
 
 

Utvalg: Felles brukerutvalg 
Møtedato: 18.09.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra:  09:00  Tidspunkt - til:  10:20  
Sak – fra / til: 022/13 - 029/13 
 

 
Følgende medlemmer møtte: 
bru – Iversen, Edmund (leder) bru – Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder) 
bru – Wold, Berit (medlem) bru – Mehari, Elsa Asmelash 
bru – Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem)   bru - Endresen, Ommund (medlem) 
bru – Akalp, Veli (medlem) AP – Tråsavik, Renate (medlem) 
 KrF – Aarsland, Jon (medlem) 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
  
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
  
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
  
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Helse- og omsorgssjef Nina Bolme Steinsholt, plansjef Dag Kjetil Tonheim og førstekonsulent 
 Jan Petter Leidland. 
 
Merknader til møtet: 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edmund Iversen Randi S. Haugstad 
Utvalgsleder Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Felles brukerutvalg 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 

Politikerrepresentanter: 
 Medlemmer:     

Renate Tråsavik (AP)    
          Jon Aarsland (KrF)   Varamedlemmer (i rekkefølge) 

1. Halvor Ø. Thengs (SV) 
2. Brit L. Kvassheim (V) 
3. May Helen Hetland Ervik (FrP) 

 
 
 Representanter - seniorer: 
 Medlemmer: 
Berit Wold 

 Inger Marie Rodvelt Svindland 
 Edmund Iversen  Varamedlemmer ( i rekkefølge)   

1. Håkon Tengesdal  
2.  Svenn Manum 
3.  Marit A. Mong 

 
 
Representanter - funksjonshemmede: 
Medlemmer: 

  Alf Ståle Egelandsdal 
Ommund Endresen.  Varamedlemmer (i rekkefølge): 

1. Ivar Henry Mong 
2. Ole Johan Andreassen 

 
 

Representanter - innvandrere/flyktninger: 
 Medlemmer: 

Veli Akalp 
Elsa Asmelash Mehari            Varamedlemmer (i rekkefølge): 

1. Khaleg Mohammadi 
2. Bujar Shehi 

 
 

----0---- 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

022/13 Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg  

023/13 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger  

024/13 Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram  

025/13 Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013  

026/13 Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 05.06.2013  

027/13 Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013  

028/13 Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013  

029/13 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)  
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022/13: Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.08.2013: 
 

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst.  

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst. 

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser.  

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014. 
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-022/13 Vedtak: 
 

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst.  

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold til 
prisvekst. 

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte betalingssatser.  
4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
023/13: 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det antall 
som tidligere er vedtatt. 
 
Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket. 
 
Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også disse 
årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket – i antallet. 
 
Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.  
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18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
Edmund Iversen (bru) foreslo: 
 ”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.” 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-023/13 Vedtak: 
 
 Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik: 
 

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det 
antall som tidligere er vedtatt. 
 
Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket. 
 
Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også 
disse årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket – 
i antallet. 
 
Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

024/13: Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram   
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
Eigersund kommune søker om deltakelse i Boligsosialt Velferdsprogram. 
 
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
JON AARSLAND (KRF) foreslo: 

”Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.” 

 
 
Votering: 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
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BRU-024/13 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

025/13: Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 
18.09.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.09.2013: 
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 

 VELI AKALP (bru) stilte spørsmål om hvorfor ikke Eigersund kommune var 
representert i arrangementet ang. opptak av nye norske statsborgere som ble 
avholdt i Stavanger i begynnelsen av juni 2013. Han var en av dem som ble tatt opp 
som norsk statsborger. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslo JON AARSLAND (KRF) følgende: 

”Felles brukerutvalg mener at kommunen bør være representert når kommunens 
innbyggere blir opptatt som norske statsborgere.” 

   
  Votering: 
  Enstemmig vedtatt. 
 
 

 INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (bru) stilte spørsmål om det var gjort noe 
mer i saken der en ville se på muligheten for å invitere en musikkterapeut som holdt 
foredrag om musikkterapi. Dette ble første gang tatt opp i Felles brukerutvalgs møte i 
november i 2012. 

 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) svarte at dette har blitt tatt opp med de andre 
Dalanekommunene, men da dette har store økonomiske konsekvenser, så har ingen 
tatt initiativet til å gjøre noe mer. 
 
BERIT WOLD (bru) orienterte om at hun hadde fått oppgitt et navn i kommunen som 
en kunne henvende seg til – og hun følger opp saken. 

 
 

 RENATE TRÅSAVIK (AP) stilte spørsmål om det var mulig å få fritak fra Felles 
brukerutvalgs arbeidsgruppe da det vil bli vanskelig for henne å møte på kort varsel i 
og med at hun skifter jobb i nærmeste fremtid. 
Saken tas opp igjen i møtet i oktober. 
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BRU-025/13 Vedtak: 
   
 Opptak av norske statsborgere 

 
Felles brukerutvalg mener at kommunen bør være representert når kommunens 
innbyggere blir opptatt som norske statsborgere. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
026/13: Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
05.06.2013  
 

Forslag til vedtak 23.08.2013: 
 
Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 05.06.2013 godkjennes. 
 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
BRU-026/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 05.06.2013 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
027/13: Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.09.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/22112 I 12.08.2013 Statens vegvesen 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - 
detaljregulering for gang- og sykkelveg 
langs Rv 502 - 

 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
1 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Rv 502 - 
 
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: 
 ”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.” 
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Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
BRU-027/13 Vedtak: 
 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljregulering for gang- og sykkelveg  
langs Rv 502 - 

  
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 
028/13: Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte 18.09.2013  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 23.08.2013: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/15628 I 29.05.2013 
Rogaland 
Fylkeskommune 

Tilgjengelighetsprisen 2013 

2 13/15997 U 04.06.2013 div.mottakere 
Kunngjøring - reguleringsendring for 
boliger gnr. 60 bnr. 237 mfl. Ærfuglveien 
m.m, Hellvik 

3 13/18053 X 21.06.2013 Jærconsult AS 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs 
arbeidsutvalg vedr. detaljregulering for 
forretning med tilhørende funksjoner gnr. 
60 bnr. 353 m.fl. - Hellvik 

4 13/18393 X 25.06.2013 Dag Kjetil Tonheim 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
vedr. handlingsplan for universell utforming 
i Eigersund kommune 2014 - 2017 

5 13/18396 X 25.06.2013 Dag Kjetil Tonheim 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
vedr. detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - 
Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.fl. 

6 13/18400 X 25.06.2013 Dag Kjetil Tonheim 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg 
vedr. reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. - 
Vingård, Tengs 

7 13/20854 I 28.06.2013 
Norges 
Handikapforbund 
Sørvest 

Brukerstyrt Personlig Assistanse - Norges 
Handikapforbund Sørvest - årsmøte 
uttalelse og høringsuttalelse 

8 13/20865 I 27.05.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Protokoll fra Fylkesrådet for 
funksjonshemmede - 3/13 av 27.05.2013 

9 13/20866 I 27.05.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Protokoll fra Fylkets eldreråd - 3/13 av 
27.05.2013 

10 13/21575 X 07.08.2013 Dag Kjetil Tonheim 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs 
arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring 
Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 81, 
101, 187, 378 og 888 

11 13/15883 I 16.05.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tilsynsrapport - 
helsestasjonsvirksomheten for barn 0 - 6 
år 

12 13/17161 U 14.06.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tilbakemelding etter tilsyn vedr. 
helsestasjonsvirksomheten for barn 0-6 år 
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13 13/20470 U 16.07.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Tilbakemelding tilsyn fylkesmannen 11.01. 
- 21.03.13 

14 13/19934 I 01.07.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Rapport fra tilsyn ved Nav Eigersund i 
tidsrommet 11.01. - 21.03.13 

15  U 03.09.2013 Dag Kjetil Tonheim 
Kunngjøring av reg.plan for gang- og 
sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe-
Helleland langs 39 

 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 

 Nye referatsaker: 
 

16 13/20470 I  Dag Kjetil Tonheim 
Kunngjøring-reg.plan for del av gnr.51 
bnr.7 og gnr.52 bnr.19 m.fl.,hytteområde 
Eikestølveien 

17 13/19934 I  Dag Kjetil Tonheim 
Kunngjøring - reguleringsendring og KU for 
Hellvik steinindustri ved 
Krogavatnet gnr 60 bnr 19 mfl - Hellvik 

18  I 05.09.2013 Fylkesrådmannen Invitasjon til seniorkonferansen 2013 
 

 
    ---- 0 ---- 
 
 

11 Tilsynsrapport - helsestasjonsvirksomheten for barn 0 - 6 år 
12 Tilbakemelding etter tilsyn vedr. helsestasjonsvirksomheten for barn 0-6 år 
 
Det ble stilt spørsmål i forbindelse med ovenstående referatsaker og JON AARSLAND (KRF) 
svarte at dette ble også tatt opp i Formannskapets møte 28.08.13. Han vil gi en 
tilbakemelding til brukerutvalget etter at han har fått svar i form av tilbakemeldinger i 
formannskapet. 
 
 
 
18 Invitasjon til seniorkonferansen 2013 
 
Felles brukerutvalg seniorrepresentanter Berit Wold og leder Edmund Iversen meldes på til 
årets seniorkonferanse. 
 
 
     ---- 0 ---- 
Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Det fremkom ingen forslag til vedtak. 
 
 
BRU-028/13 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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029/13: Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)  
 

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013: 
 
 

1. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) avvikles når prosjektperioden er ferdig, 
dvs. fra 01.05.2014. 

2. Ansatte i OBD jobber aktivt mot kommunene for å overføre kompetanse og 
oppfølging av aktuelle brukere 

 
 
18.09.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
JON AARSLAND (KRF) foreslo: 

”Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at det 
må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).” 

 
 
Votering: 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
BRU-029/13 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at det 
må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD). 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 



 
 
 
 
 
 


