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Sandnes Innvandrerråd tirsdag 7.6.2016 kl. 17.00-19.00 
Sandnes Rådhus, møterom 1A ved resepsjonen 

Velkomst og besøk 
Marit Klemp Stephansen fra barne- og familieenheten i Sandnes kommune 

forteller om deres arbeid med interkulturelt barnevern. 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 

Godkjenning av protokoll 
6/16 Protokoll fra møte 11.04 – vedlagt på neste side 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes 

Utvalgssaker 
9/16 Godkjenning av innkallingen 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes 

10/16 Gjennomgang av sakskartene for Utvalg for helse- og sosialtjenester (UHS) 08.06.2016 og 

Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) 14.06.2016. Sakskart UHS er vedlagt og sakskart for UKO 

hentes på http://www.sandnes.kommune.no/politikk tidligst fredag 03.06. Utdeles på møtet. 

Vedtak:  

11/16 Høring av planprogrammet for kommuneplanen:  
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/samfunnsplan/Planpr
ogramKommuneplan2019_2035.pdf  
- saksfremstilling lenger nede i dokumentet – leses innen møtet 

Forslag til vedtak: Sandnes Innvandrerråd oversender innspill fra møtet merket 
«Kommuneplan – planprogram» til postmottak@sandnes.kommune.no før 1. august 2016. 

12/16 Fysisk aktivitet og helse for innvandrere, innspill fra Abdel Monim Hussein – innspill gjengitt 

lenger nede i dokumentet 

 Forslag til vedtak: Forslaget fra Abdel Monim Hussein innarbeides i innspillet til planprogram. 

Eventuelt 
 

  

http://www.sandnes.kommune.no/politikk
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/samfunnsplan/PlanprogramKommuneplan2019_2035.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/samfunnsplan/PlanprogramKommuneplan2019_2035.pdf
mailto:postmottak@sandnes.kommune.no%20før
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6/16 Godkjenning av protokoll fra siste møte 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 
Dato:     11.04.2016 kl. 17.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1A 

Arkivsak:    15/00177 
 

Tilstede: Hamidullah Amiri (Ap) fra kl. 18.00, Marianne O. 
Klengsen (Frp), Hilde Sværen Hjulstad (KrF), 
Kyura Yusupov, Piotr Naszydlowski, Gehan 

Skhmot, Abdel Monim Husein 
 

Gjester invitert: Margrethe Sele fra Flyktningeenheten kl. 17.00-
18.00, Harald Nedrelid fra Sandnes 
Læringssenter kl. 18.30-19.00 

 
Møteleder: Marianne O. Klengsen 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

__________ 
 
Før gjennomgang av dagsordenen var lederen av Flyktningeenheten, Margrethe 

Sele, invitert til å orientere om flyktningsituasjonen i kommunen. 
 

Det er i 2016 bosatt 60 flyktninger som har fått innvilget opphold i kommunen. 
Mange nye asylsøkere sitter på asylmottak rundt omkring i landet og venter på 
asylintervju. UDi (Utlendingsdirektoratet) har ansvar for asylsøkerne i denne 

fasen, og mens de er på asylmottak.  
 

IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har ansvar for bosetting av 
flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Disse fordeles mellom forskjellige 
kommuner, og det tilstrebes desentralisering og å unngå utplassering i de store 

byene. Unntak fra dette gjelder asylsøkere som har familiemedlemmer som 
allerede er bosatt i Norge. Da vil en tilstrebe familiegjenforening. Asylsøkere med 

innvilget oppholdstillatelse, binder seg til å bli værende i tildelt kommune de 
første fem årene i Norge. 
 

Det skal bosettes 170 flyktninger i Sandnes, hvorav 50 enslige mindreårige – 10-
15 under 15 år og 35-40 i aldersgruppen 15-18 år. Sandnes tar ikke imot unge 

som trenger døgnlang oppfølging. I tillegg til dette kan det komme overførings-
/kvoteflyktninger som sendes direkte til Norge gjennom FN. 
 

Situasjonen nå er at Sandnes kommune har ledig kapasitet på bosetting av 
flyktninger, men venter på utplassering fra IMDi.  

 
Kommunens avdeling for Levekår har laget en «Strategi for frivillighet», og har 
fått tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til en prosjektlederstilling som skal jobbe 

bl.a. med å få systematisert det frivillige arbeidet som skjer i Levekår. 
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Det er mange frivillige involvert med flyktningarbeidet. Levekår driver egen 

frivilligorganisasjon, og de frivillige bidrar til å spre faktakunnskap om 
flyktningers forhold. Frivilligheten koordineres gjennom: 

 
 Levekår: linda.marthiniussen@sandnes.kommune.no 
 Frivilligsentralen: frivilligsentralen@sandnes.kommune.no 

 Røde Kors Sandnes: https://www.rodekors.no/sandnes 
 Røde Kors Rogaland: https://www.rodekors.no/distriktsider/rogaland 

 
Flyktningeenheten har flyttet til adressen Gravarsveien 36. 
 

__________ 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det var ingen innmeldinger. 
 

Godkjenning av protokoll 
5/16 Protokoll 

 
Vedtak, enstemmig: Protokollen fra forrige møte ble godkjent uten 
kommentarer. 

 

Utvalgssaker  
6/16 Godkjenning av innkallingen 
Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 
 

7/16 Gjennomgang av sakskartene for Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) 
12.04.2016 og Utvalg for helse- og sosialtjenester (UHS) 20.04.2016 

Det er en utfordring at offentliggjøring av sakslister og saksdokumenter til 
utvalgene finner sted bare 10-12 dager før møtene. Når en ønsker å følge de to 
utvalgene UKO og UHS og deres møter ikke ligger i samme uke, så blir det bare 

mulig å sende ut lenke eller liste med sakskart og dokumenter til det første 
møtet. Det andre møtet må innvandrerrådets medlemmer selv oppsøke på 

kommunens hjemmesider www.sandnes.kommune.no/politikk. De politisk 
oppnevnte medlemmene i rådet har fått stilt en iPad til rådighet for å unngå 

behovet for opptrykk av saksdokumenter på papir. Det undersøkes om det er 
mulig å få stilt iPad med programvare til rådighet for de øvrige fire medlemmer 
av rådet. 

 
Det ble drøftet nye rutiner for arbeidet i forkant av rådets møter. Medlemmene 

var innstilt på selv å være mer aktive i innhenting av dokumenter før møtene. 
Hvert medlem kan sende melding til sekretæren i forkant av et møte om hvilke 
saker fra de to utvalgene som ønskes drøftet på møtet. Så lenge det er behov for 

det, vil sekretæren da kopiere opp saksdokumenter for disse sakene til møtet. 
 

Det ble drøftet om det kunne være en mulighet å kommentere saker i etterkant. 
Fra sakskartet for UKO var sakene 17/16, 18/16 og 19/16 av interesse, og fra 
UHS 5/16 og 7/6. 

 
Vedtak, enstemmig:  

mailto:linda.marthiniussen@sandnes.kommune.no
mailto:frivilligsentralen@sandnes.kommune.no
https://www.rodekors.no/sandnes
https://www.rodekors.no/distriktsider/rogaland
http://www.sandnes.kommune.no/politikk
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Sekretæren bes undersøke med Politisk sekretariat om det er mulig å få tildelt 

iPad med programvare til fire medlemmer. 
 

8/16 Fysisk aktivitet og helse for innvandrere, innspill fra Abdel Monim Hussein 
Saken ble utsatt til neste møte på grunn av tidsmangel, men det ble uttalt et 
ønske om å sende et innspill til den kommunale arbeidsgruppen som skal skrive 

en ny plan for folkehelse. 
 

Vedtak, enstemmig:  
Sandnes Innvandrerråd oppfordrer Sandnes kommune til å prioritere å sørge for 
at offentlige svømmehaller og idrettsanlegg har garderobe- og 

omkledningsforhold som legger til rette for bruk av alle, uansett kulturell 
bakgrunn. 
 

Orienteringssaker 
4/16 Prinsippdokument vedrørende folkeavstemming om 
kommunereform behandles av Formannskapet 11.04 og i Bystyret 18.04 

Dette ble ikke gjennomgått. 
__________ 

 

Kl. 18.30 fikk rådet besøk av rektor ved Sandnes læringssenter, Harald Nedrelid. 
Han fortalte om undervisningsprogrammene på læringssenteret. Norskopplæring 

står sentralt for alle elever, men det gis i tillegg grunnskoleopplæring basert på 
den enkelte elevs forkunnskaper. Disse kan strekke fra analfabetisme til høyere 
utdannelse. Det gis opplæring i opptil tre år med tre obligatoriske fag: Norsk, 

matematikk og engelsk. I tillegg kommer naturfag og samfunnsfag. 
 

Innvandrerrådets nestleder skal inngå i samarbeidsgruppen ved læringssenteret, 
og rådet ønsker å legge et møte til læringssenteret ved en senere anledning. 

 
Møtet avsluttet kl. 19.00. 
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10/16 Gjennomgang av sakskart for UHS 

Godkjenning av protokoll 

3/16  Protokoll fra møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 20.04.2016  

Utvalgssaker 

12/16  Omstilling og effektivisering i sykehjem - vurdering av pleiefaktor  

13/16  Revidert program for svangerskapsomsorgen i Sandnes kommune  

Orienteringssaker 

21/16  Veiledende satser for sosialhjelp til boutgifter - justering 2016  

22/16  Omstilling og effektivisering 2016-2019 Sluttrapport  

23/16  Omstilling og effektivisering 2016-2019 - Status per mai 2016  

24/16  Sandnes som Sunn by - rapport 2015 - program 2016  

25/16  Årsrapport SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep 2015  

26/16  Årsmelding Kirkens sosialtjeneste Crux 2015  

27/16  Årsrapport Krisesenteret 2015  

28/16  Status tjenestetildeling - 1. tertial 2016  

29/16  Ernæring og matomsorg i sykehjem  

Eventuelt 

  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014983
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014988
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014984
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014980
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014985
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014986
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014979
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014981
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014982
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014977
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014978
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014987
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Sak 11/12: HØRING AV PLANPROGRAMMET FOR KOMMUNEPLANEN FOR 2019-2035 

Sandnes kommune skal utarbeide en ny kommuneplan for 2019-2035 og dette er en prosess som 

spenner over flere år. Det er forskjellige stadier i planprosessen og det er tidligere i vår vedtatt en 

kommunal planstrategi som har gått igjennom eksisterende planer og pekt på satsingsområder for 

den kommende fire-års perioden. Planstrategien kan finnes lengst nede på denne siden: 

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Styringsdokumenter-og-

planer/Planer-under-arbeid/Kommuneplan-for-Sandnes-2019-2035/ 

En kommuneplan er lovpålagt og skal beskrive hvordan kommunen skal løse sine oppgaver – med 

skoler, omsorg, bymiljø, tjenstyting og mye, mye mer. En kommuneplan skal per definisjon ha tre 

deler: Samfunnsdel, Arealdel og Økonomiplan. Arbeidet med planen vil starte med samfunnsdelen og 

heri beskrives mål for å skape en kommune som lever opp til egne visjoner og som tilrettelegger sitt 

tjenestetilbud på best mulig måte. 

Før man begynner å skrive selve planen så skal man gjøre rede for hvordan arbeidet med planen skal 

forløpe. Det skjer i planprogrammet og dette skal sendes ut på offentlig høring. Det er der vi er nå i 

prosessen, og det er åpent for alle å komme med innspill, men noen – blant andre Sandnes 

Innvandrerråd - får spesiell oppfordring til å utnytte sin mulighet for medvirkning. Man trenger ikke å 

uttale seg om alt, men kan gjerne konsentrere seg om enkelte punkter.  

I planprogrammet som det tidligere er lenket til står det om innvandrerbefolkningen på s. 16: 

«1 av 5 innbyggere i Sandnes er enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. 

Denne delen av befolkningen utgjør en viktig ressurs i kommunen, samtidig som de kan være 

vanskeligere å nå gjennom tradisjonelle medvirkningsopplegg. Det er ønskelig med et eget 

opplegg der denne delen av befolkningen involveres spesielt til å komme med innspill.» 

Arbeidsgruppen som jobber med å skrive kommuneplanen og planprogrammet er ivrige etter å få 
innspill fra innvandrerrådet omkring dette.  

 Har rådet forslag til hvordan man best kan involvere folk med innvandrerbakgrunn i debatt 
om hvordan Sandnes best mulig kan arbeide med integrasjon?  

 Hvilken type møter kan man forestille seg mellom innvandrergrupper og arbeidsgruppen? 

 Er det noen spesielle forutsetninger for å «lokke» innvandrere til medvirkningsmøter? 

 Noen særlig gode møteplasser? 

 Temaer med betydning for innvandrere som bør utredes i forbindelse med 
planprogramarbeidet? 

 Utvidelse av begrepet om universell utforming til også å tilgodese bruk av offentlige bygg og 
anlegg for folk med annen kulturbakgrunn? 

 Annet? 

Det er en stor fordel om rådets medlemmer hver især formulerer innspill skriftlig til møtet. 

På møtet 7. juni noterer sekretæren innspillene som kommer på disse – og andre – spørsmål og 
samler inn skriftlige innspill. Dette legges inn i møteprotokollen som rådets medlemmer får tilsendt 
rett etter møtet. Hvis det ikke kommer innvendinger eller forslag til strykninger/tilføyelser, så sendes 
dette protokollpunktet til arbeidsgruppen for planprogrammet innen høringsfristen 1. august på 
vegne av innvandrerrådet. 

Forslag til vedtak: 
Sandnes Innvandrerråd oversender innspill fra møtet merket «Kommuneplan – planprogram» til 
postmottak@sandnes.kommune.no før 1. august 2016. 

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Styringsdokumenter-og-planer/Planer-under-arbeid/Kommuneplan-for-Sandnes-2019-2035/
https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Styringsdokumenter-og-planer/Planer-under-arbeid/Kommuneplan-for-Sandnes-2019-2035/
mailto:postmottak@sandnes.kommune.no%20før
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12/16 Fysisk aktivitet og helse for innvandrere 

Forslag til drøfting fra Abdel Monim Abdel Hussein 

Å være fysisk inaktiv kan føre til overvekt og sykdommer, dette er i ferd med å bli et stort 

helseproblem. Sandnes kommune burde ha en viktig rolle som tilbyder fleksible aktivitetstilbud 

som er spesielt rettet mot voksne kvinner og menn fra innvandrergrupper. Barn er i større grad 

enn voksne avhengige av lek og aktivitet i skolemiljøet. 

 

Flere av oss har lav inntekt og det koster å være aktive. Det må være lettere å være fysisk aktiv 

i hverdag og uavhengig av været. Idrettslaganlegger og offentlige svømmehallene bør være 

gratis eller ha lav pris og er lett tilgjengelige både fysisk, sosialt og kulturelt. Det må tas hensyn 

til ulike grupper som ikke kan benytte eksisterende tilbud.    
 

Forslag til vedtak: Forslaget fra Abdel Monim Hussein innarbeides i innspillet til planprogrammet. 

 


