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Referat fra Dialogforum 20 mars. 

 

Sted: Teamgården. 

Kl.: 16.00-18.00 

 

Til stede: Tomas Lopez, Lida Zulgei, Miguel Gutierrez Castro, Lars Christensen, Jonny 

Gulbrandsen, Øystein Mathisen, Joanna Skowron, Per Sverre Steinbakk og Merethe Wie Sandbakk.  

 

Permisjon: Delvin Chooly. 

 

Meldt frafall: Jirda Ali Abdi, Rowena Daliva Ryvold, Ida G. Johnsen, Valeria Orudzheva. 

Ikke møtt: Iramghan A. Malik. 

 

1. Vara innkalt Ola Smedplass, men møtte ikke.  

 

 

Saksliste: 
 

1. Godkjenning av referat fra 16. januar. 

Beslutning: Vedtas. 

 

2. Politiet v/Per Sverre Steinbakk. 

- informasjon om omorganisering i politiet, muligheter og utfordringer knyttet til dette.  

- kriminalitet: Svært liten kriminalitet der innvandrere er involvert – ingen gjenger, ingen farlige 

miljøer - mener det skyldes at det jobbes godt med integrering i kommunen.  

- rusrelatert vold er det som ligger høyest i Bodø.  

 

Bruk av digitale verktøy hos politiet: Finnes over 50 skjemaer som gjelder for å søke opphold. 

Innvandrere har utfordringer både språkmessig og med forståelse av innholdet i søknadene. Det er 

behov for hjelp til utfyllelse av skjemaene. Politiet har ikke, det er lang venteliste, noe bør gjøres. 

Det drøftes hvordan frivilligheten kan bidra inn i dette arbeidet. Politiet kan bidra med opplæring.  

Tidligere bidro internasjonalt senter med slike oppgaver. 

 

 

Dato:  ........................................................ 22.03.2018 

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

Telefon direkte:   ....................................... 41 68 04 46 

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

Løpenr.:   .................................................. 23199/2018 

Saksnr./vår ref.:   .......................................... 2018/362 

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



 

 Referat fra møte 20 mars 2 av 3 

 

 

Undersøke med andre kommuner hvordan de løser dette problemet. 

Ansvar: Tomas Lopez undersøker med Stavanger kommune og deres pågående prosjekt som pågår 

for å løse de utforingene som beskrives her.  

 

Det er økning i antall narkotikasaker blant unge. Stoffer som Cannabis, hasj, MDMA, ecstasy 

(partydop, syredop) er mye brukt. Syntetiske stoffer er i omløp og er svært farlig. Stoffet kan 

bestilles på nettet, lett tilgang blir er et stort problem blant unge. Politiet er ute på skolene og jobber 

aktivt med forebygging, deltar også på foreldremøter for å gi informasjon og øke kunnskapen blant 

foreldre. U18 bidrar inn i dette arbeidet.  

Viktig med holdningsskapende arbeid – ungdommene blir påvirket av legalisering som skjer i andre 

land og informasjon som ufarliggjør bruken av rusmidler.  

Politiet kan kontaktes for å gi informasjon til innvandrerorganisasjoner.  

  

3.  Polsk- Norsk forening v/Joanna Skowron. 

- informasjon om prosjektet: Norsk for arbeidsinnvandring i samarbeid med UIN der det skal gis 

norskundervisning på alle nivå. Innvilget 855 000 kr. til prosjektet gjennom Kompetanse Norge 

 

4. Politisk hjørne. 

Informasjon om sak; Alle 4. klassinger får bruke badeland 12 ganger i året. Svømmeopplæring. 

Saken er under behandling.  

Europeisk kulturhovedstad. Kulturplan. Bystyret 22 mars 

 

5. Informasjon fra Mangfoldskoordinator. 

- Barnas internasjonale dag. 

- Innspillsmøte IMDi – invitasjon kommer. 

- Røde kors planlegger kurs for å gi gratis norskopplæring til alle innvandrere.  

 

Anbefaler alle å sjekke ut Tilskuddsportalen 

Alle frivillige organisasjoner har fått tilbud om kurs/opplæring av kommunen i februar.  

Bodø kommune har abonnert ut året på portalen. Her kan ansatte i kommunen og medlemmer av 

frivillig virksomhet logge seg på som bruker. Portalen inneholder oversikt over de fleste 

tilskuddsmidler det kan søkes om.   

 

6. Eventuelt. 

Internasjonalt senter avvikles 1. juni – Lars Christensen informerer.  

 

 

Annet:  

 

Politiet ønsker å delta på møtene i dialogforum. Dette vurderes som svært nyttig for begge parter. 

Innkalling vil bli sendt til Tor Håvard Bentzen og Per Sverre Steinbakk.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Merethe Wie Sandbakk  

 Mangfoldskoordinator  

https://www.kompetansenorge.no/
http://einnsyn.bodo.kommune.no/eInnsyn-bodo/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=124
TaeJpf-B2gIVRl8ZCh3B2g06EAAYASAAEgI3BvD_BwE#/1033
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 

Kopi til: 

tor.havard.bentzen    

 

 

 

 

 

 


