
Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     23.01.2017 kl. 17.00 
Sted:     Langgata 54 
Arkivsak:    15/00177 

 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Hilde Sværen Hjulstad 

(KrF), Marianne O. Klengsen (Frp), Piotr 
Naszydlowski, Abdel Monim Hussein, David Yang 
for Yusupov, Renukadevi Anandhan for Skhmot. 

  
 

Forfall: Gehan Skhmot, Kyura Yusupov. 
 
Møteleder: Hamidullah Amiri 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

__________ 
 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble innmeldt tre saker. 

Godkjenning av protokoll 
1/17 Protokoll fra møtet 29.11.2016 

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

Utvalgssaker  
1/17 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

2/17 Orientering fra sekretæren 

Politisk oppnevning av nye medlemmer etter Kyura Yusupov og Gehan Skhmot er ikke 

ferdigstilt enda. Det mangler tilbakemelding fra Muslim Forum med forslag om nytt kvinnelig 

medlem, og bekreftelse på en kandidat til å bli varamedlem. Når disse kandidater er 

oppnevnt så skal de sendes til Valgnemnda som deretter foretar en innstilling til bystyret. 
 

3/17 Orientering fra møteleder 

Dette punktet ble utsatt til Eventuelt. 
 

4/17 Gjennomgang av sakskartet til Utvalg for kultur og oppvekst 31.01.2017. 

To av sakene ble gjennomgått: 1/17 «Felles retningslinjer deltakelse ved gudstjenester i 

skoletiden», og 4/17 «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom …». 

Vedtak, enstemmig: Sakskartet tas til etterretning uten kommentarer. 
 

5/17 Gjennomgang av sakskartet til Utvalg for helse- og sosialtjenester 01.02.2017. 

1/17 «Plan for legetjenester 2014-2020 … statusoppdatering». Rådet påpekte at noen 

innvandrere trenger adgang til tolk når de besøker legen. Muslimske kvinner må ha adgang 

til å velge en kvinnelig lege. 



Vedtak, enstemmig: Sakskartet tas til etterretning uten kommentarer. 
 

6/17 Besøk hos Stavanger Innvandrerråd 

Det er avtalt med Stavanger Innvandrerråd at Sandnes Innvandrerråd kommer på besøk til 

dem på deres ordinære møte onsdag 08.02 kl. 17.00 i Stavanger. Adresse og forslag til 

samkjøring sendes ut fra sekretæren i forkant.  

 

Eventuelt 
David Yang fortalte om et medvirkningsopplegg han hadde deltatt på. Kommunens avdeling 

Samfunnsplan har i desember og januar gjennomført først vandringer rundt i sentrum med 

Eldrerådet, Sandnes Unge Bystyre, Innvandrerrådet og grupper fra Flyktningeenheten. Dette 

skjedde for å samle innspill til den kommende kommuneplan. Lørdag 21.01. var deltakere fra 

alle de forskjellige gruppene samlet og arbeidet på tvers av gruppene sammen om flere 

innspill til planen. 

Marianne O. Klengsen La frem sine tanker om at Sandnes Innvandrerråd skulle ta initiativ til 

en integrasjonskonferanse i Sandnes høsten 2017. Denne skulle samle innvandrerråd fra 

hele Nord-Jæren. Sandnes Læringssenter, Flyktningeenheten og Kultur vil være naturlige 

samarbeidspartnere. Sekretæren ble bedt om å utforme en prosjektbeskrivelse og en 

søknadstekst for å søke tilskudd fra IMDi-midler, Rogaland fylkeskommune og andre. Denne 

fremlegges på neste ordinære møte. 

Hamidullah Amiri fortalte at han hadde fått en henvendelse fra lederen av Frivilligsentralen i 

Sandnes. Han ønsket å legge frem noen tanker for rådet om et prosjekt i forhold til 

integrering og kontakt mellom innvandrere og norske unge. Sekretæren ble bedt om å 

invitere ham til neste ordinære møte. 

 

Neste møte 
Onsdag 08.02.2017 kl. 17.00 i Stavanger 

Neste ordinære møte 
Mandag 06.03.2017 kl. 17.00-19.00 i Langgate 54 

 


