Møte i Innvandrerrådet Verdal kommune
Tid og sted: 25. september 2019 kl. 17.00 - 19.00, Møllegata 12
Møtt: Emmanuel Bowah, Anne Segtnan, Ricardo Rugama, Zeynab Khodadadi, Rune Gjelvold
Forfall: Nele Verhoeve, Fionna Gratton, Abdel Dibo
1. Godkjenning av referat fra møte i Innvandrerrådet 14.august
VEDTAK: referat godkjent.
2. Godkjenning av nominasjonsliste over nye medlemmer Innvandrerrådet 2019-2023
Kommunestyret i Verdal skal velge nye medlemmer til Innvandrerrådet for perioden oktober
2019 til oktober 2023. Fire av seks medlemmer skal velges blant innvandrere i kommunen.
Og det skal velges fire varamedlemmer. Sekretariat og Innvandrerråd har fått oppgavene
med å foreslå kandidater. I tillegg skal det oppnevnes ny leder og nestleder blant
Kommunestyrets medlemmer.
Det ble vist til pkt. 2 i Reglementet for Innvandrerråd i Verdal kommune. Her står det at det
skal være lik fordeling mellom kjønn, og lik fordeling av medlemmer basert på to ulike
landgrupper. Innvandrerrådet diskuterte kandidatene basert på Innvandrerrådets reglement
og CV. I tillegg til reglementet ble språk, erfaring og utdanning, samt interesse og motivasjon
vektlagt.
VEDTAK:
Foreløpig forslag på kandidater. Endelig forslag vedtas på neste møte.
Kandidater landgruppe 1 (EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand):
Medlem: Guiseppe Cascio (Italia)
Medlem: Nele Griet Verhoeve (Belgia)
Varamedlem: Graciela Elisabeth Huerta Navarro (Mexico)
Varamedlem: Inga Jankovska (Latvia)
Kandidater landgruppe 2 (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New
Zealand, og Europa utenom EU28/EØS):
Medlem: Zeynab Khodadadi (Afghanistan)
Medlem: Varlee Balloh (Liberia)
Varamedlem: Elias Yousef Abdulnour (Syria)
Varamedlem: Mohammed Burhan Khiar, Mohammed Aman (Eritrea)
3. Forslag på kandidater til Integreringsråd for perioden 2019-2023
Fylkestinget skal oppnevne nytt integreringsråd i Trøndelag fylke for perioden oktober
2019 – oktober 2023. Integreringsrådet har som formål å være et samarbeids- og
rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige, kommunale og øvrig samfunnsliv.
Rådet avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige
saksbehandlende organer i fylkeskommunen.
Ved valget av medlemmer vil det bli lagt vekt på å få til spredning på geografi, alder og
kjønn. De som i dag er valgt kan foreslås på nytt. Det er ønske om en kort presentasjon av
personene.

VEDTAK:
Innvandrerrådet i Verdal foreslår Hanna Maroz og Ricardo Calderon Rugama. Sekretær
sender forslaget til Fylkeskommunen med kort beskrivelse av kandidatene.
4. Nasjonal inkluderingskonferanse
Medlemmene ble orientert om inkluderingskonferansen i Oslo i 17.oktober. Tema for
konferansen: hvordan inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn eller barn og unge
med vedvarende lav inntekt inn i idretten? Konferansen ble vurdert som relevant fordi
Innvandrerrådet skal ta initiativ som fremmer flere flyktninger i det frivillige arbeidet i
kommunen. jmf. Pkt. 3 i reglementet.
VEDTAK:
Tema vurderes som viktig og aktuelt, men timing er ikke bra på grunn av valg av nytt råd. Det
kunne vært aktuelt å delta sammen med for eksempel idrettsrådet i kommunen, eller et
idrettslag.
5. Språkkafe
Det ble vist til e-post til Innvandrertjenesten angående litterær språkkafe og språkkafe for
kvinner, hvor målgruppen er innvandrere som har bodd i Verdal ei god stund, slik at de
behersker norsk ganske bra. Saken er tatt opp tidligere, men nå med noen flere konkrete
spørsmål. Disse ble gjennomgått og vurdert av rådet.
VEDTAK:
Innvandrerrådet vurderer at biblioteket bare må prøve ut det konseptet som er skissert, og
at det er smart med et tilbud som supplerer eksisterende tilbud på Røde kors som er mer
rettet mot nyankomne. Innvandrerrådet inviterer biblioteket til Get Together 26.oktober
2019 kl. 17.00 – 22.00, slik at de kan framsnakke tilbudet og rekruttere deltakere.
6. Get together
Vi snakket om hva som er «spikret» og hva vi må arbeide litt mer med. Fatima har takket ja til
å være konferansier - med forbehold. Vi må finne en aktuell person til. Vi trenger flere
frivillige, mer promotering, og flere innslag på scene. Bidragsytere kan honoreres dersom det
er innenfor budsjett på 20 000. Det settes stor pris på bidraget fra kulturskolen.
VEDTAK:
1000 kroner avsettes til kulturskolen innenfor rammen av budsjett.
Planleggingsmøte blir 17.oktober kl. 17.00.

Ref. Rune Gjelvold

