
Side 1 
 

Sandnes Innvandrerråd tirsdag 23.04.2019 kl. 18.00 
Nytt rådhus, møterom 2F – opp trappen og til venstre 

 

Eventuelt 

Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.03.2019. 
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

s. 2-3 

Behandlingssaker 
SAK  Vedlegg 

11/19 Godkjenning av innkallingen. 
 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

 
12/19 

 
Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 
24.04.2019 kl. 17.00. Må lastes ned fra denne lenken: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Boards/Details/15024051 

Forslag til vedtak:  

 

   

13/19 
 

Veien frem mot kommunevalg og nyvalg av innvandrerrepresentanter til 
innvandrerrådet. Gjennomgang av invitasjon til innvandrerorganisasjoner 
om innsending av kandidater til nytt råd 2019-2023. Fremlegg av 
fremdriftsplan. 
 

Forslag til vedtak: Fremdriftsplanen for arbeidet godkjennes. 
 

Eget 
vedlegg i 
meldingen 
 

14/19 Innspill fra Hilde Sværen Hjulstad 

• Kan innvandrerrådet bidra til økt andel av innvandrere som tar del 
i valget? 

• Skal innvandrerrådet ta initiativ til å samle politikere og 
innvandrerorganisasjoner til et informasjonsmøte? 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

   
   

Eventuelt  

  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Boards/Details/15024051


Side 2 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     04.03.2019 kl. 18.00 
Sted:     Sandnes nye rådhus møterom 3 I 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Marianne O. Klengsen (Frp), Hilde Sværen 

Hjulstad (KrF), Abdel Monim Hussein, David 
Yang, Piotr Naszydlowski, Renukadevi Anandhan 

for Skhmot, Jens Thordal 
 

Forfall: Gehan Skhmot og Hamidullah Amiri (Ap) 
 
Møteleder: Marianne O. Klengsen (Frp) 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

________________________________________________________________ 
 

Innmeldinger til Eventuelt 
Ingen 

 

Godkjenning av protokoll 
1/19 Protokoll fra møte 05.12.2018 

Som et vedlegg til protokollen var det lagt inn en kopi av den SWOT-analysen 

som ble foretatt på møtet i desember. De medlemmer som hadde forfall på 

møtet 05.12. ble informert om hvordan analysen ble laget.  

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent. 

 

Utvalgssaker  
6/19 Godkjenning av innkallingen 

 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

 

7/19 Forslag til Sandnes kommunes Kulturpris 2019 

Det kom ikke inn konkrete forslag om kandidater som skulle innstilles av 

innvandrerrådet. Den nye Integreringsprisen dekker innvandrerrådets behov for 

å hedre innsats for forbedret integrering av innvandrere. Hvis noen av rådets 

medlemmer ønsker å innstille en kandidat så er dette fullt mulig. Frist: 1. april. 

Vedtak, enstemmig: Rådet tar dette til orientering. 

 

 

8/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for kultur og oppvekst 

05.03.2019. 

Rådet gjennomgikk orienteringssaken om levekårsundersøkelsen og merket seg 

særlig de store forskjellene mellom innvandrerandel av befolkningen i forskjellige 

områder i kommunen. Andelen varierte mellom ca. 5 % og 40 %. Det skjer med 



Side 3 
 

andre ord en fortetning av andelen innvandrere i forskjellige bydeler. Rådet 

hadde ikke kommentarer til andre saker. 

Vedtak, enstemmig: Rådet tar sakskartet til orientering. 

 

 

9/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 

06.03.2019. 

Rådet gjennomgikk sakskartet, men hadde ingen kommentarer til dette. 

Vedtak, enstemmig: Rådet tar sakskartet til orientering. 

 

 

10/19 Veien frem mot kommunevalg og nyvalg av innvandrerrepresentanter til 

innvandrerrådet. 

 

Vedtektene for innvandrerrådet ble gått igjennom, med særlig fokus på §§ 2 og 

3 om valg til rådet og om rådets oppgaver. Det ble drøftet om antallet av 

medlemmer skulle foreslås økt og om oppgavene skulle revurderes. §3, punkt 

4.: Innvandrerrådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen.  

 

Det skal sendes ut oppfordringer til å innstille kandidater til det nye rådet i 

forkant av kommunevalget. Det skal arrangeres et møte i august med alle 

innmeldte kandidater og samtidig gis mulighet for melde inn nye kandidater på 

dagen. Sittende innvandrerråd skal deretter møtes, gå gjennom listen med 

kandidater og gi rådets anbefaling til valgnemnda av fire medlemmer av rådet og 

fire personlige varamedlemmer. 

 

Det ble pekt på viktigheten av å øke andelen av innvandrere som avgir stemme i 

kommunevalget. 

 

Vedtak, enstemmig: Det ble avtalt at rådets medlemmer skulle sende 

endringsforslag til §§ 2 og 3 på e-post til alle rådets medlemmer i forkant av 

neste møte, 23.04., slik at sekretæren kan ta med forslag til saksfremlegg på 

møtet. 

 

 

Eventuelt 
Ingen innspill. 

 

Neste møte 
Mandag 23. april 2019 kl. 18.00 i det nye rådhuset. 

 

 


