
Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     19.02.2018 kl. 18.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1A 
Arkivsak:    15/00177 

 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Marianne O. Klengsen 

(Frp) på telefon del av møtet, Hilde Sværen 
Hjulstad (KrF), David Yang, Abdel Monim Hussein 
og Piotr Naszydlowski. 

Forfall: Gehan Skhmot 
Møteleder: Hamidullah Amiri 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
 
 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
En innmelding om fremtidig fordeling blant rådets medlemmer av forarbeidet til 

gjennomgangen av sakskart til utvalgene. 

 

Godkjenning av protokoll 
2/18 Protokoll fra møte 17.01.2018 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent. 

 

Utvalgssaker  
5/18 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

6/18 Møte 20.02.2018 i Utvalg for kultur og oppvekst 

Det var ikke nettforbindelse i møtelokalet og gjennomgangen av sakskartet ble 

hemmet av dette. Det ble drøfting av forholdene omkring språkopplæring i 

barnehager og skoler.  

Vedtak, enstemmig: Rådet ber sekretæren invitere en representant fra Senter 

for flerspråklige barn og unge (FBU) på besøk til neste møte. Sekretæren ble 

også bedt om å redegjøre for Stavanger kommunes ferieordning «Fiks ferige 

ferie» og undersøke hvordan det informeres om Sandnes kommunes ordning 

«Kongesommer». Det ble etterlyst informasjon om dette til de flerkulturelle 

organisasjonene. 

 

07/18 Søknad om midler til integreringskonferansen 

Det ble fremlagt og gjennomgått et forslag til formulering av søknad til 

formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Søknaden består av et brev med 

fremstilling av planene for konferansen og formålet med denne. Dessuten en 

skisse til program/kjøreplan og et budsjett. I brevet vises det til at det har vært 

rettet henvendelse til forskjellige mulige tilskuddsparter, men at det ikke er 

funnet midler noen steder. Søknaden må derfor basere seg på 100% finansiering 

fra formannskapet.  



Vedtak, enstemmig: Sekretæren bes flette inn innspillene fra møtet i et nytt 

utkast til søknad. Dette gjelder særlig formulering av mål for konferansen. 

Utkastet sendes til arbeidsgruppen og rådets leder for tilbakemelding før 

oversendelse. 

 

Eventuelt 
Tidligere fremsatt forslag om å fordele ansvar for lesing av de forskjellige sakene 

på de politiske sakskartene på enkelte rådsmedlemmer ble behandlet igjen. Hver 

enkelt skal få ansvar for å presentere hovedpunktene i utvalgte saksfremlegg. 

Når medlemmene mottar møteinnkallingen med sakskart, så kan hver enkelt 

sende melding til sekretæren med ønsker om særlige saker. En dag eller to etter 

utsending av innkallingen sendes det ut en oversikt over hvem som har ansvar 

for hver enkelt sak. Dette utarbeides av leder, nestleder og sekretæren. 

 

Neste møte 
Mandag 12. mars 2018 kl. 18.00 på rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen. 


