
 
 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg: Felles brukerutvalg 

Møtedato: 02.03.2016 Møtested: Formannskapssalen 

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 10:45 

Sak – fra / til: 007/16 – 011/16 
 
 

Følgende medlemer møtte: Parti 
Mohamad Jamil Yasin AP 
Arild Johnsen bru 
Beate Kydland bru 
Bujar Shehi bru 
Marit Arnesen Mong bru 
May Rita Sleveland bru 
Hanne Christine Berg FrP 
Edmund Johan Iversen bru 
 
 

Forfall Parti Følgende vara møtte Parti 
Åshild Bakken AP Ingen       

  
 
Merknader til møtet: 

 Leder Åshild Bakken (AP) meldte forfall til møte. Ingen vara kunne møte, så det var dermed 
kun 8 medlemmer tilstede 

 Kl. 09.00 - Fagkonsulent Sigrund B. Midbrød orienterte om velferdsteknologi 

 Kl. 09.30 - Sidsel M. Salvesen  orienterte  om boligsosial handlingsplan for kommunen 

 Kl. 09.50 - Flyktningkonsulent Mildrid Aarsland orienteter om arbeidet blant flyktninger 
                 

 

 
 
 

 
 
 
 

Edmund Johan Iversen 
Nestleder 

 

      Randi Haugstad 
 Utvalgssekretær 
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Felles brukerutvalg 
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Saksliste 

Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 

007/16 
Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 
02.03.2016 

Åpen 

008/16 Bosetting - enslige mindreårige flyktninger 2016- 2017 Åpen 

009/16 
Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune  2016 - 
2019 

Åpen 

010/16 
Godkjenning av møteprotokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
03.02.2016 

Åpen 

011/16 Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte - 02.03.2016 Åpen 

 
 
 
 
 
 

Felles brukerutvalg i perioden 2015 - 2019 
Leder Åshild Bakken (AP) 
Nestleder Edmund Iversen (bru) 
 

Politisk oppnevnte medlemmer 
Åshild Bakken (AP) 
Hanne Christine Berg (FrP) 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Rieko van Silfhout (KrF) 
2. Lilly Remme Brunel (H) 
 

Seniorrepresentanter 
May Rita Sleveland    
Marit Arnesen Mong   
Arild Johnsen 

 
1. Olaug Noreide  
2. Judith Pedersen  
3. Inger Synnøve K. Karlsen 
  

Representanter - brukere med nedsatt 
funksjonsevne 
Edmund Iversen   
Beate Kydland 
 

 
1. Mette Wersland   
2. Ommund Endresen 
 

Representanter - flyktninger og 
innvandere 
Yasin, Mohammed Jamil 
Bujar Shehi 
 

 
1. Akalp, Veli 
2. Yrga Alem, Ghebreyohannes Habte
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007/16 Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 02.03.2016 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
02.03.2016 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
HANNE CHRISTINE BERG (FRP) stilte spørsmål om de spesiallagde rommene på  3 ABC benyttes til 
andre grupper pasienter når de er ledige, enn de som de er lagd for, og hvordan stiller det seg når de 
som rommene er laget for, trenger disse. 
 
 
KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG NINA BOLME STEINSHOLT svarte at disse spesiallagde 
rommene er daglig i bruk. Skulle det imidlertid komme pasienter som rommene er tiltenkt, vil de som 
da bor her, bli flyttet. 
 
 
 
NESTLEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om Tilgjengelighetsprisen for 2015 som er lyst ut to 
ganger i Dalane Tidende. Søknadsfrist var 26.02.16. Det er ikke mottatt noen forslag til kandidater. 
Utvalget ber om at tilgjengelighetsprisen lyses ut på nytt med forlenget søknadsfrist. 

 

NESTLEDER EDMUND IVERSEN (bru) viste til spørsmål fra Frivilligsentralen som ber om at det velges 
ny representant til styret. Tidligere var Inger M.R.Svindland (brukerrepr. for seniorer) med. 
På bakgrunn av dette foreslås: 
"Arild Johnsen (brukerrepr. for seniorene) velges som Felles brukerutvalgs representant til styret i 
Frivilligsentralen." 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
NESTLEDER EDMUND IVERSEN (bru) viste til fagkonsulent Sigrund B. Midbrøds orientering som ble 
holdt vedr. Velferdsteknologi. Midbrød ba om at brukerutvalget velger en representant som skal 
representere brukerutvalget. På bakgrunn av dette foreslås: 
"Hanne Christine Berg (FRP)  velges som Felles brukerutvalgs representant til gruppen for 
Velferdsteknologi." 
 
Votering: 
Iversens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
NESTLEDER EDMUND IVERSEN (bru) oreinterte om et kurs om universell utforming med tema 
utfordringer for blinde og svaksynte som skal holdes på Quality Hotel onsdag 27.04.16, på Sandnes. 
Hanne Christine Berg (FRP) ønsker å delta på dette. 
 

ADMINISTRASJONEN v/sekretæren orienterte om vertskommuneregnskapet som ferdigstilles innen 
juni 2016. Utvalget vil da få en tilbakemelding på dette når det er sluttført. 
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BRU- 007/16 Vedtak: 
 
Styret for Frivilligsentralen 

Arild Johnsen (brukerrepr. for seniorene) velges som Felles brukerutvalgs representant til styret i 
Frivilligsentralen. 
 

Velferdsteknologi 
Hanne Christine Berg(FRP)  velges som Felles brukerutvalgs representant til gruppen for 
Velferdsteknologi. 
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 

008/16 Bosetting - enslige mindreårige flyktninger 2016- 2017 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Gjeldende vedtak opprettholdes. Eigersund kommune bosetter 45 flyktninger, hvorav 6 enslige 

mindreårige barn og unge i hvert av årene i perioden 2016 til 2019.  

2. Det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe for å vurdere økt mottak av enslige mindreårige barn og 
unge f.o.m. 2017.  

3. Ny sak om økt mottak av enslige mindreårige barn og unge fremmes innen utgangen av 2017 basert 
resultat av arbeidsgruppens arbeid. 

 
02.03.2016 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Forslag fra Edmund Johan Iversen (bru) 
 
"Felles brukerutvalg ber om å få en representant i den tverrfaglige arbeidsgruppen." 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Iversens tillegg enstemmig vedtatt. 

 
BRU- 008/16 Vedtak: 
 
1. Gjeldende vedtak opprettholdes. Eigersund kommune bosetter 45 flyktninger, hvorav 6 enslige 

mindreårige barn og unge i hvert av årene i perioden 2016 til 2019.  
 

2. Det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe for å vurdere økt mottak av enslige mindreårige barn 
og unge f.o.m. 2017.  

3. Ny sak om økt mottak av enslige mindreårige barn og unge fremmes innen utgangen av 2017 
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basert resultat av arbeidsgruppens arbeid. 

4. Felles brukerutvalg ber om å få en representant i den tverrfaglige arbeidsgruppen. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 

009/16 Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune  2016 - 2019 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune 2016-2019 blir vedtatt som fremlagt.  
2. Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette 

fagfeltet, men er ikke juridisk bindende. 

 
02.03.2016 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
BRU- 009/16 Vedtak: 
 
1. Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune 2016-2019 blir vedtatt som fremlagt.  
2. Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette 

fagfeltet, men er ikke juridisk bindende. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

010/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
03.02.2016 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
02.03.2016 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

 
BRU- 010/16 Vedtak: 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 

Vedtaket er enstemmig. 
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011/16 Referatsaker til Felles brukerutvalgs møte - 02.03.2016 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 

Saksnummer Tittel 

015/16 Protokoll fra Fylkets eldreråd - 1/16 av 09.02.2016 

016/16 Protokoll fra Fylkesrådet for funksjonshemmede - 1/16 av 
08.02.2016 

017/16 Høring -  forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b 

 
02.03.2016 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
                                                  ---- 0 ---- 

Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 

 
BRU- 011/16 Vedtak: 
 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 
 
 
 


