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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     19.04.2017 kl. 17.00 
Sted:     Langgata 54 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Marianne O. Klengsen 

(Frp), Piotr Naszydlowski, Abdel Monim Hussein, 
Renukadevi Anandhan. 

  
Forfall: Hilde Sværen Hjulstad (KrF), David Yang. 

 
Møteleder: Hamidullah Amiri 
 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
__________ 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble innmeldt to saker fra Nazsydlowski og Amiri. 

Godkjenning av protokoll 
2/17 Protokoll fra møtet 23.01.2017 

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

Utvalgssaker  
7/17 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

8/17 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.04.2017 

Sak 4/17 om psykisk helsehjelp ble drøftet av rådet. Det ble stilt spørsmål det er relevant 

hjelp å finne som er tilrettelagt med hensyn til innvandrere.  

I sak 5/17 ble resultatvurderingen fra Flyktningeenheten gjennomgått.  

Vedtak, enstemmig: Sekretæren fikk i oppdrag å innhente opplysninger om psykisk 

helsehjelp og forebyggende tiltak med spesiell hensyn til innvandrere fra saksbehandleren i 

sak 4/7. Dette fremlegges på neste ordinære møte i rådet. 
 

9/17 Drøfting av muligheten for å skape en årlig inkluderings- og integreringspris for 

Sandnes kommune 

Det var enighet om at dette ville kunne skape allmenn oppmerksomhet omkring 

integreringsarbeid. 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren bes fremlegge et forslag til retningslinjer for tildeling av en 

slik pris til neste møte. Her drøftes videre fremdrift for arbeidet. Prisen søkes innarbeidet i 

Økonomiplanen for 2018-2021. 
 

10/17 Innvandrerrådet er bedt om å komme med innspill til høringsutkastet til 

planprogram for ny kommunedelplan for Sandnes sentrum. 

Rådet drøftet saken og kom med innspill – både av generell karakter og spesifikt til noen 

punkter i planprogrammet. 
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Vedtak, enstemmig: Sekretæren bes om å samle innspillene og sende et forslag til samlet 

høringsinnspill ut til godkjennelse over e-post, slik at fristen for innspill overholdes. Innspillet 

vedlegges protokollen. 

Møte med eksterne gjester kl. 18.00 
Leder av Frivilligsentralen Bjarte Bjørnsen var invitert sammen med Abdul Nabi til å fortelle 

om prosjektet «Kunstverkstedet på Kulturmølla». De fortalte om et vellykket prosjekt for 

unge og for unge innvandrere i et ungdomshus, Møllå, fra 1999. Det var mange forskjellige 

aktiviteter på huset som tiltrakk seg like store grupper av etnisk norske og innvandrere. Det 

ble derfor både et ungdomstilbud og et integrasjonsprosjekt. 

De to gjester ba innvandrerrådet overveie om rådet kunne fremme et prosjekt som kan 

skape en flerkulturell ressurs som kan bygge videre på erfaringene fra Møllå. Det ble nevnt 

at det også kunne ville være gunstig om Sandnes Unge Bystyre kunne medvirke. Rådet ba 

sekretæren kalle inn Bjarte Bjørnsen på et møte sammen med sekretæren for SUB med det 

formål å legge frem en sak for SUB og innvandrerrådet. 

Eventuelt 
Piotr Naszydlowski pekte på at Sandnes kommune ikke tilbyr gratis møtelokaler til 

informasjonsvirksomhet av non-profitt karakter. Dette gjør Stavanger kommune, og Naszydlowski 

ønsket at det skulle være mulig i Sandnes kommune. Sekretæren lovet å ta dette opp med 

kulturavdelingen og lederen av de kommunale bydelshus. 

Hamidullah Amiri tok opp tanken om å skape en regional integrasjonskonferanse, og sekretæren ble 

bedt om å holde kontakten med Stavanger Innvandrerråd. Det er en del å lære fra deres 

arbeidsmetoder og deres tilstedeværelse på nett og Facebook. 

Neste ordinære møte 
Mandag 22.05.2017 kl. 17.00-19.00 i Langgate 54 
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NOTAT    

Arkivkode:    

Saksnr.    : 17/05386-2 

Til : Ole Tonning/v Plan 

Fra : Jens Thordal /v Kultur 

Dato : 21.04.2017 

Kopi :  

         

Kommunedelplan sentrum – Planprogram. Innspill fra Sandnes Innvandrerråd 

Sandnes Innvandrerråd har i møte 19.04.2017 drøftet høringsutkastet til planprogrammet. Rådet 

ønsker å gi noen egne kommentarer til innhold i planen og innspill til noen av punktene i 

planprogrammet. 

Sandnes har en ung befolkning og dette bør gjenspeiles i sentrumsplanen. Denne må bygges på et 

prinsipp om at sentrum (også) skal være familievennlig. Innvandrerrådet etterlyser lekeplasser og 

andre møteplasser i sentrum hvor familier kan slå seg ned, mens kanskje den eller den andre av 

foreldrene går ut og handler. Foreslåtte plasseringer er Ruten og Langgata eller tilstøtende (bilfrie) 

gater. Dette vil trekke barnefamiliene inn til sentrum og bidra til liv i sentrum.  

Innvandrerrådet ønsker et bilfritt sentrumsområde av større eller mindre omfang og er imot fortsatt 

parkering på Ruten. 

Sandnes sentrum bør dessuten gjenspeile mangfoldet i en kommune med 20,9 % innvandrere blant 

befolkningen. 

Innspill til høringsutkastet til planprogram: 

3.1.3 Kultur, identitet og opplevelser 

«I denne sammenheng bør det stilles krav til et bredt og mangfoldig kulturtilbud.» Innvandrerrådet 

har ingen motforestillinger mot innholdet i setningen, men mener ikke at den hører hjemme i denne 

planen eller i planprogrammet. Det som heller burde ha vært nevnt her, og som sentrumsplanen må 

forholde seg til, er behovet for relevante arenaer for presentasjon av kulturtilbud. 

3.2 Kulturminner og kulturmiljøer 

Sandnes Innvandrerråd er kjent med at Riksantikvaren nylig har utarbeidet en bystrategi. 

«Riksantikvaren vil ha mer tilpasning og mindre kontrast i historiske bymiljøer. Riksantikvarens 

bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om 

hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes.» 

Dette bør ha innflytelse på oppfølgingen av 3.2.1. og kanskje innføyes blant de statlige føringer 

tidligere i planprogrammet. 

3.3 Byrom, gatebruk og tilgjengelighet  

I forbindelse med arbeidet med samfunnsdelen av den nye kommuneplan 2019-2035 har 

Samfunnsplan i samarbeid med Kultur invitert diverse grupper på medvirkningsopplegg. Blant disse 

gruppene var unge, eldre og innvandrere. Noen medlemmer fra innvandrerrådet deltok og innspill 

fra alle gruppene er samlet i en rapport med tittelen «Vandre, sanse, høre til». 

 

Et av innspillene fra innvandrergrupper var et ønske om mer møblement i det offentlige rom, slik at 

det skapes uformelle møteplasser hvor man kan slå seg ned uten kjøpetvang. 
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7.3 Opplegg for medvirkning 

Innvandrerrådet viser til ovenstående punkt og ønsker å bidra som hørings- og medvirkningspartner i 

det videre arbeidet med sentrumsplanen. 

 

Hamidullah Amiri (Ap), leder    Jens Thordal, sekretær 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 


