
Side 1 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     03.06.2019 kl. 18.00 
Sted:     Sandnes nye rådhus møterom 2 F 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Hamidullah Amiri (Ap), Abdel Monim Hussein, 

Piotr Naszydlowski, David Yang, Renukadevi 
Anandhan, Jens Thordal 

 
Forfall: Marianne O. Klengsen (Frp), Hilde Sværen 

Hjulstad (KrF) 
 
Møteleder: Hamidullah Amiri (Ap) 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

________________________________________________________________ 
 

Innmeldinger til Eventuelt 
Ingen. 

 

Godkjenning av protokoll 
3/19 Protokoll fra møte 23.04.2019 

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent uten kommentarer. 

 

Utvalgssaker  
15/19 Godkjenning av innkallingen. 

 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 

 

 

16/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 

05.06.2019 kl. 17.00. 

 

Rådet gjennomgikk saken om rekruttering av leger til fastlegeordningen. Det var 

stor forståelse for forslaget om å gjøre to fastlegehjemler til fastlønnspraksis. De 

særlige utfordringer som møter en del innvandrere i forbindelse med valg av 

fastlege ble drøftet. Særlig to forhold kan gi praktiske problemer: Tilgang på 

leger av samme kjønn som pasienten og tilgang på tolker når nødvendig. 

 

Vedtak, enstemmig: Sandnes Innvandrerråd støtter rådmannens forslag til 

vedtak om fastlønnspraksis. 

 

 

17/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 

11.06.2019 kl. 18.00. 

 



Side 2 
 

Rådet drøftet kvalitetsmeldingen for Sandnesskolen 2019 og kunne konstatere at 

det var positiv utvikling på en rekke kontrollpunkter. Det er en gledelig nedgang i 

omfanget av mobbing på skolene. 

 

Vedtak, enstemmig: Sandnes Innvandrerråd tar kvalitetsmeldingen til 

orientering. 

 

 

18/19 Veien frem mot kommunevalg 

 

Sekretæren orienterte om at det var sendt ut melding til 

innvandrerorganisasjoner i Sandnes om forestående kommunevalg og nyvalg til 

innvandrerrådet. Meldingen var vedlagt et skjema for innsendelse av forslag til 

kandidater til det nye rådet. Det blir innkalt til informasjonsmøte lørdag 31. 

august og denne datoen blir også den siste for innsending av kandidater til det 

nye rådet. I første uke i september vil innvandrerrådet bli innkalt til møte for å 

gå igjennom listen med innkomne kandidater og velge ut hvem som skal 

innstilles til valgnemnda som forslag til nye medlemmer/varamedlemmer. 

 

Rådets leder la frem noen tanker om rådets fremtid.  

• Han foreslo at innvandrerrådet skal bytte navn til integreringsutvalget, og 

at det skal arbeides for å skape en klarere posisjon blant øvrige politiske 

fora i kommunen. 

• Det skal arbeides for at rådet/utvalget skal legges inn under Politisk 

sekretariat. 

• Det skal arbeides for å få innvandrere til å melde seg inn i politiske partier. 

 

Vedtak, enstemmig: Disse tre tiltakene legges inn i sakskartet for rådets møte 

23. september. 

 

 

Eventuelt 
Ingen innspill. 

 

 

Neste møte 
Mandag 26. august 2019 kl. 18.00 i det nye rådhuset. 

 


