Møteprotokoll

Utvalg:

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Kommunehuset Iveland.

Dato:

Tirsdag 13. april 2021 kl. 18.00.

Tidspunkt:

Kl. 18.00.

Til stede:

Anna Ubostad (varamedlem), Trond Steinsland (medlem), Oddvar Eftevand (leder),
Gunnar Håverstad (varamedlem), Ragnhild Lilletveit (medlem), Remzi Khalil (medlem) og
Astrid Marie Gavlen (medlem).

Forfall:

Ingen.

Rådets samling startet med fotografering der kommunens nettredaktør Finn Terje Uberg foreviget alle.

Saksliste
7/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
8/21 Godkjenning av referat fra forrige møte
9/21 Referatsaker fra forrige møte

10/21 Gjennomgang av kommunestyrets dagsorden
11/21 Gjennomgang av TT-tjenesten.

12/21 Høringsutkast: Ny TT-ordning i Agder

13/21 Utbedring av gangvei

Enstemmig godkjent, med tillegg
(under)
Enstemmig godkjent.
Brev er mottatt, og Friviligsentralen er
etter henvendelse fra rådet positiv til
som en prøveordning å ordne med
transport til kulturarrangement i
annen kommune når det er mulig.
Oppgavefordeling gjenstår.
Dagsorden ble gjennomgått. Rådet
hadde ingen kommentarer eller
innspill.
Tematikken rundt transporttjeneste
for funksjonshemmede ble diskutert.
Rådet ble enige om å spørre ansvarlig
leder i kommunen om å møte på neste
møte for å orientere om gjeldende
ordninger.
Høringsdokument ble utdelt til alle
medlemmer, og det opprettes en
gruppe bestående av Anna Ubostad og
rådsleder Oddvar Eftevand som
sammenfatter et forslag til
høringsuttalelse fra rådet. Sekretær
bistår ved behov.
Rådet henviser til sak 27/20 pkt. 1 og
2, sitat (7. desember 2020):
«Utbedring av gangvei mellom
kommunehus/skolen og
omsorgssenteret: Ifølge drift og
utvikling er denne veien ferdigstilt.
Rådets kommentar: Det gjenstår
fortsatt noe utbedringsarbeid før
rullestolbrukere kan anvende veien.

Seks-syv trær som står på kommunens
eiendom ved enden av denne veien
(over) bør felles før de faller ned:
Rådet håper dette snart kan bli gjort».
Rådet gjorde dette vedtaket i dagens
møte:
(Forslag fremmet av Ragnhild
Lilletveit):
Vegstykket som er opparbeidet er
flott. Dette er en fin veg å gå for bl.a.
beboere på omsorgssenteret, men
rådet anser det ikke som ferdigstilt etter rådets oppfatning mangler:
a) snaut 100 meter grus (med
grunnarbeid).
b) seks-åtte trær bør felles, og
c) ei stor rot i vegen må bort.
14/21 El-sykler – leve hele livet

Enstemmig vedtatt.
Rådet er kjent med at Iveland
kommune har fått flere hundre tusen
kroner til to sykkel-initiativ. Rådet
etterspør orientering om videre
framdrift og progresjon.

Oddvar Eftevand uttrykte i løpet av møtet at han ønsker avløsning som leder av rådet.
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.

Iveland, 14. april 2021

Oddvar Eftevand
leder
Lars-Ivar Gjørv
sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

