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Sandnes Innvandrerråd mandag 24.10.2016 kl. 17-19 
Sandnes Rådhus, møterom 1A ved resepsjonen 

 

Formøte 
Kl. 17.00 møter Kristina Ehrenberg-Rasmussen fra Samfunnsplan for å orientere 

om arbeidet med å skape medvirkning fra innvandrere i den nye kommuneplanen. 

 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 

Godkjenning av protokoll 
8/16 Protokoll fra møte 29.08 – vedlagt på side 2-4 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

Utvalgssaker 
19/16 Godkjenning av innkallingen 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

20/16 Møteleder orienterer 

 Oppfølging av innlegget til Kristina Ehrenberg-Rasmussen – møte/vandring 13.12.? 

 Referat fra Nasjonal integreringskonferanse i Oslo 18.10. 

 Bør innvandrerrådet ha flere medlemmer? (Krever vedtektsendring i Bystyret) 

 Studietur til Stavanger for å møte Stavanger Innvandrerråd? 

Forslag til vedtak:  

1. Sandnes Innvandrerråd tar på seg et medansvar for medvirkningsarbeidet omkring 

den nye kommuneplanen og stiller på møte i desember. Nærmere dato fastsettes 

snarest. 

2. Sekretæren bes prøve å få til en avtale med Stavanger Innvandrerråd om et møte i 

januar 2017. 

 

21/16 Oppnevning av kandidater til Sandnes kommunes innsatspokal 2016. Alle kan foreslå 

kandidater og rådets medlemmer oppfordres til å gjøre dette. Bakgrunn. 

Forslag til vedtak: Sandnes Innvandrerråd innstiller _______________________ som 

kandidat til innsatspokalen. 

 

22/16 Gjennomgang av forslag til høringssvar vedrørende endringer i trygderegelverket i lys av 

asylsøkersituasjonen. Katharina Hovland fra Levekår har bedt om en uttalelse fra 

innvandrerrådet til saksbehandlingen i Utvalg for helse- og sosialtjenester. Vedlegg side 5-9. 

Forslag til vedtak: Sandnes Innvandrerråd gir sin tilslutning til høringssvaret. 

 

23/16 Gjennomgang av det øvrige sakskartet for Utvalg for helse- og sosialtjenester (UHS) 

26.10.2016. Sakskart UKO er vedlagt, side 10, og det er viktig å huske på at sakspapirer til 

hver enkelt sak kan hentes frem ved å holde markøren over sakstittelen og så trykke 

CTRL+klikk.  

 Forslag til vedtak: Sakskartet tas til orientering. 

 

Eventuelt 
 

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Kultur-og-byutvikling/Kultur-og-fritid/Tilskudd-2016/Sandnes-kommunes-innsatspokal/
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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 
Dato:     29.08.2016 kl. 17.00 

Sted:     Rådhuset, møterom 1A 
Arkivsak:    15/00177 
 

Tilstede: Hamidullah Amiri (Ap), Marianne O. Klengsen 
(Frp), Piotr Naszydlowski, Abdel Monim Hussein, 

Renukadevi Anandhan for Skhmot, David Yang 
for Yusupov 

 

Forfall: Gehan Skhmot, Hilde Sværen Hjulstad (KrF), 
Kyura Yusupov 

 
Møteleder: Hamidullah Amiri 
 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
__________ 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Hamidullah Amiri: Svømmeopplæring 

 

Godkjenning av protokoll 
7/16 Protokoll fra møtet 07.06.16 

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

 

Utvalgssaker  
13/16 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

14/16 Orientering fra rådets leder 

Hamidullah Amiri poengterte viktigheten av arbeidet i rådet, og at rådet måtte være inkluderende. 

Han meldte om at høsten for hans vedkommende kan bli særlig travel for ham, og at det ville kunne 

komme forfallsmeldinger fra ham til de to siste møtene i 2016. Skjer dette så vil hans vara bli innkalt 

og nestleder overtar møteledelsen.  

 

15/16 Rådets arbeidsform 

Leder pekte på følgende regler for arbeidet i rådet: 

 Medlemmene må stille forberedt på møtene og presist til avtalt tid 

 Forslag fra medlemmer til saker som rådet skal ta stilling til fremlegges skriftlig 

 Ved forfall, gi beskjed til sekretæren i god tid 

 Eventuelle innsigelser til arbeidsformen bør diskuteres internt i rådet 

 Viktig med god møteledelse, slik at møtene drives mest mulig effektivt 
 

Leder tok opp spørsmålet om anskaffelse av iPad til de av rådets medlemmer som ikke har fått en 

utlevert i forbindelse med andre politiske verv. Sekretæren bes om å fremme en sak til politisk 

behandling om innarbeiding av denne kostnaden i Økonomiplanen for 2017-2020. 

 

16/16 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) 30.08.2016 
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Det var to saker som ble drøftet av rådet, sak 44/16 «Kvalitetsmelding for Sandnesskolen 2016» og 

45/16 «Resultatvurderinger 2015 – Sandnesskolen». Rådets leder er også medlem av UKO og det ble 

utarbeidet innspill til hver av sakene som leder kunne ta med til møtet i UKO. Det gjaldt følgende:  

 

«Kvalitetsmelding for Sandnesskolen 2016 

Sandnes Innvandrerråd har i møte 29. august gått igjennom kvalitetsmeldingen. Det er tydelig at det 

utføres et godt arbeid med elevenes læringsmiljø.  

 

Trivselen er tilfredsstillende og på vei oppover, og arbeidet mot mobbing på skolene viser en 

markant fremgang siden 2012. Indikatoren for mobbing er 4,8 hvor 5,0 vil svare til ingen mobbing. 

Dette er i god utvikling, men ikke helt i mål enda. Sandnes Innvandrerråd oppfordrer skolene til å 

fortsette det gode arbeidet og bevare en null-visjon for forekomsten av mobbing.» 

 

«Resultatvurderinger 2015 – Sandnesskolen 

Sandnes Innvandrerråd har sett på resultatvurderingene og kunne ønske større klarhet i 

formuleringen av rapportene. Som eksempel pekes det på en tekst på side 104 vedrørende 

sykefravær på Høyland Ungdomsskole. Her er følgende kommentarer til tabellen: 

 

«Det er et begrenset antall elever som står for en større del av fraværet.» 

«For noen spiller hjemmeforholdene inn.» 

«Enkelte elever med utenlandsk bakgrunn har utfordringer med fravær.» 

 

Hva er sammenhengen mellom de tre utsagn? Hva er utfordringene for elever med utenlandsk 

bakgrunn? Det ville formodentlig være like sant å si: «Enkelte etnisk norske elever har utfordringer 

med fravær.» 

 

Sandnes Innvandrerråd oppfordrer skolene til å utarbeide en rapportering som kan skape overblikk 

over sammenhengen mellom fravær, hjemmeforhold, etnisk bakgrunn og mobbing eller annen sosial 

utestenging.» 

 

Dessuten ble sekretæren bedt om å skaffe opplysninger til neste møte om kommunens årlige 

budsjett for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Det ble også fra et medlem fremsatt 

ønske om at innvandrerrådet skal arbeide for å fremme et forslag om å innføre opplæring i kinesisk i 

skolen/den videregående skolen. 

 

Vedtak, enstemmig:  

Rådets leder formidler innspillene fra innvandrerrådet på UKOs møte 30.08.2016. 

 

17/16 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for helse- og sosialtjenester (UHS) 07.09.2016 

Det hadde vært begrenset anledning til å gjøre seg kjent med sakskartet, da dette ikke kunne sendes 

ut sammen med øvrige saksdokumenter. Den viktigste saken var 15/16 «Boligsosial handlingsplan». 

Det ble opplyst at denne skulle opp til behandling i andre utvalg og endelig i Bystyret, slik at det ville 

komme senere anledning til å komme med innspill. 

Vedtak, enstemmig:  

Eventuelle innspill til «Boligsosial handlingsplan» tas opp på neste møte. 

 

18/16 Orientering fra sekretæren om integreringskonferanse i Oslo tirsdag 18. oktober 

Det er utsendt forvarsel om at den nasjonale integreringskonferansen skal finne sted den 18. oktober 

i Oslo. Det var sendt ut kopi av referat fra innspillsmøter som har vært avholdt forskjellige steder i 
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landet i løpet av våren, og det var tydelig at de utfordringer som oppleves med integreringsarbeid i 

Sandnes også går igjen i resten av landet. Programmet foreligger ikke enda, men skal bli tilgjengelig i 

løpet av uke 36. 

 

Sekretæren opplyste at Kultur vil betale reisekostnader og eventuell konferanseavgift for to 

medlemmer fra innvandrerrådet – forhåpentligvis frem og tilbake på dagen. Det ble foreslått at et 

medlem utpekt fra de politiske partiene og et medlem utpekt av innvandrerorganisasjoner skulle få 

reise. Marianne O. Klengsen og Piotr Naszydlowski ble valgt, men bekrefter først når programmet 

foreligger og det er klarlagt at de kan reise. 

 

Vedtak, enstemmig:  

Sekretæren sender ut program for konferansen så snart det foreligger. 

 

Eventuelt 
Rådets leder ba sekretæren utrede om det kan avsettes midler i økonomiplanen til 

svømmeopplæring for innvandrerkvinner. 
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Arkivsak-dok. 16/08964-2 

Saksbehandler Katharina Hovland 

 
Behandles av 

Sakstype Møtedato 

Sandnes Innvandrerråd Behandling av 
utvalgssak 

24.10.2016           

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker            

   

Høringssvar - Forslag til endringer trygderegelverket i lys av 
asylsøkersituasjonen  

1. Bakgrunn: 
I en tid med stor tilstrømning av asylsøkere og migranter til Europa 

ønsker regjeringen å gjennomgå og vurdere utformingen av norske 
velferdsordninger. Regjeringen varslet derfor allerede i Prop. 1 S Tillegg 1 

(2015–2016) at den ville utrede nærmere en rekke spørsmål knyttet til 
trygderettighetene til asylsøkere og flyktninger.  

I dette høringsnotatet fremmer Arbeids- og sosialdepartementet, i samråd 
med Barne- og likestillingsdepartementet, forslag til flere endringer i 

folketrygdloven med tilhørende forskrifter, kontantstøtteloven og lov om 
supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. 

 
Målsettingene med endringene er at Norge skal ha tilstrekkelige og 

forsvarlige ordninger for dem som får oppholdstillatelse. Samtidig er det 
viktig at norske velferdsordninger ikke er slik innrettet at de fører til 

vridninger i migrasjonsstrømmene, ved at de i seg selv gir asylsøkere 

insentiver til å velge Norge som destinasjonsland. Ordningene må både 
oppleves som, og reelt være, rettferdige, bærekraftige og 

hensiktsmessige. Ordningene må også i størst mulig grad likebehandle 
flyktninger og norske statsborgere med hensyn til trygderettigheter. 

Ordningene må ikke undergrave arbeidsinsentivene til dem som får 
opphold i Norge. 

 
Departementet har lagt tre hovedprinsipper til grunn: 

 Likebehandling 
 Arbeidsinsentiver 

 Kostnadsplassering (unngå at innstramning i statlige ordninger 
medfører økt sosialhjelp for kommunene) 

 
Endringene som foreslås i høringen kan deles inn i to kategorier -:  

 Enkelte særbestemmelser for fastsetting av trygdetid for flyktninger 

eller asylsøkere som får opphold i Norge foreslås avviklet  
 Endring (i hovedsak skjerping) i «botidskrav» som gjelder alle som 

flytter til Norge.  
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2. Foreslåtte tiltak: 
Alderspensjon og uføretrygd 
Det foreslås at disse ordningene, som automatisk gir personer med 

flyktningstatus fulle minsteytelser fra folketrygden som om de har bodd i 
Norge hele livet, erstattes av ordningen med supplerende stønad. En slik 

løsning forutsetter at det innenfor ordningen med supplerende stønad 
innføres en ny ytelse for uføre flyktninger under 67 år. Supplerende 

stønad er en behovsprøvd ordning utenfor folketrygden, som gis uten 

forsørgingstillegg.  
De økonomiske konsekvensene er usikre, men det anslås innsparing på 7 

millioner det første året, økende til full virkning i 2060 med innsparing 
mellom 2,2 og 4,2 milliarder. Innsparingene kommer som følge av at 

supplerende stønad er en behovsprøvd ordning uten forsørgingstillegg. 
 

Andre særskilte ytelser 
Folketrygdloven har også andre særskilte bestemmelser for flyktninger. 

Bestemmelsene innebærer at det ses bort fra lovens ordinære krav til 
botid for rett til ytelser og eventuelt også for beregningen av ytelser. 

Dette gjelder ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, 
arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor eller far, stønad for å 

kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i 
dagliglivet og grunn- og hjelpestønad. Dette er mindre ytelser i antall 

personer og utgifter. 

 
Særordningene for arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor eller far, 

stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og 
funksjonsevnen i dagliglivet og grunn- og hjelpestønad foreslås ikke 

videreført. Med hensyn til ytelser til gjenlevende ektefelle og 
barnepensjon foreslås det at særordningene foreløpig videreføres. 

Anslått innsparing er 30 millioner første år stigende til mellom 190 og 440 
millioner i 2016. 

 
Botidskrav 

For rett til en rekke av folketrygdens ytelser stilles som nevnt, i 
varierende grad, krav om en viss forutgående botid. Det foreslås å heve 

kravet for rett til pensjoner, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger fra tre 
til fem år. For rett til stønad til enslig mor eller far foreslås det også å 

heve kravet fra tre til fem år. For kontantstøtte, hvor det i dag ikke stilles 

krav til botid, foreslås det innført et krav om fem års botid. På den annen 
side foreslås det etter en nærmere vurdering å oppheve det gjeldende 

botidskravet for rett til stønad for å kompensere for utgifter til bedring av 
arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet (hjelpemidler). 

Botidskravene gjelder for alle medlemmer av folketrygden, og altså ikke 
bare flyktninger. 

 
Førsteårseffekten er anslått å være en innsparing på om lag 150 millioner 

kroner, forutsatt at de særskilte bestemmelsene for flyktninger ikke 
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videreføres. Grove anslag viser at ved full effekt i 2060 vil tiltaket kunne 

gi en innsparing på et sted mellom 650 millioner og 950 millioner kroner.  
 

Det er stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om hvordan utbetalingene av 
økonomisk sosialhjelp vil påvirkes av å øke botidskravet for trygdeytelser. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet antar for alderspensjonens del at 
konsekvensene for de kommunale sosialhjelpsbudsjettene vil være 

tilnærmet null, da den aktuelle persongruppen vil ha krav på supplerende 
stønad. For uføre og etterlatte anslås utgiftsøkningen over kommunale 

sosialhjelpsbudsjetter å tilsvare om lag 20 prosent av innsparingene for 
trygdeordningene. For de øvrige ytelsene, antas det at økningen i utgifter 

til økonomisk stønad kan variere i intervallet fra tilnærmet ingen økning 
og helt opp mot en økning tilsvarende 80 prosent av innsparingene for 

trygdeordningene. Direktoratet regner med at konsekvensene for de 
kommunale sosialhjelpsbudsjettene vil være størst som følge av hevingen 

av botidskravet for stønad til enslige forsørgere. 

 
Øvrige endringer i fht supplerende stønad 

Supplerende stønad kan i dag mottas under utenlandsopphold på inntil 90 
dager per år. Det forslås at den tillatte utenlandsperioden reduseres til 45 

dager. Kontrollen foreslås skjerpet fra to oppmøter per år til 4. Tiltaket 
har svært begrenset innsparing, men innebærer økt 

administrasjonskostnader. 
 

3. Sandnes kommune sitt høringssvar: 
Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til de økonomiske konsekvensene 
av forslagene. Det er svært uklart hvilke betydning endringene vil komme 

til å få for kommunal sosialhjelp. Regjeringen spår at forslagene på sikt vil 
kunne føre til store innsparinger for staten, men anslagene er usikre. De 

avhenger av en rekke forhold. På svært usikkert grunnlag anslår 
departementet at endringene vil kunne gi staten en innsparing på 200 

millioner kroner det første året – og kanskje mellom 3 og 5,6 milliarder 
kroner i 2060. Samtidig vil kommunene få økte utgifter til sosialhjelp. For 

enkelte forslag kan økningen i kostnader for kommunene antas å ligge 
opp mot 80 prosent av innsparingene på de statlige budsjettene. Det er 

særlig bortfall av overgangsstønad og arbeidsavklaringspenger kan føre til 
økte utbetalinger av sosialhjelp til flyktninger. Økningene i forhold til 

bortfall av ordningene om overgangsstønad og arbeidsavklaringspenger vil 

gi kommunene kostnader mellom 50-80 % av det som staten sparer. 
Høringsnotatet beskriver ikke hvordan kommunene vil få kompensert 

disse økte utgiftene.  

Sandnes kommune sin konklusjon: 

 Innføring av 5 års botid for overgangsstønad vil få store 

konsekvenser med flere innvandrere med kort botid som må leve av 
sosialhjelp. Færre flyktninger som er enslige forsørgere får fullføre 
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kvalifiseringsløp etter introprogram med mål om å bli selvhjulpne. 

Disse blir henvist til sosialhjelp. 
 

 Kommunen er kritisk til at forsørgertillegget ikke gjelder ved 
behovsprøvd supplerende stønad (erstatter alderspensjon og 

uføretrygd). Dette vil kunne medføre en svært vanskelig økonomisk 
situasjon for familier med mindreårige barn der en eller begge 

foreldre er uten arbeidsevne. Barnefattigdom er overrepresentert i 
innvandrerfamilier. Dette vil øke behovet for sosialhjelp. 
 

 Staten må gjennomføre en kostnadsberegning av de økte 
kostnadene som følge av hhv skjerping av botidskrav og opphevelse 

av særbestemmelser for flyktninger 
 

 Kommunen forutsetter full kompensasjon for merutgifter som følger 
av endringene. 

 
 For de av endringene som det vil gå lengst tid før en ser 

konsekvensene av (pensjon og uføretrygd) må det utarbeides 
jevnlige revisjoner/kostnadsberegninger 

 
 Kommunen støtter at en må finne løsninger som støtter opp under 

arbeid og selvhjulpenhet.  Likevel er det ikke tydelig hvordan 
endringene vil virke integreringsfremmende, eller hvordan økt 

botidskrav og bortfall av ytelser vil stimulere til arbeid i forhold til de 

som er uten arbeidsevne. 
 

 Sandnes kommune støtter at ytelser avledet av arbeidsinntekt 
opprettholdes og at det ikke innføres krav til botid for barnetrygd, 

engangsstønad ved fødsel/adopsjon og ytelser i forbindelse med 
barns sykdom og funksjonsnedsettelser. 
 

 Gjennom EØS-avtalen skal tid i andre EØS-land medregnes på linje 
med nasjonal «botid».  I praksis får endringene ikke betydning for 

personer som har tilstrekkelig «botid» i andre EØS-land. Nytt krav 
om 5 års botid for å få kontantstøtte, vil neppe føre til mindre 

eksport av kontantstøtte til EØS-land som f.eks. Polen og Litauen. 
Men forslaget vil medføre mindre utbetalt kontantstøtte til 

flyktninger og innvandrere bosatt i Norge. Å gå i barnehage er et 
godt integreringsmessig grep der barn lærer språk og kultur. 

Prinsippet om likhet vil ikke være gjeldende dersom en innfører 
botidskrav som beskrevet. 
 
 

Forslag til vedtak: 

Utvalg for helse- og sosialtjenester gir sin tilslutning til høringssvaret 
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Rådmannen i Sandnes, 04.10.2016 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør levekår  

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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UTVALG FOR HELSE- OG 

SOSIALTJENESTER 26.10.2016 KL. 17.00  

Godkjenning av protokoll 

5/16  Protokoll fra møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2016  

Utvalgssaker 

21/16  Statusrapport 2016 - Den gode og aktive omsorg - omsorgsplan 2012 - 

2030  

22/16  Sandnes kommune inngår samarbeidsavtale med organisasjonen AV-OG-

TIL.  

23/16  Prinsippsak om etablering av småhus til personer med rusproblematikk  

24/16  Høringssvar - Forslag til endringer trygderegelverket i lys av 

asylsøkersituasjonen 
 

25/16  Høringssvar - Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB  

26/16  Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger  

27/16  Høring - Leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
 

Orienteringssaker 

33/16  Status tjenestetildeling - 2. tertial 2016  

34/16  Prosjekt "Menn i helse" - status i Rogaland pr 2016  

35/16  Møteplan 2017 for bystyret, formannskapet, utvalgene og 

kommuneplankomiteen  

 

 

 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016249
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016247
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016247
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016253
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016253
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016250
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016244
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016244
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016251
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016251
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016251
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016254
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016252
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016245
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016248
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016246
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016246

