
Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     02.09.2019 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 
4/19 Protokoll fra møte 03.06.2019 

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent uten kommentarer. 

 

Behandlingssaker 
19/19 Godkjennelse av innkallingen 

 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 

 

20/19 Gjennomgang av innkomne kandidater til innvandrerrådet 2019-

2023 

 

Det ble avholdt et møte lørdag 31. august hvor kandidater til nye 

innvandrerrepresentanter var invitert til å fremme sitt kandidatur. Møtet var 

samtidig siste frist for å melde inn kandidater. Det er stor kompetanse blant 

kandidatene, og to av disse har vært medlemmer i forrige valgperiode. 

 

Rådet overveide to mulige fordelinger av plasser som medlemmer og 

varamedlemmer, og flertallet bestemte følgende innstilling til valgnemnda: 

 
Medlem Innstillende forening  Personlig vara Innstillende forening 

David Weiju Yang (m) Chinese Ass. in Rogaland  Teresa Li Xiang (k) Chinese Ass. in Rogaland 

Khadija Khalifa (k) Eritreisk Islamsk Kulturforen.  Saulius Trepekunas (m) Litauisk forening i Rogaland 

Razwana Jahangir (k) Muslim Forum Sandnes  Mohammad Jahangir (m) Muslim Forum Sandnes 

Renuka Anandhan (k) Indian Tamil's Association  Beata P. Szromek (k) Polsk Norsk Forening 

 



21/19 Gjennomgang av sakskartet til møte i Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 04.09.2019 kl. 17.00 

Rådet heftet seg ved sak 12/19 om informasjon om startlånsordningen. Rådet 

støtter administrasjonens forslag om å øke rammen. 

 

22/19 Debatt om veien fremover 

På foregående møte hadde rådets leder lagt 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. 

Dette vil bli tatt inn i dagsordenen for rådets møte 23. september. 

 

Sandnes Innvandrerråd får ny sammensetning etter kommunevalget, og selv om 

det foreslås i innstillingen til valgnemnda at to av innvandrermedlemmene går 

over i nytt råd, så er det viktig å oppsummere erfaringene fra den første 

fireårsperioden for overlevering til det nye rådet. Det foreslås derfor at det gamle 

rådet foretar en evaluering av rådets arbeid i perioden 2015-2019, og 

sammenstiller det med den SWOT-analysen som ble gjennomført desember 

2018. 

 

Vedtak, enstemmig: Sekretæren og leder sørger for inkludering av disse 

innspillene i dagsordenen for førstkommende møte 23. september. 

 

 

Eventuelt 
Ingen innspill. 

 

 

Neste møte 
Mandag 23. september 2019 kl. 18.00 i det nye rådhuset. 

 


