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Sandnes Innvandrerråd mandag 04.03.2019 kl. 18.00 
Nytt rådhus, møterom 2F – opp trappen og til venstre 

 

Eventuelt 

Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

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

s. 2-4 

Behandlingssaker 
SAK  Vedlegg 

6/19 Godkjenning av innkallingen. 
 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

   
7/19 Forslag til Sandnes kommunes Kulturpris 2019 

 
Forslag til vedtak:  
 

S. 5-7 

 
8/19 

 
Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for kultur og oppvekst 
05.03.2019. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509879 

Forslag til vedtak:  
 

 
S. 8 

 
9/19 
 

 
Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 
06.03.2019. 
 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509876 
 

Forslag til vedtak:  
 

 
S. 9 

 
10/19 

 
Veien frem mot kommunevalg og nyvalg av innvandrerrepresentanter til 
innvandrerrådet. Vedlegg: Vedtekter for Sandnes Innvandrerråd – se §2. 

 
S. 10-12 

   

Eventuelt  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509879
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509876


Side 2 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     5.12.2018 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. 
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Vedtak, enstemmig: Sekretæren samler innspillene fra møtet og vedlegger 

disse i protokollen. 

 

Eventuelt 
Ingen innspill. 

 

Neste møte 
Mandag 21. januar 2019 kl. 18.00 i (det gamle) rådhuset. 
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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  
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Sandnes Innvandrerråd 

Bydelsutvalgene i Sandnes 

 

   

   

   

 

 KULTUR 
 

 

 

Sandnes, 18.02.2019 

  

Deres ref:    Vår ref: 18/11751-1 

Saksbehandler: Liv M. R. Pedersen Arkivkode: 076 

Forslag til Sandnes kommunes kulturpris 2019  

Formålet med Sandnes kommunes kulturpris er å hedre utøvere eller organisasjoner, som har gjort, 

og gjør en særlig stor innsats for kulturlivet i byen. Både organisasjoner og privatpersoner kan 

komme med forslag til aktuelle kandidater. Det deles ut kun én kulturpris hvert år, og det er ingen 

inndeling i kategorier. 

• Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner.  

• Forslag må inneholde en kort beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, 
og vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Sandnes. 

• Kulturprisen tildeles av Utvalg for kultur og oppvekst på bakgrunn av innkomne forslag. 

• Kulturprisen består av kr 20.000 samt et grafisk blad av en lokal kunstner. 

• Forslag med begrunnelse sendes til kultursjefen innen 1. april. 

• Ordfører foretar overrekkelsen av kulturprisen i eget arrangement. 

 
Alle forslag skal være skriftlig begrunnet og ha påført kandidatens navn, eventuelt kontaktperson 

dersom det er en forening/organisasjon, samt kontaktinfo. 

Orientering om kulturprisen og søknadsfrist vil bli kunngjort i media, på Sandnes kommunes 

nettsider og på kulturkontorets facebook side.  

Forslag skal sendes på e-post til postmottak@sandnes.kommune.no og merkes med «Forslag 

kulturpris 2019» 

Med hilsen  

Tone Strømø 

kultursjef 

  

 Liv M. R. Pedersen 

 rådgiver 

  

Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 

 

 

 

mailto:postmottak@sandnes.kommune.no
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Oversikt over tildelinger av Sandnes kommunes kulturpris  
 

 

År Navn Område 

2018 Sandnes Operakor For sitt store lokale engasjement gjennom mange år.  
 

2017 Arild Rostrup For sitt engasjement med å bevare og presentere historiske 
øyeblikk gjennom bilder fra Sandnes. 
 

2016 Sandnes Rockeklubb For sitt lokale engasjement og som stabil arrangør av rytmiske 
konserter på Tribute 

 

2015 

 
Njål Vigesdal 

 
For sitt engasjement gjennom mange år med å gjøre Sandnes 
sin historie kjent 
 

2014 Kari Fredriksen  
 

For sitt mangeårige engasjement og kunnskap når det gjelder 
svømmeopplæring for barn og unge  
 

2013 Arne Hove For sitt engasjement innen lokalhistorie.  
 

2012 Sandnes ULF 

 

For deres flotte resultater 

2011 Rockegruppa Ingenting Rockegruppen Ingenting har siden starten i 1991 spilt rundt 50 

konserter i året. Bandet legger alltid vekt på at de er fra 

Sandnes og forslagstiller trekker frem at de driver stor reklame 

for Sandnes hele året. Gruppen lager fremdeles ny musikk, og 

ny plate er i underveis. 

 

2010 Sandnes Sykleklubb 

 

For sitt mangeårige arbeid med å utvikle syklesporten i 
Sandnes og omegn 

2009 Per Sigmund Rettedal For sitt arbeid innen musikklivet i Sandnes 
 

2008 Steinar Eielsen For sitt arbeid innen musikklivet i Sandnes 
 

2007 Sandnes Historie og Ættesogelag For sin dokumentasjon og formidling av Sandnes sin 
lokalhistorie.  
 

2006 Julius Aakvik For sitt engasjement for eldre. 

2005 Bjørn-Arne Dahl For sin innsats i byens kulturliv gjennom 25 år, ikke minst som 

leder av operakafeene i Sandnes kulturhus. 

 

2004 Liv Gramstad og Thomas 

Dybdahl 

For deres arbeid innen musikk. Liv Gramstad er innehaver av 

Skei Musikk og har en unik interesse for musikk og et 

beundringsverdig minne når det gjelder kunstnere og 

innspillinger i mange musikksjangre. Thomas Dybdahl er en av 

landets fremste låtskrivere og sanger. 

 

2003 Per Odd Årrestad For sin kunstneriske virksomhet over mange år 
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2002 Torbjørg Sægrov og Per Øglænd For deres aktive arbeid med henholdsvis Sandnesmuseet og 

Øglændsmuseet. 

 

2001 Sandnes Idrettslag For sin mangeårige og viktige rolle i utviklingen av idrett og 

friluftsliv i Sandnes kommune 

 

2000 Liv Hugstmyr Særheim For sitt arbeid med kor og korvirksomhet 

1999 Terje Brodal Innsats for musikklivet i kommunen 

1998 Otto Dag Olsson Lokalhistorisk arbeid / slektsgranskning 

1997 Barnabas Palko Opplæring av unge i Sandnes på slagverkinstrumenter 

1996 Stein Emanuel Simonsen Pottemaker / har arbeidet for å få etablert potteri-museum 

1995 Anfinn Sægrov Aktiv i motstandsarbeide / museumsarbeid 

1994 Alf I. Hansen Idrett 

1993 Konrad Korneliussen Byhistorie  / trimleder for pensjonister 

1992 Bjørn A Stangeby Innsats for Rogaland Arboret 

1991 Ågot Rovik / Aksli Østvold Frivillig arbeid innen organisasjoner, institusjoner 

1990 Aksel Eggebø Byhistorie 

1989 Bent Jørgen Andersen Sang og musikk 

1988 Kristine Juul Høiland Sandnes Kunstforening / Sandnes Folkeakademi 

1987 Gunnhild Anda Barne- og ungdomsarbeid / søndagskole 

1986 Ragnhild Hetland Sang og musikk 

1985 Olav Oftedal Musikk / kulturarbeid for pensjonister 

1984 Sverre Haugland Kunstformidling / initiativtaker div. foreninger 

1983 Odd Fladen Idrettsadministrator 

1982 Rakel Lapin  

1981 Harald Tjølsen Amatørmusiker 
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Utvalg for kultur og oppvekst innkalles til møte 05.03.2019 kl. 18.00 i 
formannskapssalen i Sandnes rådhus  
Godkjenning av protokoll  
2/19  15/12839-86  Protokoll fra møte i Utvalg for kultur og 

oppvekst 22.01.2019  
3  

Utvalgssaker  
8/19  19/03235-1  Innhold i kvalitetsmelding Sandnesskolen 

2019  

3  

9/19  19/00411-11  FORDELING AV TILSKUDD TIL 
IDRETTSFORMÅL/ORGANISASJONER 2019, 

SAMT TILSKUDD TIL NASJONALE OG 
INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENTER  

5  

Orienteringssaker  
29/19  16/03073-10  Levekårsundersøkelsen - høsten 2018  18  
30/19  19/02885-1  Orientering om gjennomførte kompetanse 

tiltak for private og kommunale barnehager 
2018  

18  

31/19  19/01177-1  Tilsyn av spesialpedagogikk i Sandnes 
kommune-barnehager  

18  

32/19  19/00368-1  Tilbakerapportering omkring tilsyn av 

barnehager i Sandnes kommune 2018  

18  

33/19  19/02011-2  Referat konstituerende møte i Sandnes unge 

bystyre 31.01.2019  

18  

34/19  15/16506-16  Referat SU Malmheim skole 06.02.2019  18  

35/19  18/02519-53  Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved 
Lurahammeren ungdomsskole 09.01.2019  

18  

36/19  18/05409-3  Referat fra SU-møtet 2-19, 4.februar 2019 - 

Sørbø barnehage Nord  

18  
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Utvalg for helse- og sosialtjenester innkalles til møte 

06.03.2019 kl. 17:00, i formannskapssalen i nye          
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1                                   Side  

Godkjenning av protokoll  
2/19  15/12841-58  Protokoll Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 30.01.2019  

2  

Utvalgssaker  

5/19  13/01605-9  Om aktivitetsplikt, UKA og tiltak rettet 
mot unge i NAV - 2018  

3  

6/19  19/03276-1  Klage på tildeling av driftstilskudd - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 
13 fvl.  

§ 13.1  

11  

Orienteringssaker  
4/19  14/11320-18  Orientering om status for plasser for 

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA-plasser)  

11  

5/19  19/03282-1  Orientering om status innflytting 

Sandnesveien 299  

11  

6/19  16/03073-10  Levekårsundersøkelsen - høsten 2018  11  

7/19  19/02180-24  Orientering fra kontrollutvalget for 
bevillingssakers møte - 28.01.2019  

11  

8/19  19/02300-1  Årsmelding 2018.doc  11  

9/19  19/02683-1  Årsrapport 2018  11  
Eventuelt  
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VEDTEKTER FOR SANDNES INNVANDRERRÅD 
vedtatt av bystyret i Sandnes 7. mars 2016 

 
§ 1 Lovverk og saksbehandlingsregler 
I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene 
og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende 
bestemmelser: 
 
§ 2 Nominering og valg 

1. Innvandrerrådet velges av bystyret og skal bestå av sju medlemmer med personlige 
varamedlemmer, med slik sammensetning:  

a. Fire av innvandrerrådets medlemmer med varamedlemmer velges på 
grunnlag av forslag fra innvandrerrådet selv bl.a. på grunnlag av forslag fra 
innvandrerorganisasjonene i kommunen.  

b. Tre av innvandrerrådets medlemmer med varamedlemmer velges blant 
bystyrets medlemmer og varamedlemmer.  

2. Bystyret oppnevner leder og nestleder av innvandrerrådet. 
 
§ 3 Oppgaver 

1. Innvandrerrådet arbeider etter politisk målsetting om full deltagelse og likestilling i 
samfunnet. 

2. Innvandrerrådet er et rådgivende organ for kommunen. 
3. Innvandrerrådet skal behandle alle saker som gjelder levekårene for innvandrere. 
4. Innvandrerrådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen. 
5. Innvandrerrådet bør drive informasjonsarbeid. 
6. Innvandrerrådet utarbeider årsmelding som sendes bystyret. 
7. Innvandrerrådet skal jobbe for økt integrering og fremme innvandreres deltakelse i 

frivillige lag og organisasjoner, som idrettslag, svømmeopplæring o.l.. 
 
§ 4 Forberedelser av saker til innvandrerrådet 

1. Innvandrerrådets sekretær sammenstiller sakskartet i samarbeid med rådets leder. 
 

§ 5 Innkalling 
1. Innvandrerrådet holder møter etter en oppsatt plan, eller når lederen finner det 

påkrevd eller når 1/3 av medlemmene krever det. 
2. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, innholdsfortegnelse over de 

saker som skal behandles. 
3. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer, varamedlemmer 7 dager før 

møtedagen. 
4. Innkalling og saksdokumenter er offentlige, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller 

i medhold av lov, og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte. 
5. Innkalling og saksdokumenter skal være på norsk og møtene skal foregå på norsk. 

 
§ 6 Forfall 

1. Innvandrerrådets medlemmer plikter å delta i møter, med mindre det foreligger 
gyldig forfall.  

2. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til rådssekretær, som innkaller 
varamedlem. 
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§ 7 Adgang for andre til å delta i møtene 
1. Rådssekretær, ved forfall dennes stedfortreder, har plikt til å delta. 

 
§ 8 Åpne møter 

1. Innvandrerrådets møter er åpne hvis ikke annet følger av kommuneloven § 31 om 
møteoffentlighet. 

2. Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, må publikum forlate lokalet. 
Medlemmer eller møtende varamedlemmer og andre som er til stede i det lukkete 
møte vil ha taushetsplikt om forhandlingene og vedtak i den grad dette følger av 
lovbestemmelser om taushetsplikt i forvaltningsloven eller særlov. 

 
§ 9 Møteledelse 

1. Innvandrerrådets leder er møteleder.  
2. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. 
3. Dersom også nestleder har forfall, velges det av og blant rådets medlemmer en 

møteleder. Det medlem er valgt som får flest stemmer. Hvis flere får samme 
stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene 

1. Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. 
2. Innvandrerrådet kan vedta en annen rekkefølge. Innvandrerrådet kan vedta å utsette 

behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på 
sakslisten, hvis ikke lederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. 

3. Lederen refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det 
kommet inn nye dokumenter i en sak etter saksdokumenter er utsendt, skal disse 
gjøres kjent. 

 
§ 11 Forslag 

1. Bare Innvandrerrådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette 
frem forslag. 

2. Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til lederen. 
3. Lederen refererer forslaget. 

 
§ 12 Avstemning 

1. Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Gyldig vedtak kan bare treffes når 
minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt 
stemme i vedkommende sak. 

2. Vedtakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens 
stemme avgjørende. 

 
§ 13 Anke 

1. I saker hvor Innvandrerrådet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst 
ett medlem kreve at vedtaket forelegges Utvalg for kultur og oppvekst for avgjørelse. 

2. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort. 
§ 14 Sekretariat – Møtebok 

1. Resultatenhet Kultur ivaretar sekretariatfunksjonen for innvandrerrådet og fører 
protokoll.  

2. Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning. 
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§ 15 Arkivering 
1. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i h.h.t. arkivloven og Sandnes 

kommunes arkivreglement for utvalgssaker. 
 
§ 16 Møtegodtgjørelse 

1. Godtgjørelse tilstås etter retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i 
Sandnes kommune. 

 


