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ÅRSMELDING 
Sandnes Innvandrerråd 2017 
 

 

Rådets aktiviteter i 2017 

Sandnes Innvandrerråd har i 2017 avholdt 7 møter og behandlet 33 saker. Gjennomgang av sakskart 

og –dokumenter til møter i Utvalg for kultur og oppvekst og i Utvalg for helse- og sosialtjenester har 

stått som faste saker på møtene i det omfang de har vært tilgjengelige. I noen saker har rådet ønsket 

å komme med innspill til utvalgsbehandlingen, og disse innspillene har da etter rådets møte blitt 

sendt til pågjeldende saksbehandler og til Politisk sekretariat. Innspillene ble av dem gjort 

tilgjengelige for utvalgenes medlemmer i forkant av møtene.  

 

Møter med inviterte samarbeidspartnere 

Innvandrerrådet har til sine møter med jevne mellomrom invitert gjester med spesialkunnskap om 

emner som har opptatt rådet. 

 Bjarte Bjørnsen, leder for Frivilligsentralen, og Abdul Nabi har fortalt om prosjektet 

«Kulturmøllå». Dette ble gjennomført av Sandnes kommune og samlet mange unge både 

innvandrere og etnisk norske. 

 Hallvard Fagerland, Sandnes kommune Kultur, fortalte om den nye Foreningsportalen som 

kommunens frivillige organisasjoner kan registrere sine aktiviteter. Danner også bro til 

Tilskuddsportalen hvor lag og foreninger kan søke om tilskudd til sin virksomhet. 

 Ole Tonning og Ingrid Eide, Sandnes kommune Plan, orienterte om den nye Sentrumsplanen. 

 Arne Jørgensen, Sandnes kommune Plan, fortalte om planene for den nye Ruten. 

 Silje Nygård og Marit Klemp Stephansen, Sandnes kommune Barne- og familieenheten, 

orienterte om arbeidet med barnevern med særlig fokus på barn av innvandrere. 

 

Erfaringsutveksling med Stavanger Innvandrerråd 

En stor del av rådets medlemmer var i februar på besøk hos Stavanger Innvandrerråd og utvekslet 

erfaringer med dem om innvandrerråds betydning for innvandrerbefolkningen og plasseringen i det 

øvrige politiske landskapet. Stavanger Innvandrerråd har, som i Sandnes, en kombinasjon av noen 

medlemmer utpekt blant de folkevalgte og noen medlemmer fra innvandrerorganisasjoner. 

 

Medvirkning 

I forbindelse med noen saksfremlegg har innvandrerrådet blitt bedt om å komme med innspill til 

igangværende planarbeid. Rådet har gitt høringsinnspill til: 

 Kommuneplan sentrum – planprogram. 

 Kommuneplanens samfunnsdel. Noen medlemmer av rådet har deltatt på et 

medvirkningsopplegg som Samfunnsplan har arrangert for å samle innspill fra forskjellige 

befolkningsgrupper – blant andre ungdom, eldre og innvandrere. 

 

Integreringspris 

I løpet av året har rådet arbeidet med å fremsette forslag om at Sandnes kommune skulle etablere 

en integreringspris. I en kommune med mer enn 21 % innvandrere er innsats for god integrering 

særdeles viktig, og derfor mente rådet at det var viktig å vise påskjønnelse for godt 

integreringsarbeid. Det ble skrevet en sak om dette som ble sendt til behandling i Utvalg for kultur og 

oppvekst. Ved første behandling ba utvalget om et forenklet fremlegg som i første omgang skulle 

konsentrere seg om spørsmålene om det skulle etableres en integrasjonspris, og om påskjønnelsen  
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skulle ta form av et pengebeløp eller en gjenstand. Det nye saksfremlegget ble lagt frem for utvalget 

og for bystyret. Her ble det avgjort at det skulle etableres en slik pris og at påskjønnelsen skulle være  

i form av en gjenstand og et diplom. I etterkant av dette er det utarbeidet retningslinjer for hvem 

som kan innstilles som kandidater til prisen og hvem som skal vurdere innstillingene og tildele prisen. 

 

Integreringskonferanse 

Inspirert av at to av medlemmene i 2016 deltok på en nasjonal integreringskonferanse i Oslo, har det 

vært drøftet om det kunne være mulig å etablere en integreringskonferanse i Sandnes for hele 

Rogaland. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har avtalt en møterekke som avsluttes tidlig i 

2018 med henblikk på å legge frem en sak om å skape en integreringskonferanse høsten 2018 og 

forslag til finansiering av dette. 

 

Offentlig innsyn i rådets arbeid 

Rådets møter er offentlige, og det er adgang til å lese sakspapirer og protokoller på kommunens 

nettsider – følg denne lenken.  

 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/rad/sandnes-innvandrerrad/

