
Side 1 
 

Sandnes Innvandrerråd mandag 04.06.2018 kl. 18-20 
Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen 

 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

SAK  Vedlegg 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018. 
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

s. 2-3 

 

Utvalgssaker 
16/18 Godkjenning av innkallingen. 

 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

17/18 Innspill til økonomiplan 2020-2023. 
 
Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til innspill sendes til de politiske 
partiene i bystyret. 
 

s. 4 

18/18 Gjennomgang av sakskartet for møte 12.06.2018 i Utvalg for kultur og 
oppvekst.  

Sakskartet må hentes på nett i forkant av innvandrerrådets møte på denne 
lenken. 

Forslag til vedtak:  
 

s. 5 

19/8 Status på arbeidet med en integreringskonferanse høsten 2018. 

Forslag til vedtak: Sekretæren sender melding til formannskapet om at 
konferansen ikke bliver gjennomført i 2018 og at tilskudd på kr 20 000 ikke 
vil bli benyttet. Samtidig sendes en lignende melding til stortingsmedlem 
Hadja Tajik. 
 

 

20/8 Møte i komiteen for utpeking av vinner av Sandnes kommunes 
integreringspris 2018. 

s. 6 

   

Eventuelt  

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


Side 2 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     17.04.2018 kl. 18.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1A 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Hilde Sværen Hjulstad 

(KrF), David Yang, Gehan Skhmot, og Piotr 
Naszydlowski 

 
Forfall: Marianne O. Klengsen (Frp), Abdel Monim 

Hussein. Anne Whyte og Rufeide Alnoor hadde 
ikke anledning til å stille som vara 

 

Møteleder: Hamidullah Amiri 
 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
 
________________________________________________________________ 

 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble meldt inn en sak. 

 

 

Godkjenning av protokoll 
4/18 Protokoll fra møte 17.03.2018 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent. 

 

Utvalgssaker  
11/18 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

12/18 Gjennomgang av sakskartet til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 18.04.2018 

 

Vedtak, enstemmig: Det ble avtalt å sende en uttalelse til utvalgsmøtet med 

påskjønnelse av arbeidet i Flyktningenheten. 

 

13/18 Gjennomgang av sakskartet til Utvalg for kultur og oppvekst 

24.04.2018 

Rådet gikk igjennom sakskartet og heftet seg særlig ved rapporteringen fra 

Barnevernet. Rådet er positiv og fornøyd med en velfungerende 

barnevernstjeneste. 

Vedtak, enstemmig: Det var ingen saker som ble vurdert som aktuelle for en 

uttalelse til møtet. 

 

14/18 Status på arbeidet med integreringskonferansen høsten 2018 

Det er ikke funnet alternative finansieringskilder til konferansen. Leder og 

nestleder har avtalt et møte med ordfører/varaordfører i neste uke. 

 



Side 3 
 

15/18 Sosial sammenkomst 

Denne saken ble utsatt til neste møte. 

 

Eventuelt 
Det ble stilt spørsmål om fremdriften i arbeidet med å få inn kandidater til 

Integreringsprisen. Innsamlingen er nå avsluttet, og det neste som skal skje er 

at priskomiteen skal samles og gå igjennom innkomne forslag. Tidspunkt er ikke 

berammet enda.  

 

Neste møte 
Mandag 4. juni 2018 kl. 18.00 på rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen. 

  



Side 4 
 

Til de politiske partier med representanter i bystyret – Ap, Frp, H, KrF, Sp, V, SV, MDG, Uavhengige 
(Kjell Haavard Thrane Høie) 
 
Fra Sandnes Innvandrerråd 
 
INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN FOR 2019-2022 
 
Sandnes Innvandrerråd fikk i forbindelse med kommunevalget 2015 nye retningslinjer og ny 
medlemssammensetning. Fra 2015 består rådet av tre medlemmer oppnevnt blant bystyrets 
medlemmer og varamedlemmer og i tillegg er det fire medlemmer som er innstilt fra forskjellige 
innvandrerorganisasjoner. Følgende medlemmer er valgt for perioden 2015-2019: 
 
Hamidullah Amiri (Ap) – leder 
Marianne O. Klengsen (Frp) – nestleder 
Hilde Sværen Hjulstad (KrF) 
Abdel Monim Hussein 
Piotr Nazsydlowski 
David Yang 
Gehan Skhmot 
 
Rådet avholder møter 8-9 ganger i året og følger opp på saker som legges frem til behandling i 
politiske utvalg, og som har særlig betydning for innvandrerbefolkningen. Rådets medlemmer mottar 
møtegodtgjørelse i tråd med reglementet for folkevalgte, men dette er ikke avspeilet i 
økonomiplanen for 2018-2021. 
 
De to andre sammenlignbare råd, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne står i 
samme økonomiplan med følgende avsetninger: 
 

Diverse 
Vedtatt budsjett 2017  Rådmannens forslag 2018 Endring 

Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse  140000  140000    0 

Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for 

folkevalgte i Sandnes kommune. 

 

Rådet for mennesker med nedsatt  

funksjonsevne, driftsmidler         50000    50000    0 

Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for 

folkevalgte i Sandnes kommune. 

 
Sandnes Innvandrerråd oppfordrer alle partier i bystyret til å inkludere rådet i økonomiplanen for 
2019-2022. Rådet har i 2017-2018 arbeidet med planlegging av en regional integreringskonferanse, 
men arbeidet strandet på manglende finansiering. Innvandrerrådet ønsker å være en aktiv pådriver 
for god integrering av innvandrere i arbeidsliv og det norske samfunn.  
 
Det oppfordres derfor til at det avsettes kr 100 000 til drift og møtegodtgjørelse for rådet i 
økonomiplanen 2019-2022. 
  



Side 5 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160449 

 

 
Godkjenning av protokoll  

4/18  15/12839-66  Protokoll fra møte i Utvalg for kultur 
og oppvekst 24.04.2018  

3  

Utvalgssaker  

21/18  18/02586-19  Handlingsplan for kunst i 
kommunale bygg og uterom 2018 - 

2021  

4  

22/18  18/04502-3  Forsøk med heldagsskole - avklaring 
av rammer  

7  

23/18  18/06131-1  Barnehagenes resultatvurdering 
2017  

16  

24/18  18/05865-1  Resultatvurdering Barne- og 
Familieenheten 2017  

27  

25/18  18/05801-1  Sandnes bibliotek- resultatvurdering 

2017  

42  

26/18  18/01444-14  Navneendring Skeiene 

ungdomsskole  

43  

27/18  16/09366-16  Tre nye veinavn på Hommersåk  47  
 

Orienteringssaker  
58/18  17/08775-2  Årsrapport for SLT 2017  51  

59/18  18/04229-7  Endelig behandling - Handlingsplan 
mot støy i Sandnes kommune 2018-
2023  

51  

60/18  18/06066-1  AIR Sandnes rapport 2017  51  
61/18  15/18700-14  Oversikt over tildelte tilskudd til 

kulturtiltak pr 1. tertial 2018  

51  

62/18  18/00220-12  Referat møte i Sandnes unge 
bystyre 03.05.2018  

51  

 

 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160449

