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Saksbehandler Kai Høgbråt 
 
Handlingsprogram for 2021- 2024, årsplan for 2021 og 
avgiftsfastsettelser for 2021 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalg 24.11.2020 20/8 
2 Administrasjonsutvalg 01.12.2020 20/9 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.2020 20/19 
4 Eldreråd 23.11.2020 20/23 
5 Ungdomsrådet 09.12.2020 20/10 
6 Formannskapet 01.12.2020 20/81 
7 Kommunestyret   

 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
----------------------------------------------------- 
Andre utvalgsbehandlinger: 
 
Arbeidsmiljøutvalg har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 20/8 
 
Møtebehandling 
I møtet ble det spesielt drøftet bruken av lærlinger i handlingsplanperioden. Sentralpott til 
lærlinger ligger ikke inne i handlingsplanen, men siden hovedvekten av lærlinger er inne i 
Helse og omsorg, er det satt av midler til denne enheten. Lærlinger som er inne i et løp, er 
ivaretatt. 
 
Handlingsprogrammet er stramt og det ble også drøftet hvordan sykefraværet vil kunne slå ut 
i handlingsprogramperioden. 
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Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsmiljøutvalg vedtak/innstilling  
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
 
 
 
 
 
Administrasjonsutvalg har behandlet saken i møte 01.12.2020 sak 20/9 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.   
 
 
Administrasjonsutvalg vedtak/innstilling  
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 19.11.2020 
sak 20/19 
 
Møtebehandling 
Rådet mente at det burde være teleslynge eller annen teknisk innretning for mennesker med 
hørselsproblemer i kommunestyresalen.  
Rådet mente at det burde være ei løs rampe som kunne settes inn ved behov ved  
inngangen til kommunestyresalen, slik at personer med rullestol også kunne komme inn.  
 
Votering 
Med de anførsler som kom fram i møtet ble kommunedirektørens innstilling enstemmig 
vedtatt.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtak/innstilling  
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
 
 
 
 
 
Eldreråd har behandlet saken i møte 23.11.2020 sak 20/23 
 
Møtebehandling 
Representanten Egil Nic. Haugland fremmet følgende 2 tilleggsforslag til 
kommunedirektørens innstilling: 
 
«1.      Eldrerådet vil gi honnør til kommunedirektøren for fremleggelse av handlingsprogram     
           og årsplan i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen. 

 
Eldrerådet har merket seg at enhetenes rammer, jfr. bevilgningsoversikt drift, er 
redusert med nær 7 millioner kroner fra 2020 til 2021. I tillegg må enhetene selv fra 
2021 dekke lønnskostnader og kostnader til lærlinger med flere millioner kroner.  
I handlingsprogramperioden skal bevilgningene ytterligere ned.  
 
Eldrerådet er sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen og hva dette vil kunne 
medføre for kommunens tjenesteproduksjon. 
Eldrerådet vil henstille til kommunestyret – ut fra det faktum at kommunens befolkning 
blir stadig eldre med økt behov for hjelpetiltak – å skjerme bevilgningene til helse og 
omsorg så langt det er mulig.  
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I handlingsprogrammet har kommunedirektøren stilt spørsmål med om det i det hele 
tatt vil være noe fond ved inngangen til 2021.  
Eldrerådet vil minne kommunestyret om at kommunen har et premieavviksfond som 
kommunestyret kan omdisponere og i verste fall bruke for å kompensere for 
virkninger av nedskjæringer og/eller bruke for å dekke eventuelle underskudd. 

 
2. Eldrerådet har merket seg kommunedirektørens avslutningskommentar i 

innledningskapitlet i handlingsprogrammet for 2021 – 2024 der kommunedirektøren 
er sterkt bekymret for om det er mulig å fortsette med dagens kommunestruktur og 
samtidig skulle møte stadig økende krav fra alle hold til kompetanse, kapasitet, 
kvalitet og «leveringsdyktighet» av samme type tjenester til innbyggerne som større 
kommuner. 
 
I en slik økonomisk situasjon for Gjerstad kommune som beskrevet i 
handlingsprogrammet, deler eldrerådet kommunedirektørens bekymring. 
 
Eldrerådet deler derfor også kommunedirektørens syn om at tiden nå er moden for å 
ta opp igjen dialogen med våre nabokommuner om sammen å bygge en ny og 
mindre sårbar kommune med tilstrekkelig kapasitet til å kunne levere gode tjenester 
til våre innbyggere i framtiden.» 

 
Votering 
Tilleggsforslag nr. 1 fra representanten Haugland ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag nr. 2 fra representanten Haugland ble vedtatt med 4 stemmer. 1 representant 
stemte imot.  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Eldreråd vedtak/innstilling  
Eldrerådet vil gi honnør til kommunedirektøren for fremleggelse av handlingsprogram     
og årsplan i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen. 
 
Eldrerådet har merket seg at enhetenes rammer, jfr. bevilgningsoversikt drift, er redusert 
med nær 7 millioner kroner fra 2020 til 2021. I tillegg må enhetene selv fra 2021 dekke 
lønnskostnader og kostnader til lærlinger med flere millioner kroner.  
I handlingsprogramperioden skal bevilgningene ytterligere ned.  
 
Eldrerådet er sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen og hva dette vil kunne 
medføre for kommunens tjenesteproduksjon. 
Eldrerådet vil henstille til kommunestyret – ut fra det faktum at kommunens befolkning blir 
stadig eldre med økt behov for hjelpetiltak – å skjerme bevilgningene til helse og omsorg så 
langt det er mulig.  
 
I handlingsprogrammet har kommunedirektøren stilt spørsmål med om det i det hele tatt vil 
være noe fond ved inngangen til 2021.  
Eldrerådet vil minne kommunestyret om at kommunen har et premieavviksfond som 
kommunestyret kan omdisponere og i verste fall bruke for å kompensere for virkninger av 
nedskjæringer og/eller bruke for å dekke eventuelle underskudd. 
 
Eldrerådet har merket seg kommunedirektørens avslutningskommentar i innledningskapitlet i 
handlingsprogrammet for 2021 – 2024 der kommunedirektøren er sterkt bekymret for om det 
er mulig å fortsette med dagens kommunestruktur og samtidig skulle møte stadig økende 
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krav fra alle hold til kompetanse, kapasitet, kvalitet og «leveringsdyktighet» av samme type 
tjenester til innbyggerne som større kommuner. 
 
I en slik økonomisk situasjon for Gjerstad kommune som beskrevet i handlingsprogrammet, 
deler eldrerådet kommunedirektørens bekymring. 
 
Eldrerådet deler derfor også kommunedirektørens syn om at tiden nå er moden for å ta opp 
igjen dialogen med våre nabokommuner om sammen å bygge en ny og mindre sårbar 
kommune med tilstrekkelig kapasitet til å kunne levere gode tjenester til våre innbyggere i 
framtiden. 
 
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 01.12.2020 sak 20/81 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt med forbehold om at endringer kan komme i kommunestyret. 
 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Formannskapet vedtak/innstilling  
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
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4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
 
 
 
 
Ungdomsrådet: 
Ungdomsrådet behandler saka i møte 9.12.2020.   
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Handlingsprogram for 2021- 2024, årsplan for 2021 og 
avgiftsfastsettelser for 2021  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 og 
årsplan 2021 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2021 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 

 
 
Vedlegg 
 
         
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2021 - 2024 
(økonomiplan) og årsplan for 2021 (årsbudsjett) fremstilt i ett dokument.  
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune for 
2021 er tatt inn som vedlegg 5 i handlingsprogrammet og hensyntatt innen foreslått 
budsjettramme for staben. 
Som vedlegg til handlingsprogrammet følger også forslag til avgiftsfastsettelse for 2021.  
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren viser til sine kommentarer i handlingsprogrammet.  
 
Konklusjon 
02.12.2020 
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