Protokoll
Utvalg:

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Kommunehuset Iveland

Dato:

7. september 2020

Tidspunkt:

Kl. 18.00

Til stede:

Trond Steinsland (medlem), Oddvar Eftevand (medlem), Else Karine K. Haraldseid
(leder), Anna Ubostad (varamedlem), Gunnar Håverstad (varamedlem).
Sidsel Nerdrum Auestad (medlem), Ragnhild Lilletveit (medlem).

Forfall:

Ordfører var til stede i første del av møtet.

Saksnr. Sak/orienteringssak
12/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
13/20 Godkjenning av referat fra møtet 8. juni

14/20 Hilsen fra ordfører. Samtale

Sak Gjennomgang av aktuelle saker til
15/20 kommende kommunestyremøte

Sak Oppdatering på saker som tidligere har
16/20 vært oppe i rådet

Vedtak: Enstemmig godkjent.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Det ble samtalt rundt rådets mandat og
funksjon. Hvordan bli hørt, hvordan komme
fram med de gode ideene og sakene? Noen
av sakene som var spilt inn (se under) ble
brukt som eksempler. Det ble oppsummert
med at det er viktig med gode referater
som bl.a. viser hvem som har ansvar for
oppfølging. Videre ble det vist til at det er
god dialog mellom sekretær, ordfører,
rådmann og aktuelle enheter, og at leder av
rådet gjerne må ta en telefon til ordfører
for å drøfte aktuelle saker.
Rådet gikk raskt gjennom sakslisten. Det var
ingen saker som umiddelbart utpekte seg i
den forstand at rådet ville protokollføre
kommentarer.
1. Utbedring av gangvei mellom
kommunehus/skolen og
omsorgssenteret: Dette arbeidet
igangsettes om ikke lenge, og man
regner med ferdigstillelse før jul.
2. Seks-syv trær som står på
kommunens eiendom ved enden av
denne veien bør felles før de faller
ned. Sekretær tar dette med Drift
og utvikling.
3. Det mangler rekkverk ved trappen
ned til det lille byggefeltet fra
gangveien: Sekretær tar dette med
Drift og utvikling.

4. Utbedring av veien ved gangbro
ved Åkle: Utført tidlig i sommer.
5. Det kom fram et ønske om å få satt
opp en liten benk under tak
utenfor Joker ved Åkle som man
kan sitte på mens man f.eks. venter
på Pasientreiser, avklart med Joker.
Sekretær tar dette videre med Drift
og utvikling.
6. Busskur med benk ved busstopp:
Rådet anbefaler det også blir satt
opp en benk inne i busskuret som
er under planlegging.
7. Teleslynge: Det kom fram et
spørsmål om ikke alle kommunale
lokaler er pålagt å ha teleslynge
tilgjengelig. Sekretær undersøker
saken til neste møte.
Vi minner ellers om funksjonen «gatami» på kommunens nettsider –
https://www.iveland.kommune.no/gatami.432911.no.html, sitat:
«Her kan alle innbyggerne rapportere feil på infrastrukturen i kommunen. Gi gjerne beskjed om mørklagte gater, hull
i asfalten, skader på turveier, manglende brøyting osv. Merk at når det gjelder feil på enkeltgatelys, vil som regel ikke
dette bli fikset omgående, men i forbindelse med ordinære vedlikeholdsrunder. Det gjennomføres fire
vedlikeholdsrunder i året».

Innkallinger og referater sendes både på epost og som digitalt brev. Referatene går til kommunestyret og
ledergruppen i Iveland kommune.
Neste møte: Mandag 26. oktober kl. 18.00. Rådet må på dette møtet også vurdere et møte i forkant av
formannskapsmøtet 24. november der neste års budsjett blir behandlet.

Iveland, 8. september 2020

Else Karine K. Haraldseid
leder
Lars-Ivar Gjørv
sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

