
Side 1 
 

Sandnes Innvandrerråd tirsdag 19.09.2017 kl. 17-19 
Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen 
 

Besøk 
Kl. 17.00: Møtet innledes med besøk av Hallvard Fagerland fra Kultur som 

forteller om Foreningsportalen og Tilskuddsportalen. 

 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

SAK  Vedlegg 
5/17 Protokoll fra møte 14.08.2017. 

 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

s. 2-3 

Utvalgssaker 
21/17 Godkjenning av innkallingen. 

 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

22/17 Oppnevning av kandidat til Innsatspokalen. 
 
Forslag til vedtak:  

s. 4 

23/17 Orientering om oppstart av arbeid med planlegging av en 
integrasjonskonferanse i 2018 i Sandnes v/nestleder i rådet 
 
Forslag til vedtak:  

 

24/17 Gjennomgang av sakskartet til Utvalg for kultur og oppvekst – hentes på 
denne lenken senere uken. 

Forslag til vedtak:  

 

   

   

Eventuelt  

  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Boards/Details/15024050


Side 2 
 

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. 

 

  



Side 3 
 

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. 

  



Side 4 
 

 
 

Lag og organisasjoner i Sandnes 

  

 

   

 

 KULTUR 
 

 

 

Sandnes, 24.08.2017 
  

  

Deres ref:    Vår ref: 17/10873-3 

Saksbehandler: Liv M. R. Pedersen Arkivkode:    

 

Sandnes kommunes innsatspokal 2017  

Formålet med innsatspokalen er å hedre personer og/eller organisasjoner som har gjort en stor 
innsats for det frivillige kulturlivet i tildelingsåret, og kultursjefen oppfordrer dere herved å komme 
med gode forslag. 

 
 Innsatspokalen kan tildeles innen områdene musikk, barn og unge, kunst, kulturvern, 

lokalhistorie, utøvende kunst, idrett etc.  

 Forslag må være skriftlig begrunnet og inneholde en kort redegjørelse for den innsatsen 
kandidaten har vist i tildelingsåret. Ubegrunnede forslag blir ikke tatt med i vurderingen.  

 Det kan tildeles inntil 4 pokaler hvert år. 

 Frist for å sende inn forslag er 1. november.  
 

Forslagstiller må også huske å føre på kandidatens korrekte navn og adresse. 

 
Utvalg for kultur og oppvekst vil få saken til behandling i møte 5. desember, og selve overrekkelsen 
av innsatspokalene finner sted ved ordførerens årlige nyttårsmottakelse i Sandnes kulturhus 
nyttårsdag.  
 
Begrunnede forslag sendes til postmottak@sandnes.kommune.no, og sendingen merkes med 
Innsatspokalen 2017. 
 

Med hilsen 

Tone Strømø  
kultursjef  
 Liv M. R. Pedersen 
 rådgiver 
  

Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 
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