
   Møteprotokoll  
  

Utvalg:  Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

Møtested:         Kommunehuset Iveland 

Dato:                  Mandag 13. juni 2022.  

Tidspunkt:         Kl. 18.00.  

 

 

Til stede: Ragnhild Lilletveit (leder), Gunnar Håverstad (nestleder), Heidi Margrethe Øina (medlem), Astrid Marie 
Gavlen (medlem). Forfall: Trond Steinsland (medlem); Sig Tove Aasen (varamedlem) kunne ikke møte. 

Saksliste      
13/22 Godkjenning av referat fra siste møte (4. 

april). Godkjenning av innkalling og 
dagsorden. 

 
 
Enstemmig godkjent. 

14/22 Kommuneplanens samfunnsdel Robert og Egil orienterte. Rådet ble 
utfordret med noen spørsmål/tematikk 
som tas opp på neste møte 5. september. 
Nytt besøk av Egil og Robert 17. oktober. 

15/22 Saker til kommunestyret Saksframlegg om opprettelse av 
frivillighetsråd ble gjennomgått, diskutert 
og tatt til orientering. Ellers ingen innspill. 

16/22 Forvaltning av de kr. 25.000 som ble bevilget 
av kommunestyret 

Jfr. sak 12/22. Midlene vurderes brukt 
rundt evt. etablering av «Datastue» i 
samarbeid med Seniornett og digitalt 
utenforskap. (Enstemmig). 

17/22 Digitalt utenforskap: Seniornett Det inviteres til orienteringsmøte med 
Seniornett i rådets, kommunens og 
Frivilligsentralens regi i september. 
(Enstemmig). 

18/22 Buss/bil med plass til rullestoler Det ble orientert om møter med 
rådmannen og ordfører. 
 
Vedtak:  
«Rådet henstiller kommunestyret om å 
sette av inntil kr. 1.000.000 – én million 
kroner – i budsjettet for 2023 til innkjøp av 
ny bil (førerkort klasse B) med plass til 
minst to stk. rullestoler». (Enstemmig). 

  



19/22 Kollektivtransport/bestillingsbuss Vedtak:  
«Diskusjonen rundt bedre 
kollektivtransport (bestillingsbuss) har 
vært en gjenganger i Iveland kommune 
gjennom årtier. Tematikken er også nevnt 
i handlingsplanen til «Kvalifisert for 
framtida» som er forelagt kommunestyret 
til behandling. 

Aktuelle strekninger/knutepunkt er 
Vatnestrøm, Grovane, Birketveit og 
Kilefjorden. 

Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse ber kommunestyret 
sette av kr. 60.000 inneværende år som 
kommunal egenandel til bestillingsbuss».  
(Enstemmig). 

  

 

 

Innkallinger og referater sendes som digitalt brev. Referatene går til kommunestyret og ledergruppen i Iveland 
kommune. 

Neste møte mandag 5. september kl. 18.00. 

  

 

Iveland, 13. juni 2022, 

 

Ragnhild Lilletveit    
leder          
     
   

Lars-Ivar Gjørv 
sekretær 


