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Dialogforum: Referat fra møte 29.8.17 

 

 

Dato: 29.8.2017 Møtestart: 
16.00-

18.00 Sted:  Teamgården. 

 

Til stede: 

Lida Zulgei, Jonny Gulbrandsen, Øystein Mathisen, Lars Christensen, Miguel Angel 

Gutierrez Gastro, Rowena Daliva Ryvold, Joanna Skowron, Delvin Choly , Tomas 

Lopez, Lise Henriette Rånes og Gøran Raade-Andersen. 

 

Meldt frafall: 

Valeria Orudzheva, Malik Iramghan og Ida G. Johnsen. 

 

 

Sak nr Sak/tema  Ansvar/frist 

1 Godkjenning av referat fra 6 juni. 

- Referat godkjennes. 

 

2 Presentasjon av Mangfoldskoordinator (MK). 

- Avklaring av MK rolle i dialogforum. Næring og 

utviklingsavdelingen (NU) er sekretariat for 

Dialogforum. MK sender ut møteinnkalling med 

saksliste. Aktuelle saker må meldes inn snarest og 

senest en uke før neste dialogforum. MK følger 

opp/etterspør utfall i saker som er fordelt.  

Merethe Wie 

Sandbakk 

Dato:   .............................................................. 31.08.2017 

Saksbehandler:   ............................ Merethe Wie Sandbakk 

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

Deres ref.:   ............................................................... «Ref» 

Løpenr.:   .........................................................49982/2017 

Saksnr./vår ref.:   ..............................................2017/15874 

Arkivkode:   .................................................................. 033 
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- Angående nettsiden (Mangfold/Næring og 

utviklingsavdelingen/Bodø kommune): 
MK skal jobbe med nettsiden og innhente 

forslag/ideer hos DF.  

Forslag fra NU: 

• Oppdatering av deltakerlisten i DF samt 

presentasjon med bilde av alle representantene. 

MK lager mal og sender ut til hver enkelt.  

• Referat fra DF legges ut på nettsiden.  

• Møtekalender opprettes. 

• Aktuelle tema og presentasjoner. 

• Informasjon om Tilskudd til lokale 

innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i 

lokalsamfunnet. 

 

3 Orientering om Demokratiprosjektet. 

- Joanna Skawron sitter i prosjektgruppen for 

demokratiprosjektet.  

http://politikk.bodo.kommune.no/demokratiprosjektet

/category10097.html 

DF ønsker å bli et mangfoldsråd. Demokratiprosjektets 

innstilling går mot en anbefaling om opprettelse av råd, 

men det er ikke avklart om det skal være et mangfoldsråd 

eller innvandrerråd.   

 

Joanna Skawron 

4 Orientering om handlingsplan for trivsel og gode levekår.  

Orientering om Nærmiljøprosjektet. 

-Innspill DF: Minoritetshelse forslås tatt inn i planen.  

Nærmiljøprosjektet – Rensåsparken skal oppgraderes 

og du kan være med å bestemme. 

http://bodo.kommune.no/forside/na-skal-parken-

oppgraderes-og-du-far-vare-med-a-bestemme-

article69114-6.html 

-Innspill fra DF:  

Hvordan nå ut til borgere som ikke er på sosiale medier 

eller kan Norsk? 

Viktig å spre informasjon i eget miljø. For en del er det 

lettere å uttrykke seg muntlig enn skriftlig. Tipstelefon? 

Kommunen ønsker å styrke demokratiet gjennom 

medvirkning og jobber med å nå ut til alle borgere i 

samfunnet.  

Gøran Raade-

Andersen, 

folkehelse-

koordinator. 

http://politikk.bodo.kommune.no/demokratiprosjektet/category10097.html
http://politikk.bodo.kommune.no/demokratiprosjektet/category10097.html
http://bodo.kommune.no/forside/na-skal-parken-oppgraderes-og-du-far-vare-med-a-bestemme-article69114-6.html
http://bodo.kommune.no/forside/na-skal-parken-oppgraderes-og-du-far-vare-med-a-bestemme-article69114-6.html
http://bodo.kommune.no/forside/na-skal-parken-oppgraderes-og-du-far-vare-med-a-bestemme-article69114-6.html
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5. Politikerens hjørne. 

OKK møte 30.8. Orientering om saksfremlegg: 

Tjenesteanalyse av kommunens introduksjonsordning for 

bosatte flyktninger for årene 2013-2015 . Rådmannens 

forslag til innstilling: 

http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-

bodo/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=49&instance=0 

 

Øystein Mathisen. 

6.  Møtekalender for høsten: 

19 september kl. 16.00-18.00 

10 oktober kl. 16.00-18.00 

21 november kl. 16.00-18.00. 

Sted: Temagården.  

 

 

 

 Plan for høsten (ref.sak. 6 juni). 

Orientering: 

- Invitere kommunens HR sjef Anne-Line Bosch 

Strand for å orientere om kommunens satsning på 

innvandrere.   

- Invitere Daniel Bjarmann Simonsen (ny by, ny 

flyplass) for medvirkning, synliggjøring av 

innvandrerbefolkningen.  

- Orientering av midler til kompetanseheving.  

 

 

Delvin Chooly 

  

Orientering: 

 

Politi skal ha møteinnkalling fremover. 

Navn: Tor Håvard Berntzen 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Merethe Wie Sandbakk  

 referent  

 

 

http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-bodo/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=49&instance=0
http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-bodo/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=49&instance=0


 Dialogforum: Referat fra møte 29.8.17 4 av 4 

 

 


