
Referat fra Flerkulturelt kontaktutvalg 

Tid:   Tirsdag 6. september kl. 14.00 – 16.00  
Sted:   Bystyresalen 

Deltakere: Elisabeth Oksum, Maren Lithell Skilbred, Linn Schistad Camara, Issa 
Kashingo, Ingrid Kåss, Stian Stiansen, Hanne Størksen, Grunde Grimsrud, Amanuel 
Haile Gebremariam,  Miriam Håland, Richard Chaffyn, Steinar Vikholt 
Innledere: Hilde Hagen, Kristin Nilsen, Marjan Farahmand, Ana Lopez Taylor 

Nr. Kat. Sak 

1 I Velkommen leder Elisabeth Oksum 

Opprop 

Handlingsplan for folkehelse i PK etter at Oversiktsdokumentet for 
Porsgrunnshelsa ble vedtatt i Bystyret i juni i år. Denne handlingsplanen skal 
gjelde i 4 år framover. Informasjon og få dialog omkring:  

• folkehelsa i Porsgrunn med utgangspunkt i Oversiktsdokumentet  
• målene som er satt for de neste 4 år  
• prosessen fram til en ny Handlingsplan V/Hilde Hagen, Rådgiver i 
Miljørettet helsevern  og Kristin Nilsen Rådgiver Oppvekst 

 

Kristin Nilsen og Hilde Hagen orienterte. 

• Helse og omsorg skapes overalt er målet med handlingsplanen 

• Handlingsplanen er lovpålagt sammen med tiltak 

• Den forrige planen evalueres og peker frem mot tiltak 

• Gruppe med rep Helse og omsorg Kultur og Byutvikling 

• Bærekrafts mål ligger til grunn og fire områder er plukket ut 

• Folkehelseprofilen og ung data er viktigst 

• For detaljer i arbeidet se presentasjon som ligger på nettet under 
Flerkulturelt kontakt utvalg 

• Ønske om at Flerkulturelt kontaktutvalg bidrar i utarbeidelse av planen 

• Viktig at kommunen jobber tverrfaglig 

2 
 
 
 
 

I  Orientering om Telemark Innvandrerråd V/ Issa Kashingo og Ana Lopez Taylor 

• Samarbeidsorgan for innvandrerorganisasjoner som er registrert i 

Brønnøysundregisteret 

• Startet i 1986 

• Startet på nytt i 2006 

• Mange små foreninger og noe store som er med 

• Samarbeider med Mental helse og Clarks Minde mfl 

• Samarbeider også med Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• TIR skaper møteplasser med mobiliserende effekt 

• Bruker Folkehelseperspektiv 

• Vanntrening i Bamble og Skien 

• Språkpraksis er veldig viktig 

• Eget prosjekt på asylmottak 

• Møter politikere som valgmotivatorer 

• For detaljer i arbeidet se presentasjon som ligger på nettet under 
Flerkulturelt kontakt utvalg 

3 I Erklæring vedtatt av bystyret juni 2020 – Porsgrunn kommune er en rasismefri 
sone V/Elisabeth Oksum 

• Gjennomgang av erklæringen 



• Rulles ut i alle råd og utvalg og det jobbes opp mot våre etiske standarder 

4 I Informasjon fra Minoritetsrådgiver Marjan Farahmand 

• Minoritetsrådgiver i IMDI Fagorgan /kompetansesenter 

• Jobber med bosetting av flykninger og tilskudd 

• Retten til å bestemme over eget liv 
o Egen handlingsplan. Ny plan etter jul 
o 28 tiltak 
o Nye og komplekse utfordringer og de fleste innordner seg 
o Noen vokser opp uten å bestemme over eget liv 
o Mange minoritetsrådgivere er ansatt (49) De fleste på 

videregående skoler. Samarbeid mellom fylke og IMDI 
o 4 integreringsrådgivere som jobber med etterlatte barn og unge. 

Barn som ufrivillig er flyttet til utlandet. Mange vil tilbake til 
Norge 

o Negativ sosial kontroll. Systematisk og bryter med den enkeltes 
rettigheter. Gjelder også i Norge (sekter). Viktig å ikke 
generalisere 

o Tvang om å bruke religiøse plagg, forbud mot idrettsaktiviteter 
etc. 

o Mye bilder blir spredd på sosiale medier 

• Bruk av minoritetsrådgivere 
o Kompetanseheving 
o Saksbehandling 
o Jobber forebygging 
o Sexualitet og ekteskap 
o Jobber med foresatte 
o Mor barn grupper 
o Krisesenter 
o Voksenopplæring og NAV 
o Barnevernstjenesten 

• Skolene er ekstremt viktige arenaer 

• Kompetanseteam mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ 
sosial kontroll 

5 I Diverse info; Frivillighetskommune 2020 – søknad, Frivillighetskonferanse, 
Middag med mening (barnekonvensjonen) V/Ingrid Kåss 

• Flexit kurs på gang 

• Frivillighetskonferanse 21 januar også i år muligens litt annerledes 

• 20 november blir det middag med mening, unge og voksne 

• Vi har søkt om å bli frivillighetskommune  

6 I Eventuelt 

• Workshop i neste møte tirsdag 24.11.20 kl 14.00-16.00 

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


