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Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Torstein Skjolden 

Fra adm. møtte: Jan Petter Lægreid og Gro Pettersen 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Torstein Skjolden   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 1. Møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent. 

 

Sak 2. Det ble orientert i forhold til framdrift på saker som er tatt opp tidligere. 

             

-Det er enighet om at det er ønske og behov for flyktningguider. Dette må det arbeides  

            med på kort og lang sikt. Det skal tas opp på dialogmøte med politikerne i kommunen.  

            Hvis NAV ikke kan finne midler til dette innenfor eget budsjett, skal dette tas med  

            budsjett behandlingen for 2013. 

 

 -Lekselesing fungerer bra nå. Tatt seg opp igjen. 

 

 -Flyktningene ønsker selv å benytte svømmehallen uten å skille på menn og kvinner. 

Saken om å ansette badevakt til menn løser seg derfor av seg selv. 

 

 -Nye flyktninger: 

Det har kommet 6 i 2011. Det kommer 12 i 2012. Disse er fra Eritrea og Mayanmar. 

Deriblant en familiegjenforening. Det er en utfordring å skaffe boliger, men ikke 

umulig. Utleiere i kommunen har god erfaring med flyktninger og er derfor positive til 

utleie. Barnehageplasser må være tilgjengelig, slik at nye flyktninger med barn fort 

kan begynne i introduksjonsprogrammet.   

 

Det ble gitt en orientering om sysselsetting og tiltak på allerede bosatte flyktninger. 

Orienteringen fortsetter. 

 

Sak 3. Miljøuka 2012. Det er snakk om stand lørdag 26.05. på torget ved Tebo. Fartun  

           organiserer noen til å stå på stand. 

 

Sak 4. Bjørg ønsker fortsatt å arrangere sommerfest hjemme hos seg. Vi avtaler en dag og det  

            praktiske med henne. 

 

Sak 5. Eventuelt: Det er mye søppel som etterlates i Buerveien. Flyktningene får skylden for 

            dette selv om det er norske som setter igjen. NAV har ved flere anledninger kjørt  

            søppel på fyllinga. 18.04 skal det være dugnad. Da skal man rydde opp rund på  

            området, og man skal lære å sortere søppel. 

 

 

 

Saker til neste møte:  

• Fortsette orienteringen om sysselsetting og tiltak for tidligere bosatte 

flyktninger. 

• Samlingssted for flyktninger som trenger et sted å være i f.eks ramadan,  

begravelser eller hadsj. 

• Utdanning egne vakter? 

 

 

 

Forslag til neste møte i RFL: torsdag 14.06.2012, kl. 15.00 på møterom 201. 

o  

 

 

 



 

 


