
Protokoll fra Råd for Flyktninger og integrering 13.09.2012 

 

Tilstede: Torstein Skjolden 

   Jahan Binai-Faal 

   Efrem  berhe 

   Fartun Farah Jama 

 

Sak 1. Godkjenning av protokoll 

Tar med til neste gang: 

- et felles samlingsted for flyktningene som de kan bruke til spesielle begivenheter. 

- det er søkt om midler til å holde trafikalt grunnkurs for flyktninger på Vollene. 

 

Protokoll godkjent. 

 

Sak 2. Anmodning fra IMDI om mottak av flere flyktninger. 

Brev fra IMDI framlegges rådet. Rådet er positive til mottak av flere flyktninger til Spydeberg 

kommune utover det som er vedtak i kommunestyre for 2011 – 2013. Rådet kommer med følgende 

innstilling: «Flyktningerådet er positiv til anmodningen fra IMDI om å bosette flere flyktninger enn 

det som kommunen allerede har vedtatt for 2013. Det må imidlertid kunne skaffes nok 

tilfredsstillende boliger. For mange flyktninger vil det være verdifullt å bo mer spredt i kommunen 

enn de kommunale flyktningeboligene, særlig for å få en bedre språktrening og dermed også raskere 

integrering. Boligsituasjonen for flyktninger bør derfor beskrives godt foran den politiske 

behandlingen av saken» 

Saken legges fram for politisk behandling så fort det lar seg gjøre. 

 

Sak 3. Orienteringssaker. 

-nyansatt flyktningkonsulent i 30%, Samimi, hadde ikke mulighet for å delta på møtet slik at rådet fikk 

hilse på han. Han ble allikevel presentert. 

-svømming: det er vanskelig å finneutdannede badevakter som kan være med kvinnene i 

svømmehallen. Svømmeopplæring anses som viktig da drukningsulykker blant innvandrere er svært 

høy. Dette er enklere for mennene som kan reise på andre offentlige bad. 



-det er hittil i år kommet 8 nye flyktninger til Spydeberg kommune. Bosettingen har så langt gått 

greit. 

-det er ikke midler til å ansette flyktningguider da det i stedet er ansatt en miljøarbeider i 30% i 

arbeidet med flyktningene. Dette må evt. legges til frivillige organisasjoner og engasjerte familier. 

Det gjøres ikke mer fra kommunens side i denne saken. 

-busstur for flyktningene blir arrangert 15.09.12. Gro sender SMS til alle flyktningene.  Ingen har 

foreløpig meldt seg på. Det blir mat og spilling på golfbanen. Ordføreren blir med.  

 

Forslag til nytt møte:  Torsdag 29.11.2012 på møterom 201. 

 


