
Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     17.01.2018 kl. 17.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1A 
Arkivsak:    15/00177 

 
Til stede: Marianne O. Klengsen (Frp), Hilde Sværen 

Hjulstad (KrF), David Yang, Abdel Monim Hussein 
og Piotr Naszydlowski. 

Forfall: Hamidullah Amiri (Ap), Gehan Skhmot 

Møteleder: Marianne O. Klengsen 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

 

Besøk 
Ragnhild Klippen har for tiden permisjon fra Høyland ungdomsskole for å arbeide 
som prosjektleder for FLEXid. Prosjektet ble startet opp i 2001 og har etter hvert 

spredt seg til halvdelen av landets fylker. Rogaland kom med i 2013. 
www.flexid.no. 
 

Prosjektet handler om «krysskulturell» ungdom i alderen 15-20 år. De unge er 
enten barn av innvandrere som vokser opp med kontakt til to forskjellige 

kulturer, eller kanskje etnisk norske som har hatt en vesentlig del av sin 
oppvekst i utlandet og siden har kommet tilbake til Norge. Disse barn og unge 
må under sin oppvekst forene flere kulturer i seg selv – med de utfordringer 

dette kan medføre. 
 

FLEXid driver kursvirksomhet – både for unge og for voksne. De unge får 
innføring i en del problemstillinger som er alminnelige for krysskulturell 
oppvekst. Kurset inkluderer rollespill og erfaringsutveksling. Etter endt kurs 

skrives det kursbevis som dokumenterer kompetanse på flerkulturelle spørsmål. 
 

Det lages også kurs for voksne som ønsker å bli sertifisert som formidlere av 
FLEXid. Det vil bli arrangert et slikt kurs i Rogaland i oktober 2018. Det er en 

egenandel på kr 23 000 for deltakelse.  
 
 

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

 

Godkjenning av protokoll 
1/18 Protokoll fra møte 29.11.2017 

Vedtak, enstemmig: Det ble fremsatt ønske om at første setning i protokollen 

under Eventuelt ble endret til «Det ble fremsatt forslag til en måte å effektivisere 

rådets møter.» Forslaget ble vedtatt. 

 

Utvalgssaker  
1/18 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

http://www.flexid.no/


 

2/18 Møteplan for 2018 

Det fremlagte forslaget til møteplan ble gjennomgått og det ble fremsatt ønske 

om å endre de møtedatoer som falt på tirsdager til dagen før, mandag. Det ble 

også foreslått at rådets møter fremover skal begynne kl. 18.00. 

Vedtak, enstemmig: Begge forslagene ble vedtatt og sekretæren sender ut ny 

oversikt med endrede datoer. 

 

3/18 Møte 24.01.2018 i Utvalg for helse- og sosialtjenester 

Sakskartet ble gjennomgått og det var drøftelser av sakene 1/18 om bostedsløse 

og 3/18 om pårørendestrategi. 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren bes sende forespørsel til saksbehandleren i 

saken om bostedsløse i hvilket omfang det finnes bostedsløse innvandrere og 

flyktninger. Til saken om pårørendestrategi sender sekretæren følgende innspill 

til saksbehandler og til Politisk sekretariat for inkludering blant saksdokumentene 

til møtet i utvalget: 

Sandnes Innvandrerråd mener at det i denne typen kommunale 

strategidokumenter er viktig å prioritere og utvikle kommunikasjons-

kompetansen blant helse- og velferdstjenestenes ansatte, i samspillet med 

pårørende som er innvandrere. 

 

04/18 Årsmelding for Sandnes Innvandrerråd 2017 

Vedtak, enstemmig: Rådet godkjente årsmeldingen, og denne vil bli lagt som 

orienteringssak til møte i Utvalg for kultur og oppvekst 20. februar. 

 

Eventuelt 
 Hjelpelageret ønsker at et medlem av innvandrerrådet stiller i styret deres. 

Møtene deres er på dagtid. Ingen av medlemmene har meldt interesse for 

å delta. 

 NAV Rogaland har bedt om representasjon fra innvandrerrådet i deres 

brukergruppe. Nestleder kan stille men ønsker en vara. Sekretæren retter 

henvendelse til rådets leder om å være vara. 

 

Neste møte 
Mandag 19. februar 2018 kl. 18.00 på rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen. 


