Oppsummering og
referat fra
«Frivillighetens rolle i
integreringsarbeid»

Samlingene for «Frivillighetens rolle i integreringsarbeid» ble gjennomført følgende steder:
Fjellregionen 2. mai 2019, Tynset kulturhus
Sør-Østerdalsregionen 14. mai 2019, Elgstuahotell i Elverum
Kongsvingerregionen 15. mai 2019, Kongsvinger rådhus
Hamarregionen 22. mai 2019, Fylkeshuset
Formål: Målet er å få frem mulighetene for integreringsarbeid og tenke annerledes. Hvordan
organisasjonene kan være en døråpner og bidra til dette viktige arbeidet.
Målgruppe: Frivilligsentraler, frivillige lag og foreninger (også idrett), innvandrerorganisasjoner,
kommunale innvandrerråd, andre råd og utvalg, ansatte i kommunene, Nav og politikere.
Velkommen v/Gunn Randi Fjæstad
Gunn Randi Fjæstad som er leder av Hedmark fylkes flerkulturelle råd åpnet samlingen.
Presentasjon av HFFR og Flerkulturelt råd i nye Innlandet fylkeskommune v/ Gunn Randi Fjæstad
Gunn Randi Fjæstad som er leder av Hedmark fylkes flerkulturelle råd presenterte rådet og
handlingsplan for rådet ble delt ut og gått igjennom. Fellesnemda har vedtatt i sitt møte 24. oktober
2018, sak 18/18, å ha et flerkulturelt råd inn i nye Innlandet fylkeskommune. Vedtaket kan dere
finner her
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/honemnda/Boards/Details/200037?Year=2018&Month=10&
focus=true

Innledning om tilbakemeldingene fra møte med frivilligheten 2018
Hedmark fylkes flerkulturelle råd hadde samme type samlinger februar 2018. Tilbakemeldingene fra
gruppeoppgavene og forslag på tiltak ble gått igjennom.
Denne oppsummeringen vil bli lagt ut på rådets hjemmesider som dere kan ta med dere inn i
arbeidet med inkludering/integrering.

Hvordan bli inkludert
Det var en person fra hver region som fortalte litt om hvordan dem synes det var å bli
integrert/inkludert.
Tynset – Sergio Chavez (hans presentasjon vil bli lagt ut på rådets hjemmeside)
Kongsvingerregionen – Abdul Malekyar
Kongsvingerregionen – Assel Hassan (Hennes presentasjon vil bli lagt ut på rådets hjemmeside)
Hamarregionen – Kee Chiz Kok

Gruppearbeid
Innspill fra gruppearbeid vil bli lagt ut på rådets hjemmeside.

Generell informasjon:
Hvordan ble invitasjonen sendt ut?
Invitasjonen ble sendt ut til alle frivillige lag og foreninger (også idrett) i Hedmark, Kultursjefer i
kommunene, til postmottakene i kommunene, politikere, råd og utvalg i kommunene,
Frivilligsentraler, NAV, kulturinstitusjoner, kommunale innvandrerråd og innvandrerorganisasjoner.
Kontaktinformasjon er hentet ut ifra kommunenes hjemmesider for dem som hadde denne
oversikten og Frivilligregisteret. Mange kommuner har ikke oppdatert kontaktinformasjon for lag og
foreninger på mange år dessverre.
Invitasjonen ble sendt ut starten på april.

Informasjon fra frivillighet Norge
Frivillighet Norge har to tilbud innenfor feltet. IMDi finansierer begge tilbudene, så det er ingen
kostnader for de som ønsker besøk.
De tilbyr en workshop for organisasjoner som ønsker å bli flinkere på inkludering. Her finner du mer
informasjon
http://frivillighetnorge.no/no/inkludering/nyttige_inkluderingsverktoy/workshop_om_inkludering/
Frivillighet Norge tilbyr også kurs om Frivillighet Norge, dette gjennomføres i størst grad som en del
av introduksjonsprogrammet, men alle steder hvor dem treffer minoritetsbefolkningen.
Her finner du mer informasjon
http://frivillighetnorge.no/no/inkludering/nyttige_inkluderingsverktoy/informasjonsmote_om_frivilli
ghet/

Tilskuddsordninger
Hedmark Fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger, men dessverre ingen som går direkte på
innvandrere.
Her er noen tilskuddsordninger som kanskje kan være aktuelle:
➢ Inkluderende og attraktive lokalsamfunn (søknadsfrist 15. mai)
Se her for retningslinjer og søkeveiledning
➢ Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet (søknadsfrist 12. april og 12. september)
Her finner du retningslinjer og søkeveiledning/søknadsskjema
https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/sok-om-tilskudd/utvikling-ogkompetanseheving/#heading-h2-5
https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/sok-om-tilskudd/
Nederst på denne siden finner dere en oversikt over andre finansieringskilder som kan være
aktuelle å søke på.
Hedmark fylkeskommune holder også kurs innvandrere som ønsker å starte sin egen bedrift.
Pga nye nettsider finner jeg ikke noe informasjon om dette.
Men hvis dette skal være aktuelt ta kontakt med Torunn Kornstad på telefon 625 44 479 eller
Turid Lie på telefon 625 44 444 (jeg tror det er en av disse to som planlegger disse kursene)

Hedmark fylkes flerkulturelle råd har en egen facebookside – Lik oss på facebook ☺
Ta kontakt med oss for spørsmål:
Leder for Hedmark fylkes flerkulturelle råd
Gunn Randi Fjæstad
Tlf: 910 06 567
Gunn.fjaestad@hedmark.org
Sekretær for Hedmark fylkes flerkulturelle råd
Camilla Øien Østmo
Tlf. 906 50 741
Camilla.ostmo@hedmark.org

TUSEN TAKK FOR DIN DELTAKELSE OG
ENGASJEMENT!

