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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     22.05.2017 kl. 17.00 
Sted:     Langgata 54 

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

(Frp), Hilde Sværen Hjulstad (KrF), David Yang, 
Abdel Monim Hussein, Renukadevi Anandhan. 

Piotr Naszydlowski møtte men kom til låst dør. 
  

Forfall: Ingen 
 
Møteleder: Hamidullah Amiri 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

__________ 
 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble innmeldt tre saker fra leder og sekretæren. 

Godkjenning av protokoll 
2/17 Protokoll fra møtet 19.04.2017 

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

Utvalgssaker  
11/17 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

12/17 Oppfølging av igangsatte oppgaver fra forrige møte ved sekretæren 

Sekretæren la frem skriftlige notater på møtet vedrørende de fem punktene som var nevnt 

fra siste møte i rådet. 

Integrasjonspris 

Rådets medlemmer ønsket å innskjerpe at denne prisen var tiltenkt arbeid med integrasjon 

av innvandrere. Rådet mente også at innsendte kandidater skulle forelegges innvandrerrådet 

før saken ble behandlet i Utvalg for kultur og oppvekst, slik at rådets anbefalinger kunne 

følge saken. Sekretæren fikk i oppdrag å justere det forelagte forslag til vedtekter i tråd med 

dette i den hensikt å legge forslaget frem for Utvalg for kultur og oppvekst 22.08.2017. 

Psykisk helsehjelp for innvandrere 

Det var sendt spørsmål til saksbehandlerne av saken vedrørende rask psykisk helsehjelp, og 

deres omfattende svar ble fremlagt på møtet. Rådet var fornøyd med orienteringen. 

Videreføring av kompetansen som ble oppbygget på Kulturmøllå 

Det har vært møte mellom Bjarte Bjørnsen, Abdul Nabi, Nina Osland (Sandnes Unge Bystyre) 

og rådets sekretær. Det er avtalt videre møtevirksomhet med det formål å legge frem saker 

for innvandrerrådet og SUB. 

Leie av kommunale møtelokaler 

Sekretæren redegjorde for tankene bak utleie og påpekte at det var mulig å slippe helt for å 

betale leie mot at det i stedet ble gjort dugnad. Det ble reist spørsmål ved tillegg av betaling 
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for utvask og sekretæren ble bedt om å se nærmere på dette. I etterkant viser de 

utleiepriser som ligger på Sandnes kommunes hjemmesider – lenke - at dette bare gjelder 

leie av de største salene hvor det er kapasitet til å ta imot mange gjester. 

Integrasjonskonferanse 

Det fremlagte utkast til budsjett ble utgangspunkt for drøfting av innholdet i konferansen, 

dens rammer og økonomi. Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe blant rådets 

medlemmer som skal jobbe videre med konkretisering av formålet med konferansen, dens 

økonomi og en milepælsplan. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: Marianne O. 

Klengsen, Abdel Monim Hussein, David Yang og Hilde Sværen Hjulstad. Nestleder tar 

initiativ til innkalling til møte i gruppen en gang før sommer (- kanskje 14.06.2017 hvor 

møtet ble avlyst under Eventuelt?). 

Vedtak, enstemmig: Notatene ble tatt til orientering. 

 

13/17 Permisjon for Gehan Skhmot 

Bystyret har behandlet permisjonssøknaden fra Gehan Skhmot og denne ble avslått. 

Vedtak, enstemmig: Rådets leder og sekretær søker i fellesskap å finne en løsning på videre 

fremdrift i saken.  
 

14/17 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2017. 

Noen rådsmedlemmer hadde heftet seg ved at det var problematisk for barnehagene å 

opprettholde tjenestenivået på grunn av nedskjæringer. Dette gjelder ikke minst de 

barnehager som arbeider med integrering og felleskultur. Barnehagene kan ikke lenger søke 

om ekstra midler til nye utfordringer – med mindre det foreligger en diagnose som gjør 

særtiltak nødvendige. Et medlem var bekymret over om det var mulig å bevare kvaliteten på 

tilbudene fra Sandnes læringssenter med redusert stab. Rådets leder ville løfte noen av disse 

spørsmålene opp i utvalgsmøtet. 

Vedtak, enstemmig: Sakskartet ble tatt til orientering. 

 

15/17 Drøftelse av dagsorden for det tentative møtet 14.06.2017. 

Vedtak, enstemmig: Møtet avlyses da det ikke er noen politiske saker å behandle, men kan 

evt. erstattes av et møte for arbeidsgruppen for konferansen. 

Eventuelt 
 Sakskartet for Utvalg for helse- og sosialtjenesters møte 31.05.2017 var ikke tilgjengelig ved 

utsendelse av innkallingen. Dette ble omdelt og gjennomgått uten kommentarer. 

 Sekretæren orienterte om at Stavanger Innvandrerråd har invitert til Innvandrertorget lørdag 

10. juni kl. 11.00-14.00. Det vil være aktiviteter i Sølvberget og på Arnageren i Stavanger. 

 Rådets leder etterlyste å få referater fra innvandrerrådets møter lagt frem som 

orienteringssak for Utvalg for kultur og oppvekst. Sekretæren lager rutine for dette. 

Neste møte 
Neste ordinære møte er mandag 14. august kl. 17.00 i Møterom 1A ved resepsjonen i Rådhuset. 

 

https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/utleie/

