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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     14.08.2017 kl. 17.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1 A 

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

(Frp), Hilde Sværen Hjulstad (KrF), Abdel Monim 
Hussein og Piotr Naszydlowski. 

  
Forfall: David Yang, Renukadevi Anandhan 

 
Møteleder: Hamidullah Amiri 
 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
__________ 

 
Før møtestart var det besøk av ansatte i kommunen som orienterte om 
pågående planarbeid.  

 Ole Tonning og Ingrid Eide fortalte kl. 17.00-17.30 om den nye 
Sentrumsplanen og svarte på spørsmål. 

Planavdelingen ønsker innspill til planprosessen og vil i perioden 31.08-
02.09 være til stede i Langgata 9 (gamle Dressmann) for å høre 
innbyggernes innspill og svare på spørsmål. 

 Arne Jørgensen lagde kl. 17.30-18.00 frem planene for nye Ruten. 
Plassen vil bruke mange forskjellige grøntelementer: gress, busker, 

blomster, «armert» gress som vokser mellom og gjennom heller. Vil kunne 
brukes som samlingsplass for flere tusen tilskuere. 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble meldt inn et punkt til Eventuelt. 

 

Godkjenning av protokoll 
4/17 Protokoll fra møtet 22.05.2017 

Vedtak, enstemmig: Protokollen fra forrige møte ble godkjent uten 

kommentarer. 

Utvalgssaker  
16/17 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

17/17 Utpeking av vara for David Yang 

Innvandrerrådet har tidligere pekt på at det er ønskelig om David Yang går fra å 

være varamedlem til å være fullt medlem av innvandrerrådet. 

Kandidatlisten fra valget til innvandrerrådet i 2015 ble lagt frem, og sekretæren 

ble gitt i oppdrag å rette henvendelse til tre kandidater om de hadde anledning til 

å stille som vara for David Yang. 
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18/17 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for kultur og oppvekst 

22.08.2017. 

Sak 43/17 på sakskartet til UKO var identisk med sak 20/17 på innvandrerrådets 

sakskart, men ble drøftet på dette tidspunkt i møtet. Det var to punkter i 

saksfremlegget som rådet ønsket å komme med innspill til. Rådet mente at 

prisen skulle deles ut årlig og at også enkeltpersoner skulle kunne innstilles som 

kandidater til prisen. Sekretæren fikk i oppdrag å formulere et innspill på vegne 

av rådet til behandlingen i UKO og legge dette frem i e-post til rådet før 

avsendelse til politisk sekretariat. 

 

Blant orienteringssakene ble sak 82/17 om tildeling av IMDi-midler tatt til 

orientering, og det ble også pekt på at protokollen fra siste møte i 

innvandrerrådet var lagt frem som orienteringssak. 

 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren formulerer innspill til møtet i UKO vedrørende 

saken om en integrasjonspris. 

 

19/17 Orientering om fordeling av IMDi midler i Sandnes kommune. 

Dette ble drøftet under gjennomgangen av sakskartet for UKO og tatt til 

orientering. 

 

Vedtak, enstemmig: Tatt til orientering. 

 

20/17 Orientering om sak om etablering av en integrasjonspris. 

Dette ble drøftet under gjennomgangen av sakskartet for UKO – se sak 18/17 

herover. 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren formulerer innspill til møtet i UKO vedrørende 

saken om en integrasjonspris. 

Eventuelt 
Hilde Sværen Hjulstad tok opp en tidligere drøftet tanke om å etablere en 

Facebook-side for innvandrerrådet. Det ble i første omgang snakket om en 

hemmelig gruppe for rådets medlemmer og eventuelle spesielt inviterte. I tillegg 

ble det snakket om å skape to offentlige FB-sider, en for voksne innvandrere og 

en for unge innvandrere. 

Neste møte 
Neste ordinære møte er tirsdag 19. september kl. 17.00 i Møterom 1A ved 

resepsjonen i Rådhuset. 
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NOTAT 

 

Fra:    Sandnes Innvandrerråd 

Til:    Utvalg for kultur og oppvekst  22.08.2017 

Bystyret     18.09.2017 

Vedrørende:  Etablering av en kommunal integrasjonspris 

 

Sandnes Innvandrerråd har i møte 14.08.2017 drøftet sak 43/17 på sakskartet 

for møte i Utvalg for kultur og oppvekst 22.08.2017. Saken skal behandles i 

Bystyret 18.09.2017. 

Rådet er fornøyd med at saken legges frem, men ønsker å komme med innspill 

til rådmannens saksfremlegg på to punkter: 

 Innvandrerrådet mener at prisen bør deles ut hvert år, såfremt det finnes 

kvalifiserte kandidater. 

 Dessuten mener rådet at prisen også bør kunne tildeles enkeltpersoner. 

Innvandrerrådet foreslår derfor tilsvarende endringer i listen med formål og 

tildelingskriterier og i vedtaket: 

 Det første kulepunkt om tildelingskriterier omskrives til: 

o Formålet med Sandnes kommunes integrasjonspris er å hedre 
personer, organisasjoner/lag, institusjoner eller næringslivsaktører 

som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrasjon av 
innvandrere i kommunen, det være seg i arbeidslivet, bomiljøet eller 

fritidsaktiviteter. 
 Det siste kulepunkt om tildelingskriterier omskrives til: 

o Integrasjonsprisen utdeles årlig og består av kr 20 000. 

 Vedtakets punkt 2 endres til: 

o Prisen utdeles første gang i 2018 og deretter årlig, såfremt det 

finnes kvalifiserte kandidater. 

 

Hamidullah Amiri (Ap), leder  Marianne O. Klengsen (Frp), nestleder 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert. 

 

 


