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17/84)
PS 17/97

Eventuelt - B-saker

PS 17/88 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Protokollen ble godkjent.

PS 17/89 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Referatsak ble tatt til orientering.

Fylkesmannen: Varsel om overprøving av vedtak om samtykke til deling etter jordloven §
12
PS 17/90 Totalentreprisekontrakt for barneskole samt beslutning om eventuell bygging av
flerbrukshall i tilknytning til 1-10 skole på Abel
Formannskapets flertallsinnstilling (6 stemmer, identisk med rådmannens innstilling):
1. Totalentreprisekontrakt for bygging av barneskolebygg inngås med entreprenør
Skanska AS.
2. Gjerstad kommune vedtar å bygge flerbrukshall som innhentet anbud på i tilknytning til
allerede vedtatt bygging av 1-10 skole på Abel. Samlet kostnad og finansiering for
samlet pakke skole + flerbrukshall behandles som del av budsjettbehandlingen.
Totalentreprisekontrakt for bygging av flerbrukshall inngås med entreprenør BRG AS,
etter utløp av klagefrist og med forbehold om klage som tas til følge.
3. Kommunestyret vedtar å opprette et adhocutvalg, ledet av ordfører, med både politisk
og administrativ deltakelse, for å utrede og anbefale etterbruk av Gjerstad og Fiane
skole. Utvalget presenterer anbefalinger på etterbruk med økonomiske
konsekvensvurderinger for kommunestyret innen mars 2018.
Formannskapets mindretallsinnstilling (1 stemme):
1. Gjerstad kommune vedtar å bygge flerbrukshall som innhentet anbud på i tilknytning
til allerede vedtatt bygging av 1-10 skole på Abel. Samlet kostnad og finansiering for
samlet pakke skole + flerbrukshall behandles som del av budsjettbehandlingen.
Totalentreprisekontrakt for bygging av flerbrukshall inngås med entreprenør BRG AS,
etter utløp av klagefrist og med forbehold om klage som tas til følge.
2. Kommunestyret vedtar å opprette et adhocutvalg, ledet av ordfører, med både politisk
og administrativ deltakelse, for å utrede og anbefale etterbruk av Gjerstad og Fiane
skole. Utvalget presenterer anbefalinger på etterbruk med økonomiske
konsekvensvurderinger for kommunestyret innen mars 2018.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
I saken ble det votert over innstillingen punkt for punkt.
Ved votering ble det følgende resultat:
 Punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme.
 Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
 Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets flertallsinnstilling (6 stemmer):
1. Totalentreprisekontrakt for bygging av barneskolebygg inngås med entreprenør Skanska
AS.
2. Gjerstad kommune vedtar å bygge flerbrukshall som innhentet anbud på i tilknytning til
allerede vedtatt bygging av 1-10 skole på Abel. Samlet kostnad og finansiering for samlet
pakke skole + flerbrukshall behandles som del av budsjettbehandlingen.
Totalentreprisekontrakt for bygging av flerbrukshall inngås med entreprenør BRG AS, etter
utløp av klagefrist og med forbehold om klage som tas til følge.
3. Kommunestyret vedtar å opprette et adhocutvalg, ledet av ordfører, med både politisk og
administrativ deltakelse, for å utrede og anbefale etterbruk av Gjerstad og Fiane skole.
Utvalget presenterer anbefalinger på etterbruk med økonomiske konsekvensvurderinger for
kommunestyret innen mars 2018.
Formannskapets mindretallsinnstilling (1 stemme):
1. Gjerstad kommune vedtar å bygge flerbrukshall som innhentet anbud på i
tilknytning til allerede vedtatt bygging av 1-10 skole på Abel. Samlet kostnad og
finansiering for samlet pakke skole + flerbrukshall behandles som del av
budsjettbehandlingen. Totalentreprisekontrakt for bygging av flerbrukshall inngås
med entreprenør BRG AS, etter utløp av klagefrist og med forbehold om klage
som tas til følge.
2. Kommunestyret vedtar å opprette et adhocutvalg, ledet av ordfører, med både
politisk og administrativ deltakelse, for å utrede og anbefale etterbruk av Gjerstad
og Fiane skole. Utvalget presenterer anbefalinger på etterbruk med økonomiske
konsekvensvurderinger for kommunestyret innen mars 2018.

PS 17/91 Oppfølging av regnskapsvedtak 2016 - avslutning av fond
Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak:

1. Følgende fond oppløses og inntektsføres i Skoleenheten i 2018:
25199016
25199017
25199025
25199054
25199084
25199088
25199103

Mat SFO Gjerstad skole
Mat SFO Fiane skole
Melk - Gjerstad skole
Kunnskapsløftet Fiane skole
Leseutviklingsprosjektet
SKUP
Realfagskommune, Den naturlige skolesekken, livet i fjæra

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

14 486,91
37 592,05
68 443,79
4 853,42
5 497,00
111 369,89
45 597,00

2. Følgende fond oppløses og inntektsføres i Visedal barnehage i 2018:
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25199104 Bleier barnehage
25199097 Kompetansetilskudd 2011 barnehageområdet Kvellomod.

kr
kr

18 171,81
5 590,00

3. Følgende fond oppløses og inntektsføres i Familiehuset i 2018:
25199069 Helsekilden (P8630)
25199107 Helsedirektoratet, KID i flere kommuner

kr
kr

57 865,00
10 730,00

4. Følgende fond oppløses og inntektsføres i Samfunnsenheten i 2018:
25699009 Disposisjonsfond Plan, næring og kultur
25699019 Disp.fond teknisk drift
25199134 Planregister

kr
kr
kr

60 000,00
615 000,00
17 607,00

5. Følgende fond oppløses og inntektsføres i Pleie og omsorg i 2018:
25199072 PLO videreutd fagskoleutd psyk helsearb
25199073 PLO videreutd.autisme
25199074 PLO videreutd høgskoleutd.personell

kr
kr
kr

30 000,00
8 839,00
9 232,00

6. Følgende fond oppløses og legges til 25699006 Fond for amortisering av
premieavvik i 2017:
25199018
25699002
25699020
25699003

Kalkingsmidler
Driftsfond - kompetanseutvikl 2011
Markedsføring Lindberga. KS 15/82
Driftsfond - samf/utvikling - kommuneplan 2011

kr
kr
kr
kr

80 674,00
218 000,00
100 000,00
200 000,00

7. Følgende fond oppløses og legges til 25399004 Investeringsfond i 2017:
25599001
25599003
25599009
25599010
25399003

Laksetrapper
Tusenårsstedet
Ubrukt tilsk. vannverket
Ubrukt tilskudd flykningebolig Fone
Ubrukt midler vedr.erst.Lindtjenn

kr
kr
kr
kr
kr

30 000,00
27 342,60
562 339,30
92 728,00
63 157,20

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 17/92 Sektorplan for idrett og fysisk aktivitet - rullering av handlingsplan for
idrettsanlegg - 2018
Rådmannens innstilling:
Handlingsplan for idrettsanlegg videreføres for søknadsåret 2018 med de endringer som
framgår i saksutredninga.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017

5

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 17/93 Handlingsprogram 2018-2021, årsplan 2018 og avgiftsfastsettelse for 2018
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 og årsplan
2018 slik det foreligger.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 2018
slik det foreligger.
3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 7 promille i hele
kommunen i 2018. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige
kommunale avgifter.
Saksprotokoll i Eldreråd - 20.11.2017
Medlem Egil Nic. Haugland foreslo følgende:
«Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag med følgende merknader:
Rådet har merket seg Gjerstad kommunes store økonomiske utfordringer framover.
Nedbemanning/omplassering av personalet kan bli aktuelt.
I lys av dette vil rådet anbefale kommunestyret om å vurdere mulighet for en styrking av
kommunens personalfunksjon.
Rådet vil også uttrykke bekymring for det høye investeringsnivået der framtidige
driftskonsekvenser kan føre til en svekkelse av kommunens tjenestetilbud.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 21.11.2017
Rådet registrerte at bygging av tursti på Brokelandsheia tilrettelagt for alle enda en gang var
skjøvet fram i tid.
Med denne merknaden ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg- 04.12.2017
Kommentarer i møtet:




Være bevist på personalarbeid nå som mye av arbeidet er desentralisert.
Felles møter for felles forståelse av personalarbeidet (rutiner/retningslinjer).

Vedtak:
Handlingsprogram 2018-2021, årsplan 2018 og avgiftsfastsettelse for 2018 ble enstemmig
vedtatt.
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Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 05.12.2017
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Representanten Egil Nic. Haugland (AP) la frem følgende forslag:
«Rådmannens innstilling med følgende tillegg til pkt. 1:
Avsetningen til formannskapets disposisjonskonto økes med kr. 50 000,- hvert år av årene i
HP-perioden til kr. 100 000,- pr. år.
Inndekningen skjer ved å redusere netto avsetning, jfr. pkt. 17 i budsjettskjema 1A, med kr.
50 000,- hvert av årene i perioden.»
Først ble det votert over rådmannens innstilling, og ble enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over representanten Egil Nic. Haugland (AP) sitt forslag, og ble enstemmig
vedtatt.
Formannskapet gjør sitt vedtak med forbehold i kommunestyrets behandling.

PS 17/94 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal - Grimstad
Formannskapets tilråding til vedtak:
1. Gjerstad kommune slutter seg til interkommunalt plansamarbeid etter plan- og
bygningsloven kapittel 9 mellom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Arendal og Grimstad, samt Aust-Agder og Telemark fylkeskommune for
gjennomføring av kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad, og overfører myndighet til
styret om vedtak om oppstart av det aktuelle planarbeidet etter pbl § 11-12.
2. Som fast representant til styret for planarbeidet utnevnes ordfører Inger Løite.
3. Som vararepresentant til styret for planarbeidet utnevnes varaordfører Knut Erik Ulltveit.
4. Gjerstad kommune vil bidra med sin andel til finansiering av felles
prosjektstilling/koordinator, begrenset oppad til kr. 112.500 - per år i inntil 3 år, under
forutsetning at øvrige berørte kommuner deltar.
5. Styret fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det
hensiktsmessig i samsvar med §9-2 og § 9-3. Styret bes komme tilbake med tilråding
om videre delegering av myndighet til å foreta prosessledende beslutninger etter
kapittel 11 i plan- og bygningsloven.
Det forutsettes at styret organiserer arbeidet på en slik måte at vedtakene er forankret i
de enkelte kommunestyrene.
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne personer fra administrasjonen som kan delta i
planarbeidet.
7. Gjerstad kommune vil allerede nå sterkt signalisere inn i planarbeidet at kommunen
forutsetter at valg av trase og avkjøring i Gjerstad støtter opp under videre utvikling av
Brokelandsheia som handelssenter og et samferdselsknutepunkt i østregionen.
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Rådmannens innstilling:
1. Gjerstad kommune slutter seg til interkommunalt plansamarbeid etter plan- og
bygningsloven kapittel 9 mellom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Arendal og Grimstad, samt Aust-Agder og Telemark fylkeskommune for
gjennomføring av kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad, og overfører myndighet til
styret om vedtak om oppstart av det aktuelle planarbeidet etter pbl § 11-12.
2. Som fast representant til styret for planarbeidet utnevnes ...
3. Som vararepresentant til styret for planarbeidet utnevnes …
4. Gjerstad kommune vil bidra med sin andel til finansiering av felles
prosjektstilling/koordinator, begrenset oppad til kr. 112.500 - per år i inntil 3 år, under
forutsetning at øvrige berørte kommuner deltar.
5. Styret fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det
hensiktsmessig i samsvar med §9-2 og § 9-3. Styret bes komme tilbake med tilråding
om videre delegering av myndighet til å foreta prosessledende beslutninger etter
kapittel 11 i plan- og bygningsloven.
Det forutsettes at styret organiserer arbeidet på en slik måte at vedtakene er forankret i
de enkelte kommunestyrene.
6. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne personer fra administrasjonen som kan delta i
planarbeidet.
7. Gjerstad kommune vil allerede nå sterkt signalisere inn i planarbeidet at kommunen
forutsetter at valg av trase og avkjøring i Gjerstad støtter opp under videre utvikling av
Brokelandsheia som handelssenter for østregionen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Representanten Rune Hagestrand (H) foreslo følgende representanter:
Ordfører Inger Løite som fast representant og varaordfører Knut Erik Ulltveit som vararepresentant.
Representanten Rune Hagestrand (H) foreslo en endring i punkt 7:
«Gjerstad kommune vil allerede nå sterkt signalisere inn i planarbeidet at kommunen
forutsetter at valg av trase og avkjøring i Gjerstad støtter opp under videre utvikling av
Brokelandsheia som handelssenter og et samferdselsknutepunkt i østregionen.»
Ved votering ble endringen i punkt 7 enstemmig vedtatt, og forslåtte representanter enstemmig
valgt.
Saksprotokoll i Formannskapet
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med endringsforslaget til representanten Rune
Hagestrand (H). Ordfører Inger Løite (fast) og varaordfører Knut Erik Ulltveit (vara) ble valgt til
representanter i styret for planarbeidet.
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PS 17/95 Høringssvar - forlengelse av 60 sone FV 71 "Vålesletta"
Rådmannens innstilling:
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Representanten Egil Nic. Haugland fremmet følgende forslag:
«Gjerstad formannskap vil anbefale at 60 km sonen på FV 71 i Gjerstad forlenges til å gjelde
frem til krysset ved Valle Allè.»
Ved votering ble representanten Egil Nic. Haugland (AP) enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Formannskapet
Gjerstad formannskap vil anbefale at 60 km sonen på FV 71 i Gjerstad forlenges til å gjelde
frem til krysset ved Valle Allè.

PS 17/96 Drøftingssak - søknad om tilskudd til Gjerstad Live 2018 (jfr utsatt sak 17/84)
Rådmannens innstilling:
Ingen innstilling.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2017
Rune Hagestrand ba om vurdering av sin habilitet. Han ble enstemmig erklært inhabil, og
fratrådte. Ingen vara.
Representanten Knut Erik Ulltveit (SP) la frem følgende forslag.
«Saken utsettes i påvente av regnskap og budsjett fra søker»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Rune Hagestrand ba om vurdering av sin habilitet. Han ble enstemmig erklært inhabil, og
fratrådte. Ingen vara.
Representanten Knut Erik Ulltveit (SP) fremmet følgende forslag:
«Gjerstad Live 2018 gis et tilskudd på kr. 25 000,-. Utgiften tas av formannskapets
disposisjonskonto for 2018.»
Ved votering ble forslaget til representanten Knut Erik Ulltveit (SP) enstemmig vedtatt.
Representanten Rune Hagestrand (H) tok sete igjen.
Vedtak:
Gjerstad Live 2018 gis et tilskudd på kr. 25 000,-. Utgiften tas av formannskapets
disposisjonskonto for 2018.
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PS 17/97 Eventuelt - B-saker

