Innvandrerråd 7.januar 2015
Tid: 7.januar 2015, kl. 17.00-19.00
Sted: Frisklivssenralen
Møtt: Jalda Latifi, Jonny Arild Haugan, Gholamghaus Kohestani, Ricardo Rugama, og
Mariam Balloh.
1. Møteplan 2015
Onsdag 11.februar: 17.00-19.00. SAK: offentlig informasjon til innvandrere
Onsdag 11.mars 17.00-19.00
Onsdag 13.mai 17.00-19.00: dialogmøte
Onsdag 9.september: 17.00-19.00
Onsdag 28.oktober: 17.00-19.00
2. Orientering fra seminar fra Innvandrerrådet Fylke på Steinkjer
Latifi og Kohestani informerte om seminar på Steinkjer 11. november. Det var i regi av
Innvandrerrådet på fylkesnivå. Rådene Steinkjer, Verdal, og Levanger deltok. Kurset ble holdt
av Tore og Irma Strøm med følgende tema:
- Grunnloven
- Demokrati
- Kommunesektor rolle
- Politisk vern – hva betyr for enkelte?
- Oppgaver til forskjellige utvalg
- Likestilling
- Samfunnsansvar
- Evaluering med utdeling av kursbevis
Haugan mener Verdal Innvandrerråd bør ha en målsetting om å delta på fylkesnivå. Nerminka
Viteskic ønsket at Latifi skulle delta på neste samling. Sekretær tar kontakt med Nerminka
Viteskic om status på dette.
3. Dialogmøte.
I 2014 hadde innvandrerrådet et møte med NAV, men det ble ikke gjennomført et
«folkemøte» mellom rådet, NAV, og innvandrere. Dette vil ikke blir forsøkt i 2015, men rådet
er enige om å ha dialogmøte kun med innvandrere på Møllegata voksenopplæring. Sekretær
tar kontakt med leder på Møllegata for å avklare tid og dato innen neste møte i rådet. Det
kommer mange innspill om målgruppe, tema, og organisering. Dette avgjøres på neste møte.
4. Andre saker




Inderøy kommune vurderer å starte opp innvandrerråd og har tatt kontakt med leder
for Innvandrerrådet i Verdal om dette.
Det skal leveres årsrapport for 2014. Leder og sekretær ordner dette.
Latifi nevner at Røde Kors arranger vinterferie for familier som har dårlig økonomi.
Informasjon sendes på mail.





Leder for kulturskolen, Sven-Øyvind Bern tok kontakt med sekretær i rådet angående
deltagelse og rekruttering av innvandrere. Årsaker til lav deltagelse blant innvandrere
ble diskutert i rådet. Rugama mener inkludering av foreldre er en generell utfordring i
både idretten og innenfor andre aktiviteter. Mange føler seg lite inkludert ved
arrangementer, turer, og foreldremøter. Blir ofte sittende alene. Ettersom det er få barn
og unge med innvandrerbakgrunn på kulturskolen er også terskelen høyere for
deltakelse. Barn og unge med innvandrerbakgrunn kan føle seg litt alene. I fotball er
derimot terskelen for deltakelse mye lavere, blant annet fordi det allerede er en arena
for alle, uansett bakgrunn. Verdal IL er også dyktige på rekruttering. Det trekkes frem
at Kulturskolen kanskje har noe på lære av Verdal IL. Latifi peker også på kulturelle
årsaker og utfordringer i forhold til transport. Det fremheves også av Balloh at
årsakene kan være svært forskjellige blant de ulike familiene og barna. Stikkord til
kulturskolen?
o Foreldresamarbeid
o Inkludering
o Aktivt arbeid for rekruttering
Sekretær har forslag til en sak som rådet kan diskutere grundigere på neste møte, og
som eventuelt kan trekkes frem i dialogmøtet: offentlig informasjon til
innvandrerbefolkningen. Kommunale nettsider er f.eks. gjennomgående alt for lite
tilpasset minoritetsspråklige i norske kommuner. Hvordan kan dette bli bedre? Søknad
om barnehageplass og innskriving av nye elever trekkes frem som eksempel:
navigeringen på nettsidene er lite brukervennlig, det brukes mange fremmedord i
skjema, det er tungvinte skjema, og de er kun på norsk når det kommer til stykket.
Det er et stort forbedringspotensial, og rådet kan bistå med å peke på andre områder
enn skole og barnehage. Kohestani viser til at innvandrere bistår hverandre i mange
sammenhenger. Han foreslår mer organisert bruk av «hjelpere» ift. søknader, skjema,
og hjelp til å forstå offentlig informasjon. Latifi mener innvandrere allerede får mye
hjelp på f.eks. servicekontoret og NAV. Gjelder det samme for personer som ikke har
flyktningebakgrunn? I forhold til søknad om barnehageplass og oppsigelse, forteller
Rugama at både innvandrere og norske foreldre kan ha problemer. Mange får hjelp i
barnehagen. Det settes av mer tid til denne saken på neste møte.

