
Referat møte i Flerkulturelt kontaktutvalg 

Tid:   Tirsdag 19.januar kl 14.00-16.00 
Sted:  TEAMS 
Deltakere: Iht møteinnkalling i Outlook 
Tilstede: Elisabeth Oksum, Mahmoud Faramand, Stian 
Stiansen, Hanne Størksen, Grunde Grimsrud, Miriam Håland, 
Steinar Vikholt, Richard Caffyn, Ingrid Elisabeth Kåss, Stian 
Stansen (referent) 
 

Nr. Kat. Sak Ansvar 

  Det ønskes velkommen av Leder for utvalget Elisabeth 

Oksum 

1 I Ny lov om integrering 
-------------------------------------------------------- 

• Grunde Grimsrud orienterer 

• 480 bosatt i Porsgrunn. Stor nedgang 

• Innført 1, januar 2021 

• Gammel lov gjelder 

• Se vedlagte foiler 

• 

Bydelsmødre-GG - 

januar 2021.pptx
 

Nav 

2 D Bydelsmødre v/Nav 
https://www.vl.no/nyhet/bydelsfedre-far-er-viktig-for-at-barn-

og-unge-skal-ha-gode-oppvekstvilkar-1.1765523 

https://www.ks.no/kommunespeilet/samfunn-og-

demokrati/bydelsmodre-til-hele-landet/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Forslag om prosjekt med bydelsmødre i 
Porsgrunn 

• Bør sees i sammenheng med andre prosjekter i 
kommunen 

• Ideell organisasjon 

• Se link over 

• Mange som faller utenfor, En del ensomme 
innvandrere 

• Koordinator i en prosentstilling 

• Minst 8 pr kommune 

• Det gis utdannelse 

• Flerkulturelt kontaktutvalg bør vurdere om dette er 
noe som bør anbefales 

Nav 

https://www.vl.no/nyhet/bydelsfedre-far-er-viktig-for-at-barn-og-unge-skal-ha-gode-oppvekstvilkar-1.1765523
https://www.vl.no/nyhet/bydelsfedre-far-er-viktig-for-at-barn-og-unge-skal-ha-gode-oppvekstvilkar-1.1765523
https://www.ks.no/kommunespeilet/samfunn-og-demokrati/bydelsmodre-til-hele-landet/
https://www.ks.no/kommunespeilet/samfunn-og-demokrati/bydelsmodre-til-hele-landet/


• Vi bør se på om andre tiltak bør forsterkes i stedet 

• Se videre på tospråklige assistenter som 
rekrutteringsgrunnlag 

 
 
 
 

3 I Frivillighetskonferansen 2021 –utsatt til 
30.september 2021  

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Utsatt til 30 september 

• Leo Ajkic, amatørteater, musikk og kor. Blir en bra 
konferansen 

• Vurderer frivillighets torg hvis Korona situasjonen 
tillater det 

 
 

Ingrid 

4 I Opplæring i Tilskudds portalen Webinar 
Zoom 21.januar  For ansatte i kommunen 
kl 12.00 – 14.00 For frivillige lag og 
organisasjoner kl 18.00-20.00  

 
--------------------------------------------------------------------------- 

• Opplæring på torsdag. Både for frivillige og 
kommunalt ansatte 

• Fremdeles ledige plasser 

Ingrid 

5 I Nominasjon Frivillighetskommune- film 
https://fb.watch/31iWeViYDV/ 
--------------------------------------------------------------------------- 

• Vi har søkt og ble en av tre nominerte 

• 

20_10630-1Søknad 

om nominasjon til prisen Årets frivillighetskommune 2020 med vedlegg.pdf
 

• Filmen ble vist 
 

Ingrid 

6 D Handlingsplan for inkludering av barn og 
unge – status 
 

Ingrid 

https://fb.watch/31iWeViYDV/


-------------------------------------------------------- 
• Utsettes til neste møte 

7 I 
 
 

D 

Erklæring «Vår kommune er en rasismefri 
sone» Status 
-------------------------------------------------------- 

• Plakater er trykket opp og fordelt 

• Alle må følge med og melde tilbake til utvalget 

• Vårt utvalg har ett spesielt ansvar 
 

Ingrid 

8 I Eventuelt 

 
• Middag med mening 

o Ble utsatt 
o Program gjennomgått. Blir digitalt 28. 

januar. Temaer skal diskuteres. Lager ord 
sky 

o Samarbeidsprosjekt som sponses av Coca 
cola. Mat leveres på døra 

• Kort info om samarbeidsprosjekt. Søknad sendt. 
Informasjon ut til innvandrere fra Innvandrer rådet 
under pandemien. Skien har vært aktivt ute 

• Samarbeid med Polen 
 

o KS samarbeid 
o Flest innvandrere kommer fra Polen. Nært 

land å samarbeide med 
o Jobbes med menneskerettigheter 
o Ingen spesiell kommune vi skal jobbe med 

foreløpig 
o orienterer videre om dette 

• USN ønsker økt mobilitet ved høyere utdanning. 
Ønsker flere praksisplasser. Kan Porsgrunn bli ett 
internasjonalt campus. Trenger tilbakemelding om 
praksisplasser for engelsk språklige 

Ingrid 

  Neste møte blir tirsdag 9. mars 1400-1600  

 

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

 


