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   Møteprotokoll  
  

Utvalg:  Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

Møtested:      Møterom Åkle 

Dato:               Mandag 6. februar 2023.  

Tidspunkt:      Kl. 18.00.  

Til stede: Ragnhild Lilletveit (leder), Gunnar Håverstad (nestleder), Heidi Margrete Øina (medlem), Trond Steinsland 
(medlem). 

Saksliste      
1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjenning av referat fra møtet                     
5. desember. 

 
Enstemmig godkjent. 

2/23 Innspill til saker i kommunestyret Kommentar til PS 10/2023: 
«Rådet ber om at også behovene til eldre 
og personer med funksjonsnedsettelse 
ivaretas når det gjelder transport». 
(Enstemmig). 

3/23 Digitalt utenforskap. Seniornett. Lokalforening er stiftet, og månedlige 
møter er planlagt fram til sommeren. 
 

4/23 Velferdsteknologi Rådet ønsker en gjennomgang av de 
mulighetene såkalt «velferdsteknologi» 
kan gi, og ber om en orientering og 
samtale med fagansvarlige i kommunen 
på et rådsmøte før sommeren. 
 

5/23 Trygg skolevei Rådet opplever at ikke alle har trygg 
skolevei i Iveland. Det er mange små barn 
fra Hilltveit som må krysse Fv. 403 
Ivelandsveien for å komme på gang- og 
sykkelsti. Her er veistrekningen skiltet 
med 60 km/t, men et fåtall holder denne 
fartsgrensen, spesielt i de tidsrom barna 
skal på skolen. Trafikken har økt i det 
siste, og mange stygge forbikjøringer er 
observert. Rådet ber om at det iverksettes 
tiltak før det skjer en ulykke. (Enstemmig). 

6/23 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel - Ny visjon: «Et sted å leve». Dette favner 
mye mer enn bare å «bo». 
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- Kjerneverdier pkt. 2, under «modig»: Vi 
er ambisiøse og en pådriver for positiv 
utvikling. 
- Pkt. 1 under «troverdig»: Vi opptrer 
ansvarlig og ærlig. 
- Kapittel 2 – det gode livet – Mål 1 pkt. 7: 
- Videreutvikle kultur- og fritidstilbudet til 
barn og unge på alle alderstrinn og med 
alle funksjonsvariasjoner. 
- Mål 2 – nytt punkt: Jobbe aktivt for 
måtehold, verne barn og unge mot 
rusbruk. Ha et godt hjelpeapparat for 
rusavhengige. 
Kapittel 4 – infrastruktur. 
- Mål: Alle innbyggerne har tilgang til 
moderne infrastruktur. 
- Strategi – nytt punkt: DAB-signaler skal 
kunne tas imot med gode signaler i hele 
kommunen. Eventuelt: Jobbe for at FM-
nettet kobles på igjen slik at det blir trygg 
radiodekning for viktige nødmeldinger i 
hele kommunen. 
Kapittel 5 – kultur: 
- stryke punkt 2; nytt punkt: 
- Styrke det frivillige arbeidet ved å møte 
lag/foreninger på deres premisser og 
tenke helhetlig for hele kommunen; tenke 
alle alderstrinn, ha søkelys på bredden av 
interesser og legge til rette for deltakelse 
uansett funksjonsnivå. 
Kapittel 6 – attraktiv arbeidsgiver: 
- Spørsmål: «God livsfasepolitikk» - gjelder 
det også når en blir rammet av kronisk 
sykdom? 
- Nytt punkt: Alle ansatte skal bli sett og 
kjenne seg verdsatt. 
 

  

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

Møteplan for 2023 ligger på kommunens nettsider. Møtet 11. april starter kl. 19.00 (etter årsmøtet til Seniornett 
avdeling Iveland). 

Iveland, 7. februar 2023, 

 

Ragnhild Lilletveit    
leder          
     
   

Lars-Ivar Gjørv 
sekretær 


