Fyresdal kommune
Sektor for økonomi og fellestenester

Dykkar ref:

Vår ref
2015/1507-15

Saksbeh:
Grethe Lassemo,35067109
grethe.lassemo@fyresdal.kommune.no

Arkivkode:
033

Dato:
19.12.2016

Svar på brev vedrørende spørsmål til Råd og Brukerutvalg.

"FFO Telemark vil synliggjøre råd og brukerutvalgs arbeid i vår årsmelding for 2016.
I den anledning ber vi om tilbakemelding på nedenstående spørsmål:"


Hvem sitter i rådet/utvalget? Vi ber opplyst navn og epostadresse samt
organisasjonstilhørighet.

Medlemer:
Karin Bergland (SAFO), leiar
karinbergland@hotmail.com
Aud Lukassen (FFO), nestleiar
audsyl@online.no
Anne-Mette Momrak (FFO)
anne.mette.momrak@fyresdal.kommune.no

Varamedlemer:
Bjørg Tordis Breivik (SAFO)

Torleiv O. Veum (pensjonistlaget)
toveum@online.no
Berit Gulbrandsen (pensjonistlaget)
berit.gulbrandsen@nenett.no
Olav Torgeir Metveit (pensjonistlaget)
ometveit@online.no
Torleiv Hvistendahl (kommunestyre)
torhvist@hotmail.com

Gunhild Bjaaland (pensjonistlaget)
Øyvind Johansen (pensjonistlaget)
oe-joha2@online.no

Nils Kristian Moe (kommunestyret)
nils.kristian.moe@fyresdal.kommune.no



Har rådet/utvalget eget mandat? JA



Er rådet/brukerutvalget aktivt? Ja, møter ca andre kvar månad



Hvilke saker fremmes og er det saker som har spesiell prioritet? Dei saker som
berører funksjonshemma og eldre. Desse sakene i 2016:

PS 2/16 Innføring av eigedomsskatt - utvide verkeområdet til
eigedomsskatt til å omfatte hus, fritidsbustader og næringsbygg.
Postadresse: Klokkarhamaren 6,
3870 Fyresdal
E-post: postmottak@fyresdal.kommune.no

Telefon: 35 06 71 00

Bankgiro: 2694.07.00689

Telefaks: 35 04 12 03
www.fyresdal.kommune.no

Føretaksnr: 939 772 766

Fyresdal kommune

PS 3/16 Samarbeid eller samanslåing av kommunane Fyresdal og Tokke
PS 5/16 Budsjett 2016, Råd for eldre og menneske med nedsett
funksjonsevne
PS 6/16 Årsmelding 2015, Råd for eldre og menneske med nedsett
funksjonsevne
PS 7/16 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og
personer med funksjonsnedsettelse - høyring
PS 8/16 Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i
forbindelse med fastsetting av ny tenestestastadsstruktur i politiog
lensmannsetaten
PS 11/16 Årsmelding Fyresdal kommune 2015
PS 12/16 Trafikksikringsutval-samansetning og val av representantar
PS 14/16 Tiltak for nedjustering av driftsbudsjettet.
PS 16/16 Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - prosjekt
PS 17/16 Gardar, Meinstad og kommunehus - kva no?
PS 18/16 Vidareføring av frivilligsentralen
PS 20/16 Utvide verkeområde for eigedomsskatt til å omfatte hus,
fritidsbustader og næringsbygg - del av budsjetthandsaminga
2017-2020
PS 22/16 Plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv, handlingsprogram 20172020
PS 23/16 Nærpolitireforma
PS 24/16 KVU E134 Gvammen-Vågsli - høyring
PS 25/16 Økonomiplan 2017 - 2020 og Årsbudsjett 2017 for Fyresdal
Kommune
PS 27/16 Revisjon av plan for trafikksikring



Hvor mange møter finner sted i året? I 2016 - 8 møter



Har rådet/brukerutvalget eget budsjett? Ja kr 30 000,-



Hvem setter opp agenda for rådsmøtene? Kommunalsjefane melder opp saker
til utvalet, sekretær sjekkar med leiar og rådet sjølv ynskjer forskjellige
fagfolk inn til å orientere i rådet.



Har rådet/brukerutvalget egen sekretær? Ja, varierar kven som møter, ofte
rådmann som då og blir sekretær i sjølve møtet.



FFO Telemark ønsker å være på tilbyder siden når det gjelder informasjon,
kompetanse og opplæring.

Har rådet/brukerutvalget noen saker/behov som de ønsker å melde inn til FFO
Telemark?
Med venleg helsing
Grethe Lassemo
avdelingsleiar
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift
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