Referat fra møte i innvandrerrådet 21.august 2017
Dato og sted: 21.august 2017, Møllegata 12.
Møtt: Nele Verhoeve, Anne Segtnan, Emmanuel G. Bowah, Mohammed A. Mohiydin, Fionna Gratton,
Rune Gjelvold.
Forfall: Ricardo Rugama.

1. Referat fra møte i innvandrerrådet 22.mai.
VEDTAK: Referat godkjent.
2. Høring: endring i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.
Saken handler om regjeringens foreslåtte endringer i introduksjonsloven. Fristen for
høringsuttalelse er 15.september. Det ble orientert om at Rådmannen har utarbeidet et forslag på
høringssvar som sendes til politisk behandling i Formannskapet. Innvandrerrådet gikk gjennom
hovedpunkter i høringsnotat (vedlegg 1):














Personkretsen i formålsbestemmelsen utvides til å omfatte asylsøkere.
Det foreslås at kommunen får en plikt til å tilby opplæring i norsk og opplæring i norsk
kultur og norske verdier til beboere i mottak som ikke har fått svar på sin søknad om
oppholdstillatelse etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres
opphold her (utlendingsloven), og at den enkelte får en plikt til å delta i slik opplæring.
Det foreslås presisert i bestemmelsen om individuell plan at ordningene i
introduksjonsloven skal bygge videre på kompetansekartlegging og andre tiltak
gjennomført i mottak.
Det foreslås at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal vurderes i arbeidet med
utformingen av den enkeltes individuelle plan. Dersom slike tiltak vil styrke vedkommendes
mulighet for deltakelse i arbeidslivet, skal arbeids- eller utdanningsrettede tiltak inngå i
programmet som et av minimumselementene. Dette skal nedfelles i den individuelle
planen.
Det foreslås presisert at kommunene kan forlenge introduksjonsprogrammet til inntil tre år
når det vil øke muligheten for deltakelse i arbeidslivet eller til å nå målsettingen i den
individuelle planen.
Det foreslås en utvidet adgang til å søke fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap på grunn av gjennomført opplæring etter opplæringslova.
Det foreslås at kommunene skal gis en plikt til å legge til rette for et individuelt tilpasset
tilbud for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
som er i omsorgspermisjon.
Forskriftshjemmelen i introduksjonsloven § 20 foreslås endret. Det foreslås blant annet at
det skal fremgå uttrykkelig av loven at det i forskrift kan gis utfyllende regler om eventuelle
straffereaksjoner ved fusk eller forsøk på fusk på avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap.
Introduksjonsloven § 25 om behandling av personopplysninger foreslås endret. Det
foreslås blant annet at formålene for behandling gjøres mer overordnede og at det fremgår
uttrykkelig at det kan behandles sensitive personopplysninger.
Det foreslås at det fastsettes en ny forskrift om behandling av personopplysninger for
asylsøkere og nyankomne innvandrere, og at den 7 gjeldende NIR-forskriften oppheves.
Forskriften skal omfatte flere registre og gi en overordnet regulering av blant annet hvilke
opplysninger som kan behandles, hvordan de kan behandles og ansvarsfordeling

VEDTAK: saken settes opp til ny behandling i innvandrerrådet mandag 11.september 2017.
3. Den nasjonale integreringskonferansen: deltakelse fra innvandrerrådet Verdal
Om konferansen: Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på
integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og
andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt
av med sentrale politikere. Årets konferanse arrangeres i Oslo 27. september 2017. Program i
vedlegg.
VEDTAK: innvandrerrådet deltar med en representant.
4. Arrangement lørdag 30. september på Verdalsøra skole
Innvandrerrådet skal arrangere en Get together med underholdning og matservering på Verdalsøra. I
forbindelse med dette ble ansvar fordelt:
Emmanuel og Mohammed tok ansvar for mat og underholdning. Anne og Nele tok ansvar for
markedsføring. Gjennomføring og ulike oppgaver ble diskutert, og det ble vurdert som nødvendig
med minst ett møte til før 30.septemner. Neste møte ble satt til mandag 11. september og sekretær
kaller inn til dette.

Med hilsen
Rune Gjelvold
Sekretær for innvandrerrådet

