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MANDAT 
 
Råd for eldre og funksjonshemmede er et uavhengig, rådgivende organ for Iveland kommune. 
Rådet er underlagt de samme regler som andre kommunale nemder hvis ikke annet er bestemt i 
særlover. 
Rådets saksbehandling går via rådmann/ politisk organ til kommunestyret. 
 

VALG OG SAMMENSETNING 

Rådet har fem medlemmer som velges av kommunestyret; ett av medlemmene bør velges blant 
sentrale politikere. 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
Valgperioden er 4 år. 
Kommunestyret valgte i desember 2011 følgende fem medlemmer til rådet i perioden 2011-2015: 
 
Medlemmer: 
Øystein Kydland (leder) 
Anne Bjørg Katerås 
Kari Jenssen 
Geir Sigurd Kaasa 
Anne Hjørdis Vatnestrøm 
Grunde Aas 
 
Sekretæriat: 
Rådmannen har ansvar for at rådet har tilfredsstillende sekretæriat. Sekretæriatet skal sende ut 
innkalling, skrive protokoll og gi hjelp ved utarbeiding av årsrapport, budsjett og regnskapsoversikt. 
Monica Galdal, enhetsleder for Pleie og omsorg, har i 2012 fungert som sekretær for rådet. 
 
ØKONOMI 
 
Det avsettes eget budsjett for rådet under «Politisk område». Vedtatt budsjett disponeres av eldrerådet. 
Rådmannen har anvisningsrett på kontoene i rådets budsjett. 
 
VIRKSOMHETEN I 2012 
 
Blant saker har vi drøftet: 



 Samnhandlingsreformen 

 Budsjettprosessen 

 Utbyggings planer på Heimen 

 Interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp 

 Situasjonen på sjukeheimen  

 Andre løpende, kommunale saker 
 
Rådet ble invitert til å delta i arbeidet med Kommunal planstrategi. Det hadde vært bra om vi kunne 
komme med innspill til denne prosessen. Rådet fikk denne saken for sent. Det er viktig at 
administrasjonen kommer med denne saken i god tid til neste råd når den skal opp igjen om 4 år. 
 
Rådet har blitt invitert til noen konferanser og kurs. Vi har valgt å ikke sende noen på kurs dette året , 
bl.a. fordi de var dyre og vi var usikre på hvor matnyttige de var. Leder hadde ikke anledning, og 
administrasjonen ble bedt om å invitere noen andre til å dra. 
 
På vegne av Rådet har leder deltatt i møter om utbygging av sentrum på Birketveit, Plan for idrett og 
friluftsliv og lyttevennprosjektet. 
 
Det første året har vært en innkjøringsfase for oss. Vi håper å kunne få til mer i 2013. 
 
 
 
 
Skaiå, 19. mars 2013 
Øystein Kydland        Monica Galdal 


