
Side 1 
 

Sandnes Innvandrerråd tirsdag 03.06.2019 kl. 18.00 
Nytt rådhus, møterom 2F – opp trappen og til venstre 

 

Eventuelt 

Innmeldinger til Eventuelt 
 

Godkjenning av protokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 23.04.2019. 
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

s. 2-3 

Behandlingssaker 
SAK  Vedlegg 

15/19 Godkjenning av innkallingen. 
 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

 

16/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 
05.06.2019 kl. 17.00. Ligger på denne lenken: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519424 

Forslag til vedtak:  

 

   

17/19 
 

Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for kultur og oppvekst 
11.06.2019 kl. 17.00. Kommer senere på denne lenken: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Boards/Details/15024050 

Forslag til vedtak:  
 

 

18/19 Orientering om veien frem mot kommunevalget. 

Forslag til vedtak: 
 

 

   
   

Eventuelt  
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519424
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Boards/Details/15024050


Side 2 
 

Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     23.04.2019 kl. 18.00 
Sted:     Sandnes nye rådhus møterom 2 F 

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

(Frp), Abdel Monim Hussein, Piotr Naszydlowski, 
Jens Thordal 

 
Forfall: Hilde Sværen Hjulstad (KrF), Gehan Skhmot, 

David Yang og Renukadevi Anandhan 
 
Møteleder: Hamidullah Amiri (Ap) 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

________________________________________________________________ 
 

Rådets leder innledet møtet med å orientere om at 17. mai komiteen hadde 

oppfordret innvandrerrådet til å stille et medlem av juryen som skal bedømme 

Barnetog og Folketog. Nestleder påtok seg oppdraget. 

 

17. mai komiteen etterlyste dessuten kandidater til å bli æresgjester på den 

offisielle 17. mai lunsjen. Forslag til kandidater sendes til leder.  

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Ingen. 

 

Godkjenning av protokoll 
2/19 Protokoll fra møte 04.03.2019 

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent uten kommentarer. 

 

Utvalgssaker  
11/19 Godkjenning av innkallingen 

 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 

 

 

12/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og sosialtjenester 

24.04.2019 kl. 17.00. 

 

Rådet gjennomgikk orienteringssaken om Resultatvurderingen for 2018 for 

Levekår og ønsket å kommentere det gode arbeidet som gjøres for innvandrere 

både av Flyktningenheten og NAV Sandnes. 

 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren utarbeider et notat som sendes til 

godkjenning hos leder og nestleder før ekspedisjon videre til Politisk sekretariat. 

 

 



Side 3 
 

13/19 Veien frem mot kommunevalg 

 

Et utkast til invitasjon til innvandrerorganisasjoner om å sende inn forslag om 

kandidater til nytt innvandrerråd 2019-2023 ble gjennomgått. Det ble foreslått et 

par endringer. Invitasjonen sendes på e-post til innvandrerorganisasjoner som er 

registrert i Brønnøysundregisteret. En oversikt ble lagt frem og det kom inn 

forslag om tilføyelse av et par organisasjoner. 

 

Det ble fornyet drøfting av innvandrerrådets stilling i det politiske landskapet. 

Det ble fremsatt ønske om at det fremmes en sak for politisk behandling omkring 

politiske forventninger til innvandrerrådet. I samme sak må også 

innvandrerrådets ønske om å bli lagt inn under Politisk sekretariat bli lagt frem. 

De to paragrafene i vedtektene for rådet som er mest interessante er §§ 3 og 14.  

Vedtektene finnes her: www.sandnes.kommune.no/innvandrerraadet. 

 

Rådets medlemmer ble oppfordret til å sende innspill til sekretæren senest 

fredag 26. april. 

 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren sender ut invitasjoner i løpet av neste uke. 

Rådets medlemmer sender innspill til sekretæren i løpet av uken. Sekretæren 

samler innspillene og sender ut utkast til saksfremlegg på e-post. 

Saksfremlegget fremmes for Utvalg for helse- og sosialtjenester 05.06 og Utvalg 

for kultur og oppvekst 11.06. 

 

14/19 Innspill fra Hilde Sværen Hjulstad 

 

Vedtak, enstemmig: Innspillene innarbeides i saksfremlegget. 

 

Eventuelt 
Ingen innspill. 

 

Neste møte 
Mandag 3. juni 2019 kl. 18.00 i det nye rådhuset. 

 

http://www.sandnes.kommune.no/innvandrerraadet

