
 

ÅRSMELDING 
Sandnes Innvandrerråd 2018 
 

 

Rådets aktiviteter i 2018 

Innvandrerrådet har i 2018 avholdt 8 møter og behandlet 35 saker. Gjennomgang av sakskart og –

dokumenter til møter i Utvalg for kultur og oppvekst og i Utvalg for helse- og sosialtjenester har stått 

som faste saker på møtene i det omfang de har vært tilgjengelige. I noen saker har rådet kommet 

med innspill til utvalgsbehandlingen.  
 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med planlegging av en regional integreringskonferanse 

til høsten 2018, men planene ble ikke realisert på grunn av manglende finansiering. 

 

Møter med inviterte samarbeidspartnere 

Innvandrerrådet har til sine møter med jevne mellomrom invitert gjester med spesialkunnskap om 

emner som har opptatt rådet. 

• Ragnhild Klippen har over lengre tid arbeidet med integrering av innvandrerbarn i Sandnes 

kommune. Hun fortalte om FLEXid som handler om «krysskulturell» ungdom. 

• Leder for Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), Marit Midtskog, har vært på besøk. 

Som følge av besøket ble FBU invitert på møte med innvandrerorganisasjoner, bl.a. den 

kinesiske foreningen CAIR. 

 

Medvirkning 

I forbindelse med noen saksfremlegg har innvandrerrådet blitt bedt om å komme med innspill til 

igangværende planarbeid. Rådet har vært involvert i: 

• Kommuneplan sentrum. 

• Kommuneplanens samfunnsdel. Noen medlemmer av rådet har deltatt på et 

medvirkningsopplegg som Samfunnsplan har arrangert for å samle innspill fra forskjellige 

befolkningsgrupper – blant andre ungdom, eldre og innvandrere. 

 

Integreringspris 

Sandnes kommunes integreringspris ble foreslått innført av innvandrerrådet og senere vedtatt av 

bystyret. Den ble utdelt for første gang i 2018 og mottaker var Figgjo AS. Innvandrerrådet var 

representert i juryen som bedømte innkomne kandidater. Ordfører var leder av juryen. 

 

SWOT-analyse 

Rådet gjennomførte på årets siste møte en intern SWOT-analyse av egen virksomhet. Noen av 

punktene som ble tatt med var: 

Styrker Svakheter Muligheter Trusler 

Medvirkning Adskilt fra Politisk 
sekretariat 

Styrket integrering Noen vil legge ned 
rådet 

Innvandrere som 
ressurs 

Liten politisk 
bevissthet 

Mer 
likestilling/utjevning 

Manglende 
handlekraft 

Deltakelse i 
lokaldemokratiet 

Mangler politiske 
oppdrag 

Kulturutveksling Økonomisk uvilje til 
å støtte opp  

 

 

Offentlig innsyn i rådets arbeid 

Rådets møter er offentlige, og det er adgang til å lese sakspapirer og protokoller på kommunens 

nettsider – følg denne lenken.  

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/rad/sandnes-innvandrerrad/

