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Årsberetning 2019 

Telemark innvandrerråd (TIR) 

Telemark innvandrerråd (TIR) er et samarbeidsorgan for innvandrerorganisasjoner i fylke. 

TIR er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer: 996051528 

Styret valgt på årsmøte 12.09.19   Lie bydelshus, Skien 

Leder: Zahra A. Elmi (Den Afrikanske kulturforeningen i Telemark)  

Nestleder: Nestor Baransata (Afrikansk kulturforening i Telemark)  

Sekretær: Ana López Taylor, (Bamble og Omegn Internasjonale Forening, BOIF). 

  Og 

  Mona Osman (Bamble og Omegn Internasjonale Forening, BOIF). 

Kasserer: Issa Kashingo (Afrikansk kulturforening i Telemark) 

Og  

Parviz Panahi (Bamble og Omegn Internasjonale Forening, BOIF). 

Styremedlemmer  

Styremedlem : Faduma Guled (Somaliske kulturforening i Telemark) 

Antony Michael Hylton 

Varamedlemmer til styret: 

Siidali Mohamed Omar (Somaliske kulturforening i Telemark) 

Abdirahman (Adde) Abdullahi (Den afrikanske kulturforening i Telemark) 

Fousia Hussein (Somalisk Kulturforening i Telemark) 

Situasjon i styret.  

Vi har bestemt på årsmøte å velge assisterende sekretær og assisterende kasserer. Dette for at 

andre lærer funksjoner og for at flere har muligheter til å aktivisere seg. 

Ny assisterende kassere Parviz Panahi, får tilgang til konto. Lopez ordne opp med dette i DnB 

Bedrift. 

Styret har hatt 10 vanlige styremøter, pluss møter til å planlegge og tilrettelegge prosjektene. 

Ellers har hatt god kontakt på telefon, e-post og SMS. 
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TIR har et Arbeidsutvalg (AU) bestående av: Leder, nestleder, sekretær og kasser. 

 

Medlemsorganisasjoner 

Den Afrikanske kulturforeningen i Telemark 

Den Somaliske kulturforening i Telemark  

Bamble Omegn Internasjonale Forening, (BOIF) 

Disse organisasjoner har en stor kontaktflate i og utenfor Grenlandsområdet. Det er et stort 

potensial i Telemark for å engasjere flere nettverk/innvandrerorganisasjoner i TIR. 

 

Aktiviteter/kurs/møter 

 Folkehelse: 

TIR fikk midler i 2019 fra Telemark fylkeskommune.  

Telemark innvandrerråd (TIR) har gjennom sin lange aktivitet fått kjennskap til de ressurser 

og de behovene en del av innvandrerbefolkningen i vårt fylke har. Noen personer har store 

utfordringer med å finne sin plass i det norske samfunnet. Telemark har ca 10% 

arbeidsledighet blant innvandrere, andel personer som bor i husholdninger med vedvarende 

lavinntek er 37,2 SSB, sist målt: 31.12.2018. Vi har stor prosent av ungdom som faller ut av 

skole og problemer med fattigdom. Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet blant 

innvandrere i Vestfold og Telemark henger sammen med at vi har en større andel innvandrere 

som har kommet på grunn av flukt eller familieinnvandring enn mange andre fylker. I tillegg 

har regionen et arbeidsmarked som er vanskelig å komme inn på, ettersom sysselsettingen er 

lav og arbeidsledigheten er høy også i befolkningen for øvrig 

Derfor har TIR engasjert seg sterk i forebygging og arbeid, og å fremme folkehelse. 

TIR er med i aktiviteter som foregår på Lie bydelshus og som fremmer folkehelse. Leksehjelp 

i Skien er et sterkt bidrag til forsterkning av positive opplevelser blant ungdom. Voksne 

hjelpere gir støtte i en vanskelig tid for våre ungdommer. 
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Vi har hatt samarbeid med organisasjoner som hører til Clarks Minde i Langesund, bl.a. 

Mental Helse Bamble, Clarks Venner, Langesund Sanitetsforening, Langesund Vel. 

TIR har fått ansvar for personer som trenger 

arbeidspraksis/språkparaksis. Dette gjøres i 

samarbeid med VIVA i Bamble (Virksomhet for 

Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering) 

og NAV Bamble. 
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Bilde her viser en stor Hagekonsert vi arrangerte 27.06.19 på Clarks Minde i Langesund. Vi 

inviterte andre personer fra TIRS medlemsorganisasjoner. 

 

Medlemmer av TIRs organisasjoner deltar på hverandres tilstelninger.    

Vi har hatt møter til forberedelser, møter med foreldre og barn som er i 

medlemsorganisasjonens kretser. Det er mange aktiviteter til alle aldersgrupper: trening i 

vannet, turer i naturen, sunne måltider, individuelle samtaler, feiring av høytider og 

merkedager (f.eks. 8.mars, 17.mai for alle, St.Hans fest, Eldredagen, Verdensdagen for 

psykiske helse, m.m.). Alt som gir gode opplevelser for en bedre folkehelse.  
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Vi organiserer vanntrening, både i Skien og Bamble. 

 

Leder i TIR Zahra Elmi, er sertifisert i et program i regi av Institutt for sosialfag ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Programmet heter International Child Development 

Program (ICDP) og har som mål å styrke omsorgskompetansen til foreldre. Engasjementet er 

en del av arbeidet TIR har gjort i samarbeid med kommuner og BUFDIR. Sahardid M. Salad 

også er med på å holde veiledning for foreldre. 

TIR organisasjon, Den Afrikanske Kulturforeningen i Telemark har hatt ansvar for møter med 

foreldrene om forskjellige Temaer: 

Oktober 2019: Psykisk helse med Tore Anton Svanes og Aniso Mohamed. Sahardid M. Salad 

har vært med på organisering og mobilisering 

http://www.icdp.no/om-icdp
http://www.icdp.no/om-icdp
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November 2019 Om morsmål: 

Masse nyttig informasjon og 

gode diskusjoner. Takk til 

Sahardid M. Salad, Bisharo, 

Hawo, Safiyo, Anab, Zulaykha 

og Osman for en vellykket 

kveld.  

Ellers er helse og søkelys på det 

gode i livet, et aspekt vi har når 

vi jobber i de prosjekter vi har 

ansvar for.  

 

 

Friluftsliv 

Vi har fått støtte fra INLO til friluftsliv aktiviteter. Vi setter stor pris på dette bidrag. TIR har 

sendt egen rapport om dette. 

 

TIR medlemsforeninger har organisert turer og hadde naturen som kilde til helse og 

opplevelser. Dette er en fortsettelse av de gode erfaringer og begeistring vi skapte forrige 

årene. Det er viktig å påpeke at enkelte innvandrere som har vært i våre organiserte turer, har 

selv blitt «ildsjelder» og aktive brukerne av nærmiljøet og naturen som kilde til opplevelser 

og god helse.  
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Hvert år organiserer vi St.Hans aften i samarbeid med Langesund vel. Her kommer nordmenn 

og innvandrere sammen og holde tradisjoner i livet.  

Kommune -og fylkestingsvalg 

TIR hadde 

organisert møter 

med politikerne 

for å belyse 

temaer som 

integrering, 

utdanning, jobb, 

statsborgerskap 

problematikk og 

internasjonale 

spørsmål.  
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Vi hadde opplæring ved 

Voksenopplæring om valg, 

hvorfor er viktig med å bruke 

stemmeretten, om demokrati 

og deltakelse i samfunnet. 

 

   

 

 

Prosjekt i asylmottak: «Alt du lære nå kan åpne dører nå eller i fremtiden»  

 

«Alt du lære nå kan åpne 

dører nå eller i 

fremtiden» fortsatt hele 

2019 på Nome Statlige 

mottak for asylsøkere. 

Med IMDI støtte har TIR 

hatt en omfattende 

aktivitet for å motivere 

personer som bor i 

asylmottak til å 

forberede seg til livet i 

Norge, eller i tilfelle 

retur, kan de bruke kunnskaper og erfaringer i sitt hjemland.  
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Vi har en veldig bra kontakt med ledelse og aktivitetsansvarlig på Nome Mottak. Det er TIR 

styret v/AU har ansvar for prosjektet. Vi har hatt møter med beboernes råd og aktiviteter er i 

samarbeid med dem. TIR har organisert kurs for foreldre, kurs om rettigheter i det norske 

samfunnet, båttur på Telemark kanalen, fotball, familie/ridde dag på Findalsgård, museums 

besøk. Vi tok med oss flere beboere den 08.mars 2019 til å feire den Internasjonale 

kvinnedagen på Ibsen huset. 

 

 

 

TIR vil fortsette med denne aktivitet, men når Nome asylmottak er nedlagt er det vanskelig. 

Det er en ny anbudsrunde og TIR håper at myndigheter gir Nome fortsatt driftsmuligheter.  

Samarbeid/kontakt med andre 

Telemark fylke. ( fra 01.01.2020 Vestfold Telemark fylke) 

Vi er oppnevnt som samarbeidspartner av Telemark fylkesting. TIR har vært med på møter 

angående sammenslåing med Vestfoldfylke.  

TIR er invitert av Telemark fylkeskommune å være med i Råd for Frivillige. Issa Kashingo er 

første vara. 

Arbeid som Telemark fylkeskommune gjør med «Regional plan for folkehelse» skal 

evalueres og oppdateres. Dette skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og 
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utjevner sosiale helseforskjeller. Den regionale planen foreslår fire satsingsområder for å møte 

fylkets folkehelseutfordringer: 1. Kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid 2. 

Helsefremmende oppvekst 3. Helsefremmende voksenliv 4. Samfunnsutvikling for en aktiv 

alderdom. TIR jobber aktivt på alle disse områder. 

 

Vår leder Zahra Elmi har deltatt på 

møter med Folkehelse nettverk i 

Telemark og Vestfold 

fylkeskommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flerkulturelt utvalg i Skien  

Skien er en av de 20 store kommuner som får IMDI midler for integrering. I Skien fungerer 

det flerkulturelt utvalg. Vi har representanter der fra siste valg i september. 
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Vi har organisert et åpent møte med utvalget og dette skal fortsette og dette gir håp om at så 

mange organisasjoner kan jobbe sammen. På det møte er vi spesielt takknemlig for å ha med 

ungdommer som Arif, Siidali, Adde som bruker stemmen sin til å informere om behovene og 

viser løsninger.  Vi orgniserte også møte om brobygning og integrering på Skien bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Stiftet i Skien den 05.02.06 

 

12 

NAV Telemark og lokal 

Vi var representert i NAV Telemark brukerutvalg, men det var en omorganisering. Kontakten 

med brukere skal gjøres gjennom «deltakerens panel» når det er aktuelt å samarbeide om 

innvandrerbefolkning blir TIR kontaktet.  

TIR er medlem i Veldferdsalliansen (VA) 

TIR er medlem i Veldferdsalliansen. Vi ser muligheten for en felles fremtid bygget med 

søkelys på likeverd, ærlighet, og toleranse.  

 I sine hjemmesider http://www.velferdsalliansen.no/ sier: «Veldferdsalliansen, et 

samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, 

og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge. VA er også et internasjonalt samarbeidsnettverk.   

Hovedmålene for Veldferdsalliansen er å:  

- avskaffe fattigdom 

- sikre økt brukermedvirkning 

- bedre levekår og livssituasjonen for våre medlemsgrupper 

- bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner 

I Styret for VA er TIR representert med Sahardid M. Salad. Utrolig lærerikt å treffe så mange 

mennesker med ulike nyttige erfaringen i arbeidet mot fattigdom. 

 

http://www.velferdsalliansen.no/
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Under 

«Verdensdag for 

Psykiske Helse» 

kom Eva Karlssen 

til Bamble for 

innlegg om tema 

og senere en stand 

på Brotorvet. Vi 

møtt ordfører 

Hallgeir Kjeldal 

 

 

Medlemskap i INLO.  

TIR er medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon. I styret sitter Zahra Elmi som vår 

representant, Ana López og Abdi Daha som vara. Deltakelsen i INLO er krevende. 

Vi deltok på Årsmøte  

Økonomi 

Vi konto i DnB bedrift. Kontonr.er nå: 15037412837.Styret har god kontroll over 

pengebruken.  

Vi fikk tilskudd fra IMDI til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige 

organisasjoner. Vi har en egen konto til dette prosjektet:  

Til Folkehelse søkte vi og fikk midler av Telemark fylke. TIR har fått midler for friluftsliv av 

INLO. Alt dette er rapportert.  

Ellers har vi inntekter fra kontingenten fra organisasjoner. 

Konklusjon 

Vår organisasjon har hatt et utstrakk frivillige arbeid, preget av engasjement og dedikasjon fra 

sine medlemsorganisasjoner. Vi har utviklet et godt nettverk og skaper tillit i nærmiljøet. Det 

er godt at vi har gode kontakter med det nye fylke og med våre kommuner. 

TIR åpnet en side på Facebook som er offentlig. 

TIR i har en stor kontaktflate i innvandrermiljøet i Telemark, som vi etter hvert har klart å 

mobilisere. Dette nettverket har store potensialer og skal utnyttes mye bedre.  

TIR setter søkelys på integreringsspørsmål, diskriminering, deltakelse i lokalt miljøet. TIR 

skal være aktiv med informasjonstiltak ovenfor innvandrere og samfunnets ellers. Vi har 



  

 Stiftet i Skien den 05.02.06 

 

14 

profesjonalitet nok til å levere gode resultater. 

Medlemskapet i INLO kan utvikle seg til bedre resultater om organisasjonen utvikler flere 

muligheter til inkludering av varamedlemmer og mer informasjon til hele TIR styret. Vi er 

ikke fornøyde at innkallelser eller protokoller fra styremøter ikke sendes til alle 

varamedlemmer.  

Vi er stolte av å bidra innen nasjonale nettverksorganisasjoner som Veldferdsalliansen som 

setter fattigdoms og ekskludering på dagsorden og finne løsninger i felleskapet. 

TIR takker alle våre samarbeidspartnere. Styret takker også alle medlemsorganisasjoner og 

enkeltpersoner for en aktiv deltakelse i tråd med våre målsetninger om å oppnå reell 

likestilling og demokrati. 

Langesund, 18.06.2020 

 

(s) Zahra Elmi  

        Leder 

 

                                                                     

 

(s)  Ana López Taylor                         

 Sekretær                                                                     

 


