Referat fra møte i Innvandrerrådet
Tid og sted: 10.mars kl. 09.00, Rådhuset møterom Hallem.
Møtt: Fatima Almanea, Guiseppe Cascio, Nele Verhoeve, Rune Gjelvold, Anne Grete Wold Olsen (sak
1/20)
Forfall: Einar Olav Larsen, Zeynab Khodadadi, Edel Marie T. Einarsen
1/20 Orientering fra Integrering og mangfold
Anne Grete Wold Olsen orienterte om Integrering og mangfold og fikk spørsmål underveis. Det ble
informert om organisering og ansatte, tjenestetilbud, internt og eksternt samarbeid, samt prosjekter
og økonomi.
Følgende hadde ordet i saken: Nele, Fatima, og Guiseppe
Det ble stilt spørsmål om samarbeid mellom Ørmelen skole og Møllegata voksenopplæring,
foreldresamarbeid, og fritidsaktiviteter. Virksomhetsleder bekrefter at det er samarbeid og dialog
mellom skolene, og mellom Innvandrertjenesten og Ørmelen skole. Foreldre som har barn i
grunnskolen, får veiledning gjennom introduksjonsprogrammet. Innvandrertjenesten dekker 50 % av
fritidsaktivitet for introduksjonsdeltakere. Det gis informasjon om dette fra veileder. Det ble
diskutert hvorvidt alle foreldre blir godt nok informert om dette tilbudet.
Spørsmål angående flyktningsituasjonen i Hellas, samarbeidet med Fides, og jobbcoach. Integrering
og mangfold forholder seg til UDI sine prognoser. Fides kjøper tjenester fra kommunen (lærerressurs)
og leier lokaler fra kommunen. Jobbcoach er ansatt i Veksttorget og Integrering og mangfold kjøper
denne ressursen. Den er redusert fra 100 % til 50 %. Kan det være aktuelt å samarbeide med NAV om
praksisformidling/jobbcoach? Dette er foreløpig ikke aktuelt på grunn av tilgjengelige ressurser.
En utfordring som ble nevnt er innvandrere sin erfaring med offentlige tjenester, at systemet de
møter i Norge er veldig ulikt erfaringer fra hjemlandet. Stort behov for hjelp til å forstå systemet.
Påstand er at systemet i Norge kan føre til passivitet fordi mange behov dekkes uten at det stilles nok
krav. Fokus til den enkelte kan bli å få tjenester fra det offentlige. Det ble også trukket fram at
norskopplæringen er en lite egnet plass for integrering. Flere bør lære seg norsk og bli integrert
gjennom arbeid.
Konklusjon er at det er mange tema i orienteringen som Innvandrerrådet vurderer å arbeide videre
med, og det er ønske om å invitere Anne Grete tilbake ved en senere anledning.
2/20 Bli kjent
Vi tok en presentasjonsrunde.
3/20 Forslag på møteplan 2020
Rådet foreslår å endre møtedag til mandager. Sekretær sender ut nytt forslag på møteplan.
4/20 Forventningsavklaring
Medlemmene ble utfordret på hvilke saker de tenker at innvandrerrådet bør arbeide med i perioden,
og hvordan rådet skal arbeide. Sekretær sender tidligere årsrapporter til rådet, slik at det enkelte
medlem også kan vurdere å arbeide videre med tidligere saker.

Sosiale tiltak blir nevnt, inkludering, og arrangement/aktiviteter. Viktig med tiltak som kan bidra til at
innvandrere i Verdal blir kjent med verdalinger. Skape møteplasser.
Til neste møte tar alle med seg saker de mener er viktige.
5/20 Hvordan skal vi arbeide som råd?
Saken ble diskutert i forbindelse med sak 4/20, 7/20 og 6/20.
6/20 Forretningsorden
Viktig å komme før møtet begynner. Møtet starter på tidspunkt som oppgis i møteinnkalling.
Orienteringer blir tatt før ordinær saksbehandling med en gitt tidsramme. Forsøker med
håndsopprekking med innlegg og replikk ved behandling av saker.
7/20 Arrangement
Nele, Guiseppe og Fatima hadde ordet i saken.
Rådet må avkle om det er ønske om å videreføre Get together. Er dette arrangementet nyttig og
viktig, og ønsker innvandrerrådet å ha dette arrangementet videre. Det var enighet om at det ikke er
behov for å videreføre arrangementet, men kanskje heller vurdere 1-2 tiltak eller arrangement. Det
behøver ikke koste like mye som Get together. I den sammenheng ble mange aktuelle tiltak nevnt og
diskutert:










Forslag på å lage ulike grupper fra voksenopplæringen (8-10 personer) fra ulike land med
aktiviteter for gruppene. Aktivitetene skal bidra til sosialisering på tvers av språkbakgrunn.
Viktig med aktivitet som også er attraktivt for nordmenn. Flere eksempler ble nevnt.
Forslag på fotballturnering med felles middag ble nevnt i sak 2/20.
Viktig å involvere ungdommene på Verdal videregående møte.
Felles kjøkkenhage: plante grønnsaker sammen på et område som kommunen eier. Dette
kan være attraktivt for både innflyttere og verdalinger. Både produksjon og salg ble nevnt.
Kjøkkenhage som møteplass. Arbeid som sosial arena.
Redesign ble nevnt.
Produksjon av såper og salver fra planter i hagen.
Fotografering
Kurs av både opplæringene karakter og sosial karakter.

Konklusjon: rådet tar endelig stilling til videreføring av Get togther på neste møte, når flere er til
stede. Leder ber medlemmene komme med forslag på arrangement til neste møte, slik at rådet kan
velge å prioritere. Forslag kan sendes til leder eller sekretær på forhånd, eller foreslås på neste
møte.
8/20 Fokusområder
Saken ble diskutert i forbindelse med de andre sakene.
9/20 Andre saker
 Rådet diskuterte videre rundt arrangementer og tiltak. Poeng om at det kan kreve mye
arbeid, og at Innvandrerrådet bør fokusere på dette. Opplæringstiltak og kurs i samarbeid
med eksterne ble nevnt som en mulighet: Verdal næringsforum eller Proneo. Kan være
mange gründere som har behov for å komme i gang. Rune undersøker allerede eksisterende
kurstilbud. Også forslag på kurs/informasjon angående økonomi og markedsføring. Og at det
er mulig å kombinere arrangement som har opplæringsformål med sosial inkludering.
 Neste møte ble satt til 20.april kl. 09.00.



Godkjenning av årsmelding: årsmelding ble presentert og godkjent av Innvandrerrådet.

Referent: Rune Gjelvold

