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Rådmannens innstilling:
1. Det opprettes innvandrerråd i Verdal kommune fra valgperioden 2011-2015
bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og
varamedlemmer velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også leder
og nestleder av rådet.
2. Innvandrerrådet får følgende sammensetting: 1 representant fra kommunestyret
og 4 representanter fra innvandrerne.
3. Rådmann utpeker sekretariat for rådet.
4. Vedlagte forslag til reglement for innvandrerrådet godkjennes.
5. Innvandrerrådet inngår i kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår
på lik linje som for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Vedlegg:
1. Saksframlegg fra arbeidsgruppe for innvandrerråd datert mars 2011.
2. Møtebok i sak 165/09 Steinkjer kommunestyre – opprettelse av innvandrerråd.
3. Møtebok i sak 39/10 i Fylkestinget Nord-Trøndelag – Innvandrerråd NordTrøndelag.
4. Forslag til reglement for innvandrerråd Verdal kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse med at det er etablert Innvandrerråd i Nord-Trøndelag fylkeskommune
har de som intensjon å etablere slikt råd i alle kommuner i Nord-Trøndelag. Det startet
med Steinkjer kommune som vedtok å opprette innvandrerråd i kommunestyrets møte
16.12.09. Nå står Verdal, Levanger og Stjørdal for tur.
Denne saken er også tatt opp muntlig i kommunestyrets møte 29.11.10 under sak om
bosetting av flyktninger, sak nr. 95/10, der Venstre fremmet et oversendelsesforslag
om slik etablering. Dette forslaget ble senere i saken trukket etter at ordfører orienterte
om at dette arbeidet var i gang og det ville komme sak for kommunestyret i nærmeste
fremtid. Det ble også av rådmann orientert i kommunestyrets møte 31. januar 2011
om at det var nedsatt arbeidsgruppe som skulle se på dette og at sak ville bli fremmet
når dette arbeidet var sluttført.
Arbeidsgruppen som har bestått av Vivi-Ann Rotmo, Inga A. Hildrum, Torbjørn
Nordvoll og Massoud Mirgathi. De har avholdt to møter og er nå ferdig med sitt
arbeid. Deres tilrådinger vedlegges saken.
Målet med et innvandrerråd er flere, bl.a.:
De aller fleste innvandrere og flyktninger representerer en stor ressurs for sitt lokalsamfunn,
men dette er det ikke alltid så lett å se og synliggjøre. Derfor er en sentral hensikt med å
danne et innvandrerråd å synliggjøre innvandrere som en ressurs for sine omgivelser, med sin
erfaring, arbeidsvillighet og kapasitet. Når innvandrere fremstår som en ressurs for oss andre,
og ikke som en ekstra byrde, går integreringen raskere. Veldig mange flyktninger er svært
motivert for innsats for sitt nye land, men kommer ikke så lett i posisjon for å få gjort noe
med sitt engasjement og sin motivasjon for positiv innsats.
Det vil alltid være et stort behov for å oppnå økt forståelse for nye landsmenn sin tenkemåte
og kulturelle bakgrunn, og visa versa. Derfor er det et sentralt mål for innvandrerrådet å
fremme dialogen og forståelsen mellom lokalsamfunn og innvandrere.
Mange innvandrere og flyktninger vet ikke helt hvordan de skal komme i kontakt med det
offentlige Norge og trenger derfor bistand med dette fra flere hold. Innvandrerrådet vil kunne
være et svært nyttig redskap for å fremme en dialog mellom nye landsmenn og det offentlige
Norge.
Barn og unge som kommer til Norge kan bli forvirret om sin identitet, da de ikke lenger
husker så godt det de kom fra og er fremmede i det nye de er kommet til. Innvandrerrådet kan
være med å bidra på en positiv måte til en trygg to-kulturell identitet som tar hensyn til både
røtter og nå-situasjon.
De som skal velges til rådet må være talefør på sitt eget morsmål og på norsk, være norsk
statsborger, ha god kjennskap til det norske demokratiet, begge kjønn må være representert og
ha god vandel. I tillegg må de representere de forskjellige kontinentene.

Kommunen må initiere og gjennomføre i alle fall det første valget.
Innvandrerrådet skal både være en høringsinstans og rådgivende organ for offentlig
virksomhet og talerør for innvandrere/flyktninger i kommunen.

Når det gjelder organisering av dette er rådmann av den oppfatning at innvandrerrådet
opprettes som et fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10 og at valget skjer for
hver kommunevalgperiode. Når det gjelder sammensetning følges prinsippet fra
oppnevning av det fylkeskommunale innvandrerrådet. Ut i fra dette tilrår rådmann at
innvandrerrådet består av en folkevalgt (kommunestyremedlem) og fire representanter
for innvandrerne.
Innvandrerrådet bør også, som for rådet for likestilling av funksjonshemmede og
eldrerådet, omfattes av godtgjøringsreglementet.
Sekretariat for innvandrerrådet bør være plassert hos kommunens administrasjon og
den naturlige plassen for dette bør være hos ressurssenter oppvekst. Dette begrunnes
bl.a. i kjennskap til utfordringer, mottak av impulser fra gruppen og generell kunnskap
om hva som angår dette rådet. Når det gjelder formalia som utsending, møtereferat,
beslutningsdyktighet m.m. blir dette nedfelt i retningslinjer som legges ved saken.
Disse retningslinjene blir noenlunde tilsvarende som for andre styrer og råd i
kommune og ivaretar bestemmelsene i kommuneloven.

