
   Møteprotokoll  
  

Utvalg:  Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

Møtested:        Kommunehuset Iveland 

Dato:                Mandag 5. september 2022.  

Tidspunkt:        Kl. 18.00. Til stede: Ragnhild Lilletveit (leder), Gunnar Håverstad (nestleder), Heidi Margrethe Øina 
(medlem), Astrid Marie Gavlen (medlem), Trond Steinsland (medlem); Sig Tove Aasen (varamedlem).  

Saksliste      
20/22 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjenning av referat fra møtet 13. juni. 
 
Enstemmig godkjent. 

21/22 Saker til kommunestyret Rådet hadde ingen særskilte 
kommentarer, men ber om å få møte og 
orientere muntlig i fem minutter om 
tematikken rundt ny bil for bl.a. 
rullestolbrukere. Se sak under – 24/22. 

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

Rådet vedtar å bruke de bevilgede midler 
til utstyr og etablering av et lokallag av 
Seniornett og Datastue – 
www.senniornett.no – oppstartsmøte 
6.9.22 på Frivilligsentralen. 

23/22 Digitalt utenforskap i Iveland Jfr. sak 12/22. Styret i 
Frivillighetssentralen og medlemmene i 
rådet møter til orienteringsmøte tirsdag 6. 
september.  

24/22 Buss/bil med plass til rullestoler Det ble orientert om møtet med 
rådmannen og ordfører. 
 
Tidligere i vedtak i rådet: 
  
«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). 
 
Rådet ber om fem minutters orientering i 
kommunestyremøtet torsdag 8. 
september 2022. 
 
(Enstemmig). 

25/22 Endrede satser hjemmehjelp og BPA Rådet diskuterte saken, og ber om at 
kommunestyret i sin budsjettbehandling 
endrer satsene slik: 
 

  



Inntekt under 2G: Kr. 215/mnd. 
Inntekt 2-3 G: Kr. 500/mnd. 
Inntekt 3-4 G: Kr. 174 per time 
Inntekt 4-5 G: Kr. 289 per time 
Inntekt over 5G: Kr. 350 per time. 
 
(Enstemmig). 

26/22 Dessert på omsorgssenteret Dessert på omsorgssenteret har vært 
diskutert i flere møter, formelt og 
uformelt. (Det er til og med laget en egen 
sang om denne tematikken). 
 
Vedtak: Rådet oppfordrer kommunestyret 
til å sørge for at det gjeninnføres 
dessertservering for alle beboere som 
ønsker det. 
 
(Enstemmig). 

27/22 Kreftkoordinator Rådet ber kommunestyret gjeninnføre 
kreftkoordinator-funksjonen for 
innbyggerne i Iveland, jfr. bl.a. helse- og 
omsorgstjenesteloven §7-2. 
 
(Enstemmig). 

28/22 Manglende vedlikehold på vei Rådet er glad for at kommunen har satt i 
stand veien mellom skolen og 
omsorgssenteret. Men det mangler 
fortsatt litt vedlikehold; rullestoler har 
noen utfordringer med å kjøre. 
 
Rådet ber om at dette fullføres/utføres. 
(Enstemmig). 

29/22 Frivillighetsdagen Rådet vil være til stede. Rådsmedlem 
Heidi lager materiell. 

  

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

 

Neste møte: Mandag 17. oktober kl. 18. 

 

Iveland, 5. september 2022, 

 

Ragnhild Lilletveit    
leder          
     
   

Lars-Ivar Gjørv 
sekretær 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_7

