
Referat fra Flerkulturelt kontaktutvalg 

Tid:   Tirsdag 26. mai kl. 14.00 – 16.00  
Sted:   Bystyresalen 

Deltakere: Elisabeth Oksum, Maren Lithell Skullerud, Per Gunnar Disch, Cecilie 
Godal, Ingrid Kåss, Stian Stiansen, Cato Knudsen, Ole Petter Bratting, Amanuel 
Haile Gebremariam, Torunn Merete Evensen, Tonje Skåte Pettersen, Mette Oprann 
 

Nr. Kat. Sak 

1 I Velkommen leder Elisabeth Oksum 

• Leder av Flerkulturelt kontaktutvalg ønsket velkommen  

• Opprop 

• Orientering om programmet. Møte skulle vært på Herøya, men vi 
tar det til høsten. Tante Ulrikkes vei håper vi blir satt opp til høsten. 
Planlegger middag med mening og frivillighetskonferansen 

  

2 
 
 
 
 

I Handlingsplan for inkludering av barn og unge for Porsgrunn 

kommune 2020-2024 v/ Kristin Nilsen 

• Planen gjennomgått 

• Vedtatt i BUK 13.mai 

• Handlingsplan for barne fattigdom er revidert nå 
(lavinntektsfamilier) 

• Nasjonale tilskuddsordninger er innarbeidet 

• Forankret i Regjeringens fritidserklæring 

• Porsgrunn kommunes frivillighets strategi 

• Gjennomgang av konsekvenser for lavinntekt 

• Samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor er kjempeviktig og 
en rekke ikke stigmatiserende tiltak er iverksatt 

• Kort diskusjon rundt innholdet i Handlingsplanen 

3 I Informasjon om gode prosjekter som Aktivitetsguide v/ Kjetil 

Haugersveen 

• I regi av Eidanger idrettslag 

• Orientering om aktivitetsguider 

• Viktig å spre budskapet 

• Utfordring kan være språk 

• Vanskelig med foreldre som sliter psykisk. Aktivitetsguider kan 
hjelpe 

• Viktig at barna utstyres med riktig og godt utstyr 

• Godt samarbeid med NAV når det gjelder lavinntektsfamilier 

• Film ligger på eidanger.no 

4 I Ny kommunelov – Ungdomsrådet i Porsgrunn – v/koordinator for 

ungdomsrådet Kjetil Haugersveen  

• Ny kommunelov fra høsten 2020 

• Ungdomsrådet velges av Bystyret 

• Får egen godtgjørelse 

• Har fått øket antall mot halv godtgjørelse 



• Har eget budsjett og Ipader 

• Har kommet en veileder for koordinator. Har krav på sekretær og 
Kjetil bekler rollen 

 

5 I Røde kors – Aktiviteter og tilbud i Porsgrunn v/ Tonje Skåte Pettersen  

• Beredskap og hjelpekorps 

• Røde kors ungdom spiller inn til Hovedorganisasjonen 

• I Porsgrunn er RK stor på omsorg 

• Besøkshunder ift integrering 

• Flerkultur gruppe samles på Henrys hus en gang i uken. Drar også 
på turer 

• Barnas Røde kors og hjelpekorps. Mye ute i naturen 

• Fellesverket Henrys hus 

 

6 I Navigasjon på Porsgrunn kommunes nettside v/Stian Stansen 20 min 

• Gjennomgang av navigasjon på våre nettsider 

7 I Handlingsplan for SLT i Porsgrunn kommune 2020-2024 v/ Ingrid 

Kåss  og Cato Knudsen 

• Kommer til behandling i neste BUK 

• Første gang Porsgrunn utarbeider en slik plan 

• Forebygging av rus og kriminalitet 

• 32 tiltak på seks satsningsområder 

• Skal ha eget møte med ungdomsrådet vedrørende 
sommerperioden 

• Syr sammen en totalpakke 

• Forsøker å koordinere aktiviteter med en rekke aktører 

• God oversikt over ungdomsmiljøene 

• Ønsker å forebygge godt 

• Beskriver også hvordan SLT arbeidet er lagt opp i Porsgrunn 

 

8 I Eventuelt   
• Møtene vil som regel bli avholdt på tirsdager  14.00 – 16.00 

• På første møte etter sommeren vil minoritetsrådgiver Marjan 
Farahmand orientere om sitt arbeid samt sette fokus på Negativ 
sosial kontroll 

 
I: Informasjonssak 
D: Diskusjonssak 
B: Beslutningssak 
O: Oppfølgingssak 


