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Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 2019-2023 
 

Dato:     26.11.2019 kl. 18.00 
Sted:     Sandnes nye rådhus møterom 2 F 

Arkivsak:    15/00177 
 
Til stede: Marianne O. Klengsen (Frp), Shirish Awasthi (H), 

Araz Hanan (SV), David Yang, Khadija Khalifa, 
Renukadevi Anandhan, Razwana Jahangir, Beata 

P. Szromek, Jens Thordal 
 

Forfall: Diyar Yasar (Ap), Cecilia Lindbåde Karlsen (Ap) 
 
Møteleder: Marianne O. Klengsen (Frp) 

 
Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 

________________________________________________________________ 
 

Velkomst ved rådets leder 
Marianne O. Klengsen ønsket velkommen og nevnte at det var viktig for rådets 

arbeid at medlemmene møter forberedt. Leder, nestleder og sekretær holder 

formøter for å legge en plan for hvert møte. Eventuelle forfall meldes inn til 

sekretæren snarest mulig, slik at vara kan få innkalling i god tid før møtet. Hun 

ga uttrykk for glede over rådets sammensetning og at det var mye god 

kompetanse i det nye rådet. 

 

Runde med egenpresentasjon av oppmøtte 
Hver enkelt presenterte seg, nevnte hvem de representerte, hva de jobbet med, 

antall barn osv. Tre medlemmer var gjengangere fra forrige innvandrerråd. To av 

de som var til stede var varamedlemmer som møtte av interesse. 

 

Gjennomgang av nettsider 
Med utgangspunkt i www.sandnes.kommune.no gikk sekretæren igjennom 

mulighetene for å følge med på saksdokumenter i politiske utvalg og dermed 

finne frem til saksfremstillinger som berører livsvilkårene til innvandrere. Man 

klikker på «Politikk og administrasjon» og deretter på «Saksdokumenter og 

møter». Saksdokumenter blir lagt ut på nettsiden ca. 7-10 dager før møtet finner 

sted. Velg et utvalg som kan forventes å ha saker som er av interesse for 

innvandrere. Klikk inn på interessante saker – les saksfremstilling og husk å se 

på vedleggene. Det er ofte der det mest interessante finnes. 

  

Gjennomgang av vedtekter 
Rådets medlemmer hadde lest igjennom vedtektene på forhånd og §3 om rådets 

oppgaver ble tatt opp. Sekretæren tok i denne sammenhengen opp nettsiden 

www.sandnes.kommune.no/innvandrerraadet som rommer mye nyttig 

informasjon om innvandrerrådet – blant annet vedtektene. Her ligger det 

møteplaner med saksdokumenter og møtereferater. Det ligger også årsmeldinger 

og en presentasjon av (det gamle – vil bli oppdatert) innvandrerrådet. 

 

http://www.sandnes.kommune.no/
http://www.sandnes.kommune.no/innvandrerraadet
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Sekretariat for Sandnes Innvandrerråd 
Rådets leder tok opp et spørsmål om innvandrerrådets plassering i det politiske 

landskapet. Kommunestyret, formannskapet, alle utvalg, Eldrerådet og Rådet for 

personer med nedsatt funksjonsevne ligger alle under Politisk sekretariat, og 

deres møter og saksdokumenter legges ut på samme nettside. Bare 

innvandrerrådet er henvist til å legge sine møter og saksdokumenter ut på en 

egen nettside. Det er ingen berøringspunkter til Politisk sekretariat, og 

sekretæren for innvandrerrådet er en rådgiver fra kulturavdelingen. 

 

Rådets leder hadde forberedt en anmodning og et spørsmål til rådmannen 

vedrørende dette og ba om rådets tilslutning til disse. Dette var: 

• Sandnes Innvandrerråd ber Rådmannen om at innvandrerrådet må bli lagt 
inn under Politisk sekretariat for å sikre bedre samarbeid/informasjonsflyt 
mellom utvalgene og Sandnes Innvandrerråd. 

• Sandnes Innvandrerråd ber om forklaring fra Rådmannen på hvorfor 
innvandrerrådets sekretær ikke ble kontaktet da møteplanen for de 
forskjellige utvalgene ble laget? 

Rådets medlemmer godtok enstemmig at dette ble sendt på vegne av rådet. 

Møteplan 2020 
Møteplanen for innvandrerrådet legges opp etter møteplanen for politiske utvalg. 

Særlig fokus er det på Utvalg for oppvekst og Utvalg for levekår, da de fleste 

sakene som opptar innvandrere forventes å bli lagt frem i disse. Møteplanen for 

utvalgene i 2020 er ualminnelig ugunstig for innvandrerrådet, da de to utvalgene 

konsekvent har møtene sine med to-tre ukers mellomrom, slik at intet møte i 

innvandrerrådet vil kunne ta opp saker fra begge utvalgene. Dette på bakgrunn 

av at offentliggjøring av saksdokumenter vanligvis skjer 7-10 dager i forkant av 

det enkelte møtet. 

 

Det ble lagt frem et forslag til møtedatoer som i alle fall gir mulighet for å gå 

igjennom saksdokumentene for et av utvalgene. Det ble tilføyd en ekstra dato i 

forhold til forslaget, og møtedatoer for Sandnes Innvandrerråd i 2020 er 

følgende: 15.01., 17.03., 22.04., 09.06., 18.08., 22.09., 21.10. og 23.11.. 

 

Rådets leder sa at det på det første møtet i januar vil bli arbeidet med å legge en 

årsplan som tilgodeser kompetanseheving hos rådets medlemmer. Dette kan 

gjøres gjennom å skape kontakt med personer som arbeider med integrering og 

tilrettelegging for innvandrere. Det kunne f.eks. være integrering av 

innvandrerbarn gjennom programmet FLEXid eller Senter for flerspråklige barn 

og unge. Det kan også være interessant å ta kontakt med Barnevernet og med 

Barne- og familieenheten i kommunen. 

 

Rådets medlemmer ble oppfordret til å komme med forslag til tiltak og aktiviteter 

som vi kan legge inn i årsplanen på januar-møtet. 

 

Det gamle innvandrerrådet gjennomførte i 2018 en SWOT-analyse som ble 

kortfattet gjennomgått. 
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Det ble en samtale om hva rådet skal arbeide med og hvordan. Det var enighet 

om at rådet skulle være et bindeledd mellom kommunens politiske styre og 

innvandrere i kommunen. Disse utgjør 20 % av innbyggerne. Det var også 

enighet om at det var viktig å styrke rådets posisjon i det politiske landskapet og 

i innbyggernes bevissthet. Det ble foreslått noen konkrete tiltak som f.eks. å  

• invitere Sandnesposten på et møte  

• stille med noen representanter på et rektormøte for å spørre hva 

innvandrerrådet evt. kan bidra med 

• forsøke å invitere representanter fra rådet inn i begynnelsen av et møte i 

Formannskapet for å legge frem en presentasjon av rådets arbeid 

• la to av rådets medlemmer delta på den årlige Integreringskonferansen i 

Oslo i oktober. 

 

Møtet slutt kl. 20.00. 

 

Neste møte 
15.01.2020 kl. 18.00 

 

 


