
Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 

 Dir.tlf: 61 26 81 13   
 

Møte i  Flerkulturelt råd den 14.06.2017 - Sak: 3/17 

 

Orientering fra Frivilligsentralen  
Leder for frivilligsentralen, Trond Dalbu, orienterte om hvordan man kan bli frivillig og hvilke 
aktiviteter Frivilligsentralen  for tiden er engasjert  i. 
Eksempel: Aktivitetsgruppe ved  Øyer helsehus, vanning av blomster ved Øyer helsehus, 
Øyværingskafe v/ biblioteket , besøkstjeneste, transportoppgaver osv. 
Det kom innspill fra Flerkulturelt råd til ny aktivitet, for eksempel. datakurs og at  det blir tatt 
initiativ til flerkulturelle sosiale arrangement . 
 
Evaluering av Åpen kveld    
Følgende tilbakemeldinger og innspill ble gitt:   
 

 Arbeid er et sentralt tema som gjerne kan tas opp flere ganger  

 Veldig nyttig å ha med Karriere Oppland 

 Viktig at flyktninger som er kommet i arbeid kan fortelle om sine erfaringer 

 Representanter fra næringsliv og frivillig sektor kan delta  

 Deltakelse i fritidsaktiviteter barn og voksne – hvordan bli med og hva innebærer det, 

kan være et tema. Deltakelse fra ØTI 

 Åpne møter er vesentlig  som sosial møteplass. Treffe venner og kjente og  nakke  

uformelt sammen. Viktig med  arenaer hvor flyktninger kan møte hverandre ( de som 

ikke er på introduksjonsprogram har ingen felles arena) , og det er viktig med  

arenaer hvor flyktninger («nye» øyeværinger )kan  møte « gamle»  øyværinger og få 

med andre enn flyktninger på åpne møter 

 
Det ble konkludert med at det bør være flere slike arrangement i året. 
 
Orientering fra innspills møte til integreringskonferansen . 
 
Ahmed Dashnewerd orienterte fra innspills konferansen på Gjøvik den 27. april. 
Det hadde vært gruppeoppgaver om sentrale samfunnsspørsmål knyttet til integrering. Det 
kom fram mange forslag til tema som blir oversendt arrangøren for den nasjonale 
konferansen. 
Flerkulturelt råd  ønsker å delta på den nasjonale konferansen til høsten . Leder  ønsker også 
å prioritere deltakelse i år.  
Den nasjonale konferansen sammenfaller med neste møte i Flerkulturelt råd ( 
27.september). Det vil derfor bli nødvendig å flytte neste møte  
 
Planlegging av fjelltur 
Flerkulturelt  råd arrangerer busstur i august for flyktninger i kommunen. 
Det ble besluttet å gjennomføre turen  onsdag den 16.august , tidsramme kl. 09.00 – 16.00 
Representanter for flyktningen opplyste at det er et generelt ønske om aktiviteter i løpet av 
sommeren. 
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Annet.  
Det ble orientert kort om Småjobbsentralens oppgaver.  Dersom noen ønsker å påta seg 
oppgaver kan de ta kontakt med Småjobbsentralen på tlf. 91249786  
 
Ad 17. mai.  Flerkulturelt råd ønsker representasjon i 17. mai komiteen   til neste  år.  
 
Eventuelt 
Neste møte i Flerkulturelt råd er planlagt til 27. september, men vil bli flyttet.  Det blir sendt 
ut beskjed om ny dato og lagt ut på hjemmesiden. 
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