Referat fra møte i innvandrerrådet
Tid: 22.mai 2017 kl. 18.00 -20.00
Møtt: Birgitte Singstad, Kaveh Hassanpour, Ricardo Rugama, Anne Segtnan, Bashir M. Osman,
Mohammed M. Mohyidin, Anne Segtnan, Kaveh Hassanpour,

1. Godkjenning av referat 19.april 2017
VEDTAK: Referatet ble godkjent.
2. Dialogmøte med barneverntjenesten
Barneverntjenesten (BV) ved Birgitte Singstad ble invitert til møtet. Birgitte snakket innledningsvis
om Mitt Liv og barnevernet i Verdal.
Mitt Liv er et utviklingsarbeid for å utvikle og utprøve et verdisett og nye arbeidsmåter for
barnevernstjenestene i Norge. Unge i barnevernet og fagfolk er sammen utviklere av norsk
barnevern. 15 barnevernstjenester har bidratt i utviklingen av arbeidsmåter som barnevernledere,
saksbehandlere og unge i barnevernet opplever som effektfulle og respektfulle. Dette er samlet og
skal nå prøves ut, i flere barnevernstjenester.
BV i Verdal befinner seg på Helsestasjonen. De har 19 årsverk fordelt på 22 ansatte. To av stillingene
knyttet til ungdomskontakten som arbeider forebyggende opp mot ungdom. BV arbeider etter Lov
om barneverntjenesten (barnevernloven). Birgitte arbeider på avdelingen for undersøkelse og
mottak. Dette er det første stedet barn og familier kommer i kontakt med.
Hva er gangen i en barnevernssak? Tre faser.






Bekymringsmelding: en sak starter med en bekymringsmelding. Denne kan både
privatpersoner og ansatte i det offentlige sende, for eksempel politi, lege, lærere, NAV, eller
andre. Melding betyr ikke at det som står i meldingen nødvendigvis er sant, men det blir
opprettet en undersøkelse. Noen familier kan på eget initiativ ta kontakt med BV om hjelp.
BV har 1 uke på seg til å bestemme seg for om meldingen skal undersøkes eller ikke. Det skal
være lav terskel for å undersøke. Kommer det inn veldig alvorlige meldinger må det handles
raskt.
Undersøkelse: BV vurderer om dette være en familie som trenger hjelp. Ganske ofte starter
barnevernet med å snakke med barnet før det snakker med foreldrene. Det innhentes
opplysninger fra andre som kjenner barnet, og man forsøker å danne seg bilde av hva barnet
trenger. Enkelte ganger kan det være vanskelig for foreldrene å gi det som barnet trenger,
eller foreldre kan ha behov for ekstra trygghet i at det de gjør er riktig. Det kan også være at
foreldre trenger hjelp til egne problemer (for eksempel rus). Hjelp til foreldre, kan da bli til
hjelp for barnet. Det er vanlig å samarbeide tett med skole og barnehage.
Resultat av undersøkelse: saken kan enten føre til henleggelse, hjelp til familien, og i enkelte
tilfeller omsorgsplassering.

Det ble stil spørsmål underveis og vi snakket blant annet om dette:



Årsaker til at det blir omsorgsovertakelse eller sak i barnevernet. Dette er ofte manglende
foreldreferdigheter; for eksempel foreldrenes psykiske helse.
Emmunuel viser til at hvert fjerde barn med tiltak har innvandrerbakgrunn. Finnes det tall i
Verdal på dette? Birgitte har ikke tall på dette for Verdal, men antar at det er betydelig
lavere. Generelt er det også få omsorgsovertakelser i Verdal.












Manglende foreldreferdigheter: vi diskuterte hva som kan ligge i dette.
Innvandrere sitt syn på barnevernet ble diskutert..
Det at 90 prosent av fosterforeldre er norske ble problematisert og trukket fram som et viktig
poeng. Det er mangel på fosterforeldre. Innvandrerrådet kan arbeide med dette også.
Barnevernet plikter nå å undersøke om det er aktuelle fosterforeldre i nettverket til familien.
Barnevern som «business». Forskjell på private og offentlige barneverninstitusjoner,
forskjellen på beredskapshjem (midlertidig) og fosterhjem (mer varig). Verdal kommune må
kjøpe plasser av både statlige of private institusjoner, men forsøker å få plasser på statlige
først.
Reaksjonstid: hvor lang tid tar det før barnevernet reagerer? Når det er fare for livet til
barnet må barnevernet reagere raskt (akutte). Dette kan for eksempel være informasjon om
at det er fare for at barnet blir utsatt for vold og at det ikke får mat. Reaksjonstiden kommer
an på hva den personen som ringer forteller barnevernet. Kun barneskrik i seg selv er ikke
nok, må ofte være noe mer.
Barns historier og sannhet VS. foreldrenes versjoner av dette. Spørsmål om foreldrene nå
involveres for lite. Det er ikke tilfellet, men gjennom arbeidet med Mitt Liv, så mente unge
barn som har vært i barnevernet at foreldrene ble lyttet til i for stor grad, og at barnevernet
måtte lytte mer til barna.
Viktigheten av å gi informasjon til innvandrere om barnevernet ble understreket. Vi snakket
om hva som gjøres i Verdal, og hvilke grep som kan tas. Rådet kjenner til at barnevernet har
vært og informert på voksenopplæringen, og vurderer dette som et godt tiltak. Samtidig vil
det være positivt med enda mer informasjon og tettere samarbeid med for eksempel
flyktningehelsetjenesten som kjører ICDP.

VEDTAK:
Innvandrerrådet oppfordrer administrasjonen til å gi mer og bedre informasjon til innvandrere om
barnevernet.
3. Orienteringssak: samordning av dagtilbudene i Verdal kommune
VEDTAK: Det ble muntlig orientert om saken, og den ble tatt til orientering.
4. Gjennomføring av Fargespill/ flere Farger i Verdal kommune
Mohammed har tatt initiativ til at Fargespill blir gjennomført i Verdal kommune, og har vært i et
møte med Integrering og mangfold og kulturskolen om dette. De øvrige medlemmene ble orientert
om saken.
VEDTAK:
Innvandrerrådet vurderer Fargespill som et interessant og spennende prospekt.
Rådet ber administrasjonen arbeidet videre for om mulig å realisere dette i kommunen i 2018.
Rådet anbefaler å koble på Kulturskolen og Ungdommens hus i dette arbeidet.
5. Bosetting av flyktninger
Integrering og mangfold har bosatt 27 flyktninger per dags dato. Åtte av disse er familiegjenforente
til tidligere bosatte flyktninger. Fra høsten skal det bosettes ytterligere 21 personer og et ukjent
antall familiegjenforente. Alle som bosettes får tildelt en leilighet, hybel, eller enebolig i sentrum.
Rådet tok dette til orientering og kom med følgende innspill på bosettingsarbeidet og arbeidet med
boliger til flyktninger:
 Det er enkeltsaker hvor flyktninger har svært høy husleie som vanskelig kan betjenes med
inntekt fra introduksjonsstønad, selv når både foreldre og voksne barn i boligen mottar
stønad. Det blir vanskelig å spare til ny etablering i bolig, og eventuelt beholde bolig som blir





tildelt. Administrasjonen i kommunen kan se nærmere på hvordan den enkelte kan starte en
boligkarriere fra dag 1 som er bedre planlagt i samarbeid med flyktningene selv.
Bosetting i sentrum kan være svært dyrt i mange tilfeller. Det trekkes også fram at enkelte
får tildelt en bolig i sentrum som mange bare kan drømme om, og at dette kan skape mistillit
mellom lokalbefolkningen på den ene siden, og innvandrere og kommunen på den andre
siden.
Ved bosetting utenfor sentrum kan taxi for buss kan være en løsning, og det er mange
muligheter for bosetting utenfor sentrum som ikke nødvendigvis innebærer like store
utfordringer i forhold til transportmuligheter.

VEDTAK
Innvandrerrådet mener administrasjonen i kommunen bør prøve mer spredt bosetting, og at det tas
hensyn til transportmuligheter og kostnadsnivå ved etablering i bolig.
6. Arbeidsgruppe til internasjonal dag
Frivillig Verdal skal bidra til å gjennomføre introduksjonsprogram 30.juni og har vurdert å arrangere
en internasjonal dag. Innvandrerrådet har i den anledning fått en forespørsel om å bli med på
gjennomføringen, og om å oppnevnte en ressursperson som kan bli med på planleggingen i ei
arbeidsgruppe.
VEDTAK: Bashir meldte seg frivillig til å delta i arbeidsgruppen.

