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Gjerstad kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kommunestyret
kommunestyresalen, Almuestaua
15.02.2018
18:30

Eventuelle lovlige forfall meldes her: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/melding-omforfall/
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.
I starten av møtet vil leder av kompetansesenteret i Lisand, Tonje Kjeller, møte og orientere om
virksomheten.
Innkalling er sendt til:
Navn
Inger Haldis Løite
Knut Erik Ulltveit
Egil Nicolay Haugland
Evie Katrin Lønne
Håkon Sundsli
Knut Hagelia
Albert Nævestad
Anette Kveim
Marie Bakka
Gro Eskeland
Kåre Dalane
Rune Hagestrand
Steinar Pedersen
May Yvonne Hjellvik
Morten Sverre Presthagen
Eddny Øybekk
Halvard Skaaland

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
SP
SP
SP
SP
H
H
H
H
KRF
FRP
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Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 18/1

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 18/2

Referatsaker

RS 18/1

Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte

RS 18/2

Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen

RS 18/3

Kommunenes Sentralforbund: Nyhetsbrev (kan lastes ned)

RS 18/4

Østre Agder: Referat fra styremøtet 8. desember 2017 og uttalelse til
Jernbanedirektoratet om konkurransegrunnlag for persontrafikk på
Sørlandsbanen

RS 18/5

Mattilsynet: Tilsynsrapport etter tilsyn med høydebasseng

RS 18/6

Mattilsynet: Tilsynsrapport - utarbeidelse av tiltaks- og framdriftsplan
for etablering av alternativ vannforsyning

RS 18/7

Mattilsynet: Bekreftelse på lukking av avvik

RS 18/8

Sluttrapport for prosjektet Ung aktiv

RS 18/9

Securitas: Rapport fra salgskontroll hos REMA 1000

RS 18/10

Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Coop Prix

RS 18/11

Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Coop Prix

RS 18/12

Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Eurospar

RS 18/13

Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Eurospar

RS 18/14

Securitas: Rapport fra salgskontroll hos REMA 1000

RS 18/15

Fylkesmannen: Varsel om tilsyn etter lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen

PS 18/3

Delegerte saker

DS 18/1

Godkjent søknad om konsesjon - gnr 3 bnr 432 - Odd Tore Flåta

DS 18/2

Tillatelse til fremføring av ledningsnett gnr 14 bnr 7 i Gjerstad

DS 18/3

Tildeling av kulturmidler

DS 18/4

Godkjent søknad om løyve til snøscooterkjøring for vinteren
2017/2018

DS 18/5

Tillatelse til bruk av snøscooter i Gjerstad kommune - Johnny Kind

DS 18/6

Ferdigattest - ombygging av inngangsparti gnr 1 bnr 11 feste nr 98

DS 18/7

Ferdigattest

DS 18/8

Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal fra gnr 28 bnr 10 i
Gjerstad

DS 18/9

Ferdigattest VA - anlegg med avløpspumpestasjon i Egdalen.

DS 18/10

Godkjent søknad om konsesjon på erverv av gnr 43 bnr 6, 15 og 20
- Reidar Blesvik

DS 18/11

Godkjent søknad om konsesjon på erverv av eiendom - gnr 28 bnr
19 - Jørgen Aasbø
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DS 18/12

Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje gnr 3 bnr 334

DS 18/13

Godkjent søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 28
bnr 2 fnr 16 - Gjerstad Jeger- og Fiskeforening

DS 18/14

Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte og anneks/bod

PS 18/4

Forslag til nye vedtekter for Østre Agder

PS 18/5

Forslag til nye betalingsmodeller for Østre Agder

PS 18/6

Årsrapport for kemneren i Gjerstad 2017

PS 18/7

Regionplan Agder 2030 - varsel om oppstart og høring av forslag til
planprogram

PS 18/8

Skolerute for skoleåret 2018/2019

PS 18/9

Arkivplan for Gjerstad kommune for 2017 - 2021

PS 18/10

Lederavtale mellom rådmann og kommunestyre for 2018

PS 18/11

Eventuelt:
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PS 18/1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 18/2 Referatsaker
RS 18/1 Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte
RS 18/2 Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen
RS 18/3 Kommunenes Sentralforbund: Nyhetsbrev (kan lastes ned)
RS 18/4 Østre Agder: Referat fra styremøtet 8. desember 2017 og uttalelse til
Jernbanedirektoratet om konkurransegrunnlag for persontrafikk på Sørlandsbanen
RS 18/5 Mattilsynet: Tilsynsrapport etter tilsyn med høydebasseng
RS 18/6 Mattilsynet: Tilsynsrapport - utarbeidelse av tiltaks- og framdriftsplan for etablering av
alternativ vannforsyning
RS 18/7 Mattilsynet: Bekreftelse på lukking av avvik
RS 18/8 Sluttrapport for prosjektet Ung aktiv
RS 18/9 Securitas: Rapport fra salgskontroll hos REMA 1000
RS 18/10 Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Coop Prix
RS 18/11 Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Coop Prix
RS 18/12 Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Eurospar
RS 18/13 Securitas: Rapport fra salgskontroll hos Eurospar
RS 18/14 Securitas: Rapport fra salgskontroll hos REMA 1000
RS 18/15 Fylkesmannen: Varsel om tilsyn etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen
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PS 18/3 Delegerte saker
DS 18/1 Godkjent søknad om konsesjon - gnr 3 bnr 432 - Odd Tore Flåta
DS 18/2 Tillatelse til fremføring av ledningsnett gnr 14 bnr 7 i Gjerstad
DS 18/3 Tildeling av kulturmidler
DS 18/4 Godkjent søknad om løyve til snøscooterkjøring for vinteren 2017/2018
DS 18/5 Tillatelse til bruk av snøscooter i Gjerstad kommune - Johnny Kind
DS 18/6 Ferdigattest - ombygging av inngangsparti gnr 1 bnr 11 feste nr 98
DS 18/7 Ferdigattest
DS 18/8 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal fra gnr 28 bnr 10 i Gjerstad
DS 18/9 Ferdigattest VA - anlegg med avløpspumpestasjon i Egdalen.
DS 18/10 Godkjent søknad om konsesjon på erverv av gnr 43 bnr 6, 15 og 20 - Reidar Blesvik
DS 18/11 Godkjent søknad om konsesjon på erverv av eiendom - gnr 28 bnr 19 - Jørgen Aasbø
DS 18/12 Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje gnr 3 bnr 334
DS 18/13 Godkjent søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 28 bnr 2 fnr 16 Gjerstad Jeger- og Fiskeforening
DS 18/14 Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte og anneks/bod
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

23.01.2018
2018/122-1 /

Saksnr
18/15
18/4

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Torill Neset
37119731
torill.neset@gjerstad.kommune.no

Møtedato
06.02.2018
15.02.2018

Forslag til nye vedtekter for Østre Agder

Formannskapets tilråding (identiske med rådmannens innstilling) til vedtak:
Gjerstad kommunestyre godkjenner forslaget til vedtekter for Østre Agder regionråd.

Saksprotokoll i Formannskapet- 06.02.2018
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:
1. Forslag til nye vedtekter for Østre Agder regionråd
2. Oppsummering av styrets beslutningsprosesser knyttet til evalueringen av virksomheten
i Østre Agder i perioden 2014 til 2017
På nettsidene til Østre Agder under overskriften evaluering er alt grunnlagsmateriale for
evalueringen publisert. Herunder egenevaluering fra administrasjonen, ekstern evaluering i regi
av UiA, notater etter møter med kommunestyrer/bystyrer med mer.
Saksdokumenter:


Gjennom mer enn ti år har det interkommunale samarbeidet i Østre Agder vokst til en
sammensatt og ressurskrevende virksomhet. Mange ulike vedtak ligger til grunn for dette.
Kommunene har opplevd samarbeid som en hensiktsmessig måte å løse nye og eksisterende
oppgaver på.
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Styret for Østre Agder tok derfor allerede i 2014 opp spørsmålet om det var på tide med en
grundig evaluering av hvordan samarbeidet har utviklet seg og hvordan det bør innrettes for
framtiden om det skal kunne være et godt redskap for de deltakende kommuner.
Evalueringen har redegjort for positive erfaringer med hva vi kan få ut av å samarbeide. Vi
løser oppgaver, vi bidrar gjennom felles innsats til kompetansebygging, vi opplever
gjennomslag overfor regionale og nasjonale myndigheter i saker som for regionen er viktig.
Samtidig viser evalueringen utfordringene knyttet til felles innsats. Folkevalgte opplever at
beslutninger fattes utenfor deres innflytelse. Folkevalgte og ledere bruker mye tid på andre
arenaer enn den rent kommunale. Ressurser flyter ut av kommunen uten at en som folkevalgt
opplever å ha hatt reell påvirkningskraft underveis.
Fra den spede start i 2005 til dagens omfattende samarbeid har det vært en omfattende
prosess. Avspeiles dagens virksomhet i det opprinnelige oppdraget gitt gjennom vedtektene
som da lå til grunn for samarbeidet? Er behovene og forutsetningen for samarbeid vesentlig
endret gjennom denne perioden? Styret i Østre Agder har svart et klart nei til det første
spørsmålet og et like tydelig ja til det andre.
Evalueringsprosessen har tydeliggjort behovet for endring av mål og organisering av
virksomheten. Det er et åpenbart behov for informasjonsflyt begge veier mellom folkevalgt nivå
og det interkommunale samarbeidet. Styret representert ved ordførere spiller en nøkkelrolle i
prosessen. Administrasjonen må gjennom rådmennene ivareta vesentlige driftsmessige
oppgaver, både fordi dette normalt ligger innenfor deres ansvar, og for at styret skal kunne gis
handlingsrom i prosesser der regionens interesser skal ivaretas overfor regionale og nasjonale
myndigheter.
Å oppdatere vedtektene vil etter styrets oppfatning bidra til å gi det interkommunale
samarbeidet rammer der folkevalgt styring oppleves som varetatt av den enkelte folkevalgte i
kommunestyrer og bystyrer. I perspektiv av viktige endringer i form av nytt sammenslått Agder
vil evne og vilje til samarbeid, og evne til å vise besluttsomhet også når vi må prioritere bli
avgjørende for at regionens framtid skal bli ivaretatt.
Forslaget til nye vedtekter har tatt inn over seg de signaler evalueringsprosessen har gitt
gjennom intern og ekstern evaluering, samt tydelige og inspirerende innspill som framkom i
hver kommune under drøftingen av samarbeidet.
Styret for Østre Agder gjorde i sitt styremøte 19. januar 2018 følgende vedtak:
Sak 3/18 Forslag til nye vedtekter for Østre Agder
“Styret anbefaler medlemskommunene å vedta nye vedtekter for Østre Agder
regionråd.”
Kort om endringene i forslag til nye vedtekter
I §1 endres navnet fra interkommunalt samarbeid til regionråd for å komme på linje med den
fellesbetegnelsen som oftest benyttes for interkommunale samarbeid. Dette innebærer ikke
noe ønske om å endre innretning på samarbeidet, og det underbygger at virksomheten skal ha
en rådgivende funksjon med begrenset myndighet til å opptre på vegne av de deltakende
kommuner.
I §2 mål for virksomheten blir felles, bærekraftig arbeid med nærings- og samfunnsutvikling
innarbeidet. Videre blir plikten til å involvere alle kommuner i pågående prosesser understreket.
Samarbeidet gis en sentral rolle i å stå for utarbeidelse av utredninger på felt som er relevante
for flere kommuner. Samt at det interkommunale samarbeidet skal kunne være representant for
fellesskapet når en vertskommune for tjenester planlegger nye lokaler eller driftsmodeller.
I §3 velger styret å videreføre dagen modell for sammensetning av styret, men valgperioden for
leder og nestleder foreslås til to år mot dagens fire.
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Det nye forslaget til vedtekter fastslår at det skal etableres et rådmannsutvalg med myndighet
avgrenset til det som normalt tilligger rådmennenes myndighet. Den praksis som har vært fulgt
med at rådmennene har hatt tale og forslagsrett i styret formaliseres.
I §4 gis det føringer for hvorledes sekretariatet organiseres, og hvem som dette skal ha som
oppdragsgivere. Sekretariatet får et styrket ansvar for informasjon til folkevalgt nivå. Ansvaret
for likeverdig behandling av deltakende kommuner slås fast. Det skal også formidle informasjon
om økonomiske premisser til deltakerne. Sekretariatet må forberede saker overfor styret og
rådmannsutvalget, og sørge for at felles saksgrunnlag oversendes kommunene når det kreves
kommunal behandling før endelig beslutning kan iverksettes. Å sikre arkivering og bidra til
innsyn for offentligheten inngår i oppgavene et sekretariat må ivareta.
I § 5 fastslås det at sekretariatet i regionrådet finansieres gjennom bidrag fra de deltakende
kommunene, denne formulering erstatter bestemmelse om kontingent i tidligere vedtekter. I
den forbindelse henvises til egen sak om betalingsmodell for interkommunale tjenester og
administrative samarbeid. I § 5 fastslås det også at det skal være et eget økonomireglement for
samarbeidet og at kommunerevisjonen følger opp virksomheten.
Resterende paragrafer endres ikke. Det foreslås således ingen endringer når det gjelder
innmelding og utmelding og heller ikke i bestemmelsene om stadfesting av vedtekter.
Rådmannens vurdering/merknader:
Forslaget til nye vedtekter for Østre Agder regionråd har vært bearbeidet etter
evalueringsrunden av samarbeidet og etter felles møte med formannskapene i alle kommunene
9. januar 2018.
Etter rådmannens vurdering er nå vedtektene godt tilpasset dagens virksomhet, og med
understreking av at hovedmålet for samarbeidet er arbeid med bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling.
Melding om vedtak sendes til: Østre Agder v/ sekretariatet
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

29.01.2018
2018/146-1 / 145

Saksnr
18/16
18/5

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Espen Grimsland
37 11 97 34
espen.grimsland@gjerstad.kommune.no

Møtedato
06.02.2018
15.02.2018

Forslag til nye betalingsmodeller for Østre Agder

Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak:
1. Gjerstad kommune godkjenner forslaget til nye betalingsmodeller med en hovedmodell
og to alternative modeller for Østre Agder regionråd.
2. Gjerstad kommunestyre godkjenner at forslaget til hovedmodell innføres fra 2019 med
10 % likt fordelt. Økende til 12,5 % i 2020 og 15 % i 2021 og 2022.

Saksprotokoll i Formannskapet- 06.02.2018
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:




Notat av 15.12.2017 – Grunnlag for finansieringsmodeller for Østre Agder
interkommunale tjenester og samarbeid utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av
rådmannsutvalget
Oppsummering av ekstraordinært rådmannsmøte 15.desember 2017 om
betalingsmodeller for interkommunalt samarbeid.
Oversikt over betalingsmodeller interkommunale samarbeid

Saksdokumenter:
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Kort resymé:

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Under evalueringen av Østre Agder ble det våren 2017 i møtet med bystyret i Arendal
kommune gitt signaler om at den største kommunen, og den som er vertskap for flertallet av
interkommunale tjenester, ønsket en ny og mer ensartet betalingsmodell for slikt samarbeid.
Styret tok denne anmodningen til etterretning og anmodet rådmennene å utrede aktuelle
modeller for finansiering. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med tre deltakere som
representerte den største kommunen, en av de mellomstore kommunene og den minste
kommunen i samarbeidet. Arbeidsgruppen avga sin endelige rapport til rådmennenes møte
15.desember 2017. Denne følger som vedlegg 1.
I Østre Agder-samarbeidet har en ikke tidligere drøftet en samlet modell for finansiering av
interkommunale samarbeid. Over tid er det blitt fattet vedtak om finansieringsmodeller ut fra
hva en har vurdert som hensiktsmessig for den tjenesten som ble etablert. Fra starten var
kontingent finansieringskilde for sekretariatsfunksjon, mens Østre Agder brannvesen ble
finansiert med grunnlag i en vurdering av hva et eget brannvesen ville ha kostet for hver
deltaker. Samarbeidet om oppfølging av Samhandlingsreformen var basert på en andel av det
hver kommune ble tildelt over statsbudsjettet. Krisesenter, legevakt, fysioterapi, KØH og ehelse
ble basert på lik fordeling etter folketall. Samarbeidet med stiftelsen ATV – Alternativ til vold ble
basert på en delt løsning der Arendal tok 50 % og resten ble fordelt på alle medlemmer i
samarbeidet etter folketall. Det er også en ordning der utgiftene fordeles etter bruk. Dette
omfatter IKT-tjenester og veilys.
Arendal kommune har parallelt med arbeidet med betalingsmodeller for interkommunale
samarbeid foretatt en gjennomgang av nivå for overheadkostnader. Nivået har variert fra
ingenting til et nivå om lag på linje med anbefalingen fra KS på 3-5 %. Disse kostnadene er
knyttet til en vertskommunes utgifter til datatjenester, sentralbord, kontorhold, tillitsvalgte,
regnskap, personaladministrasjon med mer. Arendal kommune har varslet at de vil legge seg
på 4 % for slike kostnader.
Rådmannens vurdering/merknader:
Når bystyret i Arendal etterlyste en modell for finansiering av interkommunale tjenester så la
styret i Østre Agder til grunn at dette spørsmålet skulle utredes. Det oppdraget ga de til
rådmennene som nedsatte en arbeidsgruppe som avleverte en rapport like før jul 2017(vedlegg
1).
I arbeidsgruppen ble det enighet om å anbefale at det innføres en hovedmodell for finansiering
av interkommunale samarbeid, og en alternativ modell med tre varianter. Arbeidsgruppen
anbefalte at KØH, ATV og brannvesen skulle få en ordning der en benytter en kombinasjon av
hovedmodell og andre faktorer (bruk/ROS-analyse) I tillegg anbefalte de å videreføre ordningen
med betaling for bruk for IKT-tjenester, og for samarbeidet om veilys. Arbeidsgruppen fremmet
ikke forslag om å endre ordningen med kontingent. I arbeidsgruppen var det derimot ulikt syn
på hvilket nivå andelen som skulle fordeles likt skulle legges på. Flertallet på to
(representantene fra mellomstor og liten kommune) anbefalte at nivået ble lagt på 10 % mens
mindretallet (representant fra største kommunen) anbefalte 20 %.
Rådmennene var samlet for å drøfte arbeidsgruppens forslag 15.desember 2017. Der var
ambisjonen å forhandle seg fram til en løsning som rådmennene samlet kunne stille seg bak.
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Rådmennene ga tilslutning til modellen med en hovedmodell og en alternativ modell.
Rådmennene ønsket videre å forenkle den alternative modellen gjennom å fjerne
kontingentbegrepet, og benytte hovedmodell for finansiering av sekretariatet. Dette er nå
innarbeidet i forslag til nye vedtekter for Østre Agder regionråd som behandles som egen sak.
Rådmennene er enige i at det er nødvendig å benytte alternativ modell med vekt på bruk for
KØH og ATV, og alternativ modell med vekt på ROS-analyse ØABV (Østre Agder brannvesen).
Samt at bruk skal finansiere utgifter til IKT-tjenester og veilys, mens tilsvarende ordning
benyttes for felles krematorium når dette er bygget.
Det krevende punktet i forhandlinger om framtidige finansieringsløsninger for interkommunale
tjenester er knyttet til hvilket nivå en skal legge den del av kostnaden som skal fordeles likt.
Som det framgår av tabell 16 og tabell 17 i arbeidsgruppens utredning så påvirker dette sterkt
kostnadsnivået for den enkelte kommune. Med innbyggertall fra under 2000 til over 44000 er
kommunens økonomiske forutsetninger svært forskjellig. Dette ble tydelig avspeilet når
rådmennene drøftet hvilket nivå dette bør legges på i rådmannsutvalgets ekstraordinære møte
15.12.17. Tall fra 5 % til 30 % har vært framme underveis i utredningsprosessen.
Rådmennene erkjente at fastsettelsen av dette nivået er særlig utfordrende, og at det er behov
for å gi kommunene tid til å håndtere endringene. Videre er det etter rådmennenes syn
nødvendig å gjøre grep med sikte på å redusere kostnadsnivået for KØH-tilbudet for å
begrense effekten av nye finansieringsmodeller. Rådmennene foreslår derfor at dette tilbudet
endres fra 2019 med sikte på en utgiftsreduksjon i størrelsesorden 4-6 mill. kr. Under disse
forutsetninger er rådmennenes anbefaling for hovedmodellen at 10 % fordeles likt i 2019, dette
økes til 12,5 % i 2020 og til 15 % i 2021 og 2022. Effekten av dette framgår av tabellen i
vedlegg 2. Rådmennene anbefaler at betalingsnivået skal ligge fast til utgangen av 2022.
Deretter kan hver medlemskommune anmode om evaluering av eller endringer i
finansieringsordningene når de ønsker det.
I drøftelsen er det etterlyst informasjon om finansieringsordningene som benyttes i andre
interkommunale samarbeid. Agderforskning har vært behjelpelig med å framskaffe en slik
oversikt som de laget for et års tid siden. Denne følger som vedlegg 3 til saken. Denne
oversikten er ikke en fullstendig oversikt over slike samarbeider, og det er også viktig å ta i
betraktning at i svært mange av de andre samarbeidene er kommunestørrelsene (folketall)
betydelig mer homogene enn i Østre Agder samarbeidet, hvor vi har svært stor forskjell mellom
største og minste kommune.
Det er ingen hemmelighet at rådmennene i de tre minste kommunene, Gjerstad, Vegårshei og
Åmli helst ville hatt mindre andel fordelt likt, antydningsvis 5-10 %, i stedet for det foreliggende
forslag. Forhandlingsløsningen oppnådd mellom de 8 rådmennene er imidlertid slik som
innstillingen til vedtak i denne saken, noe annet var ikke mulig å få til.
Saken var til styrebehandling i Østre Agder 19. januar 2018, hvor de samme ulike interessene i
betalingsmodellen avtegnet seg i styret, slik de hadde gjort det i rådmannsutvalget tidligere.
Styret (ordførerne) møttes på nytt 26. januar for å gjøre nytt forsøk på å komme til enighet.
Styreleder Per Kristin Lunden sendte etter dette møtet ut følgende melding: “Styret i Østre
Agder har diskutert kostnadsdeling for finansiering av regionsamarbeidet i Østre Agder. Styret
er omforent om den kostnadsfordelingen som er framforhandlet av rådmennene i regionen etter
en samlet vurdering der det er markert ulike interesser mellom små og store kommuner. Saken
sendes nå videre til behandling i de åtte kommunestyrene.”
Rådmannen vil anbefale at Gjerstad kommune slutter seg til det foreliggende forslaget til nye
betalingsmodeller for Østre Agder-samarbeidet.
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Gjerstad kommune er avhengig av interkommunalt samarbeid innen mange områder, som f eks
legevakt, KØH, brannvesen etc, og alternativkostnaden med eventuelt å trekke seg ut av
samarbeidet i Østre Agder, for deretter å etablere tjenestene alene eller søke samarbeid med
andre kommuner, sannsynligvis vil være høyere. Den økte kostnaden på ca kr 200.000 i 2019
til ca kr 450.000 i 2021 er betydelig for en liten kommune med allerede presset økonomi.
Imidlertid kan nevnes at økningen vil motsvares av en kostnadsreduksjon på i størrelsesorden
kr 500.000 årlig for Gjerstad, Vegårshei og Åmli etter sammenslåing av DDØ og IKT Agder
siden IKT Agders kostnadsfordelingsmodell slår bedre ut for de minste kommunene enn
fordelingsnøkkelen som DDØ-kommunene hadde tidligere.
Melding om vedtak sendes til: Østre Agder v/ sekretariatet
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

19.01.2018
2018/115-2 / 200

Saksnr
18/17
18/6

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Espen Grimsland
37 11 97 34
espen.grimsland@gjerstad.kommune.no

Møtedato
06.02.2018
15.02.2018

Årsrapport for kemneren i Gjerstad 2017
Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak:
Kommunestyret tar Årsrapport for kemneren i Gjerstad 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:


Årsrapport for kemneren i Gjerstad 2017

Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen registrerer til sin tilfredshet at det også i 2017 har vært drevet en svært effektiv
innfordring ved vårt interkommunale kemnerkontor i Tvedestrand. Målt mot resultatavtale
inngått med Skatt Sør er målene nådd for 6 av 7 måleparametere, hvorav 5 med 100 %
innbetaling.
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Samfunnsenheten

Dato:
Arkivref:

30.01.2018
2017/1537-2 / 120

Saksnr
18/7

Utvalg
Kommunestyret

Svein Brattekleiv
37 11 97 21
svein.brattekleiv@gjerstad.kommune.no

Møtedato
15.02.2018

Regionplan Agder 2030 - varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Rådmannens innstilling:
Gjerstad kommune slutter seg i hovedsak til planprogrammet og mener det gir et godt grunnlag
for arbeidet med regionplan Agder 2030.
1. Kommunen vil anbefale at følgende hovedsatsingsområder prioriteres:
• Levekår
• Utdanning og kompetanse
• Næringsutvikling og verdiskaping
• Kommunikasjon, transport og mobilitet
• Frivillighet som ressurs
Gjennomgående tema som bør prege hele utredningen bør være:
• Folkehelse
• Innovasjon
• Likestilling, inkludering og mangfold
• Klima

2. Det bør legges opp til bred medvirkning hvor kommunene i hele regionen deltar, i
tillegg til de etablerte møtearenaer. Kommunene må få mulighet til å melde seg på
til å være med i referansegrupper og tematiske arbeidsgrupper.

Vedlegg:



Høringsbrev fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, datert 21. des. 2017
Forslag til planprogram – Regionplan Agder 2030

Saksdokumenter:


Regionplan 2020
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Kommuneplan for Gjerstad 2011 - 2023

Kort resymé:
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har varslet oppstart av planarbeid
med Regionplan Agder 2030, og ber høringsinstansene om innspill til planprogrammet.
Planprogrammet beskriver hvordan prosessen for å lage Regionplan Agder 2030 er tenkt
gjennomført. Rådmannen har tatt utgangspunkt i regionens utfordringer og muligheter i forslag
til høringsuttalelse.
Saksopplysninger:
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune varsler i brev datert 21. des. 2017
oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram jfr. plan- og bygningslovens § 4-1
og § 8-3. Regionplan Agder 2030 er en rullering av gjeldende Regionplan Agder 2020.
Fylkeskommunene inviterer høringsinstansene til å bidra med konstruktive innspill til vedlagt
planprogramforslag. Planprogramforslaget beskriver hvordan prosessen for å lage Regionplan
Agder 2030 er tenkt gjennomført.
Planprogrammet skal gi svar på:
• hva som er formålet med Regionplan Agder 2030
• om kunnskapsgrunnlaget er godt nok og hvor det eventuelt er behov for nye utredninger
• hvordan regionplanen skal lages
• hvem som skal bidra til å utarbeide planen
• på hvilken måte ulike aktører kan påvirke innholdet i planen
• når planen og avklaringer underveis skal være ferdige
Regionplan Agder 2030 skal være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder.
Den skal sette tydelige, målbare, ambisiøse og realistiske mål mot 2030 og peke på felles tiltak
for å nå målene.
Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.
Høringsinstansene bes spesielt om innspill til medvirkning og den tematiske innretningen av
planarbeidet (kap. 5 og 6 i planprogramforslaget). Hvilke av de nevnte aktuelle temaområder
bør prioriteres og hvorfor?
Det bes om at begrunnelsen tar utgangspunkt i det som oppfattes som landsdelens viktigste
muligheter og utfordringer og på hvilke områder en ser størst behov for regionalt samarbeid.
Frist for innspill er 1. mars 2018.
Regionplan Agder 2020 har fem hovedsatsingsområder:
1. Klima: Høye mål – lave utslipp
2. Det gode livet: Agder for alle
3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene
5. Kultur: Opplevelser for livet
I Regionplan Agder 2030 anses følgende temaområder (listet opp i kulepunkter nedenfor) som
aktuelle å bli tatt opp. Det avklares tidlig i planprosessen hvilke av disse som bør være
hovedtema og hvilke som bør være gjennomgående perspektiv. Avklaringen og prioriteringen
skal skje gjennom høringen av planprogrammet, dialog med målgruppene for planen og politisk
behandling i fylkeskommunene:
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• Klima
• Levekår
• Utdanning og kompetanse
• Kommunikasjon, transport og mobilitet
• Kultur og kulturminner
• Likestilling, inkludering og mangfold
• Folkehelse
• Næringsutvikling og verdiskaping
• Bærekraftig forvaltning av Agders naturressurser
• By- og tettstedsutvikling
• Det internasjonale perspektivet
• E-helse og velferdsteknologi
• Frivillighet som ressurs
• Innovasjon
Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen mener at forlag til planprogram er et godt utgangspunkt for en god prosess med
revidering av regionplan 2020. Temaene som er foreslått utredet vil gi et godt grunnlag for
videre konklusjoner for valg av retninger for utvikling av regionen.
Rådmannen mener imidlertid at det bør legges opp til bredere medvirkning enn det som er lagt
opp til i planprogrammet. Kommunene i hele regionen bør få mulighet til å delta aktivt i
prosessen, og få mulighet til å melde seg på til å være med i referansegrupper og tematiske
arbeidsgrupper. Det kan bli for snevert med innspill dersom bare de etablerte møteplassene
benyttes.
I gjeldende kommuneplan for Gjerstad for perioden 2011 - 2023 er det satt opp fire
hovedsatsingsområder:
- Helse og omsorg
- Oppvekst og utdanning
- Senterutvikling
- Befolkningsutvikling
Sett i lys av dette og regionens viktigste muligheter og utfordringer mener rådmannen at
følgende tema bør være hovedtema i utredningsarbeidet:
• Levekår – Agder skårer lavt på flere tema innen levekår
• Utdanning og kompetanse – skal man få til innovasjon og utvikling, så må det fokusers på
utdanning og kompetanse, både innhold i utdanningen og hvilken type utdanning blir viktig å
se på fremover
• Næringsutvikling og verdiskaping – skal Agder bli en robust region, så er næringsattraktivitet
med gode og relevante arbeidsplasser et viktig fokusområde
• Kommunikasjon, transport og mobilitet – et steds bærekraft avhenger av å være tilgjengelig
på flere plan
• Frivillighet som ressurs – frivillighet blir mer og mer viktig for å få til et godt samfunn der folk
har lyst til å leve og bo
I utredningen av hovedtemaene vil det være naturlig at flere av de 14 temaene som er listet
opp i hovedoversikten blir omtalt. Flere av temaene som er nevnt i kap. 5 i forslag til
planprogram, vil naturlig kunne/måtte trekkes inn i flere av de fem hovedsatsingsområdene vi
har plukket ut ovenfor. E-helse og velferdsteknologi er veldig konkret og vil naturlig komme inn
under levekår og utdanning/kompetanse og det internasjonale perspektivet under
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næringsutvikling og verdiskaping. Kanskje bør bostedsattraktivitet komme inn som en del av
næringsutvikling og verdiskaping, eller under kommunikasjon, transport og mobilitet?
Rådmannen mener videre at Regionplan Agder 2030 bør ha følgende fire gjennomgående
tema som preger planen og utredningsarbeidet:
• Folkehelse
• Innovasjon
• Likestilling, inkludering og mangfold
• Klima
Planforslaget inneholder mange viktige tema som vil belyse regionens utfordringer og
muligheter men det er viktig å ha hovedfokus på hovedsatsingsområdene foreslått ovenfor og
at det ikke blir for mange områder. De andre områdene er viktige å ha med for å få et helhetlig
beslutningsgrunnlag.
Regionplan Agder 2030 skal ta utgangspunkt i balansert utvikling av hele regionen, i tillegg
mener rådmannen at geografiske områder med ekstra utfordringer må vies tilsvarende ekstra
oppmerksomhet i planarbeidet, slik det har vist seg at vestre, indre og ikke minst østre del av
Agder har.

Melding om vedtak sendes til:
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Enhet for skole

Dato:
Arkivref:

07.02.2018
2017/232-5 / B06

Saksnr
18/8

Utvalg
Kommunestyret

Esther Kristine Hoel
37119767
esther.kristine.hoel@gjerstad.kommune.no

Møtedato
15.02.2018

Skolerute for skoleåret 2018/2019

Rådmannens innstilling:
Skolene i Gjerstad følger Fylkesmannens forslag til skolerute 2018/19, men med noen lokale
tilnærminger.

Vedlegg:



Forslag til skolerute for skolene i Gjerstad 2018/19

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Skolene i Gjerstad har sammen med tillitsvalgte drøftet forslaget til skolerute for 18/19.
Skoleruta tar utgangspunkt i fylkesmannens forslag, men med noen lokale tilnærminger.
Skolene har valgt å avslutte skoleåret en dag tidligere og starte opp etter jul en dag før. Det er
lagt opp til at 3 av planleggingsdagene er sammenfallende med barnehagen. Skolene har valgt
å ha oppstart onsdag 2. januar istedenfor torsdag 3. januar som Fylkesmannen legger opp til.
Høstferie, vinterferie og påskeferien følger forslaget til Fylkesmannen da det er viktig at elever i
videregående skoler og grunnskoler har samme ferier, dette blant annet pga skyss.
Rådmannens vurdering/merknader:

Melding om vedtak sendes til:
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Skolerute 2018-2019
Høst 2018
August
September
Oktober
November
Desember

Skolestart mandag 20. august
Høstferie uke 40
Planleggingsdag fredag 19. okt
Siste skoledag før jul fredag 21. des

Skoledager
10
20
17
22
15

Skoledager høst 18

84

Vår 2019
Januar
Februar
Mars
April

22
15
21
16

Mai
Juni

Skolestart onsdag 2. januar
Vinterferie uke 8
Påskeferie fom. 15. april
tom. 22. april
Fri onsdag 1. mai, fredag 17. mai,
torsdag 30. mai (Kr.h), fredag 31. mai
Fri 10. juni (2. pins)
Siste skoledag torsdag 20. juni

Skoledager vår 19

19
13
106

3-4 obligatoriske kveldsarrangementer for elever og lærere i barneskolene tilsvarer to
skoledager. Dagene som avspaseres legges til en dag i november og en dag i juni.
Totalt antall skoledager
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Planleggingsdager skolen: 15. august, 16. august, 17. august, 19. oktober, 21. juni
og en flytende dag som kan legges til to kvelds økter evt.
Planleggingsdager SFO: 16. august, 17. august, 19.oktober, 31. mai og
21. juni
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Administrasjonsenheten

Dato:
Arkivref:

05.01.2018
2017/64-1 / 057

Saksnr
18/9

Utvalg
Kommunestyret

Kai Høgbråt
37 11 97 50
kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no

Møtedato
15.02.2018

Arkivplan for Gjerstad kommune for 2017 - 2021
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner Gjerstad kommunes arkivplan for perioden 2017 – 2021.
Rådmannen bes om å holde arkivplanen oppdatert.

Vedlegg:



Rådmannens forslag til arkivplan. Kan lastes ned her:

http://gjerstad.arkivplan.no/content/view/full/40729
Saksdokumenter:






Arkivlov
Kommunelov
Forskrift om offentlege arkiv
Riksarkivarens forskrift
Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av
offentlige arkiv

Kort resyme:
Gjeldende arkivplan ble vedtatt av kommunestyret i 2014.
Det har vært praktisert at arkivplanen skal rulleres hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode.
Saksopplysninger:
En arkivplan er en samla plan over hva arkivet inneholder og hvordan det er organisert. Det
øker kvaliteten på arkivet og tilliten til arkivtjenesten at ansvar og rutiner er godt dokumenterte
og lett tilgjengelige.
Arkivplanen følger stort sett malen som er gitt av Riksarkivet. Arkivansvarlig har ved de siste
rulleringer lagt vekt på at planen skal være brukervennlig.
Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjort endringer i arkivforskrifta.
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Ifølge Forskrift om offentlege arkiv, § 4 pkt. 1, heter det:
«Alle offentlege organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar
og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar mv.
som gjeld for arkivarbeidet.»
Videre heter det i pkt. 2 (som er nytt):
«Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll. I
kommunar og fylkeskommunar er dette ein del av det ansvaret som er lagt til
administrasjonssjefen etter kommunelova § 23 nr. 2 andre punktum eller kommuneråd eller
fylkesråd etter kommunelova § 20 nr. 2 andre punktum.
Riksarkivaren kan gi forskrift om arkivplan.»
For å oppfylle kravet om internkontroll, vil kommunens HMS verktøy (QM+), som har vært i
bruk i en del år, nå også bli brukt når det gjelder arkivarbeidet.
Om arkivansvaret for offentlige arkiv heter det i arkivforskriftas § 1:
«- - - Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ ligg til den øvste leiinga i
organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det ansvaret som er lagt til
administrasjonssjefen etter kommunelova § 23 eller kommuneråd og fylkesråd etter
kommunelova § 20. Det kommunale og fylkeskommunale arkivansvaret omfattar òg arkiv som
er avleverte til arkivdepot.
Eit offentleg organ har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har sett
ned.»
Forrige forskrifts § 2.1. om at arkivet skal ledes av en arkivansvarlig, er nå tatt bort.
I Gjerstad vil vi fortsatt ha en fagperson som leder det arkivfaglige arbeidet.
Korte kommentarer til de ulike kapitlene:
Kapittel 1 er delt opp i 4 temaer og beskriver den politiske og administrative organiseringa,
samt beskrivelse av de ulike interkommunale samarbeidsløsninger/vertskommuneløsninger
mv. og hvilke ansvar og fullmakter som foreligger.
Fra mai 2018 vil det komme nytt regelverk for personregistre, se pkt. 1.4.6. Her må arkivplanen
oppdateres så fort nærmere avklaring om personvernombud er gjort.
Kapittel 2 om reglement er oppdelt i 4 temaer og beskriver sentrale lover, forskrifter, sentrale og
lokale reglement.
Kapittel 3 er oppdelt i 5 temaer og ytterligere oppdelinger under, og beskriver hvilke rutiner som
gjelder. Dette er nokså detaljert blant annet om hvordan posten skal åpnes og sorteres, om
utvalgsbehandling av politiske saker og den offentlige postjournalen.
Kapittel 4 beskriver arkivdepot, og er delt opp i 4 temaer. Her kan en opplyse at stort sett alt av
arkivmateriale produsert før 1995 (tilsammen 163,3 hyllemeter) er avlevert til depot hos AustAgder museum og arkiv (AAMA). Det finnes noe arkivmateriale (faktisk noe helt fra slutten av
1800-tallet) som har dukka opp etter avlevering. Dette befinner seg i kommunalt depot og dette
må også avleveres for å få det samlet.
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Kapittel 5 er oppdelt i 5 temaer med underkategorier som inneholder oversikt over arkivserier
samt oversikt over fagsystemer som er/har vært i bruk i kommunen.
Det kan opplyses at kommunens eget depot inneholder i overkant av 100 hyllemeter
arkivmateriale.
I kommunalt depot finnes også private arkiv (pkt. 5.5) som lag og foreninger har deponert for
bevaring.
Private arkiv er omtalt i arkivlovas kapittel III, og selv om det ikke noe kommunalt ansvar å
bevare dette, er det viktig å ta vare på materiale sett blant annet ut fra et lokalhistorisk
perspektiv, og dokumentasjon av samfunnsutviklingen.
Kommunen har ca 8 hyllemeter med privatarkiv. Noe av det er ordna.
Foreløpig har kommunen bra med magasinkapasitet, men etterhvert må materialet ordnes og
søkes avlevert/overført aktuell depotinstitusjon.
Det må opplyses at det fortsatt finnes arkivmateriale i kommunens depot som ikke er ordnet og
katalogisert. Det finnes også noe i ytre enheter som arkivansvarlig har fokus på å få ordnet og
deponert.
Når legekontoret flyttet i fjor vår ble hele pasientarkivet som er fra ca. 1970, deponert på
kommunehuset.
Dette er foreløpig ikke omtalt i arkivplanen fordi det i skrivende stund blir ordnet (registrert og
pakket), og er tenkt overført depot så fort det er klart.
Alt arkivmateriale (163,3 hyllemeter) som er avlevert til depot hos AAMA er ordnet og
katalogisert. Oversikt finnes her: http://arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=noAAKS_arkiv000000006209
For dette betaler kommunen en årlig depotleie på ca. kr 56.000.
Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen ser seg fornøyd med at arkivplanen nå er ferdigstilt.
Det er ikke noe krav om at planen godkjennes av kommunestyret, den kan godkjennes
administrativt. Rådmannen mener imidlertid at planen er et såpass viktig dokument at den bør
forankres i kommunestyret.
Melding om vedtak sendes til:
Aust-Agder Museum og arkiv
Statsarkivet

23

Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Administrasjonsenheten

Dato:
Arkivref:

07.02.2018
2015/117-9 / 210960

Saksnr
18/10

Utvalg
Kommunestyret

Kai Høgbråt
37 11 97 50
kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no

Møtedato
15.02.2018

Lederavtale mellom rådmann og kommunestyre for 2018

Rådmannens innstilling:
Ingen innstilling.

Vedlegg:



Undertegnet lederavtale for 2017
Forslag til lederavtale for 2018

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
I hht. Pkt. 1.1.1 i lederavtalen med rådmannen skal avtale legges fram for kommunestyret
innen utgangen av februar hvert år.
Ordfører har utarbeidet forslag til ny avtale.
Rådmannens vurdering/merknader:
Melding om vedtak sendes til:
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Rådmann Torill Neset
Lederavtale med Gjerstad kommunestyre
2018

Rådmannens lederavtale for 2018
1.1.1 Generelt
Lederavtalen inngås innenfor rammene av den sentrale generelle særavtale nr 1004 for ledere.
Lederavtalen legges fram for kommunestyret til behandling innen utgangen av februar hvert år.
1.1.2 Krav og forventninger til lederen
1.2.1 Ansvar
Rådmannen er:
 Øverste administrative leder
 Leder og overordnet for dem som er definert med rapporteringsansvar til seg.
 Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)
 Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgavene kommunen har, slik det fremgår av
kommunens organisasjons- plan og styringsdokumenter på en best mulig måte
(resultatansvar)
 Ansvarlig for en effektiv bruk og forvaltning av tildelt økonomiske ressurser i henhold
til budsjett og økonomireglement (økonomiansvar)
 Ansvarlig for bruker- og serviceorientert utvikling av kommunenes tjenester
( serviceansvar)
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Ansvarlig for at miljø- og klimahensyn blir aktivt ivaretatt i hele organisasjonen
(miljøansvar)
1.2.2 Forventninger til lederadferd
Det forventes at rådmannen:
 Opptrer på en lojal og respektfull måte i forhold til politisk ledelse og de folkevalgte
organer
 Opptrer profesjonelt og med en klar rolleforståelse
 Bidrar til å utvikle en organisasjon basert på Gjerstad kommune sin visjon: «Best når det
gjelder»
 Bidrar til å utvikle en organisasjon preget av vilje og evne til endring, innovasjon,
nytenking og utvikling.
 Evner å oppfatte og iverksette/evt videreutvikle de vedtak og signaler som gis fra
politisk nivå
 Gjennomfører nødvendige organisasjonsmessige endringer og utviklingstiltak på en måte
som gjør at tilliten innad i organisasjonen og i forhold til de tillitsvalgte opprettholdes.
 Har fokus på å utvikle en organisasjonskultur med ansatte som møter innbyggere og
brukere på en respektfull og positiv måte med gode serviceholdninger.
 Sørger for at saker som legges fram for politisk behandling er utformet på en
tilfredsstillende og forståelig måte.
 Sørger for et godt og tillitsfullt forhold til de tillitsvalgte i kommunen.
1.2.3 Initiativplikt
Rådmannen har til enhver tid rett og plikt overfor kommunestyret å ta initiativ med hensyn til:
 Forhold som er viktig for kommunens økonomi
 Forhold som er viktig for å utvikle kommunen som organisasjon
 Forhold som er viktig for utvikling av Gjerstad som kommune og lokalsamfunn
 Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser
 Samarbeid med andre offentlige organisasjoner/-etater
 Samarbeid med frivillige lag- og organisasjoner i kommunen
 Rådmannen skal se til at de initiativ som tas skjer i samspill med politisk ledelse

1.3 Samtale om resultatoppnåelse og forventninger
Rådmannen og formannskapet gjennomfører 1 årlig samtale (i aug.-sept) med vekt på
forventninger og resultatoppnåelse. Ordfører kaller inn til disse møtene. Utgangspunktet for
samtalen er et notat som rådmannen utarbeider vedr. egen vurdering av oppnådde resultater.
Dette notatet tar utgangspunkt i gjeldende lederavtale.
1.4 Prosedyrer for drøfting av manglende samsvar mellom krav/forventninger og
innfridde resultater
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Dersom situasjonen med manglende resultatoppnåelse oppstår, skal drøfting av dette skje i to
faser.
1.4.1 Fase 1
Rådmannen blir gjort oppmerksom på politisk ledelse sin vurdering.
Rådmannen får anledning til å orientere om situasjonen.
Det avtales en konkret plan for utvikling av forbedringsområdene.
Det iverksettes månedlige oppfølgingssamtaler mellom rådmann og ordfører.
1.4.2 Fase 2
Dersom fase 1- etter å ha vedvart inntil 1 år- ikke fører til at resultatene samsvarer med
politisk ledelses forventninger og definerte målsettinger, aktiveres pkt 1.4.3

1.4.3 Avviklingsordning
o Dersom politisk ledelse kommer til at rådmannens resultater ikke er
tilfredsstillende og at dette i det vesentlig skyldes mangler ved rådmannens egen
innsats eller måte å utøve lederskapet i kommunen på, og man ikke anser det som
realistisk å nå målsettingen, skal partene gjøre nærmere avtale om avvikling av
ansettelsesforholdet.
o Avvikling skal skje innenfor rammene av vanlig oppsigelsesfrist.
o I avviklingsperioden skal rådmannen, i tilfelle politisk ledelse ønsker det, tre til
side for at det kan ansettes en konstituert rådmann, og at stillingen skal utlyses.
o Rådmannen vil normalt ha arbeidsplikt i avviklingsperioden
1.5 Resultatmål
Rådmannens resultatmål er i stor grad definert gjennom gjeldende kommuneplan,
handlingsplan/økonomiplan, virksomhetsplaner og budsjett.
Det er rådmannens ansvar å sørge for at disse blir gjennomført etter planen.
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Spesielle fokusområder for 2018
I tillegg til målene som fremgår av handlingsprogram-/økonomiplan gjelder følgende for
2018
 Ha fokus på effektiv drift av kommunen
 Være en synlig og tydelig leder for hele organisasjonen, gjennomføre regelmessige
besøk og delta på møter m.m i de forskjellige enhetene i kommunen
 Følge opp byggeprosessen rundt ny skole og flerbrukshall
 Ha et spesielt fokus på næringsarbeid, jobbe for nyetableringer og flere arbeidsplasser til
kommunen.
 Vise at Gjerstad er en «Ja-kommune» som yter god service til det etablerte næringsliv og
til de interessenter som henvender seg til kommunen.
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