Referat fra møte i Innvandrerrådet i Verdal
Dato og sted: 17.november, Kommunestyresalen
Møtt: Hilde Lyngsmo, Nele Verhoeve, Varlee Balloh, Graciela Elizabeth Huerta Navarro, og Rune
Gjelvold
Forfall: Guiseppe Cascio, Edel Marie T. Einarsen.
SAK

Sakstittel

Saksbehandling
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Godkjenning av
møteinnkalling og
saksliste til møte
17.november

Elizabeth hadde ordet i saken. Ønsker å gi en orientering angående
Human Wikipedia, og språk- og kulturfestival.

Godkjenning av
møtereferat fra møtet
i Innvandrerrådet
8.september

Hilde og Nele hadde ordet i saken. Referat fra møte 8.september ble
gjennomgått. Spørsmål om velkomstpakker ble diskutert på møtet
8.september. Det ble diskutert, men var ikke på sakslisten.
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VEDTAK: Saksliste ble godkjent med følgende endring: sak 30/20 ble
lagt til sakslista.

VEDTAK: Referat fra møte i Innvandrerrådet 8.september ble godkjent.
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Endring av navn på
Innvandrerrådet

I møte 2.juni ba Innvandrerrådet om en sak fra administrasjonen om
navneendring. Kommunedirektøren foreslår i e-post til sekretær at
Innvandrerrådet behandler saken og kommer med forlag på navn med
begrunnelse for ønsket navneendring. På bakgrunn av det kan
kommunestyret igjen lage en sak hvor navneendring vedtas.
Hilde, Nele, Varlee, Elizabeth, og Rune hadde ordet i saken. Vedlegg til
saken ble gjennomgått. Saksgangen ble diskutert; det ble understreket
at saken har blitt diskutert før møtet 2.juni. Videre ble navnene
integreringsråd, inkluderingsråd og mangfoldsråd drøftet. Ulike
begrunnelser: nåværende navn er for «snevert», favner ikke vidt nok i
forhold til hva som er kjernen i arbeidet til Innvandrerrådet.
Fylkeskommunen i Trøndelag har Integreringsråd som navn. Sekretær
har ikke fått svar fra Fylkeskommunen på deres begrunnelse på valg av
navn. Det blir poengtert at ordet «innvandrere» kan være problematisk.
Ord som mangfold, inkludering, og integrering trekkes fram som mer
positivt fordi det ikke fokuserer på gruppen innvandrere. Ulike
synspunkt om dette.
Det ble utarbeidet to forslag:
Forslag 1: Innvandrerrådet ønsker å endre navn til integreringsråd.
Begrunnelse er at Fylkeskommunen i Trøndelag har dette navnet. Ordet
integrering er et viktig fokus i arbeidet til Innvandrerrådet i Verdal.
Navnet framhever oppgavene til Innvandrerrådet, heller enn den
gruppen som rådet skal representere.
Forslag 2: Innvandrerrådet ønsker å endre navn til inkluderingsråd.

Begrunnelse er at dette framhever oppgavene til Innvandrerrådet,
heller enn den gruppen som rådet skal representere. Navnet favner
bredere.
VEDTAK:
Innvandrerrådet ønsker at saken behandles i neste møte. Begrunnelsen
for dette er at det er viktig at flere av medlemmene deltar i
diskusjonen, spesielt de som har vært pådrivere for endring av navn. På
neste møte kan man da ta stilling til forslagene fra møtet 17.november,
eller fremme nye forslag med begrunnelse.
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Fotokurs

Innvandrerrådet ble forelagt to forslag på fotokurs som var vedlagt
møteinnkallingen. Disse forslagene ble ikke behandlet. Det kom isteden
forslag om at det hentes inn flere tilbud. Fotograf Janne Amalie Svit fra
Inderøy ble nevnt. Nele henter inn tilbud fra denne fotografen.
Organisering av matkurs ble også drøftet. Det er ønskelig at Guiseppe
organiserer dette, men det er behov for en oversikt over kostnader. Det
er fattet vedtak om å gjennomføre både fotokurs og matkurs som
separate kurs. Sekretær bes hente inn et konkret tilbud på
matkurs/kostnadsoversikt. Sekretær bes undersøke om det er mulig å
kjøpe gavekort på mat fra Coop, slik at Innvandrerrådet kan bruke av
budsjettet 2020, og ikke blir belastet budsjettet 2021. Rådet ønsker at
utgiftene blir regnskapsført i 2020, både fotokurs og matkurs.
Nele, Hilde, Varlee, Elizabeth, og Rune hadde ordet i saken.
VEDTAK: Innvandrerrådet tar stilling til flere kursalternativer med ulike
kostnadsrammer og innhold i møtet 1.desember.
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Budsjett 2021 og
økonomiplan 20212024

Økonomisjef Helge Holthe orienterte om Kommunedirektørens forslag
på budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Det ble stilt spørsmål
underveis. Innvandrerrådet takket for orienteringen fra økonomisjef.
Det var enighet om at rådet ønsker å gi en uttalelse i forbindelse med
behandling av saken i Kommunestyret 14.desember. Innholdet i en slik
uttalelse ble diskutert. Leder ønsker at medlemmene og
varamedlemmene sender forslag på en uttalelse til sekretær, eller
forslag på hva en slik uttalelse bør inneholde. Og at det basert på dette
formuleres et forslag som vedtas av Innvandrerrådet og sendes til
Kommunestyret. Det var enighet om at rådet bør gi en mer generell
uttalelse, heller enn en uttalelse som fokuserer på spesifikke
tjenestetilbud og tiltak. Dette kan for eksempel være en uttalelse om at
inkluderingstiltak er viktige, og ikke bør nedprioriteres i
Hilde, Nele, Varlee, Elizabeth og Rune hadde ordet i saken.
VEDTAK: Innvandrerrådet vedtar en uttalelse om saken Budsjett 2021
og Økonomiplan 2021-2024 i neste møte 1.desember. Medlemmene
sender forslag til sekretær og leder på hva som bør være med i
uttalelsen.
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Eventuelt

Elizabeth orienterte om kulturaktiviteten Human Wikipedia, samt
språk- og kulturfestival. Human Wikipedia er en aktivitet som kan settes
opp på skoler, bibliotek, eller i andre sammenhenger. Det er en måte å
lære om mangfold på, spre informasjon, og motvirke fremmedfrykt.
Human Wikipedia startet i 2018 som et frivillig initiativ under
hovedarrangementet De dødes dag av -Mexican Culture in Trondheim.
Prosjektet fikk støtte fra Wikipedia gjennom Wikimedia Norge i 2018.
Elizabeth har vært prosjektleder for dette.
Ideen bak prosjektet er å skape et levende wikipedia, få levende
informasjon gjennom kostymer og kulturuttrykk som kan spres til barn
og voksne. Når en kler seg ut som et ikon, identifiserer publikum fort
karakteren og kan stille spørsmål direkte til et levende wikipedia.

Elizabeth ønsker å få noen i Verdal til å bli interessert i dette, for
eksempel gjennom samarbeid med kommunen eller andre aktører.
Vedlegg om dette sendes til møtedeltakerne.
VEDTAK:
Innvandrerrådet var veldig positive til presentasjonen og ideen. Det er
ønskelig å se på muligheter for hvordan Innvandrerrådet kan bidra for å
få gjennomført dette i Verdal kommune. Saken settes opp på nytt på et
møte i 2021. Det kan for eksempel være aktuelt å få dette med i en
form for Get together.

Ref. Rune Gjelvold

