Protokoll
Utvalg:

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Kommunehuset Iveland

Dato:

19. oktober 2020 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, fratrer nå rådet, se under).
Ragnhild Lilletveit (medlem).

Forfall:

Saksnr. Sak/orienteringssak
17/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
18/20 Godkjenning av referat fra møtet 7.
september
19/20 Gjennomgang av aktuelle saker til kommende
kommunestyremøte

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

Vedtak:
Dagsordenen ble supplert med noen nye
saker (under). Vedtak: Enstemmig
godkjent.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Rådet gikk gjennom sakslisten. Det var
ingen saker som umiddelbart utpekte seg i
den forstand at rådet ville protokollføre
kommentarer. Rådet forbereder seg på evt.
kommentarer til rådmannens
budsjettforslag til neste møte. Enstemmig.
1. Utbedring av gangvei mellom
kommunehus/skolen og
omsorgssenteret: Ifølge drift og
utvikling er denne veien ferdigstilt.
2. Seks-syv trær som står på
kommunens eiendom ved enden av
denne veien (over) bør felles før de
faller ned: Drift og utvikling ser på
dette.
3. Det mangler rekkverk ved trappen
ned til det lille byggefeltet fra
gangveien: Drift og utvikling kan
fortelle at rekkverk er bestilt.
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.
Drift og utvikling forteller at benk
snart kommer på plass.
6. Busskur med benk ved busstopp:
Rådet anbefaler det også blir satt
opp en benk inne i busskuret som
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21/20 Busskur med benk ved busstopp

22/20 Teleslynge

23/20 Rabatt på drosje.
24/20 Orienteringssaker

er under planlegging: Ikke aktuelt
lenger, se under.
7. Teleslynge: Det kom fram et
spørsmål om ikke alle kommunale
lokaler er pålagt å ha teleslynge
tilgjengelig? Teleslynge er nok ikke
påbudt i eksisterende/gamle bygg.
Se ellers under.
Vedtak: Rådet sender brev til Agder
fylkeskommune og ber om at det settes
opp busskur med benk ved krysset
brannstasjonen/Åkle. Enstemmig.
Vedtak: Rådet sender brev til Iveland
kommune og ber om at det installeres/tas i
bruk teleslynge i kommunestyresalen,
møterom Framsjå (formannskapssal) og
Åkle ved alle offentlige sammenkomster.
Enstemmig.
Vedtak: Rådet skriver brev til Setesdal
bilruter og ber om «pensjonistrabatt» på
taxi etter modell fra Taxi Sør. Enstemmig.
1. Mottatte midler – aktivitet for eldre og
funksjonshemmede for å redusere
ensomhet mv.: Iveland kommune har
mottatt nesten kr. 350 000 til to ulike
aktivitetstilbud. Nærmere informasjon vil
følge.
2. Sidsel Nerdrum Auestad fratrer rådet,
hun har flyttet fra kommunen. Rådet takket
for hennes innsats og velvillighet. Ny
oppnevning kreves også for avdøde AnneLise Chermiti. Valgnemnda er orientert, og
kommunestyret bes før jul oppnevne ett
nytt medlem og ett nytt varamedlem;
gjerne yngre, og gjerne fra Vatnestrømområdet.
3. Hjelpemidler: Leder tar kontakt med
ansvarlig for Bygdebrevet og diskuterer evt.
innlegg om tilgangen til hjelpemidler.
4. Møtedatoer 2021: Ettersendes etter
kommunestyrets behandling.

Vi minner ellers om funksjonen «gata mi» 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».
2

Ellers sendes innkallinger og referater både på epost og som digitalt brev. I tillegg sender leder en SMS/tar en telefon
til alle rådets medlemmer før møtene.
Referatene går til kommunestyret og ledergruppen i Iveland kommune.
Neste møte: Onsdag 11. november kl. 18.00 (budsjett), og mandag 7. desember kl. 18.00.

Iveland, 20. oktober 2020

Else Karine K. Haraldseid
leder
Lars-Ivar Gjørv
sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur
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