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Sandnes Innvandrerråd mandag 29.11.2016 kl. 17-19 
Sandnes Rådhus, møterom 1A ved resepsjonen 

 

Velkomst 
 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 

 

Godkjenning av protokoll 

SAK  Vedlegg 
9/16 Protokoll fra møte 24.10.2016. 

 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

s. 3-5 

Utvalgssaker 
24/16 Godkjenning av innkallingen. 

 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

25/16 Orientering fra møteleder 
 

 

26/16 Innstilling av nytt medlem av rådet med varamedlem etter Kyura 
Yusupovs flytting ut av kommunen. Innstilling av nytt medlem under 
Gehan Skhmots graviditetspermisjon. 
 
Forslag til vedtak: David Weiyu Yang innstilles som medlem og Liqun 
Han som personlig vara. En kvinnelig kandidat fra Muslim Forum får et 
midlertidig verv som medlem i Gehan Skhmots sted under permisjonen, 
og Renukadevi Anandhan fortsetter som vara. 

 

27/16 Drøfting av forslag til endring av vedtektene for Sandnes Innvandrerråd. 
Det er fremsatt ønske om å utvide antallet av medlemmer fra 
innvandrerorganisasjoner med to pluss varamedlemmer. Formålet med 
dette er å skape bedre global representasjon. 
 
Forslag til vedtak: Behandling av saken utsettes til 2017. 

 

28/16 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for helse- og sosialtjenester 
(UHS) 30.11.2016. 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+Enter. 
 
Forslag til vedtak: Sakskartet tas til orientering. 

s. 6 

29/16 Gjennomgang av sakskartet til Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2016. 
Dette kan hentes frem på denne lenken fra 25.11.2016.  
 

s. 7 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Boards/Details/15024050
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Forslag til vedtak: Sakskartet tas til orientering. 

30/16 Møteplan for 2017 
 
Forslag til vedtak: Møteplanen tas til etterretning. 

s. 8 

   
 

Eventuelt  
 

Møtet avsluttes kl. 18.45 og kl. 19.00 er det middag for medlemmer og varamedlemmer. 

Vandring med innspill til kommuneplanen lørdag 03.12.2016, kl. 13.00, 14.00 eller 15.00. 

Neste ordinære møte: Tirsdag 24.01.2017 
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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 
Dato:     24.10.2016 kl. 17.00 

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

Til stede: Marianne O. Klengsen (Frp), Piotr Naszydlowski, 
Abdel Monim Hussein, Julia Wong (Ap) for Amiri, 

Eivind Kvamsøe (KrF) for Hjulstad og Renukadevi 
Anandhan for Skhmot. 

 Dessuten Kristina Ehrenberg-Rasmussen kl. 

17.00-17.20. 
 

Forfall: Hamidullah Amiri (Ap), Gehan Skhmot, Hilde 
Sværen Hjulstad (KrF), Kyura Yusupov, David 
Yang. 

 
Møteleder: Marianne O. Klengsen 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

__________ 

 

Formøte 
Kristina Ehrenberg-Rasmussen fra Samfunnsplan møtte for å fortelle om arbeidet med ny 

kommuneplan og et opplegg for å stimulere innvandrere til å medvirke i denne prosessen gjennom 

deltakelse og innspill. Kommunen har bedt en ekstern fasilitator om å utforme et 

medvirkningsopplegg med deltakelse av Sandnes Innvandrerråd og innvandrere i Sandnes. Det vil bli 

en vandring i Sandnes i desember måned og en oppfølgende workshop i januar.  

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble innmeldt to saker – en fra møteleder og en fra sekretær. 

 

Godkjenning av protokoll 
8/16 Protokoll fra møtet 29.08.2016 

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

 

Utvalgssaker  
19/16 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

20/16 Orientering fra møteleder 

 Det ble innledet med oppfølging av besøket fra Ehrenberg-Rasmussen. Rådet kom med 
innspill om at det var viktig å skape oppmerksomhet om dette og foreslo å invitere en av 
toppolitikerne til å møte deltakerne i prosjektet. Det ble også spilt inn at dette med fordel 
kunne legges til en lørdag innen tidsrommet 13.00-17.00. Rådet sa seg villig til å ta på seg et 
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medansvar som vertskap for invitasjonen av innvandrerorganisasjoner til deltakelse i 
prosjektet. 

 Møteleder og Piotr Naszydlowski hadde vært på Nasjonal Integrerings-konferanse i Oslo 
18.10.2016. De presenterte sine notater fra konferansen hvor både statsministeren og 
integreringsministeren var blant innlederne. Sentrale budskap var viktigheten av å lære 
språket og komme i arbeid. Innvandrere må ønske/ha viljen til å delta i samfunnet og til å 
bidra/skape kontakt. Det er viktig med skolering i politisk medvirkning for innvandrere. 

 Møteleder la opp til drøfting av om innvandrerrådet burde ha flere medlemmer – ni i stedet 
for nåværende syv. Stavanger Innvandrerråd som har eksistert i mer enn 20 år har ni 
medlemmer. En slik økning vil kreve endring av vedtektene for rådet og dette må godkjennes 
av bystyret. Spørsmålet drøftes videre i neste møte. 

 Det ble fremsatt ønske om at innvandrerrådet burde ha midler til rådighet for sin virksomhet. 
Et årlig beløp på kr 35 000 ble antydet. Formål for dette er blant annet: 

o Informasjonstiltak vedrørende innvandrerrelaterte temaer 

o Reisekostnader for nettverksbygging med bl.a. andre innvandrerråd 

o Kostnader forbundet med dialogmøter med innvandrere 

o Kostnader forbundet med skolering og sosialt samvær for medlemmer og 

varamedlemmer 

De politisk valgte medlemmer i rådet tar dette punktet opp med sine partier, og sekretæren 

skriver et innspill til økonomiplanen på vegne av rådet. 

 Det ble foreslått å foreta en studietur til Stavanger for å få i stand et møte med Stavanger 
Innvandrerråd. 

Vedtak, enstemmig:  

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 skrive et innspill til de politiske partiene vedrørende avsetting av disponible 

midler for rådets arbeid i økonomiplanen for 2017-2020. 

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

begynnelsen av 2017. 

 

21/16 Oppnevning av kandidater til Sandnes kommunes innsatspokal 2016 

Det ble fremsatt forslag om to kandidater til innsatspokalen, og det var flertall for å innstille Ali 

Chaudry til pokalen. 

Vedtak, enstemmig: 

1. Sandnes Innvandrerråd innstiller Ali Chaudry som kandidat til innsatspokalen.  
2. Innstillingen oversendes Sandnes kommune v/Liv Pedersen senest 31.10.2016 med 

begrunnelse. 
 

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

asylsøkersituasjonen. 

Saksbehandleren bak saksfremlegget hadde bedt om innspill fra innvandrerrådet til denne saken. 

Rådet fant mange gode poeng i saksfremlegget og forslaget til høringssvar, men var ikke innforstått 

med premissen - Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i trygderegelverket. 

Vedtak, enstemmig (oversendes saksbehandler for inkludering i saken): 
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1. Sandnes Innvandrerråd støtter ikke forslag til endringer i trygderegelverket i lys av 

asylsøkersituasjonen slik det fremgår av høringsnotatet.  

2. Sandnes Innvandrerråd ønsker at Arbeids- og sosialdepartementet utreder saken på 

nytt og kommer med et nytt forslag på endringer i trygderegelverket som ikke 

medfører økt andel av fattige barnefamilier og flere som blir avhengige av økonomisk 

sosialhjelp. 
 

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

26.10.2016 

Et medlem påpekte at det var en interessant orienteringssak på sakskartet: 34/16 Prosjekt 

«Menn i helse» - status i Rogaland 2016. 

Vedtak, enstemmig: Sakskartet tas til etterretning. 

 

Eventuelt 

 Sekretæren fremla en orienteringssak vedrørende Sandnes Innvandrerråd som er 
sendt til Utvalg for kultur og oppvekst (møte 08.11.2016) og Utvalg for helse- og 
sosialtjenester (møte 30.11.2016). 

 Møteleder fremsatte forslag om å innkalle rådets medlemmer og varamedlemmer til 
en sosial sammenkomst innen utgangen av året. Sekretæren kunne fortelle at 
kultursjefen har sagt seg villig til å betale for et måltid på en restaurant. Det ble avtalt 
å legge denne middagen i etterkant av rådets neste møte, 29.11.2016. 

 

Neste møte 
29.11.2016 kl. 17.00-18.45 med middag kl. 19.00. 
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Utvalg for helse- og sosialtjenester 30.11.2016 kl. 17.00  

Godkjenning av protokoll 

6/16  Protokoll fra møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.10.2016  

Utvalgssaker 

28/16  Bosetting av flyktninger i 2017 - Reduksjon av måltall  

29/16  Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp  

Orienteringssaker 

36/16  Strategi for frivillighet i Levekår 2015 - 2020. Statusorientering november 2016.  

37/16  Orientering om Sandnes Innvandrerråd  

38/16  Protokoll Kontrollutvalget for bevillingssaker 24.10.2016  

Eventuelt 

 

 
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017015
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017011
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017012
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017013
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017014
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017016
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UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST 06.12.2016 KL. 18.00  

Godkjenning av protokoll 

8/16  Protokoll fra møte i Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2016  

Utvalgssaker 

54/16  Rådgivende avstemming om skifte av målform ved Høle barne- og 

ungdomsskule  

55/16  Avvikling av ordningen med svømmeopplæring overtatt av foresatte  

56/16  Forslag til høringsuttalelse - NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for 

elever med stort læringspotensial  

57/16  Endringer i regler og betalingssatser (vedlegg til barnehagevedtektene).  

58/16  Kommunalt tilskudd til kulturminnevern / kulturminnetiltak - 2016  

59/16  Tilskudd til Det store Julespelet 2016  

60/16  Nye veinavn - 5 langs Bersagelveien og 2 på Uskjo  

61/16  Sandnes kommunes innsatspokal 2016  

Orienteringssaker 

98/16  Byggeprogram (K0) - ny K20 skole på Figgjo pnr 30002  

99/16  Realfagskommuneprosjektet – Sandnesbarnehagene 2015-2017  

100/16  Statusrapport; Tidlig innsats i barnehagen  

101/16  Høring – forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold 

og oppgaver  

102/16  Orientering om Sandnes Innvandrerråd  

103/16  KORTfilmfestival 2016  

104/16  Protokoll SUB 19.10.2016  

105/16  Rapport Eventyruka 2016
 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017103
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017129
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017129
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017111
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017128
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017128
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017130
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017137
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017101
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017114
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017112
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017127
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017113
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017126
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017131
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017131
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017102
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017140
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017109
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017110
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Møteplaner for politiske utvalg i Sandnes kommune 2017 

Utvalg Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Bystyret  6 13 24 29 19   18 16 13 11 

Formannskapet 16 20 27  15 12  28  2 20 4 

Administrasjonsutvalget 16  27  15 12  28  2 20  

Utvalg for byutvikling 11 15 8 5 10 14  30 27  1 6 

Utvalg for tekniske saker 25  22  3 7  23  4 15  

Utvalg for kultur og oppvekst  31  7 4 23   22 26  7 5 

Utvalg for helse- og sosialtjenester  1 15 26 31    6 18 29  

Kommuneplankomiteen  21  25  13   19  21  

             

Sandnes Innvandrerråd 24  6 18 22 20?  15 19 10 28  

 tirs  man tirs man tirs  tirs tirs tirs tirs  

             

 


