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Referat fra møte 16. januar 

Til stede: 

Thomas Lopez (møteleder), Lida Zulgei, Rowena Daliva Ryvold, Miguel Gutierrez 
Castro, Valeria Orudzheva, Lars Christensen, Jonny Gulbrandsen, Ida G. 
Johnsen, Bishnumaya Adhikari, Merethe Wie Sandbakk. 
 

Meldt frafall: Delvin Chooly, Øystein, Mathisen, Joanna Skowron. 

Ikke møtt: Iramghan A. Malik.  
 

 

 

Sak nr Sak/tema  Ansvar/frist 

1 Godkjenning av referat fra 17. oktober. 

Rettelse: Valeria Orudzheva var til stede på møte. 

Beslutning: Godkjennes.  

 

2 Møteplan for 2018. 

Beslutning: 16. jan, 20. mars, 17. april og 29. mai. Datoer for 

siste del av halvåret settes på møte 29 mai.  

 

 

3 Oppsummering av referater for 2017 

Gjennomgang av referat for 2017 er gjort i eget møte. Referat 

fra dette møte vil bli sendt ut til alle medlemmer av DF. 

Thomas Lopez 

4 Årsplan 

Barnas internasjonal dag 1 juni (2 juni)  – DF ønsker å bidra i 

planleggingen. - Det planlegges at Polsk-Norsk forening skal 

gjennomføre arrangementet i samarbeid med kommunen.  

Beslutning: DF tas med i planleggingen. Det er mulig for andre 

frivillige organisasjoner å samarbeidet med gjennomføringen av 

dagen. Det kan søkes tilskuddsmidler for gjennomføring av 

NU/DF/MK 
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arrangementet. Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og 

frivillig virksomhet i lokalsamfunn 

 

Internasjonal uke – Ansvaret ligger hos politisk sekretariat. Det 

foreligger ingen informasjon pr. d.d. om hvordan arbeidet skal 

organiseres. DF ønsker å bidra inn i dette arbeidet, eventuelt 

sitte i en eventuelt arbeidsgruppe. 

Beslutning: Tilbudet/ønske meldes inn til Morten Mossin.  

 

Rutiner for Informasjon som skal til de ulike 

innvandrerorganisasjonene må bedres.  

Angående lokaler: Viktig tema også for 2018. Tematikken 

jobbes med i kommunen. DF fortsetter med å påvirke dette 

arbeidet da det er behov for leie av gratis lokaler.  

Tilskuddsordning: Ønskelig at det gis større beløp til 

driftstilskudd til de ulike organisasjonene.  

Avklaring: Tilskudd gis etter rammeverk og kriterier som følger 

av tilskuddsordningen.  

Informasjon: Det kan søkes om tilskudd til ulike 

arrangementer/aktiviteter gjennom tilskuddsordning ved 

oppvekst- og kulturavd.: Tilskudd til arrangementer 

Behov for leksehjelp: DF skal kartlegge behov og tilbud i 

kommunen. Det er kjent at Røde kors tilbyr leksehjelp. 

Behov for norskopplæring for innvandrere (gratis) – 

Tematikken er fortsatt nødvendig og viktig i 2018. 

Pilotkommunesatsingen som gjelder rekruttering og 

kvalifisering av innvandrere til arbeid innen helse og omsorg 

som kommunen skal i gang med, tar med tematikken i 

arbeidsgruppen.  

Kulturtilbud Stormen: kulturtilbudet er lite rettet mot 

innvandrere i kommunen. 

Beslutning: DF kartlegger/sjekker tilbud om det treffer bredt, og 

tar kontakt med Stormen for å drøfte dette. MK har sendt 

henvendelse til kultursjef Arne Vinje om hvordan de ivaretar 

tilbud til innvandrerbefolkningen i kommunen. Tematikken er 

tatt med i kommunens planverk.  

 Kulturplan 2018-2027, høringsutkast 

 

Norsk – Russisk forening: Informerer om ulike kurs 

organisasjonen har og ønsker å ha. Foreslår et samarbeid med 

de andre innvandrerorganisasjonene med hensyn til å leie inn 

forelesere til de ulike temaene som det er behov for.  

Beslutning: Representantene fra de ulike 

innvandrerorganisasjonene tar dette videre med sine org.  

http://bodo.kommune.no/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/category8058.html
http://bodo.kommune.no/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/category8058.html
http://bodo.kommune.no/tilskuddsordninger/category2346.html
http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Filer/2017/Kulturplan.pdf
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5 Forberedelser hvis DF blir råd – valg: Ikke vedtatt enda og 

derfor vanskelig å si noe konkret. Valg gjøres sannsynligvis ut 

fra en modell som eldrerådet. Hvis det blir et flerkulturelt råd 

får man noen måneder på seg for å få dette i orden.  

Beslutning: Avventer til mer informasjon om saken foreligger. 

 

6 Gjennomgang av eksisterende innvandrerorganisasjoner i 

kommunen:  

Finnes ingen offisiell liste/oversikt over dem. MK lager en 

oversikt over de org. kommunen har og sender ut til DF 

representanter. Se vedlagt epost. 

MK 

7 Politisk hjørne: 

Saksliste formannskapet 25.1. 

Møte komite for oppvekst og kultur 24.1.  

PS 18/1 «Bodø-modellen» - tiltak for svømmeopplæring. 

Møte komite for Helse, Omsorg og Sosial 24.1.  

 

 

 

8 Informasjon fra Mangfoldskoordinator (MK) 

- Pilotkommunesatsingen – status 

- Prosjekt SAMMEN , SOS Barnebyer  

- Byforsk  programmet – Samarbeidsavtale  

- Aktiv Bodø – portal – lansering 

- BUA dag – slutten av februar/start mars 

- Opprettelse av nettportal – Røde kors 

- Mat i Skola – jobbes med temaet i samarbeid med 

folkehelsekoordinator 

- Sosial ulikhet i helse – kommer i politisk sak til 

våren/bistår folkehelsekoordinator 

MK 

9 Eventuelt 

Miguel informerer om tjenesten som finnes på denne linken: 

https://younite.teliacompany.net/ 

Det er ønskelig at DF har fokus på tematikken som omhandler 

at mange med innvandrerbakgrunn står uten arbeid.  

Det er ønskelig at politiet inviteres inn til neste møte som er 20 

mars. Undertegnede har kontaktet politiet som gjerne stiller på 

møte.  

Tema: Hvordan er det i byen, lokale utfordringer? 

Digitalisering, behov for veiledning.   

 

 

MK 

http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-bodo/Dmb/ShowDmbDocument?mId=117&documentTypeId=MI
http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-bodo/Dmb/ShowDmbDocument?mId=115&documentTypeId=MI
http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-bodo/Dmb/ShowDmbDocument?mId=116&documentTypeId=MI
https://younite.teliacompany.net/
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Med hilsen 

 

 

 Merethe Wie Sandbakk  

 referent  

 

Kopi: Tor Håvard Bentzen    

 

 

 


