Referat fra møte i Innvandrerrådet

Tid og sted: 08.09 2020, kl. 09.00, Herredshuset
Møtt: Rune Gjelvold, Nele Verhoeve, Guiseppe Cascio, Zeynab Khodadadi, Hilde Lyngsmo,
Varlee Balloh, Einar Olav Larsen, Frode Strand (sak 21/20), Marian Lyngsaunet (sak 21/20).
Før ordinær saksbehandling ble det gjennomført en presentasjonsrunde på 10-15 minutter, Hilde
Lyngsmo ny leder i Innvandrerrådet.
SAK

Sakstittel

Saksbehandling og vedtak

18/20

Godkjenning av
innkalling og saksliste
til møte 8.september.

Vedtak: Saksliste ble godkjent med følgende endring: det ble lagt til en
sak 24/20: Endring av navn på Innvandrerrådet.

19/20

Godkjenning av
møtereferat fra møtet
i Innvandrerrådet
2.juni.

20/20

Informasjon fra
Innvandrertjenesten

Referatet fra 2.juni ble ikke gjennomgått muntlig, men var sendt ut
skriftlig til gjennomgang i forkant av møtet.
Vedtak: Møtereferat fra møte i Innvandrerrådet 2.juni 2020 ble
godkjent.
Bakgrunn for saken var at Innvandrerrådet bestilte en høring om hva
som finnes av tilbud på integrering- og inkluderingsfeltet. Rune
informerte på vegne av Integrering og mangfold (IOM) om eksisterende
tiltak i Innvandrertjenesten og voksenopplæringen (Det ble også gitt en
orientering fra virksomhetsleder IOM 10.mars 2020).
Det som er nytt fra orienteringen i mars er et prosjekt som
Helsedirektoratet har gitt tilskudd til. Prosjektet har som mål å motvirke
ensomhet og passivitet, og er en videreutvikling av «Kaffevenn» og
Dukan. Hovedmålgruppe er voksne innvandrere.
Utover dette er de viktigste tiltakene i IOM: norskopplæring,
samfunnsfag, introduksjonsprogram, og veiledning av nyankomne
flyktninger og innvandrere.
Det ble orientert om anmodningen om å bosette 10 flyktninger i 2021,
samt status på bosetting 2020.
Det kom spørsmål om tilbudet med gratis fritidsaktivitet for bosatte.
Dette tiltaket ble avviklet etter PS 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og
Budsjett 2020 (Kommunestyret 09.12.19).
Nele, Hilde, og Rune hadde ordet i saken.
FORSLAG PÅ VEDTAK: Innvandrerrådet savner ordningen med gratis
fritidsaktivitet for bosatte flyktninger. Oppfordrer Integrering og
mangfold /Verdal kommune til å se på om det finnes en mulighet til å
prioritere ordningen som er avviklet. Og vurdere om det kan finnes
andre måter å innlemme barn og unge til fritidsaktiviteter.

21/20

Informasjon fra
Kulturtjenesten

Frode Strand og Mariam Lyngsaunet orienterte i 45 minutter om tilbud
fra Kulturtjenesten: bibliotek, kulturskole, og kulturkontoret.
Bakgrunnen for dette var bestillingen fra møte i Innvandrerrådet 2.juni.
Det var avsatt 30 minutter. Orienteringen tok ca. 50 minutter.
Presentasjonen er vedlagt møtereferatet.
I orienteringen ble Innvandrerrådets medlemmer oppmuntret til å spre
informasjon om alle tilbudene, spesielt «pressreader» på Biblioteket og
at det er ledige plasser på kulturskolen. Pressreader er et tilbud som gir
digital tilgang til 6 000 digitale aviser på veldig mange ulike språk.
Kulturtjenesten ønsker dialog med Innvandrerrådet, og innspill på
tilbudene som finnes og hva kommunen kan gjøre annerledes. Det kom
spørsmål om det finnes noen form for økonomiske støtte til deltagelse
på kulturskolen for familier som har dårlig råd. De som var til stede fra
administrasjonen kunne ikke svare presist på vegne av kulturskolen,
NAV, og barneverntjenesten.
Det ble nevnt at kommunen søkte om tilskudd til «fritidskortet». Verdal
kommune fikk dessverre ikke tilskudd.
Frode, Marian, Hilde, Einar Olav, Rune og Nele hadde ordet i saken.
FORSLAG PÅ VEDTAK:
Det bes om en orientering fra Kulturskolen, Nav, og Barneverntjenesten
om økonomiske ordninger (tilskudd, reduserte priser, o.l.) til aktiviteter
for barn og unge. Sekretær sender forespørsel til avdelingsledere på
vegne av Innvandrerrådet.
Innvandrerrådet savner en økonomisk ordning i kommunen som kan
bidra til at barn fra lavinntektsfamilier får mulighet til å delta på kulturog fritidsaktiviteter jf. Formålet i Kulturloven §1.

22/20

Foto og matkurs

Saken ble satt opp fordi møtet i arbeidsgruppen ble avlyst. Status er at
det ikke innhentet tilbud fra potensielle kursholdere. Svaret på
spørsmål fra møte 10.mars om Innvandrerrådet kan ta betaling for kurs
er ja.
Aktuelle fotografer ble nevnt, og form og innhold på kurset ble
diskutert: aktuelt med foto- og matkurs samme dag, 3-5 kurskvelder.
Viktig å ha en attraktiv kursholder.
Hilde, Nele, Guiseppe, Varlee, Einar Olav hadde ordet i saken.
FORSLAG PÅ VEDTAK:
Hilde sender en invitasjon til medlemmer som vil utgjøre
arbeidsgruppen, slik at det utarbeides noen konkrete forslag på
kursinnhold, dato og kostnader som Innvandrerrådet tar stilling til
17.november.

23/20

24/20

Synliggjøring av
innvandrerrådet.
Hvordan innlemme
Verdals innvandrere
sine stemmer i
Innvandrerrådet
Endring av navn på
Innvandrerrådet

FORSLAG PÅ VEDTAK: på grunn av knapphet på tid settes saken opp på
nytt 17.november. Leder oppfordret alle medlemmene til å tenke
gjennom hvordan de som representanter for innvandrere i Verdal, kan
bidra til å fremme saker som opptar hele innvandrerbefolkningen i
kommunen.
Det ble bestilt en sak fra administrasjonen i møtet 2.juni om
mulighetene fra å endre navnet på Innvandrerrådet. Innvandrerrådet
ba om status på saken fra sekretær. Status er at saken er bestilt, men
ble ikke prioritert satt opp på dette møtet.
Forslag på vedtak: Innvandrerrådet tar dette til orientering, og ber om
en sak til møtet 17.november.

Referat: Rune Gjelvold, 8. sept 2020.

