Møte i innvandrerrådet
Dato og sted: 13. juni 2018, Møllegata 12.
Møtt: Emmanuel G. Bowah, Mohammed Mohyidin Ahmed, Nele Verhoeve, Reem Alatasi, Zeynab
Khodadadi.
Forfall: Fionna Gratton, Marcin Piotrowski, Ricardo Rugama, John Hermann, Anne-Gudrun C. Klæth
Lyngsmo, Mehari Berhane, Abdel Moneim Dibo.
1. Godkjenning av referat fra møte 19.april
Referat ble godkjent med følgende endring: Bruktsalg Ørmelen endres til bruktsalg Verdal.
2. Orientering: svar fra Ørmelen skole angående forslag på foreldremøte.
Etter møte 19.april med arbeidsgruppen som har jobbet med æresrelatert vold, sendte
innvandrerrådet en forespørsel til rektor på Ørmelen skole og Verdalsøra skole. Spørsmålet var om
skolene kunne kontakte arbeidsgruppen og bidra til å få til et foreldremøte. Det ble informert om
svaret fra Ørmelen skole. Rektor skriver at skolen ikke kan påta seg dette på grunn av at det er
utenfor deres ansvarsområde.
Innvandrerrådet ønsker at Integrering og mangfold følger opp saken videre, og undersøker andre
muligheter.
3. IMDis kommuneundersøkelse 2017: bemanning og planlegging av flyktningarbeid i Verdal
kommune.
Integrering og mangfold ønsker innspill fra innvandrerrådet på hvordan Verdal kommune skal
håndtere svingninger i bosettingsbehov. Under flyktningkrisen ble Verdal bedt om å bosette veldig
mange flyktninger. Nå i 2018 har vi blitt bedt om å kun bosette 17 flyktninger. Dette er krevende å
håndtere.
Det kom flere innspill fra medlemmene. Blant annet at kommunen bør videreutvikle eksisterende
tiltak. Dette kan være tiltak som bidrar til integrering på kveldstid, slik som sommerfesten som er
planlagt, eller internasjonal dag.
Kommunen bør også bistå i forhold til boligkarriere, slik at flere innvandrere får muligheten til å
komme inn på boligmarkedet. Kommunen må arbeide for at flere blir boende i Verdal. Kommunen
må vise at de trenger de som kommer hit.
Det ble trukket fram at mange kvinner med tunge omsorgsoppgaver har en lang vei til arbeid. Dette
er en gruppe kommunen bør ha fokus på.
Det er en utfordring at det skjer lite etter norskopplæringen. Innvandrere drar hjem og snakker
morsmål, og lærer lite norsk på fritiden. Det burde kanskje ikke kun være program på dagtid, flere
sosiale tiltak som bidrar til integrering. Mange har for liten til på seg til å lære norsk. Det tar lang tid.
Integrering og mangfold må lage et godt inntrykk av Verdal, slik at flere blir værende i Verdal.
4. Get together lørdag 27. oktober.
Torsdag 13.september og torsdag 18.oktober settes i stor grad av til planlegging av arrangementet. Vi
bør tidlig ut og markedsføre arrangementet, men må først få en endelig bekreftelse på bookingen av
Amfiet på skolen. Verdalsøra skole har enda ikke meldt fra om sitt behov for å bruke lokalene.

Sekretær sender melding når dato er bekreftet, slik at vi kan sette i gang med blant annet
markedsføring og kontakte bidragsytere.
Det kom fram mange ideer og forslag om arrangementet:
 Alle ønsker å arbeide for at det kommer mange flere i år, og for å få til dette kan for
eksempeljuniorspellmannslaget og teatergrupper kontaktes tidlig. En annen idé er å invitere
elever og foreldre fra skolene og få en reprise på det som lages på skolene av utstillinger og
underholdning til FN dagen 24.oktober.
 Tidspunkt foreslås fra 16.00 til 19.00.
 Det kan gjøres mer ut av hvordan mat og land presenteres, for eksmpel ulike matbord fra
ulike land, også med gjenstander fra landene. Og kanskje en quiz.
 Nele kan se på hva skolen kan bidra med
 Rune undersøker hvem som kan lage mat sammen med Mohammed, Zeynab, og Reem.
 Internasjonal uke på Verdal videregående er også i slutten av Oktober. Verdal videregående
er ferdig 26.oktober. Rune undersøker med Verdal videregående skole administrasjonen om
dato er satt og hvem som er leder.
 Rune lager forslag på budsjett til neste møte i innvandrerrådet og booker lyd- og lysansvarlig
når dato er spikret.
 Nytt innslag: Hvis vi har en konferansier, så kan han intervjue noen folk. Flere aktuelle navn
ble nevnt.
 Rune kan kontakte kulturskolen og høre om de kan bidra på Get together.
 Lyd- og lysansvarlig kan bookes allerede nå. Rune ordner dette.
5. Eventuelt
Før møtet ble bolig diskutert av flere medlemmer i rådet. Det ble vist til eksempler på familier som
betaler svært dyre husleier, og mye mer enn det koster å betale ned et lån. Det ble tatt opp at det er
vanskelig for spesielt innvandrere å komme inn på boligmarkedet i Verdal. Det stilles strenge krav til
startlån fra kommunen – som tar liten risiko, kanskje også sammenlignet med andre kommuner.
Det kom innspill på sommerfesten i Folkeparken 27.juni som arrangeres av Integrering og mangfold
og Frivillig Verdal. Festen burde være noe mer enn bare mat og underholdning. Det burde være noen
aktiviteter som får folk til å snakke sammen. Dersom det kun er mat og underholdning på scenen, så
vil de som snakker samme språk sette seg sammen med sine. Festen må gjerne også markedsføres
enda bedre, og man må forsøke å få flere nordmenn til å komme dit. Sekretær sender innspill til
arrangementsansvarlig.

