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MØTE I INTERNASJONALT RÅD, 07.05.2021 

 

Sak 1: Introdusere nytt medlem i internasjonalt råd 

Marius Krokhaug presenterte seg. Går inn som prosjektleder i «Sammen om rett aktivitet for 

alle».  

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og referat 

Ingen kommentarer til møtereferatet fra forrige IR. Legges ut på kommunens hjemmeside. 

Sak 4, informasjon fra helsestasjonen utgår. Ny sak om Tronstuatomta. Rådet har gitt innspill 

til ønsket aktivitet på tomta.  

 

Smittevern og Eid – henvendelse fra Statsforvalteren i Innlandet.  

 

Sak 3: Presentasjon av Rapporten om minoritetsungdoms opplevelser av rasisme i 

Innlandet- ved Silje Mathisen, rådgiver, Likestillingssenter.   

Rådgiver ved Likestillingssenteret, Silje Mathisen, presenterte hovedfunnene i rapporten. Mål 

med rapport: kunnskapsgrunnlag for å diskutere hvordan vi kan jobbe for å stoppe rasisme i 

Innlandet.  

Minoritetsungdommer opplever rasisme i Innlandet, og det i skolen rasismen kommer 

sterkest til uttrykk. Dette påvirker ungdommenes valg senere i livet.  

For snever oppfatning av rasisme gjør at hverdagsrasismen blir oversett.  

Presentasjonen sendes ut til rådets medlemmer og oppmøtte gjester 

 

Presentasjonen ble etterfulgt av plenumsdiskusjon:  

Det er ønskelig med en liknende studie også her i regionen, som kan gi grunnlag for 

langsiktig arbeid mot rasisme.  

Hverdagsrasisme, og også direkte rasisme, kommer til uttrykk her i kommunen og regionen. 

Det må jobbes langsiktig, rasisme må defineres, og det må jobbes opp mot voksenmiljøet.  

Utdanningssjefen starter med refleksjoner i ledergruppa, og få en oversikt over hvordan vi 

jobber med dette.  
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Internasjonalt råd utfordrer Likestillingssenteret og kommunen om å få til et langsiktig 

samarbeid i distriktene i Innlandet. Hadde vært fint med en studie også her fra regionen, for 

eksempel en pilot for langtidsarbeid mot rasisme.  

 

Likestillingssenteret har søkt midler om å starte et nasjonalt antirasistisk nettverk. Ønsker 

forslag til tiltak på arbeidsplasser, kommunenivå og i skolene.  

 

 

Sak 4: Tronstutomta v/ Marius Krokhaug  

Marius presenterte skissene.  

 

Internasjonalt råd har tidligere sendt innspill ift. å forme Tronstu-tomta som en møteplass for 

mennesker i alle aldre. Rådet kom med følgende innspill:  

- Lekepark som barnefamilier og ungdom kan ta i bruk til alle årstider 

- Møteplass med mulighet for forskjellige aktiviteter 

- Tilrettelegging for personer med demenssykdom 

- Mulighet for å ha konserter og festivaler 

- Skulpturpark kombinert med lekeapparater 

 

 

Sak 5: Presentasjon Intensjonsvedtak om opprettelse av et regionalt internasjonalt råd i 

Nord-Østerdalen 

Det har vært møte med flere Internasjonale råd i regionen. Det er enighet om at Internasjonalt 

råd Tynset forbereder en sak om et regionalt internasjonalt råd som behandles i 

kommunestyrene i de andre kommunene. Røros bør også stå på listen, selv om de ikke er en 

del av regionrådssamarbeidet.  

Det må jobbes videre med denne saken og med retningslinjene til det regionale rådet før det 

kommer til endelig behandling i kommunestyrene. Gi innspill.  

 

 

Sak 6: Eventuelt 

Ingen innspill. 

 

Med hilsen, 

 

Siri H. Eggset 

Programveileder/ rådgiver  

 

 

 


