IVELAND KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Råd for eldre og funksjonshemmede
Iveland Bygdeheim
13.04.2010
14:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Eikild
Leder
Astri Solfrid Andersen
Nestleder
Klara Lilletveit
Ingvar Birkeland
Viggo Åsheim

Det var ingen merknader til:




Innkalling
Saksliste
Protokoll fra møte 16.02.10

Iveland 20.05.10,
Møteprotokollen godkjent

Solveig Eikild
Leder

Representerer

Saksnr

Innhold

Sak 1/10

Godkjenning av årsmelding.

Sak 1/10 -

Godkjenning av årsmelding.
Ingen merknader, årsmelding godkjent. Se vedlegg.
Årsmeldingen sendes derfor ut i henhold til rådets vedtekter.

Eventuelt -

Rådets medlemmer fikk en fin omvisning på Iveland bygdeheim
v/Kjellfrid Bø Nilsen.
Råd for eldre og funksjonshemmede registrerer at den automatiske
døråpneren inn til fysioterapeuten fortsatt ikke er montert, slik det er blitt
lovet.

ÅRSMELDING 2009
RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
I IVELAND KOMMUNE

Råd for eldre og funksjonshemmede er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Iveland
kommune. Rådet er underlagt samme regler som øvrige kommunale nemnder om ikke annet er
bestemt i respektive særlover.
Fram til høsten 2007, hadde Iveland kommune kun eldreråd. Fra høsten 2007 ble det pålagt å
opprette Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det ble gitt anledning til å slå sammen
disse to rådene, noe Iveland kommunestyre vedtok å gjøre. I februar 2008 vedtok Iveland
kommunestyre mandat/vedtekter for Råd for eldre og funksjonshemmede.
I 2009 har rådet bestått av følgende medlemmer:
Solveig Eikild – leder
Astri Solfrid Andersen – nestleder
Klara Lilletveit
Ingvar Birkeland
Viggo Åsheim
Astrid Omdal/Berit Hauan Ståhl fra administrasjonen har hatt sekretærfunksjon.
Rådet har behandlet 5 saker i 2009, i tillegg til å gi innspill om:
- Behov for teleslynge ved NAV Iveland (noe som er kommet på plass)
- Automatisk døråpner ved inngang til fysioterapeuten på Bygdeheimen (dette er formidlet
til teknisk avdeling som har lovet å få dette på plass)
- Behov for bedre fremkommelighet (asfaltering) opp til Iveland kirke (rådet ønsker at
dette skal komme med ved neste budsjettforslag)
Rådet har ønsket å få informasjon om kommunens oppgaver, og følgende har informert om sitt
felt:
- Teknisk sjef Helge Håverstad om ny lov om universell utforming som skal ligge til
grunn for all kommunal utbygging.
- Teknisk sjef Helge Håverstad om reguleringsplanene som skulle ut til høring.
- Saksbehandler Reidun Winnæss om Trafikksikkerhetsplan for Iveland kommune.
- Marit Bech Olsen om Setpro, som er en arbeidmarkedsbedrift som eies av kommunene i
Setesdal.

Iveland 04.03.10

Solveig Eikild
Leder

