Referat fra møte i Innvandrerrådet i Verdal kommune
Dato og sted: 1.desember, Kommunestyresalen
Møtt: Hilde Lyngsmo, Giuseppe Graziano Cascio, Einar Olav Larsen, Graciela Elizabeth Huerta Navarro, Inga
Zabinska, Rune Gjelvold
Forfall: Nele Verhoeve, Varlee Balloh, Zeynab Khodadadi

SAK

Sakstittel

Saksbehandling

31/20

Godkjenning av møteinnkalling Saksliste ble godkjent med følgende endringer:
og saksliste til
møte 1.desember
1. Endring av navn på Innvandrerrådet ble lagt til som sak
35/20.
2. Etter forslag fra Navarro ble sak 36/20 lagt til sakslisten:
Orientering om Workshop «Mangfold i politikken» i
Trondheim kommune.
3. Etter forslag fra Lyngsmo ble sak 37/20 lagt til sakslisten:
Møteplan 2021.

32/20

Godkjenning av møtereferat Leder foreslå at referat ble godkjent uten endringer.
fra møtet i
Zabinska foreslo at referat fra møter sendes ut til alle
Innvandrerrådet 17.november varamedlemmer.
Vedtak: Møtereferat fra møte i Innvandrerrådet
17.november ble godkjent. Framtidige referat fra møter
sendes ut til alle varamedlemmer.

33/20

Foto- og matkurs

Innvandrerrådet hadde to forslag fra Hattrem å ta stilling til.
Det hadde ikke kommet forslag fra fotograf på Inderøy.
Forslag fra leder var dermed å utsette behandling av denne
delen av saken til neste møte.
Innhold og ramme for matkurs ble diskutert. Cascio
presenterte sine ideer. Ser for seg 4-8 deltakere over åtte
kvelder. Aktuelt sted er Verdalsøra skole. Fokus i kurset kan
være å ta i bruk den maten som man har i kjøleskapet til
enhver tid. Det kom innspill og spørsmål fra Larsen,
Lyngsmo, Zabinka og Navarro. Innspillene dreide seg om
antall deltakere, rekruttering, innhold, og hvorvidt kurset er
relevant nok sett opp mot oppgavene til Innvandrerrådet. I
tillegg ble Corona nevnt som en mulig utfordring.
Forslaget fra leder var at Cascio skisserer en konkret
kursplan med kostnader som det tas stilling til på neste
møte. Det ble også foreslått å kjøpe inn gavekort som kan
brukes til innkjøp av mat, og forbruksmateriell til kurs i 2021.
Dette med hensyn til budsjett/ubrukte midler i 2020.
Vedtak:
Cascio lager en kursplan som det tas stilling til på neste
møte. Saken om fotokurs utsettes til neste møte. Det
anskaffes gavekort fra matbutikk på 5 000 kroner. Sekretær

bestiller gavekort.
34/20

Høringsuttalelse Budsjett 2021 Leder la frem følgende forslag på høringsuttalelse:
og Økonomiplan 2021-2024

«Det er viktig at digitale løsninger til innbyggerne
er tilpasset minoritetsspråklige med hensyn til språk og
brukervennlighet. Dette er nødvendig for å ivareta et likeverdig
tjenestetilbud, som er et av formålene i Lov om Kommunale helseog omsorgstjenester. Menneskeverd og likeverdig tilgang på
forsvarlige tjenester er sentrale verdier i et
prioriteringsperspektiv.
Språkstøtte er viktig å prioritere. Dette handler først og fremst om
bruk av tolk i alle kommunale avdelinger, samt bruk av
morsmålsassistenter i barnehagen
og på grunnskolen. Kommunedirektørens forslag på budsjett
2021 ivaretar ikke dette.
Inkluderingsarrangement er nødvendig også i sparetider. Flere
mennesker er ensomme nå under Covid-19 pandemien. Kommunen
bør prioritere tiltak som fremmer inkludering, og motvirker
ensomhet».

Navarro, Larsen, Lyngsmo hadde ordet i saken. Navarro
påpekte at forslaget var litt generelt. Stilte spørsmål ved hva
vi egentlig vet om behovet til Innvandrere i Verdal. Forslag
om å hente inn mer kunnskap, for eksempel gjennom en
«forslagskasse/postkasse».
Endringsforslag fra Larsen: «Kommunedirektørens forslag på
budsjett 2021 ivaretar ikke dette», endres til
«Kommunedirektørens forslag på budsjett 2021 bør
hensynta dette i større grad». Larsen foreslo at innspillet til
Navarro behandles som egen sak.
Vedtak:
Leder sitt forslag på høringsuttalelse ble vedtatt med
endringsforslaget til Larsen.

35/20

Endring av
navn på innvandrerrådet

Det ble satt opp en ny sak 38/20 om Forslagskasse.
Forslagene på endring av navn fra møtet 17.november ble
gjennomgått av leder:
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.
Lyngsmo, Larsen, Navarro og Cascio hadde ordet i saken.
Forslaget om endring av navn til Integreringsråd fikk støtte.
Vedtak:
Forslag 1 om endring av navn fra Innvandrerråd til
Integreringsråd ble vedtatt.
36/20

Workshop i Trondheim
kommune: mangfold i
politikken

Navarro presenterte planene om en workshop i Trondheim
om mangfold i politikken, arrangert av Kunsthall
Trondheim/Fakkeltog/Karim Tahir: se link . Navarro
etterspør noen lignende i Verdal. Behov for å øke
kompetansen om politikk.
Vedtak: Innvandrerrådet ønsker at administrasjonen ser
nærmere på dette og vurderer tiltak/arrangement som har
samme formål som workshopen i Trondheim.
Innvandrerrådet ønsker også å heve egen kompetanse.

37/20

Møteplan 2021

Leder foreslår møter på tirsdager, samme tid. Forslag om at
leder og sekretær utarbeider en møteplan som behandles på
neste møte.
Det er ønske om et møte på Ørens meieri. Leder finner
tidspunkt og setter opp agenda sammen med sekretær. Det
foreslås å invitere prosjektleder for Kaffevenn som er
tilknyttet Ørens meieri. Dette for en orientering om
prosjektet. I tillegg til andre aktuelle saker.

38/20

Forslagskasse

Vedtak:
Forslagene ble vedtatt.
Navarro foreslår å skaffe mer informasjon om behov/ønsker
hos innbyggerne ved å sette opp en fysisk postkasse hvor
folk kan komme med innspill. Plassering bør være på et
egnet sted, for eksempel biblioteket.
Det kom forslag om at digitale løsninger kanskje kan være
like nyttige for å få fram meningene til Innvandrere i
kommunen. Facebook og e-post ble nevnt, samt
«Folkestemmen» - en innbyggerundersøkelse som nettopp
er gjennomført i kommunen.
Vedtak:
Innvandrerrådet oppfordrer administrasjonen til å sette opp
en forslagskasse på biblioteket. Innvandrerrådet kan bistå
med å gjøre dette kjent, og oppfordre innvandrere til å
komme med forslag. Innvandrerrådet ønsker i tillegg
informasjon om resultater fra innbyggerundersøkelser, og
om disse kan si noe om deltagelse blant innvandrere. Det er

viktig at kommunen jobber for at flere innvandrere deltar på
digitale innbyggerundersøkelser.

Høringsuttalelse fra Innvandrerrådet i Verdal kommune på Kommunedirektørens forslag på
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024:
Det er viktig at digitale løsninger til innbyggerne er tilpasset minoritetsspråklige med hensyn til språk
og brukervennlighet. Dette er nødvendig for å ivareta et likeverdig tjenestetilbud, som er et av
formålene i Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester. Menneskeverd og likeverdig tilgang på
forsvarlige tjenester er sentrale verdier i et prioriteringsperspektiv.
Språkstøtte er viktig å prioritere. Dette handler først og fremst om bruk av tolk i alle kommunale
avdelinger, samt bruk av morsmålsassistenter i barnehagen og på grunnskolen. Kommunedirektørens
forslag på budsjett 2021 bør hensynta dette i større grad.
Inkluderingsarrangement er nødvendig også i sparetider. Flere mennesker er ensomme nå under
Covid-19 pandemien. Kommunen bør prioritere tiltak som fremmer inkludering, og motvirker
ensomhet.

