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Sandnes Innvandrerråd mandag 17.01.2018 kl. 17-19 
Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen 
 

Besøk 17.00-17.30 
Den første halve timen kommer Ragnhild Klippen som lenge har arbeidet 

med integrering av innvandrerbarn i Sandnes kommune. Hun vil fortelle 

om FLEXid som handler om «krysskulturell» ungdom – les mer her. 

 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 
SAK  Vedlegg 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017. 
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

s. 2-4 

 

Utvalgssaker 
1/18 Godkjenning av innkallingen. 

 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

2/18 Møteplan for 2018 
 
Forslag til vedtak: Fremlagte møteplan godkjennes 
 

Separat 
Excel-
vedlegg 

3/18 Gjennomgang av sakskartet til møte 29.11.2017 i Utvalg for helse- og 
sosialtjenester 

Forslag til vedtak:  
 

s. 5 

4/18 Godkjennelse av årsmelding for Sandnes Innvandrerråd 2017 
 
Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes og legges frem som 
orienteringssak i Utvalg for kultur og oppvekst.  
 

s. 6-7 

   

Eventuelt  

http://www.flexid.no/flexid.php?p=1034
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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     27.11.2017 kl. 17.00 
Sted:     Langgata 54 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Anne Whyte (Frp) (for 

Marianne O. Klengsen), David Yang, Abdel Monim 
Hussein, Renukadevi Anandhan (for Gehan 

Skhmot) og Piotr Naszydlowski. 
Forfall: Marianne O. Klengsen (Frp), Hilde Sværen 

Hjulstad (KrF), Eivind Kvamsøe (KrF), Gehan 
Skhmot 

Møteleder: Hamidullah Amiri 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
 

Besøk 
Silje Nygård, leder av barne- og familieenheten i Sandnes kommune, fortalte om 

arbeidet til barnevernet, og hun hadde med seg Marit Klemp Stephansen som 
arbeider med interkulturelt barnevern. 

 
Vanlig arbeidsgang i barnevernet er at noen sender en bekymringsmelding 
vedrørende et barn til barnevernet. Det kan være en barnehage, en skole, 

politiet eller barnevernet selv. Innen en uke etter mottak av meldingen skal det 
treffes en beslutning om saken skal henlegges eller undersøkes videre. 

Barnevernet (BV) skal starte med å samle inn informasjon blant annet gjennom 
samtaler med barnet og foreldrene hver for seg. BV kan da velge å fremme en 
sak for fylkesnemnda. De to tiltakstypene som kan fremmes i saken er 

omsorgsoverdragelse eller en kombinasjon av tiltak som ikke fjerner barnet fra 
foreldrene. 

 
I Sandnes er det ca. 100 barn som er plassert hos fosterforeldre av BV. Tallet er 
konstant – årlig er det kanskje ca. 10 som fylder 18 år og går over i annen 

bosetting, og samtidig er det kanskje andre 10 barn som kommer nye inn under 
BV. Ytterligere 340 barn har fått innvilget forskjellige tiltak. 

 
Innstillinger fra BV som fylkesnemnda tar til følge kan påklages. Foreldre til barn 
som er under omsorg skal følges opp og de gis en årlig anledning til å få 

revurdert omsorgsoverdragelsen. 
 

Det ble stilt spørsmål om innvandrerrepresentasjonen i befolkningen var avspeilt 
i antall meldinger. Altså om 21 % innvandrere i befolkningen var reflektert i 
antall saker hos BV. Svaret var at innvandrerbefolkningen var noe 

overrepresentert i antall bekymringsmeldinger, men underrepresentert blant de 
som fikk omsorgsoverdragelse eller tiltak. 

 
NAV arbeider målrettet med å klarlegge kulturforskjeller. Begreper som straff og 
konsekvens kan tolkes forskjellig av forskjellige kulturer i forbindelse med 

barneoppdragelse. 
 

Interkulturelt barnevern lar seg gjerne invitere ut på møter med flerkulturelle 
foreninger. Det er viktig å ha god dialog for å unngå misforståelser. Et eksempel: 
Noen innvandrere spør indignert om hvorfor BV snakker med deres barn om 
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vold. Det enkle svaret er at det gjør BV med alle barn – ikke bare 
innvandrerbarn. 
 

Det ble spurt om disse problemene har økonomiske årsaker, men økonomi er 
ikke nødvendigvis en hovedårsak. Dessuten har mange andre enn innvandrere 

trange økonomiske kår. BV prøver å se breiere på problemene og skille mellom 
primær- og sekundærårsaker. Er mor deprimert, har barnet læringsvansker som 

påvirker humøret osv. 
 
Et fokusområde i ny BV-lovgivning er at samarbeid med andre instanser er 

viktig. BV i Sandnes har ansatte fra mange forskjellige land. 
 

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

 

Godkjenning av protokoll 
7/17 Protokoll fra møte 31.10.2017 

Vedtak, enstemmig: Protokollen fra forrige møte ble godkjent uten 

kommentarer. 

 

Utvalgssaker  
29/17 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

30/17 Henvendelse fra NAV Rogaland  

Vedtak, enstemmig: Sekretæren spør nestleder som ikke var på møtet men 

som hadde gitt signal om at hun ville kunne stille som kandidat hvis ingen andre 

meldte seg. 

 

31/17 Møteplan for 2018 

Vedtak, enstemmig: Første møte i 2018 avholdes 17. januar kl. 17.00. Resten 

av møteplanen fremlegges på dette møtet.  

 

32/17 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 29.11.2017 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren ble gitt i oppdrag å sende et innspill til UHS 

sak 15/17 og et lignende innspill til møtet i Utvalg for kultur og oppvekst som 

skulle ha samme sak opp 05.12.2017. 

(Følgende melding ble sendt:  

Sandnes Innvandrerråd har i møte 27.11.2017 drøftet sak 15/17 på sakskartet 

for møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 29.11.2017.  

Sandnes Innvandrerråd finner det positivt om Sandnes kommune kan bosette 60 

flyktninger, blant hvilke tre mindreårige enslige, i tråd med anmodningen fra 

IMDi.) 

 

 

Sakskart for møte i Utvalg for kultur og oppvekst 05.12.2018 

Sekretæren hadde ikke sendt melding ut om at sakskartet for UKO også var 

tilgjengelig for drøfting. Dette ble tatt opp på skjermen og sett igjennom. UKO 

sak 60/17 var et forslag til retningslinjer for kommunens nye integrasjonspris. 

Her var rådets medlemmer godt fornøyd med forslaget om at tildeling av prisen 
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avgjøres av en priskomité bestående av Ordfører som leder av 

innstillingsprosessen, to representanter fra Bystyret og to representanter fra 

innvandrerrådet. 

 

Da rådet ikke hadde hatt anledning til å forberede seg på eventuelle innspill til 

UKO så ble det lagt opp til at forslag til innspill kunne sendes til sekretæren 

senest torsdag.  

 

33/17 Drøfting av økonomiplanen 2018-2021 

Økonomiplanen ble tatt opp på skjermen og navigasjon på kommunens 

hjemmesider i økonomiplanen ble beskrevet. 

Vedtak, enstemmig: Rådet tok dette til orientering. 

 

Eventuelt 
Det ble gitt uttrykk for frustrasjon over at rådets møter kanskje ikke var så 

effektive som man kunne ønske. Det er mye lesestoff til hvert møte og det kan 

være vanskelig å finne relevant fokus i dette. Det ble foreslått at sekretæren, i 

samråd med rådets leder, sammen med møteinnkallinger, sender ut en 

oppfordring til f.eks. to medlemmer om å forberede seg særlig på gjennomgang 

av hver sin sak og legge frem deres tanker på møtet. 

 

Det ble påpekt at det var viktig at rådets medlemmer overholder møtetiden – 

ikke minst når et møte innledes med besøk utefra. 

 

Neste møte 
Onsdag 17. januar 2018 kl. 17.00 på rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen. 

  



Side 5 
 

Utvalg for helse- og sosialtjenester 24.01.2018 kl. 17.00  

Godkjenning av protokoll 

1/18  Protokoll fra møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 29.11.2017  

Utvalgssaker 

1/18  Sak om bostedsløshet - kartlegging og tiltak  

2/18  Sak om organisering av omsorgstjenestene  

3/18  Pårørendestrategi for tjenesteområdet levekår  

Orienteringssaker 

1/18  Økonomisk sosialhjelp - veiledende satser 2018  

Eventuelt 

 
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15022515
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15022516
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15022517
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15022518
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15022514


Side 6 
 

 

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/

