Innvandrerrådet 17.juni 2015
Møtt: Jonny A. Haugan, Mariam K. Balloh, Ricardo Rugama (vara), Jalda Latifi, Gholamghaus
Kohestani

1. Registering av oppmøte våren 2015
- Møte 7. Januar: Jalda Latifi, Jonny Arild Haugan, Gholamghaus Kohestani, Ricardo Rugama, og
Mariam Balloh.
- Møte 13. Februar: Bashir M. Hassan, Jalda Latifi, Gholamghaus Kohestani, Mariam K. Balloh, Jonny
A. Haugan
- Møte 29.Mars: Bashir, Jalda, Kohestani, Jonny, Mariam
- Møte 22.april: Bashir, Kohestani, Mariam, Ricardo, Jonny
- Dialogmøtet: Kohestani, Bashir, Mariam, Jonny, Frafall: Ricardo (syk).
- Møte 12.juni: Ricardo og Jalda (fylket)
- Møte 1.juni: samordningsmøte helse: Jalda og Kohestani
- møte 17.Juni: Mariam, Jalda, Kohestani, Ricardo, Jonny
2. Dialogmøtet: evaluering av dette.
Dialogmøtet var 29.april 14.30. Det ble delt opp i to grupperinger. Halvparten i arabisk talende m/
Bashir som gruppeleder. Det var bra oppmøte, ca. 50 personer +. De som deltok ønsket at rådet var
oftere på Møllegata VO. Det bør være minimum ett dialogmøte i året. Det foreslås at representanter
fra rådet kan være tilstede på skolen 1 gang i måneden.
3. Valget 2015.
Hvordan øke valgdeltakelsen? Distribusjon av informasjonsmateriell på flere språk. Sekretær
undersøker hva kommunen gjør med informasjonsmateriell. Kan legge ut på flere språk på
servicekontor mm.
4. Støtteerklæring
Ricardo Rugama foreslår å sende en støtteerklæring til Fatima Almanea. Sekretær lager et utkast og
sender etter tilbakemelding.
5. Fylkesrådet
Ricardo var på møte innvandrerrådet i fylket og orienterte om dette:
- Temaer var blant annet boligpolitikk, skole, og barnehage. Innvandrerrådet NT ønsket at de lokale
rådene engasjerte seg mer i politiske saker heller enn privatsaker.
- De anbefalte at de lokale rådene arbeidet med å få saker opp til behandling i kommunestyret. Målet
til fylkesrådet er å etablere et innvandrerråd i alle NT-kommuner.
- Innvandrerrådet NT kan bistå som rådgivende organ for de lokale rådene.
- Innvandrerrådet NT velges leder av rådsmedlemmene.
Rådet i Verdal diskuterte flere av disse punktene. Når det gjelder å få saker opp til politisk
behandling, så må innvandrerrådet få tilsendt sakene i god tid. Administrasjonen må bli bedre til å be
om innspill på saker. Høringer bør gå til innvandrerrådet hver gang mener leder.
Hvordan gjennomføre valg av innvandrerråd? Innvandrerrådet NT gjennomførte valget på samme
måte som i Verdal første gang, men hadde dårlige erfaringer med dette. Nå oppnevnes kandidatene
av fylkesrådet i samarbeid med innvandrerrådene lokalt. Deretter godkjennes kandidatene av
fylkestinget.
Hvordan bør valget gjennomføres i Verdal? Rådet 2011-2015 ble valgt ved at informasjon ble sendt

ut til innvandrerne 1 måned før valget. Deretter ble det innkalt til et «allmøte» med stemmegivning
ved handsopprekning. Noen ble oppringt i ettertid av flyktningetjenesten og ble da bedt om å bli
med i rådet. Prosessen var ikke optimal.
Leder foreslår at IR reglementet tas opp på nytt. Dette bør skje raskt. Dette er rådet sine innspill:
- Representativitet må ivaretas på en bedre måte.
- Gjennomføringen: hvis det skal stemmes bør det benyttes stemmeseddel.
- Det kan undersøkes om det er mulig å nå ut til alle voksne innvandrere med stemmerett per brev.
- Kan vurdere å stille flere krav til kandidatene, f.eks. norsknivå.
- Se på hvordan andre råd gjennomfører valg.
6. Eventuelt.
Nytt møte etter sommerferien. Sekretær kaller inn til møte.

