
 

TYNSET KOMMUNE 
Tynset Opplæringssenter 

  

Møtereferat  
 

Møtedato

: 

 12.06.2020 

Sted:  Møterom, NAV 

Tid:  1230-1430 

Til stede: 

 

 

            

Mahdi Hassan, Jan Erik Larsen, Joanna Karolina Stefaniak, Synnøve Narjord, 

Suraya Tadjik, Bjørn Tore Grutle, Sergio Chavez, Gunn Bråten, Mariann Hagen, 

Manuela Ciutac 

 

 

  

MØTE I INTERNASJONALT RÅD 12.06.2020 
  

 

 

Sak 1) Innkalling møtereferat godkjent uten merknader.  

           Referatet skal sendes og godkjentes på epost  

 

Sak 2) Tiltak for innvandrere I Tynset kommune som får støtte fra NAV 

• For å finne de beste tiltak for innvandrere er det veldig viktig å ha en god samarbeid 

mellom NAV og Tynset opplæringssenter; 

• NAV skal komme tidlig i bildet, før deltakere er ferdig med 

introduksjonsprogrammet. Norskopplæring på opplæringssenter skal kombineres med 

praksis under NAV; 

• Innvandrere som kommer til Norge med fagbrev, må få hjelp fra NAV til å komme i 

jobb så fort som mulig. Nå er det åpnet til det; 

• NAVs tiltak er ikke rettet mot innvandrere, men mot alle innbyggere. De må tilpasset 

individuelt, og stemme med arbeidsmarked; 

•  Nav har midler/ verktøy som kan brukes for sanne tiltak; 

• Nav skal sende til radet en statistikk med innvandrere som er på sosialhjelp i 

kommunen 

 

 

Sak 3) Sergio presenterer 2019 årsrapporten for prosjektet «Sammen om rett aktivitet for 

alle». Rapporten er vedlagt til referatet.   

 

Sak 4) Møteplan for høsten: 18 august,11 september, 13 november, fra kl. 12:30 til kl. 14:30.  

Sted: Møterom, 2.etasje, Tynset opplæringssenter. 

 

Sak 5) Eventuelt 

  

          Norskkurs for innvandrere på kvelden- status 



TYNSET KOMMUNE 

 

Internasjonalt råd har lagd en liste med personer som mulig er interessert i å delta på 

kveldskurs i norsk og en oversikt over bedrifter på Tynset som kan ha behov for 

norskundervisning for noen av sine ansatte.  

          

        Boveiledning situasjon i Tynset kommune- status 

Internasjonalt råd har meldt saken til tverfagligteam for integrering av innvandrere i Tynset 

kommune. Den skal diskuteres i de første møte 

 

 

 

 

Tynset 

Manuela Ciutac, sekretær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


