
 

TYNSET KOMMUNE 
Tynsetskolene 

 

  

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

16/350-22 76605/19 033 06.03.20 

 

Møtedato

: 

 06.03.2020 

Sted:  Møterom, 2.etasje,Tynset opplæringssenter 

Tid:  1230-1430 

Til stede: 

 

 

          

  

Mahdi Hassan, Sindre Sørhus (kom 14:20), Jan Erik Larsen, Joanna Karolina 

Stefaniak, Synnøve Narjord, Suraya Tadjik, Bjørn Tore Grutle, Sergio Chavez, 

Gunn Bråten, Mariann Hagen, Manuela Ciutac 

 

 

 

 

Referatet sendes til: 
  Deltakerne, Rådmann 

   

MØTE I INTERNASJONALT RÅD 06.03.2020 
  

 

Sak 1) Innkalling og møtereferat godkjent uten merknader.  

 

Sak 2) Handlingsplan for internasjonalt råd 2020-2023 godkjent uten merknader. 

Internasjonalt råd skal lage en brosjyre der vi presenterer handlingsplanen vår, har med et 

bilde av rådets medlemmer samt kontaktinformasjon. Rådet skal også gjøre seg synlig på 

digitale medier (for eksempel lage en film, publisere informasjon på Tynset kommune’s 

facebook side, osv.). 

 

Sak 3) Status bosetting 2019-2020 

 

I 2019 mottok Tynset Kommune 10 tilskuddsberettigede personer, kvoteflyktninger alle 

sammen. Ved utgangen av året var det totalt 119 personer bosatt i Tynset kommune som utløste 

integreringstilskudd i løpet av 2019. For 2020 har vi et kommunevedtak på 10 personer, men 

ingen bosetting per i dag. 

En statistikk over bosetting og integrering i Tynset kommune mellom 2015 og 2020 finnes på 

IMDI’s nettside: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0437 

Flere av flytningene som kommer til kommunen trenger bo-veiledning. De kommer fra 

forskjellige bo-situasjoner og de trenger å lære seg å bo i Norge. Per i dag mangler vi en 

boveileder stilling i Tynset kommune. Tynset opplæringssenter og tekniskavdelingen veileder 

de nye innbyggere både teoretisk og praktisk, men vi ser at det er ikke nok, og det koster mye 

å pusse opp i etterkant. Vi trenger å finne en løsning, kanskje i samarbeid med andre enheter i 

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0437
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Tynset kommune, for eksempel TFF. Saken må løftes både i tverrfaglig team for integrering 

og dialogseminaret. Internasjonalt råd skal invitere teknisk sjef til neste møte for å drøfte saken. 

 

Status språktreningsplasser i Tynset kommune 

Per i dag er det ingen på språktreningsplass i Tynset kommune.  Behovet er ikke så stort som 

før, på grunn av mindre bosetting. Det er behov for språktreningsplasser i vaktmester og 

renhold bransjen, men det har ikke vært mulighet til å få det til enda, på grunn av mangel på 

oppfølgingskapasitet.  

Tynset opplæringssenter må planlegge plassering av språktreningsplasser i kommunen i god 

tid i forkant. 

 

 

Sak 4) Eventuelt 

 

TIF prosjektet 

Mahdi orienterer fra møte i styringsgruppa for TIF prosjektet. Internasjonalt råd vil ikke få 

referater fra møtene, men årsrapporten vil bli offentlig gjort. 

 

Tilbud om norskopplæring for arbeidsinnvandrere 

  

Arbeidsinnvandrere jobber på dagtid og kan ikke delta på vanlig norskundervisning. Derfor er 

det behov for et norskkurs på kveld eller helg. Arbeidsgruppa i Internasjonalt råd skal ta kontakt 

med Tynset opplæringssentret for å drøfte saken. Rektor ved Tynset opplæringssenter skal 

inviteres til neste møte 

 

Valgutvalget 

 

Valgutvalget i kommunen skal finne kandidater til å være lekmenn i tingretten, lagmannsretten 

og forliksrådet. Det er ønskelig med personer som har innvandrerbakgrunn og rådet bes om å 

komme med forslag på navn og gi dem til Jan Erik Larsen.  

 

Tynset, 29.04.20 

Manuela Ciutac, sekretær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


