
Referat fra møte i Flerkulturelt kontaktutvalg 

Tid:   Tirsdag 25. oktober 2022 14.00-16.00 
Sted:   Bystyresalen 
 
Deltakere: Elisabeth Oksum (Ap), Maren Lithell Skilbred (KrF), Per Gunnar Disch 
(Sv), Anne-Karin Alseth Hansen (Høyre), Fredrik Botnen Nordahl (R), Stian Stiansen 
(Virksomhetsleder service), Grunde Grimsrud (NAV), Issa Kashingo (Telemark 
Innvandrerråd), Stig Lund Johansen (Voksenopplæring) 
 
Stian Stiansen (referent) 
 
Innledere:  
 

Nr. Kat. Sak Ansvar 

  Det ønskes velkommen av Leder for utvalget Elisabeth 

Oksum 

1 I Referat fra forrige møte i utvalget 
-------------------------------------------------------- 

• Referat godkjent 

Elisabeth Oksum 

2 I Orientering fra Sana Mottak Herøya/Vallermyrene 

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

• Tre mottak i byen: To er driftet Stiftelsen SANA: 
Herøya Akuttmottak og Vallermyrene Mottak for 
enslige mindreårige (35 plasser). Søsterorganisasjonen 
SANA Mottaksdrift har et mer desentralisert mottak 
med 150 plasser i Osebakkenområdet. 

• Orientering om overgang fra afghanske flyktninger til 
ukrainske flyktninger 

• 199 som bor der i dag, venter flere ankomster. Stor 
turn-over. 

• Etablert mottak for enslige mindreårige Vallermyrene 

• 1.okt Porsgrunn mottak Sana Mottaksdrift. 5. års 
kontrakt. 150 plasser pluss opsjoner. Kapasitet på 250. 
Folk fra flere land, men hovedsakelig Syria og Ukraina 

• Røde kors samarbeider med SANA. Bruker kirken og 
deler ut klær og hygieneartikler. Etablert 
kvinnegruppe i Røde Kors huset i Porsgrunn. Arrangert 
turer for ungdom til Oksøya, Tusenfryd og Høyt og 
Lavt. Positive tilbakemeldinger fra flyktningene 

• For tiden ser det hovedsakelig ukrainske flyktninger 
 

Glenn Digre og 
Renate Romfog 
fra SANA 
Mottaksdrift og 
Stiftelsen SANA 
 
Røde Kors 

3 I Orientering om skoletilbud for ungdom mellom 15-23 år v/ 
Banaz Ali, Porsgrunn VGS 

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

Banaz Ali, 
Porsgrunn vgs 



• Norsk, matte, engelsk, samfunnsfag, naturfag, 
kroppsøving og utdanningsfag. Fylkeskommunalt 
ansvar 

• Ungdommer med kort botid i Norge som mangler 
vitnemål med karakterer fra ungdomsskolen i Norge 

• Ikke fullført grunnskole i hjemlandet, eller mangler 
dokumentasjon på det.  

• Ungdommer fra hele verden  

• Oppnår vitnemål fra grunnskolen 

• Lærer digitale hjelpemidler 

• Samarbeider med tolker 

• Muligheter for forsering 

• Livsmestring, sykling og svømming 

4 I Orientering om flyktningsituasjonen i kommunen v/Grunde 
Grimsrud, NAV 

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

• Mange flyktninger i verden. Ikke bare Ukraina 

• 31.500 har søkt asyl hittil i år, hvorav 90% fra Ukraina. 
40-400 ankommer Norge hver dag. Noen velger å 
reise hjem igjen. 

• 350 på diverse mottak i Porsgrunn. Merker 
ressursmangel spesielt innen helsepersonell, tolker og 
lærere 

• Mye bra frivillig innsats 

• Har bosatt 107 hittil i år. Går bra. Mye kvinner og barn 

• Skaffet 70 boliger i løpet av kort tid 

• Noen få personer har levd i alternative mottak siden 
2009 

• Oppretter nytt bofelleskap 

• Usikkerhet rundt flyktningetall for 2023 

 

 

5 I Middag med mening 

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

• 24. nov Fellesverket Henrys hus 

 

6 
 
 
 

I Frivillighetskonferansen 
---------------------------------------------------------------------------------- 

• Orientering om neste konferanse. Vi har i flere år 
markert frivilligheten i kommunen med en konferanse 
i januar. 

 

7 I Møteplan for resten av perioden vår 

• 13. desember 

• 14. februar 

• 18. april 

• 06. juni 
 

 

8 I Lope lavterskeltilbud diskuteres  



9 I Eventuelt 
--------------------------------------------------------------------------- 

• Global Sandefjord inviteres 

• USN bør også inviteres 

• Rasismefri sone erklæring, Bør den oversettes 

• Ønsketreet er satt i gang 
 

 

  Neste møte blir tirsdag 13.desember  

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

 


