Møteprotokoll

Utvalg:

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Kommunehuset Iveland, spiserom/kantine (inn hoveddøren og inn til høyre 1. etasje).

Dato:

Tirsdag 7. september 2021.

Tidspunkt: Kl. 18.00.

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

Forfall: Oddvar Eftevand (medlem).

Saksliste
20/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig godkjent.

21/21 Godkjenning av referat fra møtet 14. juni

Enstemmig godkjent.

22/21 Orienteringssak: BPA

Enhetsleder Monica Verdal orienterte om
BPA‐ordningen. Presentasjon vedlagt.

23/21 Kr. 25 000 fra kommunestyret

Rådet kan disponere inntil kr. 25 000 som
må komme eldre og personer med
funksjonsnedsettelse til gode. Ikke
avklart. Arbeider videre med dette.
Muligens konsert februar 2022. Midlene
må i såfall overføres til påfølgende år?

24/21 Gjennomgang av kommunestyrets dagsorden

PS 51/21: Rådet slutter seg til Iveland
kommunes høringssvar ifm Agder
fylkeskommune sitt arbeid
med frivillighetsstrategien for Agder 2022‐
2030.

25/21 Nytt råd fra nyttår

Nytt råd skal velges før jul. Innspill til
kandidater, samt informasjon om man
selv gjerne stiller til gjenvalg mottas.
Ønsker gjenvalg: Trond Steinsland,
Gunnar Håverstad, Ragnhild Lilletveit,
Astrid Marie Gavlen.

Oddvar forfall, derfor uavklart.
Ønsker ikke gjenvalg: Remzi Khalil og
Anna Ubostad (helsemessige årsaker).
Sammensetning: må påse at det velges
nok representanter til å ivareta personer
med funksjonsnedsettelser også.
Oppleves av noen som at det blir mye
rettet mot eldre.
26/21 Årsmelding 2020/21

Utkast til årsmelding behandles på neste
møte.

27/21 Eventuelt

Transportutfordringer i kommunen
diskuteres, herunder status for arbeidet
med felles TT‐ordning i Agder. Det skal
legges frem en politisk sak (på fylkesnivå)
før utgangen av 2021 hvor forslag til felles
TT‐ordning for Agder skal foreligge. Rådet
håper dette kan avhjelpe situasjonen.

Neste møte: Mandag 18. oktober kl. 18.
Innkallinger og referater sendes både på epost og som digitalt brev. Referatene går til kommunestyret
og ledergruppen i Iveland kommune.

Iveland, 7. september 2021

Ragnhild Lilletveit leder
Lars‐Ivar Gjørv/ Monica Verdal
sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

