en utfordring: IMDI har informert om at tannlege dekkes, men får kontra-beskjed i
Verdal. Enkelte rettigheter som andre har fått automatisk har man måttet kjempe for. Betaling av
barnehageplass nevnes også.
Innvandrerrådet vurderer hvordan de kan gå videre med dette. Kaveh viser til en del
overgangsutfordringer etter at flyktningtjenesten flyttet ut av NAV. Mange henvises til NAV fra
Integrering og Mangfold, men får ikke hjelp noen sted.
Konklusjon: informasjonsrutiner og ansvarsdeling ser ut til å måtte avklares. Behov for
kvalitetssikring, bedre kommunikasjon mellom Integrering og Mangfold og NAV. Rådet ønsker å
invitere leder for Integrering og Mangfold til neste møte.
2. Godkjenning av referat 23.01.17
Referat godkjent.
3. Årsmelding 2016
Sekretær bes om å gjøre noen endringer og sende det på mail for godkjenning.
4. Deltakelse på konferanse: Politikk og Plan
Mohammed, Bashir, Emmanuel, og Rune deltar.
5. Arrangement og tiltak
Innvandrerrådet ønsker å invitere Hege Anita fra frivillig Verdal til møtet i april for å diskutere
Høstglede. Veldig aktuelt å bidra med rekruttering og informasjon.
Get together: sekretær bes om å leie lokaler 30.september.
6. Grunnskole for voksne
Det ble sendt et orienteringsskriv til rådet om saken. Inviterte rådet til innspill på dette temaet.
Uavklart om det blir en politisk sak eller beslutning i administrasjonen om opprettelse av egen
grunnskole for voksne eller videreføring av kjøp av tjenesten fra annen kommune.
7. Nye medlemmer til innvandrerrådet
Det er ikke kommet opp noen nye kandidater, men i løpet av møtet ble det nevnt noen aktuelle
navn: Nele Verhoeve, Barbara Piotrowski, Ivana Sedlakova, Soad Rashid.

8. Etableringsstønad ved bosetting av flyktninger
Ønske om at Anne Grete W. Olsen kan orientere litt om dette til neste møte.

