ÅRSRAPPORT FOR INTERNASJONALT RÅD 2015
Integreringsrådet etter politisk vedtak 18. februar 2016
Rådets sammensetning 2011- 2015:
Politiske representanter:
Leder
Gunn Randi Fjæstad
Nestleder
Michel Manirakiza
Medlem.
Mevlida Grabovica
Medlem
Jan Olav Nybruket
Medlem
Miguel Da Luz
Vara
Anders Nysæther
Vara
Miljaim Jasari
Landsrepresentanter:
Medlem
Hamdi Abdirahman Ibrahim.
Vara
Idil Dalmar.
Medlem
Ruta Yehdego Yohannes.
Vara
Suad Saleh Ali
Medlem
Michel Manirakiza.
Vara
Mamy Bora Nizigama.
Medlem
Meketa Weldehana Urgesa
Medlem
Mohammad Taher Asgari.
Medlem
Saeid Mowlav
Organisasjons representanter:
Medlem
Ola Aas.
Vara.
Kristian Dragsten
Medlem
Thor Oskar Ruud Olsen.
Vara
Per Nøkleby
Medlem.
Jon Tomassen
Vara
Astrid Langen
Tiltredende Anne Mikkelsen.

Somalia
Somalia
Eritrea
Eritrea
Burundi
Burundi
Etiopia, ingen vara
Afghanistan, ingen vara
Iran, ingen vara
Norsk Folkehjelp
Lions
Røde Kors
Stange Idrettsråd

Sekretær Heidi Svanberg frem til styremøte i mars, da tok Tove Laberg over som sekretær.
Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktningers og
innvandreres integrasjon i Stangesamfunnet. I dette arbeidet skal det samarbeides med
kommunale organer og frivillige lag og foreninger.
Mandat:
• Rådet skal jobbe for inkludering og samhandling mellom nordmenn og innvandrere
• Rådet skal drive informasjonsarbeid og delta aktivt i holdningsskapende og inkluderende
arbeid i kommunen.
• Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ for å fremme samhandling mellom nordmenn
og innvandrere.
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Rådet velger å beskrive 5-fem tiltak spesielt for å vise bredden av aktiviteten som rådet er
pådrivere for:
1. Arbeid med arbeids- praksisplasser (matpakker og bakeri). Saken vurderes som et tilbud
for de som står uten tiltak etter gjennomført introduksjonskurs.Mulighet og ressurs må
avklares med kommunen, kan ses i sammenheng med nytt krav om arbeid for
stønad/trygd.
2. Sommerdag og busstur den 6 juni til "Stoppested verden" på Hamar. Informasjon
bl.a.via facebook, kommunenes hjemmeside, Kvalifiseringssenteret og biblioteket. 5 familier
med barn deltok.
3. Gjennomførte "politisk fagdag" for deltagerne på Kvalifiseringssenteret der de
politiske partiene og deltagerne deltok i planlegging og gjennomføring. Flere følte de

hadde fått en helt annen forståelse for hvordan det er å bo i Stange ”uten språk”. Rådet håper
på et større politisk engasjement i integreringsarbeidet. Deltagerne fikk svar på mange
spørsmål og opplevde god dialog. Et vellykket arrangement som ga kunnskap begge veier!
4. Internasjonal uke - Samarbeid mellom Kvalifiseringssenteret, Kulturskolen, biblioteket og
Internasjonalt råd. Biblioteket gjennomførte fransk aften og Kvalifiseringssenteret åpen
dag 22. oktober. Flerkulturell kveld ble arrangert fredag den 23. oktober. Deltakere på
Kvalifiseringssenteret laget mat fra ulike tradisjoner og det ble en festkveld i år som tidligere
med fullsatt storsal på Tingvold. Det var populær underholdning av elever på Kulturskolen og
Sølja, draktparade. Kveldens høydepunkt var utdeling av integreringsprisen som ble delt ut til
Rørlegger Arvid Hanstad AS v/rørleggerformann Henning Nilsen.
5. Samarbeid med transittmottaket. Det har vært et godt samarbeid med Frivilligsentralen i
Ottestadi arbeid med innsamling av klær og sko, sortering og fordeling av disse. Mange
privatpersoner deltok i arbeidet vi ble gitt mulighet til å hente gjenglemt tøy både på Espern
og i Stangehallen. Romedal ungdomsskole har organisert sin egen innsamling. Hedmark
idrettskrets har også bidratt med klær . Rådet har mottatt økonomiske tilskudd fra både Norsk
Folkehjelp, Røde kors og LIONS til toalettsaker klær og aktiviteter., samlet sett kr 31.000
Pensjonistene på Østgård pakket toalettmappene. Breidablikk skole samlet inn kr. 5229 til

sosial aktivitet for barn og unge ved mottaket. Det vil bli laget et regnskap og
tilbakemelding til de som har bidratt med økonomisk støtte når aktiviteten avsluttes.

Andre tiltak som ellers er gjennomført i perioden:
• Vinterferieuka ved Kvalifiseringssenteret : Internasjonalt Råd bidro på
matdag, lagde grønnsaksuppe på Stange Ungdomsskole
• Brannforebyggende arbeid og hvordan hindre ulykker i hjemmet" . Et
arrangement i samarbeid med brannvesenet det alle på kvalifiseringssenteret
deltok. Vellykket med gode tilbakemeldinger
• ”Bli-en -venn- kampanjen" er videreført, og det arbeides videre med denne
• "Tirsdagstreffen" er en viktig møteplass for å skape nettverk og aktiviteter
• Røde kors har lånt symaskiner til aktiviteter for kvinner på mandager
• Den 18 november ble alle som har deltatt i arbeidet knyttet til rådet invitert til
en sosial sammenkomst.

Aktiviteter det arbeides med:
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•

•

Rådet arbeider for å få frem flyktninger og asylsøkere sin hverdagshistorie og ta vare
på̊ dem. «Den lille historien i den store historien» skrives av Terje Moshaug som har
tatt på seg arbeidet med å foreta noen intervjuer. Målet er å gjøre dette i samarbeid
med Historielaget.
Oppfølging av mulighet for å kjøpe sin egen bolig, den de leier. Representant fra Hamar
Kommune informerte rådet om muligheter og regler innenfor kjøp/lån/leie i Hamar
Kommune. Det forberedes et seminar som oppfølging

Representasjon:
- Leder har orientert om Internasjonalt råd til deltagerne ved introduksjonsprogrammet og de som går
på Kvalifiseringssenterets kveldskurs.

- Mevlida Grabovica er valgt som representant til brukergruppe i NAV.Arbeidsliv, bosetting,
oppvekst og utdanning, helse, deltakelse/frivillighet. Vara: Hamdi Abdirahman Ibrahim
- Leder har deltatt på møte i regi av kulturkontoret, presentasjon av rådet til frivillige lag og
foreninger.

Rådet som høringsinstans i utviklingsarbeid og planarbeidet i kommunen.
Det er få saker til høring og det er avholdt et møte med administrasjonen ang rutiner for
dette.Rådet mottok ingen saker til høring i 2015.
Organisatorisk arbeid
Rådet har avholdt 4 styremøter. Leder og nestleder har utgjort et AU som i samarbeid med
sekretær har avholdt møter og fulgt opp rådets vedtak. Rådet arbeider etter
Aktivitetskalender som utformes etter innspill fra innbyggere og Kvalifiseringssenterets
deltagere. De planlagte aktivitetene gjennomføres i samarbeid med frivillige lag og foreninger
og andre aktører.
Det har i 2015 vært vært lagt ned mye tid på å følge opp forberedelse av sak til politisk
behandling av rullering av rådets mandat og sammensetning, som startet i 2014. Rådet har
utarbeidet mal for valg av representanter til rådet med minoritetsbakgrunn. Det er avholdt to
møter i forbindelse med valg av representanter
Det har vært avholdt møte med kommunalsjef sekretærfunksjonens rolle og tid.
Mediastrategi:
Aktivitetene følges opp via hjemmeside, facebook og avisene.

Leder har avtalt med Stangeavisa og to personer som knyttet bånd gjennom rådets ordning med "Bli
en venn". Intervjuet ble arrangert i håp om at det skaper motivasjon for andre til å bruke litt av sin tid
til å møte andre mennesker for utveksling av hobbyer, prate norsk, bidra til å bli kjen

Leder har vært i kontakt med media i den hensikt å få noen presentert intervjuer av
innvandrere og asylsøkere bosatt gjennom flere år presentert
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Generelle kommentarer
Våre aktiviteter evalueres på familiedagen og i møte med deltagerne på
Kvalifiseringssenteret. Det er også gjennom disse møtene vi henter ideer til neste års
aktiviteter
Økonomi:
Regnskap
- Vi har løst oppgavene ved å være forsiktige med kostnadskrevende aktiviteter pga
budsjettets størrelse. Vi ser at vi får mye for lite penger
- Regnskapet ligger vedlagt

Gunn R. Fjæstad
Leder Internasjonalt råd

Tove Laberg
Førstesekretær
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