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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     19.09.2017 kl. 17.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1 A 

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

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

  
Forfall: Hilde Sværen Hjulstad (KrF) 

 
Møteleder: Hamidullah Amiri 
 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
__________ 

 
Før møtestart var det besøk av Hallvard Fagerland fra kulturavdelingen i 
kommunen og han orienterte om Foreningsportalen og Tilskuddsportalen.  

 
I Foreningsportalen kan lag og foreninger presentere seg selv og legge inn egne 

arrangement. Her er det mulig å legge inn i hvilken bydel arrangementet finner 
sted, og aktivitet blir søkbar for hver bydel. 
 

I Tilskuddsportalen finner man oversikt over tilskudd både fra offentlige instanser 
og private fond. Her det oversikt over nesten 3 000 søkbare tilskudd for frivillige 

lag og foreninger. 
 
http://sandnes.foreningsportalen.no/ 

 
 

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

 

Godkjenning av protokoll 
5/17 Protokoll fra møtet 14.08.2017 

Vedtak, enstemmig: Protokollen fra forrige møte ble godkjent uten 

kommentarer. 

 

Utvalgssaker  
21/17 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

22/17 Oppnevning av kandidat til Innsatspokalen 

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte i rådet. 

 

23/17 Orientering om oppstart av arbeid med planlegging av en 

integrasjonskonferanse i Sandnes høsten 2018 

Nestleder fortalte om det første møtet i arbeidsgruppen for planleggingen. Det er 

skapt en milepælsplan for fremdriften og avtalt et antall møter frem til 

februar/mars. Til den tid skal en komplett prosjektbeskrivelse være ferdigstilt, 

temaer for konferansen avklart og mulige innledere kontaktet med en foreløpig 

http://sandnes.foreningsportalen.no/
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forespørsel om deltakelse. Før neste møte i arbeidsgruppen skal det meldes inn 

forslag til temaer for konferansen, og disse forslag skal begrunnes. Hvert 

medlem i rådet oppfordres til å sende to forslag til sekretæren senest 9. oktober. 

 

24/17 Gjennomgang av sakskartet for Utvalg for kultur og oppvekst 

26.09.2017. 

Utvalgssakene ble gjennomgått og rådet hadde kommentarer til tre av sakene. 

 

UKO 48/17: Kompetanseutviklingsstrategi for Sandnesskolen 2018-2022 

Sandnes Innvandrerråd etterlyser en strategi for kompetanseutvikling hos 

flerspråklige lærere og for organiseringen av morsmålsopplæring. 

 

UKO 51/17: Forslag fra Sandnes Innvandrerråd om etablering av en 

kommunal integrasjonspris 

Sandnes Innvandrerråd viser til innspill til siste møte i Utvalg for kultur og 

oppvekst vedrørende den samme saken. Rådmannen har nå lagt frem nytt 

forslag til vedtak. Rådet har følgende endringsforslag (uthevd) til det nye 

forslaget til vedtak: 

1. Bystyret vedtar etablering av Sandnes kommunes Integrasjonspris - i 

tillegg til eksisterende kommunale priser. 

2. Prisen skal bestå av kr 20 000 og et diplom. 

3. Prisen utdeles første gang i 2018 og deretter årlig, såfremt det finnes 

kvalifiserte kandidater. 

4. Rådmannen bes legge frem ny sak om retningslinjer for prisen, utforming 

av denne og forslag til finansiering i neste møte i Utvalg for kultur og 

oppvekst og i Formannskapet. 

 

Rådet mener at en pengepris kan omsettes i verdifullt integrasjonsarbeid, og at 

et diplom vil kunne oppfylle behovet for synlighet og lang levetid. 

Endringsforslaget vedrørende hyppigheten av pristildeling er identisk med 

tidligere innspill. 

 

UKO 52/17: Avvikling av ordningen med samarbeidsutvalg ved Sandnes 

læringssenter 

Sandnes Innvandrerråd ønsker ikke avvikling av samarbeidsutvalget. Heller 

utvikling. Rådet mener at det er viktig med brukermedvirkning på skolen og 

finner det vanskelig å forstår at dette ikke kan prioriteres.  

 

Sandnes Innvandrerråd ber rektor ved Sandnes læringssenter utrede måter å 

utvikle samarbeidsutvalget, eventuelt gjennom ny konstituering og 

sammensetning av utvalget. Innvandrerrådet ønsker fortsatt å ha et av sine 

medlemmer i utvalget og deltar gjerne i utredningen.  

 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren sender innspill til møtet i UKO vedrørende de 

nevnte sakene i tråd med ovenstående kommentarer. Dette sendes til 

elektronisk godkjenning i rådet før oversendelse til Politisk sekretariat. 

 

Eventuelt 
Rådets leder har vært i kontakt med stiftelsen Hjelpelageret som samler klær og 

andre ting inn til flyktninger. Stiftelsen ønsker et samarbeid med Sandnes 
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Innvandrerråd og vil gjerne at et av rådets medlemmer blir med i en 

styringsgruppe for stiftelsen. Hvis noen av rådets medlemmer har anledning til å 

ta denne utfordringen så send melding til sekretær eller leder.  

 

Neste møte 
Neste ordinære møte er mandag 9. oktober kl. 17.00 i Møterom 1A ved 

resepsjonen i Rådhuset. 

 


