Referat fra møte i innvandrerrådet
Torsdag 7. mars 2019 kl 17-18.30, Møllegata
Tilstede: Emmanuel G. Bowah, Fionna Gratton, Abdel Dibo, Ricardo Rugama, Anne Segtnan, Rune
Gjelvold, Zeynab Khodadadi, Mohammed Ahmed
Forfall: Nele Verhoeve.
1. Referat 7.februar 2019
Referat godkjent etter gjennomgang. Referat fra forrige møte legges ved dette møte da det
ikke ble sendt ut til alle.
2. Kommune- og fylkestingsvalget 9.september 2019
Innvandrerrådet ønsker å bidra til å øke valgdeltakelse på kommune- og fylkestingsvalget, og
med informasjon om valget. Det kom opp flere forslag:
 Rådet kan stille på stand på Øras dager. Sekretær bes om å undersøke denne muligheten.
Det vil være en anledning til å informere om innvandrerrådet og valget – bl.a. med
formål om å øke valgdeltakelse. Innvandrerrådet kan også spille inn forslag på tema i
forbindelse med politiske debatter som skal holdes på Øras dager.
 Rådet oppfordrer Møllegata Voksenopplæring til å informere om valget i høst.
Voksenopplæringen har spilt en rolle som informasjonskanal ved tidligere valg.
 Rådet oppfordrer Innvandrertjenesten til å ta opp temaet for introduksjonsdeltakere på
onsdagsinfo. Tips til innhold:
o Informasjon om valget.
o Fysisk vise hvordan man stemmer ved et valg.
o Bruke flyer som finnes på flere språk.
o Vurdere å invitere politiske partier.
Vi så på valgdeltakelse. I Verdal var det 74 % valgdeltakelse ved forrige lokalvalg. Vi så også
på valgdeltakelse blant innvandrere ved Stortingsvalgene i 2013 og 2017.
https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/valgdeltakelsen-blant-innvandrerne-oktesvakt

3. Møte Integreringsrådet i Trøndelag: avklare formål
Formål ved å møte Integreringsrådet:
 Informasjon om hvordan Innvandrerrådet i Verdal arbeider, og hvordan
Integreringsrådet arbeider. Kan basere informasjon på årsmelding i powerpoint.
 Drøfting rundt hvordan rådene kan samarbeide, her av;
o Oppfordre Integreringsrådet til å arrangere seminar/konferanse for
innvandrerråd i Trøndelag. Regional samling med aktuelle tema.
 Få informasjon om mulige støtteordninger i Fylkeskommunen til tiltak, arrangement
mm.
Aktuelle møtedatoer for Integreringsrådet er 21.august og 14.november. Sekretær tar
kontakt for å avklare endelig dato. 21. august er foretrukket dato for innvandrerrådet.
4. Bosetting kongolesiske flyktninger og psykososial oppfølging: orientering og drøfting
Rune orienterte kort om bosetting av kongolesiske flyktninger, og han ønsket på vegne av
Innvandrertjenesten å få høre rådet sine tanker om hvordan kommunen bør følge opp
flyktninger generelt, og denne gruppen spesielt pga. at IMDI vurderer at mange har behov
for psykososial oppfølging. Bør vi sette inn ekstra hjelpetiltak allerede ved første dag - fordi
IMDI vurderer dette som nødvendig? Innvandrertjenesten vurderer at vi bør avvente med å
sette inn andre hjelpetiltak enn det vi allerede gjør.
Angående helse/psykososial oppfølging og rådets vurderinger og tanker rundt dette:












Fornuftig å avvente med helsetiltak. Kanskje behovet er mer elementært: sosialt
nettverk, kanskje de som bosettes ikke vil dele informasjon. Viktig å være obs på at
det kan bli nødvendig. Å sette inn tiltak kan også få motsatt effekt.
Positivt å bli informert om hva som finnes av hjelpetjenester.
Viktig å snakke med folk som har samme erfaringer – andre innvandrere.
Ikke sikkert de som arbeider i kommunen fanger opp utfordringene. Kan være lettere
å åpne seg for andre enn lærere, lege, programrådgiver – f.eks. en miljøterapeut
eller andre innvandrere.
Alle som kommer som ny til Norge kan ha behov for oppfølging, gjelder ikke kun
Kongolesere.
Problematisk å tilby psykolog-hjelp til en del innvandrere fordi man er redd for å
oppfattes som gal.
Å føle seg annerledes vil kunne oppleves som en belastning når forskjellene på hva
som gjøres i Norge og hjemlandet er for store.
Mange? flyktninger snakker ikke om fortiden, men om framtiden. Også bekymring
rundt barnevern ift. det å søke hjelp til psykolog.
Redd for å miste barna, gjelder kanskje spesielt alenemødre.
Nettverk er veldig viktig i det forebyggende arbeidet.
Psykolog på Voksenopplæring: mange ønsket ikke å snakke med psykolog, unngikk
psykolog. Noen bekymret for å bli oppfattet som «gal».

5. Befaring eller møte med kommunale enheter/andre


Kan være aktuelt med befaring på Ørmelen/mottaksklassene hvor man kan møte lærer
for mottaksklassene, rektor, og elevene.




Å møte Innvandrertjenesten kan også være aktuelt: få informasjon fra programrådgivere,
bosettingsansvarlige. Spesielt aktuelt for et nytt innvandrerråd 2019-2022.
Ønske om et møte med Kulturskolen for informasjon og dialog. Hva kan være årsaker til
at det er få innvandrere i kulturskolen? Hvordan kan man øke deltakelse? Dette er
aktuelle spørsmål.

Sekretær ble bedt om å undersøke muligheten for et møte med kulturskolen i første omgang.
6. Tilbud om aktivitet til kvinner i permisjon fra introduksjonsprogram. Ny forskrift til
introduksjonsloven. Orientering og drøfting av hvordan Innvandrertjenesten arbeider.
Innvandrerrådet mener det er viktig å bygge på det som allerede eksiterer av tilbud i
kommunen og bistå mødre opp mot dette. Spesielt deltakelse på barseltreff:
 Støtte mødrene, slik at de klarer å komme seg på barseltreff; a la SAMMEN prosjekt.
Helsestasjonen kunne ha vurdert samme metodikk som SAMMEN. Annerledes type
barselgruppe som kobler X antall norske mødre med X antall mødre fra
introduksjonsprogram.
 Også kaffetreff og barnepass på nevnt. De enkle «tiltakene» er antagelig best.
7. Arbeidslivsstatistikk og innvandrere i Verdal: orientering og drøfting
Følgende statistikk ble gjennomgått, samt varianter av disse fra SSB sin statistikkbank.
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunetall/kommunetabeller#Arbeid_og_lnn
11607: Sysselsatte innvandrere etter alder, etter region, alder, kjønn, landbakgrunn,
statistikkvariabel og år

07115: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, etter
region, landbakgrunn, statistikkvariabel og kvartal

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region,
innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år

8. Evaluering morsmålsdag.
Det gikk kjempebra. Rådet ble presentert. Politikere var tilstede, varaordfører, rådmann,
m.fl.. Intervjuer stilte ikke de spørsmålene som Ricardo og Zeynab hadde forberedt.
Skolepolitikk ble tatt opp som tema. Positiv tilbakemelding.
9. Møte med Pensjonstlaget i Verdal
Det vises til e-post 07.03.10 fra leder Integrering og mangfold som fikk forespørsel fra Birk
Birkens i Verdal pensjonistlag. Pensjonistlaget ønsker å inkludere personer med
innvandrerbakgrunn i pensjonistlaget, og ønsker å møte innvandrerrådet.
Rådet ønsker møte 4.april. Rune forsøker å ordne dette, samt statistikk over eldre
innvandrere i Verdal (60 +)
Ref. Rune Gjelvold

