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Gjerstad kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kommunestyret
kommunestyresalen, Almuestaua
24.05.2018
18:30

Lovlige forfall meldes på fastsatt skjema: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/melding-omforfall/
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.
I starten av møtet vil konsernsjef Tom Nysted og direktør Knut Hoven i Agder Energi gi en
orientering.
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 18/31

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 18/32

Referatsaker

RS 18/41

Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte

RS 18/42

Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen

RS 18/43

Fylkesmannens behandling av årsbudsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021

RS 18/44

Fylkesmannen: Endelig tilsynsrapport fra tilsyn med NAV

RS 18/45

Fylkesmannen: Avslutning av tilsyn med rehabilitering og
koordinerende enhet

RS 18/46

Tilsynsrapport og godkjenningsvedtak Abel ungdomsskole 2018

RS 18/47

Tilsynsrapport og godkjenningsvedtak Gjerstad skole 2018

RS 18/48

Tilsynsrapport og godkjenningsvedtak Fiane skole 2018

RS 18/49

Visedal barnehage: Referat fra møte den 3. mai 2018 i
samarbeidsutvalget

RS 18/50

Årsmelding for regionalt næringsfond for 2017 (kan lastes ned)

RS 18/51

KS: Nyhetsbrev (kan lastes ned)

RS 18/52

KS Agder: Aktuelt pr. 16. mai 2018 (kan lastes ned)

RS 18/53

SMSO: Årsrapport (lastes ned her: https://issuu.com/smsoagder/docs/_rsrapport_2017 )

PS 18/33

Delegerte saker

DS 18/34

Tillatelse til fradeling av parsell fra gnr 29 bnr 7 - tilleggsareal til gnr
28 bnr 65 på Fjosbu

DS 18/35

Ferdigattest

DS 18/36

Tillatelse til fradeling av parsell av gnr 28 bnr 65 - Hans Olav Rike

DS 18/37

Tillatelse til oppføring av tilbygg og endring av fasade

DS 18/38

Tillatelse til fradeling av grunneiendom

DS 18/39

Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig gnr 34 bnr 23 i Gjerstad

DS 18/40

Tillatelse til oppføring av 4-mannsbolig på Lindvollheia gnr 3 bnr 404

DS 18/41

Tillatelse til fradeling av 11 daa fra gnr 17 bnr 1 med formål
tilleggsareal til gnr 17 bnr 26 i Gjerstad

PS 18/34

Tilstandsrapport for Gjerstadskolene skoleåret 2017/2018

PS 18/35

Faglig vurdering - flytting av Alvheim barnehage, NAV og Familiehuset
til Gjerstad skole

PS 18/36

Endring finansreglement - Valg av rentebindingsperiode

PS 18/37

Eventuell anmodning om bosetting av flyktninger 2018

PS 18/38

Tariffoppgjør pr. 1.5.2018 - Uravstemming

PS 18/39

Eventuelt:
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PS 18/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 18/32 Referatsaker
RS 18/41 Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte
RS 18/42 Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen
RS 18/43 Fylkesmannens behandling av årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
RS 18/44 Fylkesmannen: Endelig tilsynsrapport fra tilsyn med NAV
RS 18/45 Fylkesmannen: Avslutning av tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet
RS 18/46 Tilsynsrapport og godkjenningsvedtak Abel ungdomsskole 2018
RS 18/47 Tilsynsrapport og godkjenningsvedtak Gjerstad skole 2018
RS 18/48 Tilsynsrapport og godkjenningsvedtak Fiane skole 2018
RS 18/49 Visedal barnehage: Referat fra møte den 3. mai 2018 i samarbeidsutvalget
RS 18/50 Årsmelding for regionalt næringsfond for 2017 (kan lastes ned)
RS 18/51 KS: Nyhetsbrev (kan lastes ned)
RS 18/52 KS Agder: Aktuelt pr. 16. mai 2018 (kan lastes ned)
RS 18/53 SMSO: Årsrapport (lastes ned her: https://issuu.com/smsoagder/docs/_rsrapport_2017 )
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PS 18/33 Delegerte saker
DS 18/34 Tillatelse til fradeling av parsell fra gnr 29 bnr 7 - tilleggsareal til gnr 28 bnr 65 på
Fjosbu
DS 18/35 Ferdigattest
DS 18/36 Tillatelse til fradeling av parsell av gnr 28 bnr 65 - Hans Olav Rike
DS 18/37 Tillatelse til oppføring av tilbygg og endring av fasade
DS 18/38 Tillatelse til fradeling av grunneiendom
DS 18/39 Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig gnr 34 bnr 23 i Gjerstad
DS 18/40 Tillatelse til oppføring av 4-mannsbolig på Lindvollheia gnr 3 bnr 404
DS 18/41 Tillatelse til fradeling av 11 daa fra gnr 17 bnr 1 med formål tilleggsareal til gnr 17
bnr 26 i Gjerstad
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

14.05.2018
2017/741-4 / A20

Saksnr
18/34

Utvalg
Kommunestyret

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

Møtedato
24.05.2018

Tilstandsrapport for Gjerstadskolene skoleåret 2017/2018

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for Gjerstadskolene for skoleåret 2017/18 tas til etterretning.
Skolene i Gjerstad skal fortsatt holde et sterkt fokus på vurdering for læring, klasseledelse,
lesing, praktisk-estetiske fag, økt læringstrykk, psykososialt miljø og samarbeid skole-hjem.

Vedlegg:


Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerstad 2017/18

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige
rapporten skal drøftes av skoleeier. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale
kvalitetsvurderingssystemet. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig benyttes som
grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Det er hentet tall fra GSI, grunnskolenes
informasjonssystem, for å vise antall spesialpedagogiske vedtak.
Tilstandsrapporten har et eget felt til vurderinger av de enkelte mål og resultater.
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Rådmannens vurdering/merknader:
Det er mange positive signaler om at utviklingen i skolene i Gjerstad er på rett vei. Noen
utfordringer har vi enda.
Resultatene ved nasjonale prøver i 2017 viser svært gode resultater både i regning og lesing
for 5. trinn. I disse fagene ligger Gjerstad bedre an enn både fylkes – og landsgjennomsnittet.
Årets resultater fra nasjonale prøver i engelsk for 5. trinn viser at skolene i Gjerstad fortsatt må
arbeide for å styrke engelskkunnskapene hos elevene.
Nasjonale prøver for 8. trinn viser ikke fullt så gode resultater. Her ser vi at elevene ligger under
landsgjennomsnitt både i lesing, regning og engelsk, og det er flere på lave mestringstrinn. Det
kan konstateres at arbeidet med å løfte enda flere opp til høyere mestringstrinn må fortsette.
For 9. trinn er det veldig gode resultater i både lesing og regning.
Vi har fortsatt svingninger i resultatene i Gjerstad. Vi må fortsatt jobbe for å etablere stabile
resultater over tid. Resultatene må følges opp på den enkelte skole. Læringstrykket må fortsatt
holdes oppe på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det er viktig at også de flinke elevene får
mulighet til å heve seg. Vi bør også jobbe for å få enda flere elever på høyeste nivå.
Når det gjelder grunnskolepoeng scorer Gjerstads avgangselever under både fylkes- og
landsgjennomsnittet.
Avgangskarakterer viser en betydelig bedring i skriftlig eksamen i engelsk hvor Gjerstad
ligger omtrent på fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er også en økning i hvor mange
elever som starter på videregående skole samme høst de gikk ut av grunnskolen.
Skolene i Gjerstad må fortsatt ha et sterkt fokus på læringstrykk og motivasjon for læring på
alle klassetrinn.
I små kommuner kan enkeltelevers resultat påvirke mye i positiv eller negativ retning. Derfor
kan resultatene variere mye fra år til år. Skolene i Gjerstad arbeider målbevisst for å løfte
elever opp på mestringsnivåer, men også i år må vi konstatere at det tar tid å oppnå varige
positive endringer i skolen.
Gjennom hardt arbeid vil Gjerstadskolene utvikles i riktig retning. Målet er å få stabile resultater
over tid. Det skal være et godt skoleløp over tid for alle elever i Gjerstad, der alle elever får en
god opplevelse av skoletiden og har tilstrekkelig faglig ballast med seg til å få seg en utdanning
og arbeid. Skolene jobber systematisk med elevers psykososiale arbeidsmiljø, og har gode
planer som forebygger mobbing. Planene har klare tiltak dersom mobbing skjer.
Skoleeier er aktivt engasjert i skoleutvikling. Det er med på å drive skolen framover. Det jobbes
godt med prosjekter innen skole-hjemsamarbeid.
Gjerstad kommune har også i skoleåret 2017/18 hatt status som realfagskommune. Også i
dette skoleåret har det vært gjort mye godt arbeid med kompetanseheving og utvikling av
lærende nettverk som vil gi positive langtidsvirkninger på skoleresultatene for elevene i
Gjerstad.
Også dette året har skolene mange gode resultater å vise til. Men det er viktig å minne om at
skolen er mye mer enn faglige resultater. Skolene i Gjerstad har fokus på hele mennesket, og
undervisning i praktisk-estetiske fag er høyt prioritert.
Skolene har i 2017/18 brukt tid sammen, tre skoler er på vei til å bli en, derfor har dette vært et
viktig arbeid inneværende år, og blir veldig viktig i neste skoleår.
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

16.05.2018
2018/30-7 / 036

Saksnr
18/35

Utvalg
Kommunestyret

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

Møtedato
24.05.2018

Faglig vurdering - flytting av Alvheim barnehage, NAV og Familiehuset til Gjerstad skole

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar til etterretning fremlagte faglig vurdering av konsekvenser ved flytting av
Alvheim barnehage, NAV og Familiehuset til Gjerstad skole.

Vedlegg:


Faglig vurdering av konsekvenser ved flytting av Alvheim barnehage, NAV og
Familiehuset til Gjerstad skole – fra enhetsleder Visedal barnehage, NAV-leder og
enhetsleder Familiehuset.

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
I behandlingen av sak PS 18/17 Etterbruk av Gjerstad og Fiane skoler fattet kommunestyret
26.4.18 følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende etterbruk av Gjerstad og Fiane skoler:
a. Visedal barnehage, avd. Alvheim flyttes til Gjerstad skole.
b. Familiehuset (Helsestasjonen, flyktningetjenesten, kommunefysioterapeut,
rustjeneste og psykisk helsetjeneste) og NAV flyttes til Gjerstad skole.
c. Kontaktsenteret og dagsenter for brukere i PLO, som i dag er i Gamlebanken,
flyttes til Gjerstad skole.
d. Fiane skole: Store deler av bygningsmassen legges ut for salg, totalt ca. 1050
kvm.
e. Fiane skole: Det utarbeides avtale for disposisjonsrett eller evt. overtakelse av
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2.
3.
4.

5.

“grendehusdelen” inkl. gymsal i begge etasjer mellom Gjerstad kommune og
Gjerstad IL.
Kommunestyret vedtar følgende ombygging til omsorgsboliger: Gjerstadsenteret 2. etg,
som i dag huser NAV og Familiehuset.
Kommunestyret vedtar at “Gamlebanken” legges ut for salg.
Kommunestyret ber adhocutvalget om å fortsette arbeidet med tanke på å få frem
detaljplaner og kostnadskalkyler, samt plan for etterbruk/salg av Alvheim barnehage.
Dette legges fram for kommunestyre sammen med en oversikt over hvordan denne
saken vil innvirke på kommunens økonomi.
En faglig vurdering av konsekvenser ved flytting av NAV og Alvheim barnehage til
Gjerstad skole bes lagt fram for kommunestyret i møtet i mai 2018.

I “bestillingen” av pkt 5 i vedtaket ønsket forslagsstiller en faglig vurdering fra enhetsleder
barnehage og NAV-leder av eventuelle risikomomenter knyttet til sambruk av bygningsmassen
på Gjerstad skole mellom barnehage og NAV. Vurderingen følger nå som vedlegg til denne
sak. Rådmannen har i tillegg til de nevnte enhetsledere også tatt med enhetsleder Familiehuset
for å gjøre denne vurderingen, siden Familiehuset om kort tid overtar ansvaret for rustjenesten
fra NAV.
Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen viser til vedlagte vurdering fra enhetslederne i Visedal barnehage, NAV og
Familiehuset, og legger til grunn at den svarer på kommunestyrets bestilling av slik vurdering.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar vurderingen til etterretning, og at påpekte
momenter tas med i den videre planleggingen av hvordan bygningsmassen ved Gjerstad skole
best mulig kan tas i bruk i samsvar med adhocutvalgets forslag.
Melding om vedtak sendes til:
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

27.04.2018
2016/1316-5 / 200

Saksnr
18/49
18/36

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Torill Neset
37 11 97 31
torill.neset@gjerstad.kommune.no

Møtedato
08.05.2018
24.05.2018

Endring finansreglement - Valg av rentebindingsperiode

Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak:
Finansreglementets punkt 7.5 endres til:
7.5 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter
Følgende lån skal ha flytende rente (P.T. eller NIBOR inntil 3 mnd):
- Lån til videreutlån (startlån)
- Lån til investeringer innenfor selvkostområdene
- Balanseførte ubrukte lånemidler ved inngangen til året
Øvrig låneportefølje skal til enhver tid ha en vektet gjennomsnittlig bindingstid på mellom 3 og 7
år. Fastrentelån kan tas opp direkte, eller konverteres fra flytende rente ved bruk av
rentebytteavtaler (SWAP).

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2018
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksopplysninger:
Punkt 7.5 i gjeldende finansreglement lyder:
7.5 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter
Kommunens lån skal i utgangspunktet ha flytende rente (P.T. eller NIBOR inntil 3 mnd), da
dette på sikt antas å gi de laveste renteutgiftene.
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Rådmannen kan likevel velge rentebinding for hele eller deler av kommunens låneportefølje
etter drøfting i formannskapet. Lånet kan i slike tilfeller tas opp direkte som fastrentelån, eller
konverteres fra flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler (SWAP).
Rådmannens vurdering/merknader:
Da Gjerstad kommune etter hvert har en betydelig gjeldsportefølje, mener rådmannen det er
viktigere enn før å sikre forutsigbarhet hva angår renteutgifter.
Eksisterende reglement har flytende rente som hovedregel og fastrente som unntak, men
rådmannen mener tiden nå er inne for å gjøre fastrente til hovedregel.
Likevel bør lån til startlån og til selvkostområdene, samt ubrukte lånemidler fra tidligere år
fremdeles ha flytende rente. Dette fordi disse har en tilhørende flytende renteinntekt, slik at
fastrente innenfor disse områdene vil øke risikoen snarere enn å redusere den.
Aust-Agder Revisjon IKS har i e-post 23.04.2018 meddelt at de ikke har innvendinger til den
foreslåtte endringen.
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Familiehuset

Dato:
Arkivref:

16.05.2018
2015/1171-19 / F30

Saksnr
18/37

Utvalg
Kommunestyret

Elfi Brit Jonassen
37 11 97 62
elfi.jonassen@gjerstad.kommune.no

Møtedato
24.05.2018

Eventuell anmodning om bosetting av flyktninger 2018

Rådmannens innstilling:
Gjerstad kommune vedtar å ta imot 10 flyktninger for bosetting i 2018 dersom kommunen får
formell anmodning om dette fra IMDi.

Vedlegg:



: E-post fra IMDi Sør 7.5.18

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Forrige rammevedtak om mottak av flyktninger ble behandlet i kommunestyret 10.12.15,
kommunestyret vedtok da å ta i mot 29 flyktninger i 2016-17. Dette er gjennomført i henhold til
vedtaket, i tillegg kom det 15 personer på familiegjenforening i 2017, hvorav mange barn som
nå går i barnehage og skole.
IMDi har bedt norske kommuner å ta imot 4400 flyktninger i 2018. Kun halvparten av
kommunene er spurt, og de er spurt om å bosette langt færre enn de siste årene. Årsaken er at
færre søker asyl i Norge. Det er i hovedsak kommuner med minst 5000 innbyggere som er
anmodet.
KS spilte høsten 2017 inn til regjeringen (hovedstyrevedtak september 2017) at “regjeringen
bør vurdere å øke tallet på overføringsflyktninger(kvoteflyktninger) til Norge, for få en jevnere
bosetting og for å beholde kompetansen i kommunene. Når kommuner som bes om å ta mot
flyktninger skal velges ut, bør kriterier som god integrering, erfaring, arbeidsmarkedssituasjon
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og dokumenterte resultater over lengre tid vektlegges. I tillegg kan kommunestørrelse være et
relevant kriterium.
Nye bosettingskommuner som ikke lenger blir anmodet om å ta imot flyktninger bør gis en
kompensasjon av regjeringen for å dekke avvikling av tjenesten og utgifter knyttet til fullføring
av introduksjonsprogram.”
I vinter fikk Gjerstad kommune v/ rådmannen en henvendelse fra KS om at man hadde merket
seg Gjerstad kommune som aktuell for bosetting dersom det skulle gjøres unntak for noen
kommuner fra hovedregelen om minimum 5000 innbyggere for å kunne bosette flyktninger i
2018 og evt fremover, grunnen var dokumentert gode resultater fra bosetting og integrering fra
tidligere.
7. mai 2018 fikk rådmannen telefonisk henvendelse fra fungerende regiondirektør i IMDi Sør,
bekreftet i vedlagte e-post, hvor det fremgår at “Det er mulig at det vil være behov for å anmode
flere kommuner om bosetting av flyktninger i 2018. Dette blir avklart i månedsskiftet mai/juni
2018. Gjerstad er en aktuell kommune i forbindelse med en eventuell ekstraanmodning, og det
vil i så fall dreie seg om bosetting av 10 flyktninger. Dette er som sagt ikke avklart ennå, slik at
denne henvendelsen må ikke betraktes som en formell anmodning.” Både i telefonsamtalen
med IMDi og via annen informasjon på IMDis nettsider, presiseres det at minimumsantall
kommunene anmodes om å ta i mot er 10 personer, det er altså ikke noe alternativ at
kommunen gjør vedtak om å ta imot flyktninger, men med et mindre antall. Hvis kommunen
ikke ønsker å ta imot 10 personer, må det svares nei på anmodningen.
Rådmannen fremmer denne saken for politisk behandling nå, selv om det ikke er endelig
avklart om Gjerstad kommune vil få formell anmodning, for å få politisk forankring om
kommunen ønsker å ta imot flyktninger dersom den formelle anmodningen kommer i
månedsskiftet mai/juni. Hvis anmodningen kommer vil det være en fordel å ha avklart hva
kommunestyret ønsker at Gjerstad kommune skal svare på denne, og slik at
flyktningetjenesten eventuelt kommer raskt i gang med forberedelsene hvis evt bosetting skulle
bli aktuelt.
Det påhviler kommunen et stort ansvar å ta imot flyktninger, og oppfølgingen av de som
kommer, krever et målrettet arbeid. Forutsetningen for mottak av flyktninger er at
Introduksjonsloven følges opp. Dette innebærer et toårig løp der den enkelte får nødvendig
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samtidig som vedkommende får språk- og
arbeidstrening på en arbeidsplass. Dette organiseres av VIRK (Voksenopplæring i Risør
kommune) som Gjerstad kommune i flere år har hatt avtale med.
Introduksjonsprogrammet stiller klare krav til flyktningene som kommer til kommunen.
Målet er at de fleste skal være i et utdanningsløp etter 3 – 4 år i kommunen, og som kvalifiserer
for jobbmarkedet. Gjerstad kommune har pr nå 74 flyktninger som er bosatt i løpet av de
senere år og som kommunen har ansvar for i de første fem år de er bosatt i kommunen, mottar
integreringstilskudd i henhold til tabellen nedenfor med ulik sats etter hvilket år de er bosatt.
Integreringstilskudd utgjør, sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag, i stor
grad det økonomiske grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Tilskuddet
skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret
og de fire neste årene.
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2018
Tilskudd
Integreringstilskudd år 1
enslige voksne

Sats
237 000

Integreringstilskudd år 1
voksne

187 000

Personer det gjelder
Personer over 18 år bosatt i 2018 uten familie
eller samboer/partner, i egen boenhet eller
bokollektiv.
Personer over 18 år bosatt i 2018 sammen
med familie.
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Integreringstilskudd år 1
enslige mindreårige
Integreringstilskudd år 1 barn

187 000

Integreringstilskudd år 2

239 000

Integreringstilskudd år 3

171 000

Integreringstilskudd år 4

85 500

Integreringstilskudd år 5

71 600

187 000

Barn og unge bosatt i 2018 uten foreldre eller
foresatte.
Personer under 18 år bosatt i 2018. Gjelder
også barn født inntil 6 måneder etter at mor er
bosatt i en kommune.
Personer som har utløst integreringstilskudd
for år 1 i 2017
Personer som har utløst integreringstilskudd
for år 1 i 2016
Personer som har utløst integreringstilskudd
for år 1 i 2015
Personer som har utløst integreringstilskudd
for år-1 i 2014

Reduksjonen i tilskuddet i år 3, 4 og 5 gjenspeiles i lavere utgifter i disse årene, da
introduksjonsprogrammet har begrenset varighet, og kommunene får følgelig lavere tilskudd fra
staten.
Utfordringen for vår region for tiden er reduserte arbeidsmuligheter for alle, og særlig for de
som har lite utdanning.
Rådmannens vurdering/merknader:
For nyankomne flyktninger er det viktig at de raskt finner sin plass i lokalsamfunnet i Gjerstad,
føler seg velkommen i bygda vår og møter inkluderende fellesskap. Det gjøres mye godt
integreringsarbeid i Gjerstad, de bosatte trives og opplever å høre til.
Gjerstad kommune har utfordringer fremover med å få til en bærekraftig utvikling, blant annet
opprettholde og helst øke innbyggertallet. Bosetting av flyktninger kan representere en viktig
ressurs for kommunen i den sammenheng.
Kompetanse omkring arbeid med flyktninger er bygget opp i flyktningetjenesten, tjenesten
arbeider effektivt og det samhandles godt med andre, så som helse, skole, barnehage og
arbeidsliv. Det er i 2017 laget rutinebeskrivelse for mottak og integrering av flyktninger og
samhandlingen er satt bedre i system enn tidligere. I 2017 og i begynnelsen av 2018 kom det
relativt mange nye barn samtidig, noe som utfordrer skole og barnehage, men med god
planlegging og samarbeid finner man løsninger.
Ansvarlig for oppfølging av nyankomne flyktninger iht. introduksjonsloven er flyktningtjenesten i
Familiehuset, mens NAV har ansvar for å bistå flyktninger ut i aktivitet og arbeid samt for
bistand iht. lov om sosialtjenester i NAV. Arbeidet med å få til enda bedre integrering må
fortsette, spesielt når det gjelder aktiviteter på fritiden. Høsten 2015 ble det utarbeidet
“Evaluering av og tiltaksplan for arbeidet med flyktninger i Gjerstad kommune”, tatt til
etterretning av kommunestyret i sak PS 15/72. Tiltakene listet opp i denne følges fortsatt og
tiltakene er nå blitt en del av daglig drift og samvirke mellom enhetene i kommunen som
involveres i bosetting av flyktninger.
Arbeidsmarkedet og erfaringene med å få flyktninger ut i ordinært arbeid er krevende. Unge
flyktninger som tar utdanning vil ha bedre mulighet til å få jobb etter hvert.
Flyktningetjenesten er klar for å ta imot 10 nye flyktninger i 2018 dersom dette blir vedtatt og
kommunen får formell anmodning fra IMDi. På anmodningstidspunktet vet vi ikke om det er
enkeltpersoner eller familier. Det har vært praksis at flyktningetjenesten uttaler seg om utvalg
av personer, IMDi legger ut informasjon om de som skal bosettes på Nasjonalt
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Introduksjonsregister (NIR) og flyktningetjenesten kan angi hvem Gjerstad kommune er klar for
å ta i mot.
Melding om vedtak sendes til:
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Administrasjonsenheten

Dato:
Arkivref:

16.05.2018
2018/588-2 / 512

Saksnr
18/38

Utvalg
Kommunestyret

Lasse Fosse
37119733
lasse.fosse@gjerstad.kommune.no

Møtedato
24.05.2018

Tariffoppgjør pr. 1.5.2018 - Uravstemning

Rådmannens innstilling:

Gjerstad kommunestyre stemmer JA ved uravstemningen til forhandlingsløsningen for
tariffrevisjonen pr. 01.05.2018.

Vedlegg:



A-rundskriv nr. 1-2018

Saksopplysninger:

KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet frem til en
løsning ved tariffrevisjonen 2018. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS
Kommune og Akademikerne Kommune har anbefalt forslaget, og resultatet sendes
med dette til uravstemning. Uravstemningen vil i år foregå elektronisk.
Svarfristen til KS fra kommunene er satt til senest fredag den 08.06.2018 kl. 10.00.
Den fremforhandlete tariffavtalen gjelder for perioden 01.05.2018 til 30.04.2020.
Problemstilling
Skal Gjerstad kommune stemme JA eller NEI til forhandlingsforslaget?
Faglige merknader/historikk
Hovedtrekkene
Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,8 prosent i 2018.
Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene
består av sentrale lønnstillegg, overheng og anslag for lønnsglidning.
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2018.
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Årslønnsvekstramme for 2018 for ansatte i kapittel 4:
Tekst
Overheng til 2018
Anslag lønnsglidning i 2018
Sentrale tillegg pr. 1.5.2018
Anslag årslønnsvekst 2017-2018
Anslag overheng til 2019
Endring av ubekvemstillegg pr. 1.1.2019 (av 2019 rammen)

Årslønnsvekst 2018
1,5 %
0,2 %
1,1 %
2,8 %
0,6 %
0,4 %

Gjeldende budsjettforutsetninger
I statsbudsjettet for 2018 var det anslått en årslønnsvekst til ca. 3,0 %.
Kommunestyret har i sitt budsjett for 2018 satt av kr. 2 000 000,- som utgjør 1,96 %.
Med en årslønnsvekst på 2,8 % ligger årets tariffoppgjør utenfor den rammen som er
lagt til grunn i statsbudsjettet og kommunens budsjett.
Overskytende må da dekkes inn av enhetene selv.
Rådmannen vil komme tilbake til nærmere beregninger for virkningen av
lønnsoppgjøret i 1. eller 2. tertialrapport 2018.
Det vises ellers til nærmere detaljer i vedlagt A-rundskriv nr. 1-2018 datert 10.05.2016.
Alternative løsninger og konsekvenser
Stemme NEI til det foreliggende meklingsforslaget, og dermed medvirke til at
kommunesektoren eventuelt går ut i konflikt.
Rådmannens vurdering/merknader:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret stemmer JA til forhandlingsforslaget, da det
ligger innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, jfr. forutsetningene i statsbudsjettet for
2018 og kommunens budsjett for 2018.
Melding om vedtak sendes til:

PS 18/39 Eventuelt:

