ÅRSRAPPORT FOR 2016
INTERNASJONALT RÅD
INTEGRERINGSRÅDET FRA 18 FEBRUAR 2016
Internasjonalt råd endret sammensetning etter behandling i kommunestyret den 18
februar 2016. Rådet ble endret til Integreringsrådet og mandatet ble revidert i samme
behandling.
Sammensetning:
Rådet består nå av
● tre politikere: Gunn Randi Fjæstad, Truls Gihlemoen og Mevlida Grabovica
● fire valgte representanter blant minoritetene i Stange kommune: Hamdi
Abdirahman, Fitiwi Zeremichael, Hossein Pooya, Bariso Magada Abbabokku
og Shler Shebli.I løpet av året sa Hossein Pooya fra seg vervet som medlem
av rådet og Idil Dalma rykket opp fra vararepresentant til fast medlem.
● Gunn Randi Fjæstad er valgt leder og Bariso Magada Abbabokku ble valgt
som nestleder på rådets første møte.
● Leder og nestleder utgjør AU sammen med sekretær Tove Laberg
Møter:
Det er avholdt 5 rådsmøter der 32 saker er behandlet
Det er behandlet 5 AU møter der 29 saker er behandlet
Aktiviteter gjennom året:
● Videreføring av ”bli-en-venn” prosjektet ( en etnisk norsk kobles mot en
enkeltperson eller familie med minoritetsbakgrunn) fordi det lå flere gode
tilbakemeldinger på dette prosjektet.
● Videreføring av tirsdagstreffen som nå er endret til onsdagstreffen –
møteplass for kvinner den 1. onsdag i måneden , med ulike aktiviteter
● jobbet med planlegging av temakveld: ”Hvordan skaffe seg egen bolig”
● gjennomført spill og Quizzkveld i samarbeid med Ottestad frivilligsentral og
Hesteskokasteklubben i Vallset den 24 mai og på Stange bibliotek høsten
2016
● Familiedag og busstur til vegmuseet på Øyer
● Rådet har mottatt kr. 60.000 til svømme- og vanntilvenningstilbud for barn,
ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn fra fylkesmannen, midler som
benyttes i juni 2017.Tiltaket planlegges og gjennomføres i samarbeid med
SSK svømmegruppa, skolene og Kvalifiseringssenteret
● Økonomisk støtte fra lag og foreninger og Breidablikk skole
○ Tur for ungdommene på transittmottaket til dyreparken på Tangen

○ Tildeling av 100 toalettmapper med innhold til transittmottaket med
økonomisk støtte fra
● Gjennomført Internasjonal uke i samarbeid med kulturskolen, biblioteket ,
Kvalifiseringssenteret og Flyktningtjenesten
○ Familiekvelden på Tingvold hadde stort besøk og Integreringsprisen
ble utdelt til Ottestad Frivilligsentral v/Sissel Sivertsen
Orienteringer
● Avholdt heldags rådsmøte på Glomdalsmuseet med orienteringer om
minoritetene og urbefolkningen i Norge,skogfinner, samer og taterne, der vi
også fikk omvisning på utstillingen Latjo Drom – taternes historie, «Fra sverd
til stridsvogn»
● Fra husbanken til informasjon om etableringsordninger v/Liv Stuan.
● Presentasjon av ulike kulturprosjekter ved Solbjørg Tveten
● Prekvalifiseringkurs for innvandrere før deltagelse på ordinært etablererkurs
og Innovasjon Norg v/Ole Christian Tilseth, Hedmark kunnskapspark
● Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med ønske om innspill på idrett
og anlegg ved Else Børke
● Innledning på «kommunedelplan for oppvekst» ved Kristin Schjetne
● Pasient- og brukerombudet rolle og funksjon v/Ingrid Petronille Røe.

Høringer
● Kommunedelplan for Helse og Omsorg
● Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med ønske om innspill på idrett
og anlegg
● Kommunedelplan oppvekst 2016 – 2021 – Framtida er nå.
Representasjon

● Leder har vært på møter med konfirmantene i Ottestad og innledet om
integrering i lokalsamfunnet
● Nestleder deltok på den nasjonale integreringskonferansen 18. oktober
● Mevlida Grabovica har deltatt på migrasjonskonferanse i regi av Røde Kors

Gunn Randi Fjæstad
Leder Integreringsrådet

