
Side 1 
 

Sandnes Innvandrerråd mandag 21.01.2019 kl. 18.00 
Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen 

 

Besøk 
Lene Bjørnø og Ole Tonning fra kommunens planavdeling kommer på besøk for 

å fortelle om Sentrumsplanen som nå er ute på høring med frist for innspill 10. 

februar. Sentrumsplanen ligger som eget vedlegg til innkallingen og det legges 

opp til drøfting av eventuelle innspill senere på møtet, men det blir anledning til 

å stille spørsmål og komme med innspill under besøket. 

Eventuelt 
Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.2018. 
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

s. 2-3 

Behandlingssaker 
SAK  Vedlegg 

1/19 Godkjenning av innkallingen. 
 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

   
2/19 Drøfting av mulige innspill til Sentrumsplanen. 

 
Forslag til vedtak:  
 

Se eget 
vedlegg 

 
3/19 

 
Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for kultur og oppvekst 
22.01.2019. 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509878 

Forslag til vedtak:  
 

 

 
4/19 
 

 
Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 
30.01.2019. 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509874 

 

Forslag til vedtak:  
 

 

 
5/19 

 
Orientering ved sekretæren om offentliggjøring av rådets sakskart. 

 

   

Eventuelt  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509878
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509874


Side 2 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     4.12.2018 kl. 18.00 
Sted:     Restaurant Chopan Tandoori 

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

(Frp), David Yang, Piotr Naszydlowski, Jens 
Thordal 

 
Forfall: Hilde Sværen Hjulstad (KrF), Abdel Monim 

Hussein, Gehan Skhmot og Renukadevi 
Anandhan  

Møteleder: Hamidullah Amiri (Ap) 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

 
________________________________________________________________ 
 

Møtet ble avholdt på Restaurant Chopan Tandoori og ble avsluttet med et måltid 

mat i etterkant av møtet. 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Ingen 

 

Godkjenning av protokoll 
9/18 Protokoll fra møte 14.11.2018 

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent. 

 

Utvalgssaker  
33/18 Godkjenning av innkallingen 

 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble foreløpig godkjent. 

 

 

34/18 Møteplan for 2019 

Det ble påpekt at det var planlagt et møte 14.10.2019. Dette faller sammen med 

møte i bystyret og må kanskje omberammes.  

Vedtak, enstemmig: Møteplanen godkjennes. 

 

 

35/18 Vurdering av rådets arbeid hittil og videre fremover. Drøfting av fremtidig 

arbeidsmetodikk. Gjennomføring av SWOT-analyse 

Saksinnkallingen til møtet var vedlagt et skjema med mulighet for å notere egne 

innspill til Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler. Disse ble gått igjennom på 

møtet og drøftet. 



Side 3 
 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren samler innspillene fra møtet og vedlegger 

disse i protokollen. 

 

Eventuelt 
Ingen innspill. 

 

Neste møte 
Mandag 21. desember 2019 kl. 18.00 i (det gamle) rådhuset. 

  



Side 4 
 

SWOT analyse av Sandnes Innvandrerråd. Innspill fra rådets medlemmer 

på møte 5. desember 2018. 

Styrker (Strenghts) Svakheter (Weaknesses) 

Medvirkning Adskilt fra Politisk sekretariat 

Innvandrere som ressurs Liten politisk bevissthet om rådet 

Deltakelse i lokaldemokratiet Mangler politiske oppdrag 

Deltakelse i fellesskapet Liten forståelse av rådets arbeid 

Kontaktledd innvandrere/kommune Få saker sendes til rådet 

Styrker integreringsarbeidet Mangler skolering og arbeidsrutiner  

Inkl. politisk valgte medlemmer Mye fravær, mangler prioritering 

Høringsorgan Ingen egne midler 

Initiativ til Integreringsprisen Inhomogent innvandrermiljø 

Tilføring av kulturelle verdier  

 

Muligheter (Opportunities) Trusler (Threats) 

Styrket integrering Noen vil legge ned rådet 

Mer likestilling/utjevning Manglende politisk forståelse 

Kulturutveksling Ekstern uvilje til å støtte opp 

Styrket engasjement i fellesskapet Intern manglende kompetanse 

Delvis frikjøp av leder/nestleder? Økonomisk uvilje 

Økning av nytteverdien av rådet Manglende handlekraft 

Øke integreringen i politisk arbeid  Målrettet integrering koster 

Arrangere integreringskonferanse  

Egne integreringsinitiativ  

Øke synligheten av mangfoldet  

Inn under Politisk sekretariat  

 

  


