
   Møteprotokoll  
  

Utvalg:  Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

Møtested:      Kommunehuset Iveland 

Dato:               Mandag 5. desember 2022.  

Tidspunkt:      Kl. 18.00.  

Til stede: Ragnhild Lilletveit (leder), Gunnar Håverstad (nestleder), Heidi Margrethe Øina (medlem), Trond Steinsland 
(medlem), Astrid Marie Gavlen (medlem). 

Saksliste      
33/22 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjenning av referat fra møtet 17. oktober. 
 
Enstemmig godkjent. 

34/22 Innspill til budsjett og økonomiplan - Rådet synes det er viktig at en fagperson 
fra omsorgssenteret blir med i vurdering 
av innkjøp minibuss. 
- Rådet opplever det noe uklart hvor stor 
økningen i leiekostnader for kommunalt 
eide boliger og omsorgsboliger blir; 
hverken prosent eller kronebeløp er 
nevnt. 
- Når det gjelder gatebelysning generelt, 
er klare lyspærer langt bedre enn de gule/ 
rosa/oransje. 
- Rådet undrer seg over at Iveland 
kommune ikke kjøper vaskeritjenester av 
Setpro. 
- Rådet spør om en reduksjon på nesten 
fem årsverk i skolen vil svekke 
mulighetene for/gå utover de elevene 
som ligger i grenselandet for 
funksjonsnedsettelse (elever som ikke har 
IOP). (Enstemmig). 

35/22 Konkurranse betalt medlemskap Seniornett. Frivillighetssentralens styre og rådet har 
besluttet å betale for ett års medlemskap 
i Iveland lokalforening av Seniornett for 
17 personer: 12 til stede ved 
etableringsmøtet 19. september, og 5 
utlyste gratis medlemskap i en 
konkurranse. Totalt 17 medlemskap ut 
2023 a kr. 370,- totalt kr. 6290 (kr. 3145 
som 50 % andel fra rådet for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse). 
(Enstemmig) 

  



36/22 Høringer og innspill samfunnsdelen av 
kommuneplanen 

Robert Bjørnestøl fra Drift og utvikling 
deltok ved innledningen til saken: 

 
Det ble en interessant samtale med 
mange gode innspill. Rådet oppsummerer 
og oversender sine innspill på neste møte. 
(Enstemmig). 

  

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

 

Møteplan for 2023 sendes ut så snart den foreligger. 

 

Iveland, 6. desember 2022, 

 

Ragnhild Lilletveit    
leder          
     
   

Lars-Ivar Gjørv 
sekretær 


