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Gjerstad kommune 
 

 
Møteinnkalling 

 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua 
Dato: 25.04.2019 
Tid: 18:30 

 
 
 
Lovlige forfall meldes på fastsatt skjema: https://www.gjerstad.kommune.no/politikk-og-
organisasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/melding-om-forfall-til-politisk-mote/  
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. 
 
I starten av møtet vil Ylva Hobber, 9 år, møte og orientere de folkevalgte om klima. 
Bjørg M. Østerholt møter og informerer om Kiwanis.  
Representanter fra Nye veier møter og orienterer om kommunedelplan for ny E-18 som nå er 
lagt ut på høring.  
 
 

Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
Inger Haldis Løite Ordfører AP 
Knut Erik Ulltveit Varaordfører SP 
Egil Nicolay Haugland Medlem AP 
Evie Katrin Lønne Medlem AP 
Håkon Sundsli Medlem AP 
Knut Hagelia Medlem AP 
Albert Nævestad Medlem AP 
Anette Kveim Medlem SP 
Marie Bakka Medlem SP 
Gro Eskeland Medlem SP 
Kåre Dalane Medlem SP 
Rune Hagestrand Medlem H 
Steinar Pedersen Medlem H 
May Yvonne Hjellvik Medlem H 
Morten Sverre Presthagen Medlem H 
Eddny Øybekk Medlem KRF 
Halvard Skaaland Medlem FRP 

 
 
  

https://www.gjerstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/melding-om-forfall-til-politisk-mote/
https://www.gjerstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/melding-om-forfall-til-politisk-mote/
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PS 19/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 19/22 Referatsaker 

RS 19/19 Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte 

RS 19/20 Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen 

RS 19/21 Østre Agder: Innkallinger og referater (https://www.ostreagder.no/om-ostre-
agder/saker-og-aktiviteter/ ) 

RS 19/22 Fylkesmannen i Agder - tilbakemelding på vedtatte årsbudsjett 2019 og økonomiplan 
2019-2022 

RS 19/23 Årsrapport for 2018 for regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi 

RS 19/24 Forsvaret: Omorganisering av områdestruktur i Agder og Rogaland HV-distrikt 08 
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PS 19/23 Delegerte saker 

DS 19/27 Ferdigattest 

DS 19/28 Tillatelse til oppføring av garasje gnr 10 bnr 50 i Gjerstad 

DS 19/29 Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig Auslandsveien 39, gnr 12 bnr 9 

DS 19/30 Tillatelse til oppføring av garasje  gnr 1 bnr 217 i Eikelandsveien 

DS 19/31 Ferdigattest - Brokelandsheia 31 

DS 19/32 Godkjent søknad om bruk av snøscooter til eiendommen Strat 

DS 19/33 Godkjent søknad om fradeling av tilleggsareal til hytte/fritidsbolig ved Morka - gnr 28 
bnr 2 - Statskog 

DS 19/34 Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte ved Kleivvann gnr 22 bnr 1 

DS 19/35 Tillatelse til oppføring av lager, kontorer og leiligheter på Brokelandsheia - gnr 3 bnr 
440 
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 

Saksfremlegg 
 

Dato: 
Arkivref: 

02.04.2019 
2019/371-1 /  

  Torill Neset 
37119731 

torill.neset@gjerstad.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/29 Formannskapet 09.04.2019 
19/24 Kommunestyret 25.04.2019 
   
   
   
   

Revidert samarbeidsavtale Østre Agder brannvesen 
 

Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak: 
Gjerstad kommune godkjenner forslaget til ny samarbeidsavtale for ØABV (Østre Agder 
brannvesen). 
 

 
Saksprotokoll i Formannskapet - 09.04.2019   
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 

Vedlegg:  
• Gjeldende samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV fra 2008. 
• Forslag til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV. 

Saksdokumenter: 

•  

Saksopplysninger: 
Ny samarbeidsavtale for brannvesenet skal nå behandles. Den gjeldende samarbeidsavtalen 
ble utarbeidet i forbindelse med etableringen av nytt felles brannvesen for Arendal, Froland, 
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli i 2008. Avtalen omtalte en del 
overgangsbestemmelser og avtalen ivaretok ikke lengre de behov som foreligger. Utkastet er 
utarbeidet av ØABV i samarbeid med sekretariatet i Østre Agder regionråd. Sammen med 
behandlingen av forslaget til ny samarbeidsavtale får kommunene til behandling ny 
betalingsmodell for drift og for investeringer i materiell, samt ny ROS-analyse. Disse anbefales 
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behandlet hver for seg i kommunestyrer/bystyrer, men anbefales sett i sammenheng. 
Samarbeidsavtalen er bygget opp omkring kravene i lov om brann og eksplosjonsvern. 
Hjemmel for interkommunalt administrativt samarbeid ligger i den nye kommuneloven i §20-2. 
Dette er innarbeidet i forslaget. 
 
I tillegg til de lovregulerte oppgavene angir samarbeidsavtalen arbeidsoppgaver tillagt tjenesten 
innenfor redningsdykking (herunder overflateredning), interkommunalt utvalg mot 
akuttforurensning og bistand til samarbeidskommunene under ekstremvær og særlige 
hendelser.  
 
Samarbeidsavtalen angir hvilke fullmakter ØABV har på vegne av samarbeidskommunene og 
hvilke forpliktelser som påligger vertskommunen. I dette inngår ØABV`s ansvar for å utarbeide 
forslag til ROS for samarbeidet samlet og for den enkelte kommune. Vertskommunen påtar seg 
et ansvar for å involvere samarbeidskommunene gjennom et årlig statusmøte. I dette møtet er 
økonomi et sentralt tema. Samarbeidsavtalen angir regler for oppsigelse av samarbeidet. 
Herunder frister for oppsigelse og rettigheter samarbeidskommuner har når de ønsker å forlate 
samarbeidet. Biler og materiell ved stasjonen skal som hovedregel beholdes av 
samarbeidskommunen som går ut, men dette gjelder ikke beredskapsutstyr for hele ØABV. 
Kommunen som trer ut vil også normalt overta arbeidsgiveransvaret for personell knyttet til 
lokal stasjon. 
Bestemmelser vedrørende økonomi for fordeling av kostnader, herunder overhead framgår av 
punkt 8. Samarbeidsavtalen bygger på bruk av hovedmodell for betaling for interkommunale 
tjenester. Her er en i 2020 i en opptrappingsfase som innebærer at 12,5% av driftsutgiftene 
fordeles likt. Dette trappes opp til 15% i 2021. Intensjonen er at dette blir et varig nivå for den 
andel som deles likt. En del av kostnaden fordeles med bakgrunn i særlige ROS-behov og 
derav følgende vaktordninger. To kommuner Tvedestrand og Risør har slike særlige ordninger. 
De betaler et ekstra bidrag for dette på 2,6 mill.kr. Dette beløpet går i fratrekk i bidraget for de 
resterende samarbeidskommuner. 

Rådmennenes felles vurdering/merknader: 
Rådmennene anser at samarbeidet innenfor brann- og beredskap gjennom ØABV er et 
vellykket samarbeid i regionrådet. Alle kommuner bidrar til at denne tjenesten kan holde det 
høye nivået det i dag ligger på. Gjennom samarbeidet har alle kommuner fått styrket sitt 
materiell. Gjennom støtte mellom stasjonene oppnås en kapasitet som er avgjørende for 
innbyggernes sikkerhet. Gjennom en rekke innsatser, ikke minst under tørkesommeren 2018, 
beviste brannvesenet sin slagkraft i farlige situasjoner. Samspillet mellom den faste 
bemanningen og deltidsmannskapene er forutsetningen for et så gode resultat som dagens 
tjeneste viser. ØABV er kjennetegnet av høyt kompetansenivå. 
 
En styrke ved dagens ordning er et brannvesen under faglig ledelse sentralt og ved hver av de 
underliggende enheter. Den sterke faglige ledelsen av ØABV er avgjørende for å sikre 
mannskapene i krevende situasjoner og ivareta de livreddende oppgaver som er tillagt 
tjenesten. 
 
Melding om vedtak sendes til: Østre Agder regionråd v/ sekretariatet 
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 

Saksfremlegg 
 

Dato: 
Arkivref: 

03.04.2019 
2019/371-2 /  

  Torill Neset 
37119731 

torill.neset@gjerstad.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/30 Formannskapet 09.04.2019 
19/25 Kommunestyret 25.04.2019 
   
   
   
   

Forslag til betalingsmodell - Østre Agder brannvesen 
 

Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak: 
Gjerstad kommune godkjenner at forslaget til ny betalingsmodell for interkommunale tjenester 
legges til grunn for betaling av Østre Agder brannvesens drift. 
 
Gjerstad kommune godkjenner en endring av praksis slik at utgifter til materiell i 
investeringsregnskapet for Østre Agder brannvesen gjøres opp i det driftsåret utgiften påløper. 
Materiellutgiftene fordeles etter folketallet 1/1 i foregående år. 
 

 
Saksprotokoll i Formannskapet - 09.04.2019   
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 

Vedlegg:  
1. Regneark med beregning av effekt av forslag til ny betalingsmodell. 
2. Notat fra brannsjef Dag Svindseth vedrørende betalingsmodell 
3. Utkast til investeringsplan for materiell i ØABV som inngår i forslaget til budsjett for 2020 

og investeringsprogram 2020-2029. 

Saksdokumenter: 

•  
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Saksopplysninger: 
Når Østre Agder behandlet betalingsmodell for samarbeidene ble det vedtatt foreløpig å holde 
ØABV utenom. Ny samarbeidsavtale for brannvesenet skal nå behandles og premissene for 
utgiftsfordeling er en naturlig del av prosessen. 
 
Det nye forslaget bygger på erfaringene samarbeidet har samlet gjennom mer enn 10 års felles 
brannvesen. Tidligere fordeling bygget på en videreføring av kostnadsnivået ved drift av 
brannvesen i egen regi. Det nye forslaget bygger på at finansiering av interkommunale 
samarbeid skal baseres på en hovedmodell. Denne ligger også til grunn for forslaget til ny 
betalingsmodell. Samtidig innarbeides det en faktor som erfaringsmessig har stor betydning for 
kostnadsnivået. Dette er knyttet til særlige forhold som krever ekstra beredskap. Her definert 
gjennom en ROS-faktor. Den skal fange opp særlige risikofaktorer knyttet til trehusbebyggelse i 
byer og på øyer og behov for å opprettholde en særlig lokal beredskap for å ivareta dette. 
Grunnlaget for denne faktoren er det redegjort for i vedlegg 2. 
Ved innføringen av ny betalingsmodell er det lagt vekt på effekten av nytt forslag i forhold til 
tidligere utgiftsnivå for den enkelte kommune ved branntjenesten. 
I hovedmodellen ligger det en lik fordeling av en andel av utgiftene. Forslaget følger nivået i 
innføringen av denne andelen med 12,5% i 2020 og 15% i 2021. 
Ny betalingsmodell for drift av ØABV anbefales iverksatt fra 2020. 
 
I ØABV har det vært en egen modell for finansiering av investeringer. Disse utgiftene har blitt 
refundert med to års utsettelse. Dette har av vertskommunen og samarbeidskommunene blitt 
oppfattet som en uheldig ordning. Derfor foreslås det en ordning for fordeling av utgifter til 
utstyr i investeringsregnskapet som forutsetter at disse kostnadene gjøres opp i regnskapsåret 
etter anordningsprinsippet. Investeringsrammen for ØABV i handlingsprogramperioden er 2,9 
mill. kr pr år. 
 
Vertskommunen er ansvarlig for å framlegge regnskap slik at samarbeidskommunene har 
nødvendig informasjon til å føre utgifter innen de frister som gjelder. 
Til grunn for fordeling av utgifter til investeringer i materiell ligger det et forslag om fordeling av 
disse etter folketallet 1/1 i foregående år. 

Rådmennenes felles vurdering/merknader: 
Tidligere betalingsmodell har hatt som konsekvens at kommuner med forholdsvis likt folketall 
har bidratt svært forskjellig til finansieringen av tjenesten. Dette kommer delvis av at gjeldende 
modell ikke har blitt justert for endringer i folketall siden den ble innført. 
Ny modell utjevner disse forskjellene.  
 
Kostnadsøkningen for Froland er betydelig, men den må sees i lys av at folketallet er økt mye 
og at både flyplassen og det nye fengslet bidrar til at behovet for brannberedskap i kommunene 
er økt. For å begrense effekten noe så har kommunen fått et betydelig fradrag i forhold til sin 
ROS-faktor. 
 
I rådmennenes vurdering av fordeling av kostnader ved investeringer i utstyr så ligger det en 
vurdering av at alt utstyr i ØABV er felles uavhengig av hvilken stasjon utstyret er lokalisert til. 
Derfor legger rådmennene også til grunn at en fordeling av utgiftene etter folketall vil virke 
rettferdig. 
 
Melding om vedtak sendes til: Østre Agder regionråd v/ sekretariatet 
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 

Saksfremlegg 
 

Dato: 
Arkivref: 

12.04.2019 
2019/371-3 /  

  Torill Neset 
37119731 

torill.neset@gjerstad.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/26 Kommunestyret 25.04.2019 
   
   
   
   
   

ROS-analyse Østre Agder brannvesen 
 

Rådmannens innstilling: 
Gjerstad kommune godkjenner fremlagt ROS-analyse 2018 for Østre Agder brannvesen, med 
tilknyttede analyser og dokumentasjon. 
 

 

Vedlegg:  
• ØABV analyser 2018: Beredskapsanalyse, forebyggende analyse og kompetanseplan 

2019-2023 
• Rapport Vurdering av forebyggende oppgaver og beredskap samt dokumentasjon av 

Østre Agder Brannvesen 
• ØABV ROS-analyse 2018 med scenariobeskrivelser 
• ØABV 2019-vedlegg til saksfremstilling 

 

Saksdokumenter: 

•  

Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Østre Agder Brannvesen (ØABV) er som kjent brannvernsamarbeidet mellom kommunene 
Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Arendal er vertskommune 
for samarbeidet. Samarbeidet ble etablert fra 1. januar 2008. Brannvernsamarbeidet omfatter 
70 000 innbyggere i de 7 kommunene, et areal på 3135 km2, 94 ansatte, hvorav 70 er ansatte på 
heltid og 122 er deltidsansatte.  
Dimensjonering og organisering av brannvesenet i 2008 tok utgangspunkt i en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) fra 2006.  
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Brannvesenet ble beskrevet i Branndokumentasjon i 2012. Det er krav i § 2.4 Dokumentasjon i 
Forskrift om organisering og dimensjonering om dokumentasjon av ØABV. Den skal beskrive 
dimensjonering og organisering av brannvesenet.  De første punktene i §2.4 i forskriften sier;  
Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og 
bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune.  
Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være 
koordinert med kommunens analyser på andre områder.  
Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke 
myndigheter som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet 
og hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge 
dokumentasjonen. Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker 
forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak 
og samarbeidsavtaler mv., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser.  
 
Etter at brannvernsamarbeidet startet opp har det skjedd store endringer i kommunene, og 
utviklingen har også ført til endringer i risikoer og oppgaver ØABV skal håndtere.  
Rådmennene ønsket en gjennomgang av brannvesenets organisering og oppgaveportefølje som 
følge av befolkningens og samfunnets økte forventninger til brannvesenets forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver. Økte klimautfordringer med komplekse hendelser, trusler, terror 
og redningsdykking er oppgaver som ikke er tatt høyde for i dagens brannordning. Risikobasert 
forebygging, både tilsyn, feiing og satsning på Trygg-hjemme prosjekter er nye utfordringer for 
ØABV.  
 
ØABV skal dimensjoneres og organiseres på grunnlag av risikoen og sårbarheten i det området 
brannvesenet skal operere og har ansvar for. 
 
ØABV startet derfor i 2017 opp en prosess for å utvikle brannvesenet. Prosessen skal ende 
opp med en revidert Dokumentasjon av brannvesenet. Dokumentasjonen skal beskrive 
dimensjonering og organisering av brannvesenet. 
 
Det første steget var å kartlegge risiko og sårbarhet for alvorlige ulykker og brann i regionen ved 
hjelp av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Målet var å utarbeide en ny ROS for å  
• utarbeide en oversikt som viser uønskede hendelser som utfordrer ØABV  
• etablere en oppdatert bevissthet om risiko og sårbarheten innenfor regionen  
• fange opp risiko og sårbarhet som er sektorovergripende og som involverer brann og redning  
• gi kunnskap om tiltak for å unngå, samt redusere risiko og sårbarhet, innenfor regionen  
• identifisere tiltak som er vesentlige for ØABV sin evne til å håndtere påkjenninger  
• gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger for ØABV sitt arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap  
• gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes-
ROS  
 
Alle de 7 kommunene har bidratt inn i arbeidet med analysene og også vært med på å utarbeide 
risikobildet for brannvesenet. På bakgrunn av ROS-analysen er det utarbeidet 
beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse, dette følger vedlagt.  
 
Siden 2008 har 13 personer omkommet i brann i ØABV sin region, og alle har tilhørt 
risikoutsatte grupper. I prosessen med analysearbeid ble det forankret en ny visjon i ØABV – 
Ingen skal omkomme i brann.  

Rådmannens vurdering/merknader: 
Konklusjoner og funn i fremlagte rapport og analyser gir ØABV-samarbeidet et godt strategisk 
verktøy for å sette kurs fremover – og større endringer av organisatorisk/økonomisk karakter er 
belyst i en enklere saksfremstilling (vedlagt). En del av endringene har medført en revisjon av 
eksisterende investeringsplan, men innenfor gjeldende årlige ramme på 2,9 millioner årlig.  
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Etter rådmannens vurdering er det gjort et godt og grundig arbeid med ROS-analyse, 
beredskapsanalyse og annen dokumentasjon av ØABV, som vil gi føringer for utvikling av 
brannvesenet i regionen. 
 
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret godkjenner den foreliggende ROS-analysen, og 
tilknyttet dokumentasjon som er vedlagt denne saken. 
 
 
Melding om vedtak sendes til: Østre Agder regionråd v/ sekretariatet 
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 

Saksfremlegg 
 

Dato: 
Arkivref: 

12.04.2019 
2017/1537-7 / 120 

  Torill Neset 
37119731 

torill.neset@gjerstad.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/27 Kommunestyret 25.04.2019 
   
   
   
   
   

Regionplan Agder 2030 - høringsuttalelse fra Gjerstad kommune 
 

Rådmannens innstilling: 
Gjerstad kommunestyres uttalelse til høringsforslag til Regionplan Agder 2030 går 
fram av saksfremlegget under overskriftene «Gjerstad kommunes innspill til høringen – 
generelle kommentarer», «Gjerstad kommunes innspill til høringen – konkrete momenter» og 
«Gjerstad kommunes innspill til høringen – oppsummerende kommentarer». 
 

 

Vedlegg:  
• Høringsbrev Regionplan Agder 2030 
• Høringsutkast Regionplan Agder 2030 
• Høringsutkast Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 
• Høringsuttalelse vedtatt i styret i Østre Agder regionråd 22.3.19 

Saksdokumenter: 

•  
 

Saksopplysninger: 
Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. 
Den er nå under revidering. Forslag til ny Regionplan Agder 2030, med tilhørende 
handlingsprogram og forslag til Veikart for bedre levekår er sendt på høring og lagt ut til 
offentlig ettersyn fram til 1. april, mens for kommunene i Agder er høringsfristen satt til 26. april 
2019. 

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. 
 
Planen har fem hovedsatsingsområder: 



 13 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
• Verdiskaping og bærekraft 
• Utdanning og kompetanse 
• Transport og kommunikasjon 
• Kultur 
 
I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver: 
• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
• Klima og miljø 
 
Dokumentene som ligger ute til offentlig ettersyn er vedlagt. Mer informasjon om Regionplan 
Agder og prosessen ligger på denne hjemmesiden:  
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/  
 
Planforslaget er basert på forslag fra fem tematiske arbeidsgrupper som har jobbet 
med de foran nevnte hovedsatsingsområdene. Arbeidsgruppene har vært bredt 
sammensatt av representanter fra kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann 
universitetet med flere fra hele Agder. Østre Agder regionråd har vært representert i alle fem 
arbeidsgruppene ved utvalgte representanter fra medlemskommunene, Gjerstad kommune har 
vært representert i gruppen Transport og kommunikasjon. Det har vært en styringsgruppe, 
referansegruppe, det har vært involvert ulike næringsforeninger, arrangert 
innspillseminar og høringskonferanse. Leder og nestleder for fellesnemnda og 
prosjektleder for nye Agder har hatt møte med alle kommunestyrene på Agder. 
 
Fylkeskommunen ber om innspill til både planforslaget og handlingsprogram. Det poengteres at 
flere av tiltakene må konkretiseres ytterligere, og ressursbehovet må avklares. Det etterspørres 
spesielt innspill knyttet til oppfølging av planen. 
 
Østre Agder regionråd vedtok sin høringsuttalelse til Regionplan Agder 2030 22. mars (sak 
20/19). Uttalelsen er forholdsvis detaljert og belyser flere viktige moment. Rådmannen støtter 
denne uttalelsen og legger den til grunn for Gjerstad kommunes høringssvar.  
 
Gjerstad kommunes innspill til høringen – generelle kommentarer 
Utkastet til Regionplan Agder 2030 fokuserer på viktige områder med stor betydning for 
utviklingen av vår landsdel. 
 
Metodikken med å ha mange arbeidsgrupper og innspillsseminarer har medført at det blir en 
del nivåforskjeller i formuleringene mellom temaene i dokumentet. Noen er svært detaljerte, 
mens andre er brede og omfattende. Det fremkommer ganske betydelige språklige og faktiske 
forskjeller mellom beskrivelsen av de fem hovedsatsingsområder, særlig med hensyn til grad 
av konkretisering av «Mål mot 2030» og «Veien til målet». Planforslaget hadde tjent på å bli 
«vasket» av en person, som kunne gjøre formen på dokumentet gjennomgående lik, samt sette 
opp enda tydeligere konklusjoner og mål, særlig når det kommer til «veien til målet». Planen er 
til tider noe tung i språket, og det er under enkelte kapitler mye tekst. Den kan synes å bære 
noe preg av hastverksarbeid. 
 
Planforslaget ville blitt styrket av færre mål, som derigjennom hadde fått en tydeligere 
prioritering.  
 
Planforslaget kunne også med fordel skille mellom det vi i landsdelen er i gang med, det som 
skal forsterkes og videreutvikles, og det som representerer nye retningsvalg.  
 
Framtidsbildene i planforslaget fungerer godt. Gjerstad kommune vil anbefale at planutkastet 
bearbeides språklig, med sikte på forenkling, tydeliggjøring og tilgjengeliggjøring så 

http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
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dokumentet kan bli lest, forstått og brukt av innbyggerne, ikke bare de som er «innvidde» i 
offentlig språkbruk. 
 
Det er viktig at tiltakene som skal følge opp Regionplan Agder 2030 er tydelige og forpliktende. 
Handlingsprogrammet til planen framstår som uferdig og bør konkretiseres nærmere etter at 
regionplanen er vedtatt. Mange av tiltakene er diffuse og det er uklart hvem som har ansvar, 
hvordan kostnader skal fordeles og tidsperspektiv. Tiltakene bør bearbeides videre i dialog med 
blant annet kommunene.  
 
 
Gjerstad kommunes innspill til høringen – konkrete momenter 
Gjerstad kommune vil i sin høringsuttalelse peke på følgende punkt som bør bli bedre ivaretatt i 
den endelige planen: 
 
Planutkastet mangler en innledning som gir perspektiv på Demokratibygging og 
demokratisering i landsdelen. I en situasjon der man internasjonalt og til dels 
nasjonalt opplever at demokrati som ide og basis for samfunnsutviklingen blir 
presset og utfordret, så må et så viktig dokument som regionplanen gi signaler 
om hvordan vi skal bygge samfunnet videre basert på demokratiske prinsipper. 
Planen bør ha som intensjon å demokratisere samfunnet. 
 
Perspektivet på at demografiske endringer dramatisk vil endre behovsbildet, er 
ikke ivaretatt i planutkastet. Planen mangler dermed i sin nåværende form 
forutsetninger for å bli det verktøy statlige, fylkeskommunale og kommunale 
virksomheter på Agder trenger. Det endelige planforslaget må ta inn over seg at 
vi planlegger for en aldrende befolkning. Aktivisering av en eldre befolkning må 
være nøkkel til å hindre passivisering og inaktivitet. Derfor er det en utfordring 
at helse- og omsorgsfeltet bare har fått marginal omtale i utkastet gjennom 
henvisningen til innføring av velferdsteknologi. I oppfølgingen av regionplan 
Agder 2020 er e-helse og velferdsteknologi en av de sentrale satsningene. 
Agder står som resten av landet overfor store utfordringer knyttet til å kunne 
levere tilstrekkelige og riktige tjenester til en eldre befolkning. Når disse viktige 
utfordringer for stat og kommune mangler omtale så mangler planen en sentral 
dimensjon. 
 
Det er viktig at den nye regionplanen er tydelig på det ansvar nye Agder 
fylkeskommune skal ivareta innenfor nærings- og samfunnsutvikling. At denne 
rollen er tydelig og sterk er særlig viktig for flankene i nord, vest og øst som har 
mindre forutsetninger for å påvirke nærings- og samfunnsutviklingen enn det 
sentrale Agder. Dette er viktig for å motvirke en marginalisering mot ytterkantene 
i det nye fylket. Å forbeholde midler fra konsesjonskraftfond til bruk i distriktene 
vil kunne motvirke en slik tendens. Den nye regionen må også videreføre 
satsingen på regionale næringsfond. 
 
Gjerstad kommune mener planutkastet fokuserer for lite på mulighetene som skapes ved 
digitalisering i offentlig og privat sektor. Digitaliseringen er en sentral driver for 
samfunnsutviklingen i landsdelen. Perspektivet på effekter av den raske 
digitaliseringen oppleves å være for svakt i utkastet. 
 
Planen mangler fokus på den gjennomgående dimensjonen levekår. Det gjenspeiles lite av det 
som fremheves i Agders nylig vedtatte folkehelsestrategi med handlingsprogram. Samtidig bør 
det vises mer til veikart for bedre levekår, for å synliggjøre at en vil noe med dette veikartet.  
 
I kapittelet om «transport og kommunikasjon» mangler det et framtidsbilde 
knyttet status for iverksetting av Grenlandsbanen. I målene må det bli fastslått at 
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Grenlandsbanen skal være vedtatt i 2028 og at utbygging nærmer seg. 
 
I kapittelet om «transport og kommunikasjon» mangler det et framtidsbilde og 
status for iverksetting av Grenlandsbanen. I målene må det bli fastslått at 
Grenlandsbanen skal være vedtatt innen 2028 og at det skal jobbes aktivt for å få på plass en 
plan for utbygging. 
 
Uklare mål som «Etablere tverretatlige samarbeid for å styrke kollektivtransportens 
attraktivitet» bør erstattes av klare mål om å endre kollektivløsninger 
som ikke fungerer godt som en helhet. Busser og tog må 
framstå som et helhetlig tilbud overfor den reisende – en reise en billett! 
 
Målsettingen om at all utbygging skal skje langs kollektivakser må også ta 
hensyn til at det er ønskelig å legge til rette for utvikling i distriktene, der det ikke er 
et godt utbygd kollektivtilbud. 
 
Servicenæringer er en sentral sysselsettingsfaktor i Agder, og betydningen av 
denne øker i den samlede sysselsetting. Mens tradisjonelle næringer bygger på 
naturgitte forutsetninger som skog, kraft osv., så er etablering av servicenæringer 
og særlige nye vekstnæringer på dette feltet kunnskapsbasert. Det er 
viktig at Agder har ambisjoner om å skape slike nye kunnskapsbaserte 
virksomheter.  
 
Planen bør konkretisere hva som legges i grønn og blå vekst. I 
grønn vekst legger vi blant annet ulike produkter fra Jordøya og annen industri 
basert på innlandets råstoffer i skogen. Blå vekst må omfatte biologiske 
produkter knyttet til hav, men og tjenesteproduksjon knyttet til maritime næringer 
og luftfart. 
 
Kulturkapittelet har fått en uheldig slagside mot profesjonelt 
offentlig kulturliv. Frivilligheten som en bærebjelke i landets kulturliv må fram, 
herunder idrett. Kultur og idrett som en sentral satsingsfaktor for gode levekår for 
barn og unge mangler i utkastet. 
 
Mange viktige fyrtårn i norsk og sørlandsk kulturliv er uteglemt. 
Kulturarrangementene følger som en perlerad i alle deler av landsdelen. Det gir 
innbyggerne opplevelser på høyt nivå og bak tilbudet ligger det en frivillig innsats 
som bygger samhold i alle deler av Agder. 
 
Tannhelse bør være et moment i planen og opprettholdelse av distriktstannklinikker må være et 
mål. 
 
Gjerstad kommunes innspill til høringen – oppsummerende kommentarer 
 
Planen bør ha tydeligere veivalg, så blir potensialet for å nå målene større. 
For eksempel kan planen gi tydelige styringssignaler om hvilke prioriteringer 
som skal legges til grunn for bruk av midler fra kompetansefondet. 
 
Planen må ta inn over seg den store usikkerheten når den skal favne en så lang 
tidsperiode som 11-12år. Derfor må den må den gi rom for å møte det ukjente både i form av 
muligheter og utfordringer. I likhet med forrige regionplan må planen følges opp aktivt for at den 
skal ha noen hensikt, og Gjerstad kommune støtter Østre Agder regionråd når begrepet 
framtidsspeiderne introduseres som arbeidsform i oppfølgingen av regionplan 2030.  
Hvor går utviklingen? Er det dit vi bør gå? Kan bevisste veivalg gi bedre resultat? Bistand til 
slike nye arbeidsformer kan hentes fra så ulike miljø som UiA og spillmiljøet på Agder. 
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Gjerstad kommune vil bidra aktivt til oppfølgingen av planen og handlingsprogrammet. 
 
Rådmannens vurdering/merknader: 
Regionplan Agder 2030 vil bli en viktig plan for samfunnsutviklingen på Agder de neste 10-11 
år, den bør fremstå som en samlende og strategisk plan. 
 
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret vedtar å avgi høringsuttalelse til planutkastet 
som skissert i saksfremlegget under overskriftene «Gjerstad kommunes innspill til høringen – 
generelle kommentarer», «Gjerstad kommunes innspill til høringen – konkrete momenter» og 
«Gjerstad kommunes innspill til høringen – oppsummerende kommentarer», og at rådmannens 
fremlagte forslag til slik uttalelse ytterligere bearbeides politisk før den avgis.  
 
Melding om vedtak sendes til:  postmottak@vaf.no  merket "Regionplan Agder 2030"  
 
 
 
 
  

mailto:postmottak@vaf.no
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 

Saksfremlegg 
 

Dato: 
Arkivref: 

05.04.2019 
2016/900-3 / A40 

  Torill Neset 
37119731 

torill.neset@gjerstad.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/28 Kommunestyret 25.04.2019 
   
   
   
   
   

Høring - tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder skoleåret 
2020/2021 
 

Rådmannens innstilling: 
Gjerstad kommune ønsker at studieretning for medier og kommunikasjon ved Risør 
videregående skole opprettholdes. 
 

 

Vedlegg:  
• Høring tilbudsstruktur Agder fylkeskommune 

Saksdokumenter: 

•  
 

Saksopplysninger: 
Fra 1. januar 2020 blir Aust- og Vest-Agder ett fylke. Det må derfor utarbeides en felles 
tilbudsstruktur for de offentlige videregående skoler i det nye fylket. 
Tilbudsstrukturen vil styre hvilke tilbud som blir søkbare ved den enkelte skolen ved innsøking 
til skoleåret 2020/2021. 
 
Begge fylkene har hatt en politisk behandling på høsten og en revidering etter søkertallene på 
våren. Det er viktig å ha ekstra tid til å få ut informasjon til rådgivere, elever, foresatte og 
samarbeidspartnere. Det er derfor besluttet å fremskynde den politiske behandlingen til før 
sommeren.  
 
Behandlingsplan for tilbudsstrukturen: 
Dato Behandlende organ 
11.03.2019 Høringsutsendelse 
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12.04.2019 Høringsfrist. Gjerstad kommune har fått 
utsatt høringsfrist til 26.04.19. 

14.05.2019 Yrkesopplæringsnemnd Vest-Agder 
21.05.2019 Hovedutvalg for kultur og utdanning Vest-

Agder 
03.06.2019 Yrkesopplæringsnemnd Aust-Agder 
04.06.2019 Fylkesutvalget Aust-Ager 
20.06.2019 Partssammensatt utvalg 
24.06.2019 Fellesnemnd 

 
 
Det er utarbeidet og vedtatt en ny inntaksforskrift for Agder. Søkerne til Vg1 skal tas inn etter 
nærskolemodellen i Agder. Dette kan føre til noe endring i søkermønsteret som det ikke er tatt 
høyde for i dette forslaget. Om dette fører til endringer vet en ikke før søkertallene er klare i 
mars 2020. Eventuelle nødvendige endringer vil da bli behandlet i tilbudsstruktursaken våren 
2020. Tilbudsstrukturen for skoleåret 2019/2020 vil bli vedtatt i april/mai. Konsekvenser for 
skoleåret 2020/2021 vil bli tatt inn i saken før den ferdigstilles.  
 
I innstillingen fra gruppen som har utarbeidet tilbudsstrukturen fremgår blant annet at Risør 
videregående skole skal legge ned studieretning for medier og kommunikasjon. 
 
Begrunnelsen som gis i høringsdokumentet er slik: «Dagens studieforberedende og Medier og 
kommunikasjon tilbys på seks skoler i Agder. De siste årene har utviklingen i antall søkere til 
utdanningsprogrammet vært nedadgående, både nasjonalt og i Agder. Når det opprettes et 
eget yrkesfaglig utdanningsprogram som omfatter medieproduksjon, vil dette sannsynligvis 
forsterke denne trenden ytterligere. På fire av de seks skolene er det kun halve klasser på Vg1 
inneværende skoleår. Selv om klassene slås sammen med Kunst-, design og arkitektur eller 
Studiespesialisering i fellesfagene, er dette en dyr løsning, som blir enda vanskeligere å 
opprettholde gitt synkende søkertall. Det foreslås derfor å kutte studieforberedende Medier og 
kommunikasjon på Risør vgs, Lillesand vgs, Vennesla vgs og Flekkefjord vgs. Medier og 
kommunikasjon foreslås dermed tilbudt kun ved to skoler i Agder: Sam Eyde vgs og Tangen 
vgs.» 
 
Det er vedtatt at inntak til Vg1 skjer etter nærskolemodellen i Agder, og Risør videregående 
skole er nærskole både for Risør og Gjerstad, rådmannen mener derfor det er svært relevant 
for Gjerstad kommune å avgi en høringsuttalelse i saken. Gjerstad kommune ønsker at det av 
hensyn til fremtidsmulighetene for ungdommene bosatt i kommunene i østregionen 
opprettholdes et bredt, variert og kvalitetsmessig godt studietilbud, både ved Risør vgs og 
Tvedestrand vgs.  
 
Østregionen har som kjent sterke levekårsutfordringer, og vi må jobbe samlet og målbevisst for 
å sette inn tiltak for å bedre situasjonen. Skole og utdanning er et svært viktig element i 
Regionplan Agders helhetlige levekårssatsing, og å ha et godt og variert utdanningstilbud er en 
av de mest sentrale faktorene for å gi barn og unge reelle muligheter til å velge 
karriere/yrkesvei.  
 
Gjerstad kommune oppfatter forslaget om å legge ned studieretningen for medier og 
kommunikasjon ved Risør vgs som utfordrende sett i sammenheng med fylkeskommunens 
øvrige målsettinger om satsing på levekår og ikke minst målet om å øke andelen unge som 
fullfører og består videregående utdanning. Utvalget som har laget høringsforslaget synes å ha 
sterkt fokus på økonomiske hensyn i sin innstilling, men mindre fokus på betydningen som 
skole og utdanning har på den helhetlig samfunns- og levekårsutviklingen.  
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Gjerstad kommune anbefaler at i den endelige tilbudsstrukturen for videregående opplæring 
opprettholdes utdanningstilbudet innen Medier og kommunikasjon ved Risør videregående 
skole.  
 
Rådmannens vurdering/merknader: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar å sende høringsuttalelse, med utgangspunkt 
som foreslått i rådmannens innstilling. 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@austagderfk.no, merk uttalelsen med 
saksnr. 19/00006 og «Høring, tilbudsstruktur Agder». 
 
 
 
  

mailto:postmottak@austagderfk.no
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Gjerstad kommune 
Rådmannen 

Saksfremlegg 
 

Dato: 
Arkivref: 

12.04.2019 
2019/420-2 /  

  Torill Neset 
37119731 

torill.neset@gjerstad.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/29 Kommunestyret 25.04.2019 
   
   
   
   
   

Innspill til veikart for bedre levekår 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Gjerstad kommune vurderer Veikart for bedre levekår som et svært nyttig verktøy for videre 

konkretisering av arbeidet for å bedre levekårene på Agder. 
 
2. Når det gjelder viljeserklæringen mener kommunestyret at ordlyden forplikter 

kommunene på en måte som både kan utfordre det lokale selvstyret og andre 
nødvendige lokale prioriteringer. Viljeserklæringen må etter kommunestyrets 
mening mer ha en form som intensjonsavtale som viser en felles retning og 
langsiktig satsing. 
Kommunestyret vil også foreslå at den koordinerende rollen i det videre arbeidet 
legges til RKG levekår og folkehelse og ikke direkte til fylkeskommunen alene, og at 
viljeserklæringen endres i tråd med dette. 

 
3. Tiltak fra Gjerstad kommune som ønskes inn i Veikart 2.0 er følgende: 

• Samordning til de yngste barnas beste 
• Tidlig inn 
• ALLE MED 
• Ung Aktiv 
• Trivselsledersatsingen 
• MOT etter skoletid 
• iPluss 
• iFlyt 

Tiltaksark på disse tiltakene følger saken. 
 

 

Vedlegg:  
• Veikart for bedre levekår 1.0 
• Viljeserklæring 
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• 7 utfylte tiltaksskjema på tiltakene nevnt ovenfor, som Gjerstad kommune spiller inn. 

Saksdokumenter: 

•  

Saksopplysninger: 
I forbindelse med arbeidet med Regionplan Agder 2030, er det utarbeidet et Veikart for bedre 
levekår. 

Bakgrunnen for dette beskrives slik i brevet om innspill: 
«Agder har hatt levekårsutfordringer over tid. Gjennom Sørlandstinget har ordførere på Agder 
tatt initiativ til at regionen aktivt skal ta grep om levekårsutfordringene. Aust-Agder 
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er bedt om å lede og koordinere en helhetlig og 
langsiktig levekårssatsing. 

Gode levekår på Agder betyr: 

• Høy deltakelse i arbeidslivet 
• Flere heltidsstillinger 
• Redusert antall unge uføre 
• Flere som gjennomfører videregående skole og flere som tar høyere utdanning 
• Barn og unge opplever bedre psykisk helse 

Målet med levekårssatsingen er å jobbe systematisk og målrettet med tiltak som fremmer gode 
levekår i regionen. 

Vedlagte Veikart for bedre levekår (versjon 1.0) er en oversikt over tiltak som fremmer bedre 
levekår. Tiltakene retter seg mot barn, ungdom og unge voksne, fordi vi vet at tidlig innsats er 
viktig.» 

Det er ønske om at Veikart for bedre levekår skal forankres politisk i den enkelte kommune og 
høringsfrist for innspill fra kommunene er satt til 26.04.2019. 

For å tydeliggjøre og forplikte innsatsen i den helhetlige satsingen, vil veikartet suppleres med 
en viljeserklæring mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune. Viljeserklæringen ses i 
sammenheng med samarbeidsavtalen som kommunene inngår med fylkeskommunen (for 
Gjerstad kommunes del vedtatt i kommunestyret 21.6.18 og i fylkestinget 19.618). 
Viljeserklæringen skal konkretisere den enkelte kommunes innsats for å bedre levekårene på 
Agder. Utkast til viljeserklæring er vedlagt saken. 

Etter høringsfristen vil innspillene til Veikart for bedre levekår innarbeides i versjon 2.0. Veikart 
2.0 og viljeserklæringen sendes tilbake til kommunene innen utgangen av mai 2019. 
Viljeserklæringen med konkretisering av tiltak kommunen vil iverksette behandles politisk og 
signeres. Signert viljeserklæring fra den enkelte kommune sendes fylkeskommunen innen 19. 
september. 

Levekårssatsingen er forankret og organisert i etablerte regionale strukturer. Oppdragsgiverne 
for en helhetlig og langsiktig levekårssatsing er Sørlandstinget, som er en møteplass for 
ordførere i Aust- og Vest-Agder, samt Agderbenken på Stortinget. Styringsgruppen for 
levekårssatsingen er Rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020, og etter hvert 2030. 
Fylkeskommunene har den koordinerende rollen og vil etter hvert også ha en rådgivende 
funksjon med oversikt over fleksible tilskuddsordninger og finansiering av satsingen.  
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Regional koordineringsgruppe for levekår og folkehelse (RKG), skal bidra til å samordne den 
regionale levekårssatsingen. Gruppen skal sikre informasjonsflyt, kunnskapsdeling og 
kompetanseoverføring. I RKG inngår fylkeskommunen, Kristiansand kommune, Arendal 
kommune og øvrige kommuner på Agder representert ved regionen (Østre Agder for Gjerstads 
vedkommende).  

 

For å visualisere sammenhengen mellom Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår 
og hvilke strategier som forsterker satsingen, har fylkeskommunen laget denne modellen: 

 

Veikart for bedre levekår er den første konkretiseringen av en helhetlig og langsiktig satsing for 
å bedre levekårene på Agder. Veikart 1.0 er en tiltaksmeny av implementeringsklare tiltak og 
mer langsiktige løft. Det er lagt til grunn noen kriterier for foreslåtte tiltak: 

• Erfarings- og kunnskapsbaserte 
• Overføringsverdi 
• Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne 
• Forebyggende 
• Kobling til eksisterende planer og strategier 
• Koordinere virkemiddelbruk 
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Tiltakene i veikartet skal være en dynamisk tiltaksmeny som er tenkt utvidet etter hvert som 
satsingen kommer i gang. Veikartet skal synliggjøres på en digital plattform som er enkel, 
intuitiv og brukervennlig. 

Veikartet skal ikke være en uttømmende liste over alle pågående tiltak som foregår i Agder, 
men skal være til inspirasjon og et utgangspunkt når kommunene forplikter seg til å jobbe for å 
bedre levekårene. 

Rådmannens vurdering/merknader: 
Veikartet 
Veikart for bedre levekår er versjon 1.0 og utgjør starten på et regionalt samarbeid om en 
tiltaksmeny, denne bygger på kunnskap gjennom forskning som sannsynliggjør en positiv effekt 
på levekår. Etter rådmannens vurdering er det positivt at kommunene inviteres til å foreslå tiltak 
som bør inkluderes, for å forankre innholdet og eierforhold til veikartet. 
Rådmannen støtter innholdet i veikart 1.0 og at en versjon 2.0 får med et bredere spekter av 
tiltak fordelt på flere kommuner. 
 
Forslag på tiltak fra Gjerstad kommune 
Gjerstad kommune har i flere år jobbet systematisk for å bedre levekårene til barn og unge.  De 
siste årene har fokus spesielt vært på å jobbe bedre sammen på tvers av enheter og fag, så vi 
skal være sikrere på å oppdage og hjelpe de barn og unge som trenger det. Eksempler på tiltak 
er: Ung aktiv, Los-funksjon på ungdomsskolen, MOT etter skoletid, implementering av BTI, 
tidlig inn og samordning til de yngste barnas beste, alt arbeidet drives under 
paraplybetegnelsen «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge». Gjerstad kommune vil spille 
inn disse tiltakene som bør komme inn i versjon 2.0 (vedlagt utfylte tiltaksark): 

• Samordning til de yngste barnas beste 
• Tidlig inn 
• ALLE MED 
• Ung Aktiv 
• Trivselsledersatsingen 
• MOT etter skoletid 
• iPluss 
• iFlyt 

 
 
Gjerstad kommune har flere pågående satsinger i tjenestene til barn og unge. Disse 
sammenfaller med formålet med veikart og viljeserklæringen, og det er positivt hvis disse blir 
synliggjort sammen med andre kommuners satsinger i regionen. For kommunen vil dette kunne 
medføre tilgang på ressurser fra regionale aktører, som kan bidra til ytterligere å forsterke 
satsingene. 
 
Viljeserklæringen 
Rådmannen oppfatter at viljeserklæringen er en avtale som skal bidra til å styrke samarbeidet 
mellom kommuner, fylke og stat for å bedre levekårene til målgruppen. Gjerstad kommune er 
allerede forpliktet gjennom Folkehelseloven til å fremme befolkningens helse og forebygge mot 
negative faktorer som kan ha innvirkning på helsen, og kommunen skal iverksette nødvendige 
tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. I viljeserklæringen står det følgende: 
Fylkeskommunene tar den regionale koordinerende rollen. Kommunene forplikter seg til å bidra 
med ressurser for gjennomføring av prioriterte tiltak. Satsingen er langsiktig og det inngås 
avtaler mellom fylkeskommunene og den enkelte kommune om konkret samarbeid. Disse 
avtalene forankres i samarbeidsavtalene mellom kommuner og fylkeskommuner.  
Ved å signere viljeserklæringen forplikter kommunene seg til å styrke innsatsen, prioritere og 
innarbeide konkrete tiltak i sine budsjetter og handlingsplaner som har som formål å 
medvirke til:  
• Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for diskriminering)  
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• Flere heltidsstillinger  
• Færre lavinntektsfamilier  
• Redusert andel unge uføre  
• At flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning  
• Bedring av barn og unges psykiske helse 
 
Rådmannen foreslår følgende endring i tekst for å synliggjøre kommunenes ansvar jf 
Folkehelseloven og mandat RKG levekår og folkehelse:  
«Roller og ansvar  
Regional Koordineringsgruppe (RKG) Folkehelse og levekår tar den regionale koordinerende 
rollen. Kommunene viderefører det gode arbeidet som allerede gjøres innenfor områdene, som 
skisseres under. Satsingen er langsiktig og forankres i samarbeidsavtalene mellom kommuner 
og fylkeskommuner.  
 
Kommunene innretter arbeidet sitt med fokus på kulepunktene som står i viljeserklæringen 
(gjengitt i avsnittet ovenfor).  
 
Bakgrunnen for at den koordinerende rollen foreslås lagt til RKG Folkehelse og levekår og ikke 
Fylkeskommunen alene er både behovet for å være likeverdige partnere i dette arbeidet og 
mandatet som er vedtatt for RKG i Rådmannsgruppen Agder 2020. 
 
Til opplysning er det vedtatte mandatet for RKG levekår og folkehelse å være pådriver for:  
•Å samordne en helhetlig regional levekårssatsing  
•At Agder skal være en ledende region for et helhetlig arbeid med folkehelse 
  
Viktige tiltak for å få til dette er:  
•Ta initiativ til innovativ og kunnskapsbasert satsing  
•Sikre informasjonsflyt, kunnskapsdeling og kompetanse  
•Strategisk oppfølging av folkehelseloven og folkehelsestrategi Agder 2018-2025  
•Koordinere prosjekter, tiltak og aktiviteter  
•Bistå i søknadsprosesser, fellessatsinger og nettverk  
•Videreutvikle metodikk, analyseverktøy og rutiner 
 
Rådmannens konklusjon er en anbefaling om å støtte viljeserklæringen, men med foreslåtte 
endringer, og at vedlagte tiltaksskjema er Gjerstad kommunes innspill til veikart 2.0.  
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
postmottak@austagderfk.no , merkes «19/347 Veikart for bedre levekår» 
 
 
 
 
  

mailto:postmottak@austagderfk.no
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Rapportering om næringsarbeidet og prioriterte oppgaver for næringssjefen 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte handlingsprogram for næringssjefen til etterretning. 
 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok 13.12.18 i sak PS 18/81 at kommunestyret skal vedta målplan for 
næringssjefen.  
 
I sak PS 19/13 28.2.19 la rådmannen frem forslag til prioriterte oppgaver for næringssjefen for 
2019-20 som var ment som en målplan for denne perioden. 
 
I sak PS19/13 ble følgende vedtak gjort: 
 
Særskilt prioriterte oppgaver for næringssjefen i 2019-20: 

• Følge opp eksisterende bedrifter med besøk. 
• Aktivt oppsøke aktuelle virksomheter for å tiltrekke nye bedrifter til Gjerstad. 
• Ansvar for salg og markedsføring av kommunale bolig- og næringstomter. 
• Ha en fullstendig oversikt over ledige næringsarealer. 
• Ansvar for igangsette og drifte visitgjerstad.no. 
• Veilede og bistå etablerere og eksisterende næringsliv, blant annet med å søke 

tilskudd 
fra ulike tilskuddsordninger. 

• Aktivt arbeide for å etablere Gjerstad næringsforening. 
• Arbeide med å koble næringsliv og utdanning/skole. 
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• Innarbeide strategisk næringsplan i kommuneplanens samfunnsdel og følge opp 
tiltaksdelen/handlingsplanen i utviklingsplanen for Brokelandsheia. 

• Vurdere å etablere investeringsforum under Gjerstad næringsforening. 
• Arbeide med å koble landbruksnæring og annen næring, vil gi synergi og flere 

bein å 
stå på. 

• Lage handlingsplan for prioriterte områder og legge denne frem for 
kommunestyret. 

• Ta opp aktuelle saker for drøfting med formannskapet. 
• Minimum 2 ganger årlig møte i kommunestyret for å fremlegge statusrapport for 

sitt 
arbeide. 

• Statusrapport fremlegges for kommunestyret som eget avsnitt i rådmannens 
årsmelding. 

 
De fremlagte forslag til prioritering av næringssjefens oppgaver og tilleggsforslagene ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 

Forslag til handlingsplan for 2019 og rapportering på status: 
En handlingsplan presentert for åpent kamera må nødvendigvis bli på et så overordnet 
informasjonsnivå at strategiske eller bedriftsspesifikke forhold skjermes av konkurransehensyn 
og uønsket eksponering av mulige interessenter.  
 
Utformingen av handlingsplanen blir derfor mer en overordnet statusrapportering på de 
spesifikke prioriterte oppgavene vedtatt i kommunestyret. 
 
Rådmannen foreslår at det i tillegg kan opprettes arbeidsgruppe for utarbeidelse av en mer 
detaljert plan for utvalgte viktige strategiske områder; som ønskede bedrifts-konsepter og 
etableringer, salg av kommunale boligområder- og tomter og markedsføring av Gjerstad 
kommune. Arbeidsgruppene kan med fordel settes sammen av representanter fra 
kommunestyret. 
 
 
  
Status for særskilte prioriterte oppgaver i nummerert rekkefølge: 
 
1. Følg opp eksisterende bedrifter med besøk: 

Status: Eksisterende bedrifter besøkes jevnlig gjennom året for å avdekke behov 
bedriftene har, ved henvendelser fra bedriftene og gjennom besøk sammen med 
ordfører. 

 
2. Aktivt oppsøke aktuelle virksomheter for å tiltrekke nye bedrifter til Gjerstad. 

Status: Geografisk hoved fokusområde for næringssjefen er Brokelandsheia. 
Styrende dokument for etableringer på Brokelandsheia er reguleringsplanen av 
2013.  
Brokelandsheia er delt i tre forretningsområder;  
Østsiden er regulert til Big Bag konsepter, med tillegg av opplevelse og 
servicestasjon. Kjøper og eiendomsutvikler er Rose Eiendom.  
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Nordsiden er regulert til lettere industri og biltematiske konsepter. Kjøper og 
eiendomsutvikler er Agder Utvikling AS. Begge områdene utvikles i nær dialog med 
næringssjefen (nedfelt i kjøpekontraktene). På nordvestsiden av fylkesveien er det 
tidlig etablert både trelast/jernvare og et teknologimiljø.    
Sentrumsområdet er regulert til primært posesalg, bevertning, kontor og 
leilighetsbygg i kombinasjoner. Her er det en kombinasjon av private 
eiendomsbesittere og noen ledige tomter som er eiet av kommunen. Noen 
kommunale tomter er reservert for fremtidig jernbaneutbygging.  

 
 
 
 
 
 
3. Ansvar for salg og markedsføring av kommunale bolig- og næringstomter: 

Status: Salg og markedsføring av kommunale boligtomter er en ny prioritert 
oppgave fra 2019. Aktuelle tomteområder er Mostad boligfelt og enkelttomter på 
Lindvollheia. Det er ikke avsatt budsjettmidler til markedsføring. Oppgavene blir 
startet i løpet av 2 kvartal 2019. 
Salg og markedsføring av kommunale næringstomter; Næringssjefens mål er salg av 
kommunale tomter. Dette gjøres via annonsering på FINN.no, Arealguiden.no og direkte 
kontakt til aktører og gjennom samarbeide med eiendomsutviklere samt fremforhandling av 
enkelttomtesalg til eiendomsutviklere.  

 
Både øst- og nordsiden er svært berørte av E 18 prosessen og av nåværende 
korridorbredde med et bygge- og delingsforbud. Forholdene forventes å bedre seg når 
reguleringsarbeidet er gjennomført.  
 

 
4. Ha en fullstendig oversikt over ledige næringslokaler: 

Status: Kommunen eier ikke selv næringslokaler for utleie. For å etabler en 
fullstendig oversikt over ledige næringslokaler eiet av tredjepart, bør det opprettes 
en «digitalbank», som den enkelte eiendomseier kan legge inn ledige 
næringslokaler i. Dette må besluttes, utføres og vedlikeholdes av eierne selv. 
Næringssjefens rolle kan være å bistå med å finne leietagere sammen med 
eiendomseieren. 

 
5. Ansvar for igangsette og drifte visitgjerstad.no: 

Status: For teknisk drift og vedlikehold av visitgjerstad.no er det inngått en avtale 
med USUS, ref. budsjett 2019. Næringssjefen har ansvaret for å koordinere tekst og 
bilder som skal legges ut på siden. Kommunens informasjonskonsulent er en viktig 
ressurs i denne sammenheng.  Visitgjerstad.no, norsk del, ble lansert 12.april. 
Engelsk og tysk oversettelse blir gjort etter påske. 

 
6. Veilede og bistå etablerere og eksisterende næringsliv, blant annet med å søke 

tilskudd fra ulike tilskuddsordninger: 
Status: Gjennom Regionalt Næringsfond Østregionen gis det løpende veiledning til 
å søke tilskudd for etablerte og nyetableringer i kommunen. Søknader besluttes i 
fondet ca. hver 8. uke korrigert for ferieavvikling.  Siden 2016 er gjennomsnittlig 
årlig antall innvilgede søknader 13. 
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I regional sammenheng arrangeres det inspirasjonstreff for å gi oversikt over 
støtteordninger det kan søkes på gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet.  
Videre tilbys det regionalt gründer-veiledning gjennom Etablerersentret i Arendal, og 
bred oppstartsbistand i Næringshagen i Risør. De regionale arrangementene er et 
samarbeide mellom næringsmedarbeiderne i østregionen, Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge mfl., og blir annonsert på kommunens hjemmeside/facebook og 
ved direkte e-post fra næringssjefen.  

 
Bedrifter som selv ønsker det får veiledning og bistand for å kople seg mot aktuelle 
klynger, laber og nettverk i regionen. 

 
7. Arbeide aktivt for å etablere Gjerstad Næringsforening: 

Status: Næringssjefen skal arbeide aktivt for å bistå næringslivet med å etablere en 
næringsforening. Målsetningen er å ha etablert foreningen innen utgangen av 
kvartal 3, 2019.  For å få til dette må det velges et representativt utvalg av 
næringsdrivende som skal arbeide for å formulere formålet i et stiftelsesdokument, 
tilhørende vedtekter og foreslå årskontingent for deltagelse. Foreningen skal 
deretter ha et formelt stiftelsesmøte og registreres i Brønnøysundregistrene. 
Næringssjefen skal bistå som sekretær for interimsstyret og kan foreslås å ha 
denne rollen i første hele driftsår, om ønskelig av næringsforeningen. 

 
8. Arbeide med å kople næringsliv og utdanning/skole: 

Status: Dette er et kontinuerlig arbeid. Næringssjefen følger med på forskjellige 
prosjekter og utlysninger fra UiA, TENK kompetansesenter i Tvedestrand, MIL-lab 
og I4- helse-lab, som er under etablering i Grimstad, for mulig deltagelse for 
utvalgte bedrifter i Gjerstad.  

 
Næringssjefen er opptatt av det flotte arbeidet som Abel Ungdomsskole og Ungt 
Entreprenørskap gjør og ønsker å arbeide for å kople dette sammen med nettverk 
og bedrifter lokalt og i regionen.  

 
9. Innarbeide strategisk næringsplan i kommunedelens samfunnsdel og følge opp 

tiltaksdelen/handlingsplanen i utviklingsplanen for Brokelandsheia: 
Status: Næringssjefen bistår inn i kommuneplanarbeidet på dette feltet. 
Tiltaksdelen/handlingsplanen i utviklingsplanen er politisk vedtatt, men ikke fulgt 
opp budsjettmessig. Arbeidet med å oppdatere denne starter i august 2019. Det vil 
være viktig med politisk forankring, for å få gjennomført det som settes opp som 
prioriterte tiltak. 

 
10. Vurdere å etablere investeringsforum under Gjerstad Næringsforening: 

Status: ideen med et investeringsforum i regi av Gjerstad Næringsforening er god 
og må vurderes av denne ved stiftelsestidspunktet, eller på et senere tidspunkt. Se 
punkt 7. 

 
11. Arbeide med å kople landbruksnæringen og annen næring - vil gi synergi og flere 

bein å stå på: 
Status: Næringssjefen jobber sammen med landbrukssjefen for å etablere 
markedsplasser for landbruksnæringen og andre mindre lokale produsenter i 
Gjerstad. Bakgrunnen er økende etterspørsel etter lokalt produserte varer fra 
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Gjerstad, fra både lokalbefolkningen og besøkende. Det gir gevinst for alle parter at 
disse produktene blir lettere tilgjengelig. 

 
12. Lage handlingsplan for prioriterte områder og legge denne frem for kommunestyret: 

Status: Se forslag om opprettelse av arbeidsgrupper og behovet for konfidensialitet i 
denne rapportens innledning. Statusrapport på prioriterte oppgaver forelegges 
kommunestyret første gang i denne saken. 

 
13. Ta opp aktuelle saker for drøfting med formannskapet: 

Status: Aktuelle saker tas opp med formannskapet ved behov for diverse 
avklaringer, særlig i forbindelse med tomtesalg. 

 
14. Minimum 2 ganger årlig møte i kommunestyret for å fremlegge statusrapport for sitt 

arbeide: Status: Første fremmøte er i herværende møte, andre møte legges til okt. 
2019. 

 
15. Statusrapport fremlegges for kommunestyret som eget avsnitt i rådmannens 

årsmelding: 
Status: Vil bli gjort i årsmelding for 2019 og fremover. 
 

Rådmannens vurdering/merknader: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar handlingsplan for næringssjefen til 
etterretning. 
 
 

 
 

 
Melding om vedtak sendes til: 
 
 
 
 

PS 19/31 Eventuelt: 

Interpellasjon 
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