
   Møteprotokoll  
  

  

Utvalg:  Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

Møtested:         Kommunehuset Iveland 

Dato:                  Tirsdag 18. oktober 2021.  

Tidspunkt:         Kl. 18.00.  

Til stede: Trond Steinsland (medlem), Gunnar Håverstad (varamedlem), Ragnhild Lilletveit (leder), 

Remzi Khalil (medlem), Oddvar Eftevand (medlem) og Astrid Marie Gavlen (medlem), Anna Ubostad 

(varamedlem). 

Forfall: Astrid Marie Gavlen (medlem). 

Saksliste      

28/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  Enstemmig godkjent. 

29/21  Godkjenning av referat fra møtet 7. 

september  

Enstemmig godkjent. 

30/21  Årsmelding 2020-2021  Enstemmig godkjent med to tillegg 

(vedlagt). 

31/21  Kr. 25 000 fra kommunestyret  Rådet vil bruke kr. 2000 nå før jul til 

transport ifm. to kulturarrangement, og 

arbeider ellers med et felles 

kulturarrangement til våren. Rådet ber 

om at resterende beløp (kr. 23 000) 

overføres til 2022. Enstemmig. 

 

32/21  Gjennomgang av kommunestyresakene  Rådet ønsker et kjøle- og syningsrom 

tilgjengelig i kommunen. Enstemmig. 

33/21  Nytt råd fra nyttår  Oddvar Eftevand stiller ikke til gjenvalg. 

34/21  Gjennomgang av reglementet 1. Rådet anbefaler at to års funksjonstid 

videreføres. 

2. Rådet anbefaler at det fortsatt forblir 

ett samlet råd: Rådet for eldre og 

personer med funksjonsnedsettelse.  

Enstemmig. 

  



35/21  Transport til kulturtilbud 1. Rådet tar initiativ til å arrangere to 

turer til to ulike kulturarrangement nå før 

jul. Kr. 2000 tas fra de kr. 25 000 bevilget 

av kommunestyret. 

2. Rådet vil arbeide med muligheten for at 

kommunen/omsorgssenteret kan 

disponere en bil med mulighet for 

transport av rullestolbrukere. 

Enstemmig. 

36/21 Benker til overs Kommunen har fortsatt benker 

tilgjengelig for utplassering. Rådet 

forbereder saken til neste møte, og 

kommer da med en prioritert ønskeliste. 

Enstemmig. 

  

Neste møte: Torsdag 11. november kl. 18 (budsjett). Deretter mandag 6. desember kl. 18. 

Innkallinger og referater sendes både på epost og som digitalt brev. Referatene går til kommunestyret 

og ledergruppen i Iveland kommune.  

  

Iveland, 18. oktober 2021  

  

  

Ragnhild Lilletveit  

leder  

                Lars-Ivar Gjørv   

               sekretær  

      

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur  


