Referat fra møte i innvandrerrådet
Torsdag 7. februar 2019 kl 17-18.30, Møllegata
Til stede:
Faste medlemmer: Emmanuel G. Bowah, Nele Verhoeve, Ricardo Rugama, Fionna Gratton, Anne
Segtnan
Varamedlemmer: Zeynab Khodadadi, Abdel Moneim Dibo
Gjest i sak 2: Marte Leistad Bakken
Referent: Anne Segtnan
Saker:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent
2. Folkehelse og samfunnsplanlegging
Marte Leistad Bakken, samfunnsplanlegger og folkehelsekoordinator i kommunen informerte.
o Startet i jobben for 1 år siden
o Utvikler jobben underveis
o Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke de faktorene som påvirker folks
helse. Handler om å holde folk frisk.
 My forebyggingsarbeid i folkehelse
 Utjevne sosiale forskjeller er en viktig del av dette
 Egen folkehelselov i Norge. Denne skal bidra til at samfunnsutviklingen fremmer
folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.
 Får saker på intern høring i tidlig fase i planleggingen for å passe på at folkehelse er
tatt hensyn til i arbeidet.
 Jobber mye sammen med Frode Strand i Kulturavdelingen for tilrettelegging av
friluftsliv. Eks. sentrumsnære friluftstiltak.
o Samfunnsplanlegging er summen av all planleggingsvirksomhet. Ansvar for å koordinere
planleggingsvirksomheten i kommunen.
 Kommuneplanen er delt i samfunnsdel og arealdel som må henge sammen
 Andre planer må også henge sammen med det som ligger i kommuneplanen, slik at
alle jobber fram mot de samme målene.
 Eksempel temaplan boligbygging. Her blir det mange muligheter for involvering
gjennom åpne møter.
 Det skal jobbes med ny visjon.
 Informasjon også på andre språk.
 Ønsker innspill på hvordan en kan få med flere på dette, hvordan nå ut.
Innspill fra rådet:
Bruke Panzer for å møte ungdom med ulik bakgrunn, gjerne i mindre grupper.
Viktig å tenke mangfold på flere av skolene for å sikre større toleranse i samfunnet.
Innvandrerrådet stiller gjerne opp med flere tips ved konkrete henvendelser.
Vedtak: Saken tas til orientering.

3. Søknad om midler til Statement 2019. Se vedlegg.
Statement er det største ungdomsarrangementet i Verdal kommune. Arrangeres i Vukuhallen i
år. Her treffes mange ungdommer, også med innvandrerbakgrunn. Mange kule aktiviteter. Skal
være et gratis tilbud. Finansieres gjennom å søke penger ulike steder.
Vedtak: Innvandrerrådet ønsker å støtte arrangementet med 2 500. Hvordan dette
gjøres videre avklares med sekretær.
4. Bosetting av flyktninger Verdal 2019
Kommunestyret vedtok følgende i møtet 28. januar:
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019. Verdal
kommune er positiv til å bosette flere. Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i
tillegg.
Saken ligger her:
http://verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/20190128/00419-Bosettingflyktninger/
Vedtak: Tas til orientering
5. Bosetting av kongolesiske overføringsflyktninger i Verdal
Innvandrertjenesten kommer til å bosette en del flyktninger fra Kongo. Se
situasjonsbeskrivelse. Ber om konkrete råd og vurdering av tiltak fra innvandrerrådet. Generelt
er det mange med behov for psykososial oppfølging.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte når sekretær er på plass
6. SAMMEN, prosjekt i samarbeid med SOS barnebyer
Orientering om prosjektet som handler om å bygge nettverk for å øke integrering. Grupper for
3 norske ungdommer og 3 innvandrere som sammen skal gjøre ulike aktiviteter en gang per
uke i 9 uker. Aktivitetene finansieres av SOS barnebyer i ett år, kommunen stiller med
arbeidskraft. Gjelder fra ungdomsskolealder til og med videregående. Tilrettelegging for å
skape nettverk og møtes på likeverdige premisser. Ungdommene får attest når prosjektet er
ferdig.
Vedtak: Tas til orientering
7. Eventuelt

