TYNSET KOMMUNE
Tynset Opplæringssenter

Møtereferat
Møtedat
o:
Sted:
Tid:
Til
stede:

21.01.2022
Kommunestyresalen
1230-1430
Mahdi Hassan, Mariann Hagen, Gunn Bråten, Bjørn Tore Grutle,
Manuela Ciutac

Ikke til stede: Suraya Tadjik, Joanna Karolina Stefaniak, Jan Erik Larsen,
Sindre Sørhus, Synnøve Narjord
Hege Hoel, Gosia Kveberg, Beate Hjertager, Svanhild Næverdal og Rune
Jørgensen ble invitert i møte for å drøfte sammen sak 2.
MØTE I INTERNASJONALT RÅD 18.06.2021
Sak 1
Godkjenning av innkalling og referat. Møteplan vår 2022
Referatet og innkallingen er godkjent
Møteplan vår 2022
• 21.01.2022. Kl. 12.30-14.30
• 25.03.2022, kl. 12.30-14.30
• 20.05.2022, kl. 12.30-14.30
Sak 2
Veien videre med gjennomføring av ideene som kom ut fra Mathilde
workshop.
Maria Røhnebæk (INN) og Signe Lise Dahl (IFK) ble invitert i møte for å
presentere resultater/ forslag til tiltak som kom frem på idéverkstedet som ble
gjennomført på Tynset i november 2021.
Kort om bakgrunn: Hva er Matilde?
Et forskningsprosjekt som finansieres gjennom EUs forskningsprogram Horisont
2020. Prosjektperiode er 2019-2023.

TYNSET KOMMUNE
I Norge deltar Østlandsforskning (Høgskolen i Innlandet) som forskningspartner,
i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, som lokal partner.
Prosjektet har partnere i 10 europeiske land, og involverer samarbeid mellom
11 forskningsmiljøer og 13 lokale partnere.
Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om hvordan migrasjon påvirker
bygdekommuner, med vekt på fjellområder.
Forskningen er tverrfaglig og det brukes både kvalitative og kvantitative
metoder – og man ser på påvirkning av migrasjon både langs økonomiske og
sosiale dimensjoner.
Nord-Østerdal og Midt-Gudbrandsdal ble valgt ut som de norske caseregioner
med forankring i Tynset og Sør-Fron som casekommuner
Sammen med kommunene ble gjennomført ideverksteder basert på verdens cafe
som metode.
Hensikten med verkstedene var å skape engasjement om temaer knyttet til
innvandring og inkludering, bidra til nettverk/relasjonsbygging og bidra til
utvikling av ideer og forslag til tiltak som kan styrke integreringsarbeid i
regionene baser på innspill fra ulike aktører.
Sluttresultatene fra gruppearbeidet i ideverkstedet på Tynset:
1) Tilrettelegge for inngang til arbeidsliv: Etablere en jobbsentral;
2) Informasjon og kommunikasjon om lokale tilbud
3) Skaffe møteplasser og bidra til å styrke muligheter til å bygge
network
Møtedeltakerne kom med innspill på forslagene, og analyserte mulighetene og
utfordringene for hver forslag.
Sak 3
Informasjon om korona og vaksinasjon statistikk gjennom innvandrere som bor
på Tynset- Toril Nyhus
Saken ble utsatt til neste møte.
Sak 4
Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger i 2022
Arbeidsgruppa i internasjonalt råd skal komme med uttalelse fra rådet.
Sak 5
Eventuelt
Tynset
Manuela Ciutac, sekretær

