Protokoll fra møte i Innvandrerrådet

Tid og sted: 02.juni 2020, kl. 09.00, kommunestyresalen
Møtt: Fatima Almanea, Nele Verhoeve, Einar Olav Larsen, Giuseppe Cascio, Zaynab
Khodadadi, Rune Gjelvold (sekretær)
SAK

Sakstittel
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Godkjenning av referat VEDTAk: Referat ble godkjent.
fra møte i
Innvandrerrådet
10.mars 2020
Godkjenning av
Forslag på møteplan ble behandlet. Forslaget var på tre møter etter
møteplan høst 2020
sommeren på følgende datoer i Kommunestyresalen:
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Saksbehandling og vedtak

Tirsdag 1.september kl. 09.00
Tirsdag 17.november kl. 09.00
Tirsdag 1.desember kl. 09.00.
Fatima, Einar Olav, Nele, og Rune hadde ordet i saken.
VEDTAK: Forslag på møteplan ble vedtatt. Det ble lagt til et ekstra
arbeidsmøte tirsdag 8.september.
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Forslag på saker som
Nele, Einar Olav, Fatima, og Guiseppe hadde ordet i saken. Følgende
rådet skal arbeide med saker ble foreslått:
i sin periode/ valg av
saker
Forslag 1: Synliggjøring av rådet. Det ble foreslått er å lage et
informasjonsskriv om Innvandrerrådet. Dette sendes ut til aktuelle
samarbeidspartnere og instanser. Formål er at Innvandrerrådet skal gis
mulighet til å uttale seg om flere saker som er relevant i rådets arbeid.
Forslag 2: Rådet bestiller en høring fra administrasjonen på hva som
finnes av tilbud innen kultur, fritid, og på integrering- og
inkluderingsfeltet i kommunen. Formål er å få kartlagt dette før rådet
kommer med forslag på andre tiltak i kommunen, som for eksempel
fadderordning.
Forslag 3: Innvandrerrådet ber om fortløpende informasjon om
arbeidet med velkomstpakker til nye innbyggere i kommunen. Dette
som et grunnlag for å kunne komme med forslag.
Forslag 4: Nærskole- og mottaksskole.
Forslag 5: Norsk som andrespråk og morsmålsopplæring i grunnskolen.
Morsmålsopplæring. Rådet ønsker informasjon om hvem som tilbys
dette, hvor det tilbys, og hvilke språk kommunen tilbyr
morsmålsopplæring på.
Forslag 6: Innvandrerrådet ønsker opplæring på den politiske prosessen
i kommunen og sin rolle i dette.

VEDTAK: Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.
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Høring boligplan

Fatima hadde ordet i saken. Forslag at Innvandrerrådet ikke sender
høringsuttalelse på grunn av for liten tid til behandling av saken.
Vedtak: enstemmig vedtatt.
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Godkjenning av forslag
på arrangement

Nele, Fatima, Einar Olav, Rune og Guiseppe hadde ordet i saken. Det var
enighet om at Get together ikke blir arrangert i 2020. Både på grunn av
Corona og fordi rådet ønsker å prøve ut noe nytt. Følgende forslag ble
nevnt:






Kurs i matlaging
Fotokurs
Malekurs
Fotballturninger
Kjøkkenhage

VEDTAK:
Innvandrerrådet tar initiativ til å planlegge to kurs til høsten: fotokurs
og kurs i matlaging. Kursene skal evalueres utover høsten for å vurdere
om dette er noe rådet skal fortsette med. Rådet undersøker aktuelle
kursholdere og muligheter i frivilligheten.
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Orientering fra
Integrering og
mangfold
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Endring av navn på
Innvandrerrådet

Innvandrerrådet arrangerer ikke Get together i 2020, men vurderer at
et lignende arrangement kan være aktuelt neste år. Kanskje i en annen
form. Muligheter for tilskudd bør også undersøkes i sammenheng med
både kurs og senere arrangement. Innvandrerrådet ønsker informasjon
fra administrasjonen på hvilke muligheter kommunen har på dette
området. Når det gjelder kurs ber rådet sekretær undersøke om
kommunen i regi av Innvandrerrådet kan ta betaling for arrangement
og kurs.
Integrering og mangfold v/ Rune orienterte om status på bosetting av
flyktninger i forbindelse med Covid-19. Det er stopp i bosetting av FNkvoteflyktninger og samtidig få bosettinger fra asylmottak. Konsekvens
av dette er at det kan bli færre bosettinger av flyktninger i kommunen
enn vedtak på 16. Innvandrertjenesten har per i dag bosatt 5
flyktninger. Det er knyttet mye usikkerhet til høsten 2020.
Endring av navn på Innvandrerrådet: saken ble lagt frem av Einar Olav.
Innvandrerrådet har i tidligere årsmelding nevnt at endring av navn kan
være aktuelt. Innvandrerrådet ber om en sak på dette, og at det
avklares
Vedtak: Innvandrerrådet ber administrasjonen om å legge fram en sak
knyttet til navnendring på Innvandrerrådet.
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Orientering om søknad Fatima orienterte Innvandrerrådet om sin søknad om permisjon fra
om permisjon
Kommunestyret og politiske verv grunnet utdanning. Kommunestyret
må behandle søknaden. Dersom søknad blir innvilget, så blir noen
andre oppnevnt av Kommunestyret til å være leder.

Referat: Rune Gjelvold, 2. juni 2020.

