
Side 1 
 

Sandnes Innvandrerråd mandag 20.08.2018 kl. 18-20 
Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen 

 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

SAK  Vedlegg 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.2018. 
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

s. 2-3 

 

Utvalgssaker 
21/18 Godkjenning av innkallingen 

 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

22/18 Orientering ved sekretæren: 

 Sandnes kommunes integreringspris 2018 

 Innvandrerrådets innspill til økonomiplanen 2019-2022 
 

 
 
s. 4 

23/18 Gjennomgang av sakskartet for møte 22.08.2018 i Utvalg for helse- og 
sosialtjenester  

Forslag til vedtak:  
 

s. 5 

24/18 Plan for evaluering av innvandrerrådets arbeid hittil i inneværende 
valgperiode som forstudie til forberedelse av nytt kommunestyrevalg i 
september 2019 
 
Forslag til vedtak:  
 

 

   

   

Eventuelt  

  



Side 2 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     04.06.2018 kl. 18.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1A 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Marianne O. Klengsen 

(Frp), Abdel Monim Hussein, Piotr Naszydlowski 
og Renukadevi Anandhan (vara for Skhmot). 

 
Forfall: Hilde Sværen Hjulstad (KrF), David Yang, Gehan 

Skhmot 
 
Møteleder: Hamidullah Amiri 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

 
________________________________________________________________ 
 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble meldt inn tre saker. 

 

 

Godkjenning av protokoll 
5/18 Protokoll fra møte 17.04.2018 

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent. 

 

Utvalgssaker  
16/18 Godkjenning av innkallingen 

 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

 

17/18 Innspill til økonomiplan 2019-2022 

Det ble fremlagt et utkast til en henvendelse til de politiske partiene som er 

representert i bystyret, og dette ble gjennomgått. Det ble fremsatt 

endringsforslag til noen av punktene i forslaget, og sekretæren fikk i oppdrag å 

innarbeide disse. 

 

Vedtak, enstemmig: Nytt forslag sendes til godkjennelse per e-post til rådets 

leder og nestleder før avsendelse til bystyrets medlemmer. 

 

 

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

12.06.2018 

UKO 21/18: Rådet drøftet saken om handlingsplanen for kunst i kommunale 

bygg og uterom og formulerte et innspill til behandlingen av saken i UKO.  



Side 3 
 

UKO 22/18: Vedrørende saken om heldagsskole var det enighet om at 

heldagsskole vil kunne virke integrerende, da alle barn vil få lik adgang til 

oppfølging av leksearbeidet. 

 

Vedtak, enstemmig: Følgende innspill sendes til Politisk sekretariat for 

inkludering i saksbehandlingen i UKO av deres sak 21/18: 

«Sandnes Innvandrerråd mener at det er viktig at avsetting av midler til kunst i 

offentlige bygg og uterom gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Dette kan blant 

annet skje gjennom inkludering av flerkulturelle kulturuttrykk i offentlig 

utsmykking.» 

 

 

19/18 Status på arbeidet med integreringskonferansen høsten 2018 

Det er ikke funnet supplerende finansiering av den påtenkte regionale 

integreringskonferansen til høsten 2018, og videre arbeid med et slikt 

arrangement utsettes til 2019. 

 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren sender melding til formannskapet om at 

konferansen ikke vil bli gjennomført i 2018 og at tilskudd på kr 20 000 ikke vil bli 

benyttet. Samtidig sendes melding til stortingsmedlem Hadja Tajik om 

avlysningen. 

 

 

20/18 Møte i komiteen for utpeking av en vinner av Sandnes kommunes 

integreringspris 2018 

Møtet vil finne sted 13.06.2018 på ordførers kontor med Julia Wong og Julian F. 

Osorio, Hamidullah Amiri og Gehan som komitémedlemmer.  

Rådet gikk igjennom listen med kandidater innstilt til prisen. 

  

 

Eventuelt 
 Nestleder opplyste om at hun hadde problemer med å få tid til å stille som 

innvandrerrådets representant i brukerutvalget i NAV Rogaland. Dette 

utvalget er sentralt i mange spørsmål som angår innvandrere i hele 

Rogaland, og det er viktig at Sandnes Innvandrerråd er representert. Det 

ble drøftet om et annet av medlemmene kunne ta på seg oppdraget. 

Nestleder følger opp på dette. 

 Det skal være feiring av nye norske statsborgere hos fylkesmannen 

førstkommende lørdag. Rådets leder stiller og sender melding til 

fylkesmannen om dette. 

 Rådet må i løpet av høsten 2018 gjennomføre en evaluering av rådets 

arbeid hittil i valgperioden. Dessuten må forberedelse av nye valg til rådet 

forberedes i forkant av september 2019. 

 

Neste møte 
Mandag 20. august 2018 kl. 18.00 på rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen. 

  



Side 4 
 

Til de politiske partier med representanter i Sandnes bystyre - Ap, Frp, H, KrF, Sp, V, SV, MDG, 
Uavhengige  
 
Fra Sandnes Innvandrerråd 
 
INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN FOR 2019-2022 
Sandnes Innvandrerråd oppfordrer med dette politikerne i bystyret til å gjøre avsetting av midler til 
drift og møtegodtgjørelse av rådet i økonomiplanen for 2019-2022. 
 
Rådet 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.  
 
De to andre sammenlignbare råd, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne står i 
økonomiplanen for 2018-2021 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 arbeidslivet og det norske samfunnet.  
 
Det oppfordres derfor til at det innarbeides kr 140 000 årlig til drift og møtegodtgjørelse for rådet i 
økonomiplanen 2019-2022. Midlene tenkes disponert til blant annet møtegodtgjørelse, en regional 
integreringskonferanse, innkjøp av iPad til de medlemmer som ikke har en slik til rådighet gjennom 
sine politiske verv, en studietur og annen drift av rådet. 
 
 
Hamidullah Amiri (Ap), leder       Marianne O. Klengsen (Frp), nestleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert. 
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Utvalg for helse- og sosialtjenester 22.08.2018 kl. 17.00 

Saksliste 
Godkjenning av protokoll 

 4/18 - Protokoll fra møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 30.05.2018 

Utvalgssaker 

 10/18 - Fornying av samarbeidsavtale mellom Funkishuset og Sandnes 

kommune 

 11/18 - Tilleggsanmodning - bosetting av flyktninger 2018  

 12/18 - Sak om selvmordsforebygging - nullvisjon for selvmord 

Orienteringssaker 

 15/18 - Årsmelding 2017 Krisesenteret 

 16/18 - Fylkesmannens tilsyn med kommunale tjenester til personer med 

samtidig rus og psykisk lidelse - resultat og rapport 

Eventuelt 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023892
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023895
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023895
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023894
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023897
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023893
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023896
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160488?agendaItemId=15023896

