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Referat fra møte i dialogforum 6. juni 2017 

 

Sted: 6. juni kl. 16.00-18.00 
Møteleder: Delvin Chooly 
Referent: Lise Henriette Rånes 
 
Tilstede: Delvin Chooly, Jonny Guldbrandsen, Øystein Mathisen, Ida Gudding Johansen, 
Rowena Ryvold, Tomas Lopez, Gøran Raade-Andersen, Joanna Skowron og 
Lise Henriette Rånes 
Meldt frafall: Jirde Ali, Lida Zulgei og Lars Christensen 
 

Agenda: 

1. Godkjenning av referat 
- Referat godkjent. 

2. Lokaler 
o Øystein Mathisen redegjør for muligheter i forhold til å skaffe alternative lokaler.  
o Forslag om å fremme politisk sak. 
o Tusenhjemmet legges frem som ønsket forslag. 
o Forslag om å løfte frem problemstillingen til styringsgruppe for folkehelse for å se på 

muligheter. Øystein Mathisen tar saken videre til leder for styringsgruppen. 
 

3. Generasjonskonferansen 
o Rowena orienterer om konferansen 

 

4. Medvirkning i planprosesser 
o Joanna orienterer om Kafedialog 2. mai for planene: Boligpolitisk handlingsplan, 

Handlingsplan for trivsel og gode levekår, Oppvekstplan, Helse omsorg og sosialplan og 
Plan for idrett og friluftsliv. 

 
 
 
 

Dato:   .............................................................. 07.06.2017 

Saksbehandler:   ............................... Lise Henriette Rånes 

Telefon direkte:   ................................................ 95885794 

Deres ref.:   ........................................................................  

Løpenr.:   .........................................................26495/2017 

Saksnr./vår ref.:   ............................................... 2017/3534 

Arkivkode:   ........................................................................  



 Referat fra møte 6. juni 2017 2 av 2 

 

5. Demokratiprosjektet 
o Enstemmig ønske fra Dialogforum om å jobbe for å bli et mangfolds råd. 

 

6. Varamedlemmer 
o På bakgrunn av prosess med avklaring rundt rollen til Dialogforum er det forslag om å ikke 

fremme sak om varamedlemmer før endelig avklaring er gjort. 
o Medlem som har søkt fritak må erstattes. Delvin avklarer med politisk sekretariat videre 

prosess med å få nytt medlem på plass. 
o Prosess med oppnevning av vara legges på vent til etter sommerferien. 

 

7. Politikere  
o Nytt fast punkt på agendaen 
o Orientering om referatsak: 17/14- status for opplæring av minoritetsungdom. 

 

8. NAV brukerutvalg 
o Delvin orienterer om at NAV brukerutvalg ønsker en representant 
o Tilbakemelding gis direkte til leder Delvin Chooly 

 

9. Mangfoldskoordinator 
o Etterspør konkret handlingsplan for inkludering 
o Et ønske om å invitere ordfører til møte for å drøfte dialogforums funksjon og påvirkning i 

forhold til inkludering og integrering. Henvendelse bes gå via rådgiver Morten Mosin. 
o Forslag om å invitere kommunens HR sjef til møte for å orientere om kommunens satsing 

på innvandrere. 
 

10. Eventuelt 
o Referat fra møte i dialogforum sendes til Berit Skaug for videresending til politiske partier. 
o Møtehyppighet. Forslag om å følge møteplan til kommunens råd. Møteplan ut året er 29. 

august, 10. oktober og 21. november 
 

11. Plan for høsten.  
o Gøran orienterer om handlingsplan for trivsel og gode levekår. ( 30 min) 
o invitere kommunens HR sjef til møte for å orientere om kommunens satsing på 

innvandrere. Delvin sender invitasjon.( 20 min) 
o invitere Daniel Bjarmann Simonsen (ny by, ny flyplass) medvirkning, synliggjøring av 

innvandrerbefolkning. Delvin sender invitasjon. ( 20 min) 
o Midler til kompetanseheving. Delvin orienterer. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Lise Henriette Rånes  

 referent  

 


