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Årsmelding 2020 – 2021: 

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Iveland kommune 

 

 

Innledning 

Rådets opprinnelige leder, Anne-Lise Chermiti, rapporterte ved oppstarten fra det forrige 

rådets arbeid. Hun gikk bort i april 2021. 

Rådet har hatt 12 møter i perioden 2020–2021, og behandlet totalt omkring 45 saker.  

Rådet ble av kommunestyret etablert for to år siden, og funksjonstid og nyvalg skal vurderes 

og foretas i desember 2021. 

Nåværende råd oppsummerer disse to bakenforliggende årene med at det fortsatt bør være 

kun ett (sammenslått) råd for begge grupper: Eldre og for personer med 

funksjonsnedsettelse. Dette begrunner rådet med at mange saker er sammenfallende, og 

Iveland er en liten kommune.  

Når det gjelder funksjonstid, anbefaler rådet at funksjonstid på to år (ikke fire år) 

opprettholdes. Det har vist seg at det har vært til dels stor gjennomtrekk i rådet pga. dødsfall 

og sykdom, og en ny konstituering hvert andre år kan synes fornuftig. Det er jo ingen ting i 

veien for evt. gjenvalg. 

 

Møtefrekvens og møtedager 

Sammen med ordfører har rådet så langt bestemt at møtedag er mandager før 

kommunestyremøtet på torsdager. På denne måten har rådet hatt tilgang til alle 

sakspapirene til kommende kommunestyremøte, og protokollen fra rådet foreligger og er 

kommunestyremedlemmene i hende før kommunestyremøtet på torsdager. Denne 

praksisen anbefales videreført. Møtereferatene er sendes fortløpende også til ledergruppen. 
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Av saker som er behandlet og tatt opp kan nevnes: 

Utbedring av gangvei mellom skolen og omsorgssenteret 

Rekkverk fra gangvei ned til byggefeltet 

Benk ved Åkle 

Transport til kulturarrangement 

TT-ordningen 

Gjennomgang av BPA-ordningen 

Digitalt utenforskap 

Ikke minst dette siste temaet – digitalt utenforskap – vil rådet anbefale blir et 

satsingsområde i kommende periode, gjerne i samarbeid med frivilligsentralen. 

 

Avslutning 

Rådet vil som en avslutning takke kommunestyret ved politisk ledelse samt administrasjonen 

for godt samarbeid, og understreke at det er viktig med fortsatt god representativitet i rådet, 

både når det gjelder geografi, alder og kategoriene «eldre» og «personer med 

funksjonsnedsettelse». Brukerorganisasjonene kan kanskje også ha forslag til kandidater. 

 

Iveland, 18. oktober 2021 

 

 

Ragnhild Lilletveit 

leder 

         Lars-Ivar Gjørv 

         sekretær 

 

 


