Møte innvandrerrådet
Dato og sted: 08.02.2018, Møllegata 12
Møtt: Emmanuel Bowah, Anne Segtnan, Nele Verhoeve, Fionna Gratton, Rune Gjelvold
Forfall: Mohammad Ahmed Mohyidin

1. Godkjenning av referat fra møte i innvandrerrådet 30. november 2017
Referat ble godkjent.
2. Årsmelding 2017
Forslag utarbeides av sekretær, sendes på e-post og godkjennes av medlemmene.
3. Temaplan for vold i nære relasjoner
Leder orienterte om møtet han deltok på. Det er opprettet en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å
utarbeide en temaplan for vold i nære relasjoner. Det er ønskelig at innvandrerrådet bidrar med
innspill, og arbeidsgruppen er invitert til møte med oss 19.april.
4. Aktivitetstilbud til barn og unge
Sekretær orienterte om et aktivitetstilbud til barn og unge i kommunen som er kjent fra før, men
som utvides i samarbeid mellom ungdomskontakten, kulturtjenesten, miljøteam, og
innvandrertjenesten. Her er konseptbeskrivelsen:
«Verdal kommune skal tilby mange forskjellige aktiviteter til barn og unge i 2018. Det er
ingen krav til ferdigheter eller utstyr for å delta, og det beste av alt: det er helt gratis.
Målet er å få til over 100 timer med gratis aktiviteter i løpet av året.
Flere i kommunen samarbeider nå om dette tilbudet og vi er helt avhengige av lag og
foreninger for å få til et bredt aktivitetstilbud. I kommunen er ungdomskontakten,
miljøteam, helsestasjon og kulturtjenesten en viktig drivkraft sammen med
innvandrertjenesten. Kommunen har søkt om statlige tilskudd for å utvide omfanget og
variasjonen av aktiviteter.
De fleste aktivitetene vil foregå på Verdalsøra skole på fredager i tidsrommet kl. 18.00 –
22.00. Dersom aktiviteten foregår et annet sted, ordner kommunen med buss fra skolen. I
løpet av en aktivitetskveld vil det som hovedregel være ulike aktiviteter som kjøres
parallelt. Hovedmålgruppen er 13-20 år. Det vil alltid være voksenpersoner tilstede.
Alle aktiviteter vil bli annonsert på Ungdomskontakten sin Facebookside «Svettilag». I
tillegg samarbeider vi med skolene, slik at så mange som mulig får informasjon om hva
som skjer gjennom hele året. Noen av aktivitetene som vi ser for oss å gjennomføre er
svømming, klatring, ballspill, dans, og bueskyting. Dette vil det komme nærmere
informasjon om i en aktivitetskalender for våren og resten av året.
Hva er målet med tilbudet? Forebygging. Dette ligger et folkehelseperspektiv i bunn og
ikke minst et mål om å inkludere flere barn og unge inn i fysiske aktiviteter. Samtidig er
det viktig å ha et lavterskel tilbud til ungdom som er bare er sosialt og morsomt, uten
kampprogram og flere faste treninger i uken. Det kan også være kostbart å begynne med
en ny idrett, så her får man mulighet til å prøve ut en aktivitet før man kjøper seg
personlig utstyr. Forhåpentligvis vil noen bli introdusert for en aktivitet som ikke visste
eksisterte også.»

Innvandrerrådet kom med innspill om å benytte seg av Vinne aktivitetspark, og å
samarbeide aktivt med andre kommuner og foreldreutvalget. Levanger bruker ikke
konseptet «Ilag» (samarbeidsprosjekt mellom Verdal og Levanger, ikke det samme som

Svett i Lag). Årsaken er at noen ungdommer forbinder det med et tiltak for de med dårlig
økonomi. Det kom også en del forslag på aktiviteter

5. Nytt varamedlem for resten av valgperioden
Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo er oppnevnt som nytt varamedlem for innvandrerrådet ut
valgperioden (2015-2019). Sekretær inviterer henne til neste møte 19.april. Tidligere varamedlem
Anne Eli Kjesbu søkte og fikk fritak fra vervet.
Anne-Gudrun c. Klæth Lyngsmo er personlig vara for Emmanuel Bowah.
6. Valg av integreringsråd i Trøndelag fylkeskommune
Det ble orientert om valg av integreringsråd i Trøndelag fylkeskommunen. Følgende medlemmer er
innstilt, hvor av tre medlemmer har vært eller er medlem av innvandrerrådet i Verdal.
Medlem
1. Margarita Pareja
2. Britt Tønne Haugan
3. Ingvild Dalsæg
4. Tore Kristiansen

Personlige varamedlem
1. Ismail Salad Elmi
2. Anita Ravlo Sand
3. Tove Eivindsen
4. Anita Gilde

Medlem
1. Ahmet Karais
2. Yassin M Elmi
3. Daryoush Shahvand Shirazi
4. Hanna Maroz
5. Ismail Muhuadin

Personlige varamedlem
1. Amin Said
2. Stine Alsvik
3. Nele Griet Verhoeve
4. Edhija Mahic
5. Ricardo Rugama

7. Eventuelt
Arbeid med minoritetsspråklige barn i skolen ble diskutert. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor
kommunen plasserer barn av innvandrere i mottaksskoler, som i noen tilfeller fører til at barn som
bor i samme gate må ta veien til forskjellige skoler. De potensielt uheldige sidene ved dette ble
trukket fram: dårligere integrering, Det var mange gode innspill rundt dette. Råd til oppfølging var at
kommunen bør ta en skikkelig diskusjon om dette temaet. Og innvandrerrådet håpet på en
orientering om hvilke vurderinger som ligger bak.
Sekretær ble bedt om å sende spørsmål videre til kommunalsjef. I tillegg ønsker rådet et møte med
noen i administrasjonen om dette i mai.

