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Møteinnkalling 

Kommunestyret  

 
Dato: 30.04.2020   
Tid: 18:30  
Sted: Fjernmøte via Teams    
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere 
beskjed. 
 
Eventuelle lovlige forfall bes snarest via denne linken.  
 
I starten av møtet vil det bli gitt informasjon om SAMM - Systematisk Arbeid med Mestring og 
Motivasjon. Et verktøy for bruk i skole bl.a. ifm det nye temaet «Livsmestring og folkehelse», 
som nå skal inn i undervisningen. https://samm.uia.no/  
Gjerstad har midler til å gi lærerne ved Abel opplæring og oppfølging i SAMM høsten 2020 
og våren 2021. Informasjonen gis av May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland. 
  

https://www.gjerstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/melding-om-forfall-til-politisk-mote/
https://samm.uia.no/
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Ordfører 
 
  



 

  side 3 av 31 

Godkjenning av innkalling 

  



 

  side 4 av 31 

Godkjenning av sakskart 

  



 

  side 5 av 31 

Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 

20/7 20/399-18 Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte 
 

20/8 20/399-19 Kommunedirektøren: Orienteringer fra administrasjonen 
 

20/9 19/10399-34 Gjerstad Kommune - tilbakemelding årsbudsjett 2020 og 
økonomiplan 2020-2023 
 

20/10 19/11578-2 Tilsynsrapport - tilsyn med spesialundervisning ved Abel 
skole 
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Politiske saker 

20/17 Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 2. april 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/399-17 
Saksbehandler Kai Høgbråt 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 30.04.2020 20/17 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes.  
 
 

 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Bakgrunn / Saksfremstilling skrives her 
 
Vurderinger: 
Protokollen kan lastes ned her: 
https://sru.gjerstad.kommune.no/api/utvalg/200895/moter/209053/dokumenter/0  
 
 
  

https://sru.gjerstad.kommune.no/api/utvalg/200895/moter/209053/dokumenter/0
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20/18 Plan for lager og helsestasjon ved Abel skole 
 
 

Arkivsak-dok. 19/10399-33 
Saksbehandler Tom Jacobsen 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 30.04.2020 20/18 
2 Formannskapet 21.04.2020 20/16 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag til plan for helsestasjon og lager i tilknytning til 
Abel skole, og forutsetter at kommunedirektøren sørger for å iverksette planen. 
 
 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.04.2020 sak 20/16 
 
Møtebehandling 
Tone Helene Strat (KRF) fremmet et utsettelsesforslag pga. et ønske om befaring: 
Ved votering falt dette mot 4 stemmer. Gro Eskeland (SP), Kai Ove Sandåker (SP) og Tone 
Helene Strat (KRF) stemte for utsettelsesforslaget. John Johansen (AP), Inger Løite (AP), 
Steinar Pedersen (H) og Halvard Skaaland (FRP) stemte mot utsettelsesforslaget. 
Etter at utsettelsesforslaget falt, fortsatte realitetsbehandlingen av saka.  
 
Votering 
Ved votering fikk kommunedirektørens innstilling 4 stemmer og ble vedtatt. Gro Eskeland 
(SP), Kai Ove Sandåker (SP) og Tone Helene Strat (KRF) stemte mot kommunedirektørens 
innstillingen. 
 
Formannskapet vedtak/innstilling   
Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag til plan for helsestasjon og lager i tilknytning til 
Abel skole, og forutsetter at kommunedirektøren sørger for å iverksette planen. 
 
 
 
 
  
 

 
 
Vedlegg 
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Bakgrunn (Fakta) 
I budsjettvedtaket av investeringsbudsjett for 2020 og øvrige år i planperioden ble det gitt 
noen forutsetninger og føringer.  
Denne saken gjelder forslag til plan for post 20 og 21 i investeringsbudsjettet;  
 

 2020 2021 

Torbjørnshall lager kr. 2.500.000 - 

Helsestasjon  kr. 2.000.000 Kr. 4.000.000 

 
Vi har også valgt å se utskiftning av fasade gamle gymsalen (post 22 i investeringsbudsjettet 
for 2020), kr. 200.000, i sammenheng med de to ovennevnte postene. 
 
For post 20 og 21 ble det lagt inn følgende forutsetning i kommunestyrevedtaket 12.12.19: 
«Forutsetter at det foreligger en endelig plan som dekker alle behov for hele skolen og 
flerbrukshallen samt alle funksjoner rundt dette.» 
 
Vurderinger: 
 
Helsestasjon: 
Når det gjelder helsestasjon og plassering av denne er det vektlagt blant annet, følgende 
momenter: 

 lett tilgang og «lav terskel» for elever fra skolen for å oppsøke skolehelsetjenesten 

 universell utforming/tilgang for både helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 ikke bygge ned mer uteareal for elevene, eller minst mulig konsekvenser for skolens 
uteareal 

 lett tilgang for andre som også benytter seg av helsestasjonen 

 gode arbeidsforhold for de ansatte i tjenesten; lyse, hensiktsmessige lokaler 
 
Innholdet og størrelsen på hvert enkelt rom i helsestasjonen er definert i samråd med de 
tjenestene som skal være der. Totalt utgjør dette ca. 220m². Da er ikke gangareal og areal 
for tekniske systemer tatt med, da dette kan variere endel i forhold til lokalets form og 
utstrekning. Totalarealet vil bli i størrelsesorden 260-280m². 
 
Det har vært vanskelig å finne en god og egnet plassering av helsestasjonen som oppfyller 
alle de behovene og kravene som er ønsket for dette lokalet. At lokalet skal ha lett tilgang og 
«lav terskel» for elever fra skolen for å oppsøke skolehelsetjenesten og samtidig ikke bygge 
ned mer uteareal for elevene har vært det som har vært vanskeligst å oppfylle. Eneste måten 
å få dette til på, er å ta i bruk eksisterende bebyggelse. Enten i form av påbygg (ekstra etasje 
over eksisterende bebyggelse) eller erstatte dagens bruk av lokalet. 
 
Musikkens Hus: 
Lokalene som i dag benyttes av «Musikkens Hus» er 365m² og tilfredsstiller alle de kravene, 
momentene og funksjonene som vi mener at en helsestasjon skal ha. En ombygging av 
disse lokalene ville trolig ha vært billigst, men i tillegg vil kommunen måtte stille med 
erstatningslokaler tilrettelagt for kulturskolen etc. 
 
Politiske signaler har utfordret oss til å finne andre lokaler enn «Musikkens Hus». 
 
Tilbygg til «Musikkens Hus» mot E18: 
Det er foreslått et tilbygg til «Musikkens Hus» som strekker seg mot dagens E18. Hele dette 
området ligger i byggeforbudssonen mot E18. Det er ikke sendt noen dispensasjonssøknad 
til Statens Vegvesen om tillatelse til å oppføre et tilbygg. En muntlig henvendelse på 



 

  side 9 av 31 

spørsmålet gav ikke noe entydig svar på om det ville latt seg gjøre eller ikke. Men erfaring fra 
lignende dispensasjonssøknader i området, har vi liten tro på at de vil tillate et slikt tilbygg. Et 
klart svar får vi derimot bare ved å sende en dispensasjonssøknad. 
 
Uansett er området rundt «Musikkens Hus» nå asfaltert og belyst, og brukes i dag som 
sikker gangvei for barneskoleelevene til og fra skolebussen. Arealet inngår også i skolens 
uteareal. Skolen har gitt tydelig tilbakemelding på at de absolutt ikke ønsker nedbygging av 
mer uteareal. 
 
2.etasje gamle gymsal: 
Asplan Viak har gjort en mulighetsstudie hvor vi har plassert helsestasjonen som en ny 
etasje over gamle gymsalen på Abel. Inngangen til helsestasjonen er da tenkt fra 2etasje i 
Torbjørnshall. Dette alternativet er beregnet til å koste vesentlig mer enn rene 
ombyggingsprosjekter. 
 
I sin oppsummering skriver Ånon Dalen i Asplan Viak følgende: 

Med noe usikkerhet i forhold til fundamentering er konklusjonen at arbeidene kan 
gjennomføres uten alt for store komplikasjoner. Kostnadene blir imidlertid ikke noe 
rimeligere enn om man setter opp et nytt frittliggende bygg. Tvert imot vil kanskje 
kostnadene bli noe høyere, samtidig som det er større sjanse for at uforutsette 
forhold vil dukke opp underveis. 

 
 
Ombygging av garderober tilhørende gamle gymsal: 
I det eksisterende garderobebygget som brukes til svømmebassenget og den gamle 
gymsalen, er det to sett med garderober. Det ene settet (jenter/gutter/lærer) brukes til 
bassenget, mens det andre settet brukes til den gamle gymsalen. Vi har sett på en mulighet 
for å bygge om det ene settet med garderober som tilhører den gamle gymsalen, til ny 
helsestasjon.  
 

 
Figur 1 - Rødt omriss viser mulig plassering av ny helsestasjon 

For å få nok areal til en god planløsning har vi også tatt i bruk deler av materiallagrene i 
bakkant av den gamle gymsalen. For å få enkel tilgang til gymsalen settes det inn en ny dør 
direkte fra garderobene i Torbjørnshall. Garderobene i den nye hallen kan da serve både 
denne og den gamle gymsalen. 
 
Løsningen er diskutert med skolen og vi har fått positiv tilbakemelding så lenge det er tilgang 
til den gamle gymsalen fra hallen.  
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Den gamle gymsalen vil da være intakt, slik at den kan benyttes av skolen som en 
reservegymsal når kulturarrangementer i Torbjørnshall begrenser bruken for skole, ifm opp- 
og nedrigging. Dette vil kunne oppstå, selv om vi vil begrense det så mye som mulig. I tillegg 
kan trimgrupper, styrketreningsgrupper og voksengrupper mm. – grupper som ikke har 
førsteprioritet til å benytte Torbjørnshall – kunne benytte gymsalen på kveldstid.  
 
Forslag til planløsning er lagt frem for skolen og helsestasjonen. Det er kommet 
tilbakemeldinger på planen, og det jobbes for tiden med revidert planløsning iht. innspill. Slik 
det ser ut nå er det nok areal tilgjengelig i bygget til det helsestasjonen trenger. Det vil si at 
denne plasseringen ikke berører skolens uteareal. Plasseringen oppfyller derfor alle de 
ønskede momentene som vi har vektlagt i denne utredningen. 
 
Erfaringstall fra byggebransjen for slike ombygninger er rundt kr. 15.000,- eks mva pr. m². 
Ombygning av et 260-280m² areal til helsestasjon vil da komme på ca. kr. 5.000.000,- inkl. 
mva. 
 
Kostnaden for utskifting av fasade gamle gymsal er ikke tatt med i regnestykket over. 
 
Det vil være nødvendig å skilte til både idrettshall, svømmehall og helsestasjon. Skilting 
direkte på veggene vil ha en kostnad på ca. kr. 50.000,- inkl. mva. 
 
Tannlegekontor og skoletannlegen: 
Det er også gjort en vurdering om arealet diskutert i siste avsnitt også kan inkludere 
tannlegekontoret og skoletannlegen. Det er sett på en planløsning hvor helsestasjonen og 
tannlegene har felles venterom med resepsjon. Da vil tannlegekontoret ha behov for ca. 40-
50m² areal i tillegg til de 260-280m² som er avsatt til helsestasjonen. Det er ikke mulig å få til 
både helsestasjon og tannlegekontor uten å ta i bruk deler av den gamle gymsalen, noe vi 
ønsker å unngå, eller et mindre tilbygg til eksisterende garderobebygg.  
 
Om vi antar at halvparten av det arealet som tannlegekontoret trenger oppføres som tilbygg, 
mens det resterende gjøres som ombygging, vil kostnaden ligger i området kr. 1.000.000,- 
inkl. mva. 
 
 
Lager og scene: 
Lagerbehovet oppstod hovedsakelig som følge av vedtakene om å utstyre Torbjørnshall med 
fasiliteter for kulturformål, så som scene og stoler etc. I tillegg har skolen behov for 
lagerplass av diverse undervisningsmateriell og inventar. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det viktig å legge til rette for at flerbrukshallen raskt 
kan rigges om fra skole- og idrettsbruk til kulturformål, og deretter raskt og effektivt kan tas i 
bruk igjen til undervisningsformål.  
 
Ved budsjettbehandlingen la man til grunn at det kunne bli nødvendig å bygge et lagerrom i 
tilknytning til hovedporten i hallen, men for å finne en rimeligere løsning har vi sett på noen 
alternativer, og vil foreslå følgende: 
 

1. Det settes inn en ny tilfluktsromsdør inn fra parkeringskjelleren i Torbjørnshall, og 

tilfluktsrommet under den gamle gymsalen benyttes til lager primært for skolens 

behov. Dette rommet er på 220m² effektivt lager. 
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Det er sendt søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å 
sette inn slik dør. Søknaden er innvilget. 
Dette er en dobbel ståldør 2GDD-35 med lysmål 1950x2000, og kommunen har 
mottatt tilbud på til kr. 353.875,- inkl mva. 

2. En av parkeringsplassene i parkeringskjelleren settes av til lagring av 

sceneelementene. Det settes opp nettingvegger og kjøreport pris kr. 100.000,- inkl. 

mva. Det anskaffes en traktor/kompaktlaster som bl a brukes til å frakte vognene med 

scene-elementene opp til hovedporten når scene skal settes opp. Denne traktoren er 

svært anvendelig også til snørydding og annet vedlikehold av skoleområdet både på 

sommer- og vinterstid. Pris kr. 350.000,- inkl. mva.  

3. For å forebygge hærverk i parkeringsområdet og ellers på område rundt skolen og 

hallen foreslås montering av videoovervåkningsutstyr, iht innhentet tilbud kr. 

120.000,-inkl mva og inkl montering. 

Sum lageretablering kr. 923.875,- inkl. mva.  

Scene som opprinnelig ble levert med Torbjørnshall, er levert tilbake til leverandøren, og vi er 

blitt kreditert kr. 93.750,- inkl. mva. for denne. Vi har hatt ute et anbud på ny scene som er 

mer tilpasset vår bruk. Det kom inn tre tilbud. Byggekomiteen har innstilt på scene levert fra 

Bright AS pris kr. 242.352,- inkl. mva. Løfteplattform til scene kr. 48.000 inkl. mva. 

Sum ny scene kr. 196.602,- inkl. mva. 

Samlet pris for scene og lageretablering, kr. 1.120.477,- inkl. mva.   
 
Skole har vært vage med tanke på sitt fremtidige lagerbehov, men det skal være god plass til 
ekstra pulter, stoler og litt større undervisningsmateriell, pluss en del utstyr til ulike 
forestillinger; kulisser og kostymer etc., i kjelleren under gammel gymsal/svømmehall. Behov 
som vi ikke har klart å forutse til idretts- og kulturbruk, vil kunne komme, men slik vi ser det 
nå vil foreslått løsning ovenfor, ivareta behovet. 
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler å gå videre med planene om å bygge helsestasjonslokaler 
beliggende i tidligere garderobelokaler på Abel Skole. Kommunedirektøren anbefaler at det 
tas høyde for fremtidig plass til skoletannlegekontorer i videre planlegging av lokalene. 
Budsjettpost 21 Helsestasjon, kr. 2.000.000 i 2020 og kr. 4.000.000 i 2021 forblir uforandret. 
 
I forhold til scene og lageretablering anbefaler kommunedirektøren at kommunestyret treffer 
vedtak i samsvar med vurderingen over. Budsjettpost 20 Torbjørnshall lager, reduseres til kr. 
1.200.000 i 2020. 
 
Budsjettpost 22 Utskifting av fasade gamle gymsalen kr. 200.000 forblir uforandret. 
 
  



 

  side 12 av 31 

20/19 Fastsettelse av finansielle måltall 
 
 

Arkivsak-dok. 20/587-1 
Saksbehandler Espen Flaten Grimsland 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.04.2020 20/17 
2 Kommunestyret 30.04.2020 20/19 

 
 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Som handlingsregler for Gjerstad kommunes budsjettarbeid fra og med budsjettåret 2021 
skal følgende finansielle måltall legges til grunn: 
 
1. Netto driftsresultat skal hvert år i økonomiplanperioden være positivt, og i gjennomsnitt for 
de 4 årene utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. 
 
2. Disposisjonsfond fratrukket akkumulert premieavvik skal senest ved utløpet av år 3 i 
økonomiplanperioden utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. 
 
 
 
 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.04.2020 sak 20/17 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Som handlingsregler for Gjerstad kommunes budsjettarbeid fra og med budsjettåret 2021 
skal følgende finansielle måltall legges til grunn: 
 
1. Netto driftsresultat skal hvert år i økonomiplanperioden være positivt, og i gjennomsnitt for 
de 4 årene utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. 
 
2. Disposisjonsfond fratrukket akkumulert premieavvik skal senest ved utløpet av år 3 i 
økonomiplanperioden utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. 
 
 
 
  
 

 

Fastsettelse av finansielle måltall 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Som handlingsregler for Gjerstad kommunes budsjettarbeid fra og med budsjettåret 2021 
skal følgende finansielle måltall legges til grunn: 
 
1. Netto driftsresultat skal hvert år i økonomiplanperioden være positivt, og i gjennomsnitt for 
de 4 årene utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. 
 
2. Disposisjonsfond fratrukket akkumulert premieavvik skal senest ved utløpet av år 3 i 
økonomiplanperioden utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. 
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
I ny kommunelov gjeldende fra 01.01.2020 heter det: 
 
§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter 
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta 
a) økonomiplanen og årsbudsjettet 
b) årsregnskapene og årsberetningene 
c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi 
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) 
e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 
 
I det store og hele er dette en videreføring av økonomibestemmelsene i tidligere 
kommunelov, men bokstav c) om finansielle måltall er ny. Det er ikke gitt forskrift til 
bestemmelsen, og kommuner står følgelig fritt til selv å definere sine egne mål. Likevel må 
målene settes slik at de ikke kommer i konflikt med generalbestemmelsen i § 14-1: 
«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid.» 
 
 
Vurderinger: 
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har fra november 
2014 anbefalt at netto driftsresultat bør utgjør minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter for å 
ivareta formuesbevaringsprinsippet. Tidligere anbefaling var 3 %, men utvalget fant å kunne 
senke målsettingen etter at momskompensasjon fra investeringsutgifter fra og med 2014 ikke 
lenger ble ført i driftsregnskapet. En høyere målsetning ville selvfølgelig gi en bedre 
sikkerhetsmargin til å møte uforutsette utgifter gjennom året, men grunnet stramme 
økonomiske rammer fremover velger kommunedirektøren likevel ikke å foreslå høyere 
måltall enn hva utvalget anbefaler. 
 
Hva angår disposisjonsfond, bør dette være stort nok til å dekke inn et eventuelt dårlig 
driftsresultat uten å måtte gjøre inngripende kutt i driften påfølgende år. Spørsmålet blir da 
hvor stort underskudd som er påregnelig dersom man skulle støte på uforutsette utgifter eller 
inntektssvikt, og tidligere års resultater kan gi en pekepinn. Disse har vært varierende, og de 
2 årene i nyere tid med svakest resultater var 2015 og 2016 med negative resultater på 
henholdsvis 3,1 % og 1,7 %. Et disposisjonsfond tilsvarende 5 % av brutto driftsinntekter ville 
altså kunnet absorbere disse underskuddene uten å måtte dekke beløpet inn ved kutt i 
driften påfølgende år. Kommunedirektøren mener et disposisjonsfond på dette nivået under 
normale forhold vil være tilstrekkelig. Om fondet skulle være lavere enn måltallet vil det 
kunne være svært krevende å bygge dette opp på bare ett år, og kommunedirektøren legger 
derfor til grunn at det i slike tilfeller skal kunne brukes inntil 3 budsjettår på å nå 5 %. Om 
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man eksempelvis starter på null vil man med målsetningen på 1,75 % netto driftsresultat 
uansett nå dette på 3 år. Om man i tillegg skulle ha et udekket underskudd vil målsetningen 
om netto driftsresultat midlertidig måtte økes. 
 
At det ikke foreslås noe måltall knyttet til kommunens gjeldsutvikling betyr ikke at 
kommunedirektøren finner temaet uvesentlig. Tvert imot legges det stor vekt på kun å 
gjennomføre investeringer som er nødvendige for en forsvarlig og/eller mer effektiv drift, 
investeringer hvor sparte driftsutgifter overstiger finanskostnadene, samt investeringer som 
er selvfinansierende. Eksempler på sistnevnte er utleieboliger som finansieres ved 
leieinntekter, samt vann- og avløpsområdet som finansieres ved gebyrer. Når det likevel ikke 
foreslås noe måltall for gjeldsutvikling, har dette sammenheng med at et rigid «gjeldstak» 
kan gi uheldige incentiver som igjen kan være en hemsko for kommunens videre utvikling. 
Eksempelvis vil man da kunne velge å leie lokaler i tilfeller hvor det rent økonomisk ville 
være mer hensiktsmessig å eie dem selv, og man vil kunne måtte avstå fra å gjøre 
investeringer som i sum ville gitt besparelser. I 2019 utgjorde renter og avdrag 8,8 % av 
brutto driftsutgifter, og om denne andelen skulle øke noe de kommende årene vil det 
fremdeles være høyst håndterbart, spesielt om nye investeringer muliggjør mer effektiv drift.  
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20/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder 
 
 

Arkivsak-dok. 19/11576-5 
Saksbehandler Kai Høgbråt 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 21.04.2020 20/19 
2 Kommunestyret 30.04.2020 20/20 

 
 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Kommunestyret godkjenner forskrift om folkevalgtes godtgjøring og rettigheter.  
 
 
 
 
 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.04.2020 sak 20/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Kommunestyret godkjenner forskrift om folkevalgtes godtgjøring og rettigheter.  
 
 
 
 
  
 

 

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner forskrift om folkevalgtes godtgjøring og rettigheter.  
 
 
Vedlegg 
Forskrift for godtgjøring til folkevalgte 
 
 
Sammendrag  
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Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av 
utgifter, økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner. 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Det forrige kommunestyret vedtok i møte 22.11.18 reglement for godtgjøring til folkevalgte i 
sak 18/69.  
Vedtaket ble gjort ut fra forrige kommunelovs bestemmelser om godtgjørelse.  
I ny kommunelov som trådte i kraft når nytt kommunestyre tiltrådte (24.10.19), heter det i 
kapittel 8 at kommunestyret selv skal gi forskrift om møtegodtgjørelse mm. Bestemmelsen 
innebærer at det er kommunestyret som skal vedta forskriften, den kan ikke delegeres.  
 
Vurderinger: 
Vedlagte forslag til forskrift for godtgjøringer mm. inneholder ingen endringer i forhold til 
satser mm i reglementet som kommunestyret vedtok i sak 18/69.  
Forskriften er sendt på høring til politiske partier representert i kommunestyret – samt lagt ut 
til høring på kommunens hjemmeside i perioden 31. mars til 15. april 2020.  
Det er i skrivende stund (14.4.20) ikke kommet inn merknader til forskrifta.  
Siden saksframstilling er sendt ut før høringsfristen er gått ut, vil evt. innkomne merknader bli 
ettersendt/lagt fram i møtet.   
Forskriften må kunngjøres på Lovdata. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen spesielle merknader til saka og ber kommunestyret 
godkjenne forskriften.  
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20/21 Innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 
 
 

Arkivsak-dok. 20/270-5 
Saksbehandler Torill Neset 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 30.04.2020 20/21 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Gjerstad kommune slutter seg til ønsket fra fylkeskommunen om at handlingsprogrammet 

for Regionplan Agder 2030 blir spisset, og at det spesielt blir prioritert de mål og veier til 
målene som det er behov for ekstra oppmerksomhet om. For å nå målene kreves det 
felles løft og styrket samarbeid i regionen.  

2. Kommunestyrets prioriteringer av mål og veier frem til målene fremgår av 
saksfremlegget. 

3. Samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og Gjerstad kommune bør tydeliggjøre 
hva Gjerstad kommune kan bidra med for å nå de prioriterte mål i handlingsprogrammet 
og hvem som er kommunens aktuelle samarbeidsparter i arbeidet. 

 
 

 
 
 
Vedlegg 
Utsatt høringsfrist for handlingsprogram for fylkesveg, regional planstrategi og 
handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 
Invitasjon til å gi innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030  
Saksframstilling 
Vedtak 
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Regionplan Agder 2030 ble vedtatt høsten 2019 etter bred medvirkning fra kommuner, 
organisasjoner og andre samfunnsaktører. Gjerstad kommune ga sine innspill i 
høringsperioden våren 2019, i sak PS 19/27 25.4.19. 
 
Regionplan Agder 2030 er publisert her: https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-
planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/ ,lenke direkte 
til selve plandokumentet i pdf: https://agderfk.no/_f/p1/i4d721a77-52f4-49e3-ba9e-
42cb0c5a8b4e/regionplan-agder-2030.pdf  
  
Regionplan Agder 2030 setter felles mål for utviklingen av Agder frem mot 2030, hvor 
regionen skal bli et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Regionplanen beskriver 
mål og veier til å nå målene. 
 
Regionplanen inneholder fem hovedsatsingsområder: 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskapning og bærekraft 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
https://agderfk.no/_f/p1/i4d721a77-52f4-49e3-ba9e-42cb0c5a8b4e/regionplan-agder-2030.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/i4d721a77-52f4-49e3-ba9e-42cb0c5a8b4e/regionplan-agder-2030.pdf
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 Utdanning og kompetanse 

 Transport og kommunikasjon 

 Kultur 
 
Regionplan Agder 2030 bygger på FNs 17 bærekraftsmål og vektlegger følgende tre 
gjennomgående perspektiver for å få til en bærekraftig samfunnsutvikling: 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser (økonomisk bærekraft) 

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold (sosial bærekraft) 

 Klima og miljø (miljømessig bærekraft) 
 
Fylkeskommunen ber nå kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører 
om å komme med innspill til hvilke mål som skal prioriteres den neste fireårsperioden. Flere 
områder i Regionplan Agder 2030 blir ivaretatt gjennom ordinær virksomhet og gjøremål uten 
at det må løftes inn i handlingsprogrammet. Formålet med innspillsrunden er å finne frem til 
de tiltakene som vil styrke det regionale samarbeidet og bidra til et felles løft slik at regionen 
når sine mål. Vi skal i fellesskap finne frem til de tiltakene som vil gi størst gevinst for Agder i 
2030. 
 
Konkret ønskes innspill på følgende: 
1. Hva er kommunens prioritering av mål og veier frem til målet i Regionplan Agder 

2030? 
2. Hva kan kommunen bidra med for at Agder skal nå disse målene og hvem ser dere 

på som aktuelle samarbeidsparter i arbeidet? 
 
Innspillsfrist for kommunene var opprinnelig 1. april, men er nå forlenget til 1. juli og 
fylkestingsbehandling forskjøvet til høsten. 
 
Det er utarbeidet følgende prinsipper som legges til grunn for handlingsprogrammet: 

 Handlingsprogrammet skal deles inn i de fem satsingsområdene i Regionplan Agder 
2030. 

 Handlingsprogrammet skal knyttes til FNs 17 bærekraftsmål. 

 Handlingsprogrammet skal gjenspeile målsettingen om å ta i bruk hele Agder, og sørge 
for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode. 

 Tiltakene i handlingsprogrammet skal ikke utformes som nye målsettinger, men være 
tiltak koblet til et eller flere mål i Regionplan Agder 2030. 

 Handlingsprogrammet kan også beskrive tiltak som skal gjennomføres i et samarbeid 
mellom to eller flere parter, og tiltakene skal være forankret hos de som skal bidra i 
gjennomføringen. 

 Handlingsprogrammet skal være konkret og ikke for omfattende, med gjennomførbare 
tiltak. Forslag til nye planer eller strategier skal løftes inn i regional planstrategi og ikke 
legges inn i handlingsprogrammet. 

 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren mener det er positivt at kommunene nå får mulighet til å komme med 
innspill til handlingsprogrammet slik at en får spisset handlingsprogrammet til å omfatte 
vesentlige mål hvor en har behov for ekstra oppmerksomhet, felles løft og styrket samarbeid 
i regionen.  
 
Kommunedirektørens vurderinger bygger i hovedsak på prioriteringer i kommuneplanen samt 
budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023.Hovedsatsingsområdene med tilhørende 
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mål og veier til målene er gjennomgått med utgangspunkt i de to ovenstående spørsmålene 
fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på. 
 
HOVEDSATSINGSOMRÅDE - Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
Av de fire definerte målene innenfor dette hovedsatsingsområdet vurderer 
kommunedirektøren at disse to målene bør prioriteres: 
 
Prioriterte mål mot 2030 

 Det er attraktive og varierte bo- og arbeidsmarkeder i hele Agder. 

 Byer, tettsteder og bygdesentre er utviklet kompakt og med kvalitet. Stedene har gode og 
inkluderende bomiljøer og møteplasser. 

 
Prioriterte veier til målene 

 Følge opp folkehelsestrategi Agder i regionale og kommunale planer og strategier. 

 Ha en arealplanlegging som tar hensyn til at infrastruktur og mulighetene for 
kollektivtrafikk er ulike i distrikter og byer. 

 Videreføre satsingen på distriktene i Agder ved bruk av konsesjonskraftmidler, blant 
annet til etablering av arbeidsplasser. 

 Gjennomføre områdeløft og nærmiljøutvikling på steder med levekårsutfordringer. 

 Planlegge for et aldersvennlig samfunn. 

 Utvikle boliger med tilgang til utvendige og innvendige felles møteplasser, tilpasset flere 
generasjoner.  

 Utvikle inkluderende og trygge boliger og bomiljø som ivaretar varierte behov knyttet til 
husholdningsstørrelse, alder, funksjonsvariasjon, kjøpekraft og livssituasjon. 

 
Hva kan Gjerstad kommune bidra med 
Gjerstad kommune er med på flere av de store satsingene gjennom folkehelseprogrammet, 
men for at dette ikke skal bli bare midlertidige løft innen noen områder, må folkehelse inn i alt 
vi gjør, blant annet i revisjonsarbeidet av kommuneplanen, både arealdel og samfunnsdel, 
som pågår nå. 
 
Et meget viktig virkemiddel i Gjerstad og regionen ellers, er Regionalt næringsfond for 
østregionen. Dette er et virkemiddel som er godt kjent blant næringsaktørene, er lite 
byråkratisk og som bidrar til å støtte og videreutvikle både eksisterende næringsvirksomheter 
og bidra til nyetableringer. Gjerstad kommune vil sterkt anbefale at fylkeskommunen fortsatt 
bidrar til fondet ved årlige tilskudd fra konsesjonskraftmidlene. 
 
Regionplan Agder 2030 omtaler områdeløft/områdesatsing på steder med 
levekårsutfordringer, og slik Gjerstad kommune ser det kan det være svært ønskelig med et 
fellesprosjekt med fylkeskommunen og de andre kommunene øst i Agder som har 
utfordringer særlig knyttet til befolkningsvekst, levekår, folkehelse og sysselsetting. Gjerstad 
kommune vil være en aktiv bidragsyter sammen med de andre kommunene i en slik satsing 
med regionale/kommunale prosjekter hvor fylkeskommunen bidrar med prosjektstøtte og 
finansiering. 
 
Å planlegge for et aldersvennlig samfunn er i tråd med utviklingstrekk en ser i Agder med 
aldrende befolkning. Gjerstad kommune må sørge for å være forberedt for å være i stand til 
å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning, parallelt med en 
presset kommuneøkonomi og knapphet på ressurser. Raske demografiske endringer gjør at 
vi må planlegge for at flere kan bo i egen bolig lenger, så vi kan ha bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester fremover. Da må vi også planlegge for å hindre passivisering og ensomhet 
i den eldre befolkningen, men også i samfunnet ellers. Varierte bomiljøer med møteplasser 
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både ute og inne, tilpasset flere aldersgrupper, kan være med på å forebygge ensomhet og 
isolasjon, særlig hvis man kan få til kontakt på tvers av generasjoner. Møteplassene må 
tilrettelegges og tilpasses, så de blir så attraktive at de helt naturlig blir tatt i bruk og fylt med 
aktivitet.  
 
Gjerstad kommune har i 2020 søkt og fått prosjektskjønnsmidler til et prosjekt som vi kaller 
«generasjonsgleding» som har som mål å få til flere treffpunkt mellom generasjoner og 
minske antall ungdom og eldre som kjenner på ensomhet. Gjerstad kommune ser at det er 
behov for tettere samarbeid mellom kommunene, med Husbanken og andre 
samarbeidspartnere, blant annet med tanke på å forenkle regelverk rundt tilskuddsordninger, 
tilgang på velferdsteknologi mm. Det er ønskelig at fylkeskommunen bidrar med gode 
eksempler/prosjekter innen aldersvennlig samfunn.  
 
HOVEDSATSINGSOMRÅDE – Verdiskapning og bærekraft 
Av de fire definerte målene innenfor dette hovedsatsingsområdet vurderer 
kommunedirektøren at disse målene bør prioriteres: 
 
Prioriterte mål mot 2030 

 Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig 
sektor. 

 Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser. 
 
Prioriterte veier til målene 

 Øke bruken av innovative og bærekraftige offentlige anskaffelser. 

 Utvikle og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. 

 Utvikle kompetansesentre og bedriftsnettverk for blå og grønn verdiskaping. 

 Jobbe målrettet for heltidskultur og likestilt arbeidsliv. 
 
 
 
 
Hva kan Gjerstad kommune bidra med 
Gjerstad kommune ser at det er behov for et tettere samarbeid og større faglig nettverk hvor 
en kan dele erfaring og se på metodeutvikling når det gjelder innovative og bærekraftige 
offentlige anskaffelser, og konkretisere hvordan dette kan gjøres på en god måte. 
Det er behov for fortsatt målrettet jobbing med heltidskultur i Agder, for å møte økt behov for 
arbeidskraft og kompetanse i fremtiden er heltidskultur avgjørende. En deltidskultur er ikke 
bærekraftig verken for ansatte, arbeidsgivere eller de som mottar tjenestene. Det er viktig å 
følge opp LIM-planens (2015-2027) utviklingsmål: «Ingen på Agder behøver å velge deltid, 
og offentlig sektor lyser normalt ut alle ledige jobber som faste heltidsstillinger.» Gjerstad 
kommune har et igangværende arbeid for å styrke heltidskulturen i egen organisasjon.  
 
Når det gjelder velferdsteknologiske løsninger og bruken av disse, er det behov for drahjelp 
og styrket samarbeid, den enkelte kommune klarer ikke på egen hånd å ta i bruk de 
mulighetene som finnes og ha nok kapasitet til å følge med på utviklingen. Gjerstad 
kommune deltar i felles satsing på velferdsteknologi med alle kommunene i Agder, men det 
er behov for ytterligere styrking av samordningen på dette feltet og få opp tempoet i innføring 
av ferdig uttestede løsninger. Felles løft når det gjelder utbygging av digital 
infrastruktur/bredbåndstilgang er svært viktig, spesielt for at man kan nyttiggjøre seg 
velferdsteknologi i alle deler av kommunene.  
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I tillegg kan vi sammen jobbe med å spisse effektiviteten ut ifra hva som produseres av varer 
og tjenester. I hvilke type bedrifter/arbeidsfelt, bør man strebe etter ressurseffektivitet, og 
hvor bør man legge mer vekt på flyteffektivitet? Dette vil ha mye å si for ressursutnyttelse, 
sluttprodukt, og opplevelsen for kunden/bruker. 
 
HOVEDSATSINGSOMRÅDE – Utdanning og kompetanse 
Av de 7 definerte målene innenfor dette hovedsatsingsområdet vurderer kommunedirektøren 
at disse målene bør prioriteres: 
 
Prioriterte mål mot 2030 

 Det har skjedd betydelige forbedringer når det gjelder likestilling, inkludering og fysisk og 
psykisk helse. 

 En høyere andel elever og studenter gjennomfører videregående opplæring, fagskole og 
høyere utdanning. 

 Sysselsettingen har økt, særlig for utsatte og marginaliserte grupper. 
 
Prioriterte veier til målene 

 Følge opp tiltakene i Veikart for bedre levekår og Regional plan for likestilling, inkludering 
og mangfold. 

 Styrke tiltak for å øke andelen mannlige barnehage- og skolelærere, og andelen 
mannlige ansatte i tradisjonelt sterkt kvinnedominerte yrker, som for eksempel 
helsetjenester. 

 Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i hele utdanningsløpet. 

 Etablere gode rutiner for samarbeid i overgangene gjennom hele utdanningsløpet. 

 Styrke overgangen mellom videregående opplæring og arbeidslivet. 

 Etablere «Arbeidspraksis-torg» som tilbyr praksisplasser til personer som ønsker seg 
arbeidserfaring. 

 
Hva kan Gjerstad kommune bidra med 
Gjerstad kommune har inngått et forpliktende samarbeid gjennom viljeserklæringen til 
«Veikart for bedre levekår». Kommunen har vært aktiv med å søke midler fra ulike 
tilskuddsordninger, og har derfor kunnet igangsette satsinger selv med en trang 
kommuneøkonomi. Det jobbes aktivt i blant annet følgende prosjekter/satsinger: Aktiv på 
dagtid, BTI (Bedre tverrfaglig innsats), Ungdomslos, MOT etter skoletid, Helsefremmende 
barnehager og skoler.  Gjerstad har også søkt og mottatt midler til styrking og videreutvikling 
av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Fra 2020 skal vi i gang med en ny satsing, ved 
hjelp av prosjektskjønnsmidler, «generasjonsgleding», for å minske antall ungdom (og eldre) 
som kjenner på ensomhet. Det vil være viktig at fylkeskommunen også fremover setter av 
midler til ulike tilskudd som kommunene kan søke på, spesielt for tiltakene i den regionale 
folkehelse- og levekårssatsingen. 
 
Gjerstad kommune deltar aktivt i de regionale kompetansehevingsordningene i barnehage 
og skole (DEKOM i skole og REKOM i bhg), gjennom Østre Agder oppvekstforum og UiA. 
 
En viktig faktor for utdanning i hele regionen, er at kollektivtilbudet fra distriktene til skolene 
er bra nok. Kommunene i østre del av Agder opplever å ha dårlig kollektivtilbud. Elevene 
opplever at det regionale busstilbudet mellom Gjerstad og regionens utdanningstilbud ikke er 
godt nok. Fylkeskommunen har hovedansvaret for tiltaket, men Gjerstad kommune vil 
understreke at bedring i kollektivtilbudet kan bidra til måloppnåelse innen flere felt, så som 
miljøvennlig transport, skyssordning for skoleelever, utvidelse av bo- og arbeidsmarkedet, 
sysselsetting etc. 
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HOVEDSATSINGSOMRÅDE – Transport og kommunikasjon 
Av de 8 definerte målene innenfor dette hovedsatsingsområdet vurderer kommunedirektøren 
at disse målene bør prioriteres: 
 
Prioriterte mål mot 2030 

 Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformede mobilitetsløsninger 

 Nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn er bygd ut. 

 Digital infrastruktur er robust, har god kapasitet og internasjonal tilknytning. 

 Andelen reiser som foretas til fots, med sykkel og med kollektiv er økt. 
 
Prioriterte veier til målene 

 Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele 
regionen og rv. 9 med gul midtstripe til Hovden. 

 Arbeide aktivt for å videreutvikle dagens tilbud på jernbanen med sammenkobling av 
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og på sikt få realisert Sørvestbanen, en kystnær 
jernbane mellom Oslo og Stavanger. 

 Bygge ut en stabil og robust fiberinfrastruktur og legge til rette for fremtidsrettede digitale 
løsninger for alle husstander og bedrifter. 

 Prioritere gang- og sykkelveier i areal- og transportplanlegging, slik at det blir sikkert og 
attraktivt å gå og sykle. 

 
Hva kan Gjerstad kommune bidra med 
Ny firefelts E18 er svært viktig for næringsliv og utvikling av bo- og arbeidsmarkedet i Agder. 
Gjerstad kommune deltar i interkommunalt plansamarbeid med 7 andre kommuner på 
strekningen Dørdal-Grimstad. Reguleringsplan på strekningen utarbeides med planstyre og 
underutvalg i samarbeid med Nye Veier. 
 
For Gjerstad og for regionen er togforbindelsen og togstasjonen svært viktig, det er mange 
fra nabokommunene og ellers i regionen som kjører til Gjerstad for å ta toget videre. 
Kommunen har hatt godt samarbeid med fylkeskommunen for å få bygd ut 
parkeringskapasiteten på stasjonen, og ikke minst i forbindelse med å opprettholde 
stoppmønsteret, slik at togene fortsatt skal stoppe på Gjerstad stasjon på alle avganger. 
Gjerstad har en stor interesse i å delta i et bredt samarbeid for å få realisert Grenlandsbanen 
ved sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med stasjon på Brokelandsheia. 
 
I det siste har koronasituasjonen med utbredt bruk av hjemmekontor med videomøter har 
ytterligere synliggjort sårbarhet for innbyggere som ikke har tilfredsstillende fiber- eller 
bredbåndstilbud. Dette viser viktigheten av økt satsing på høyhastighets bredbånd til alle. 
Det er avgjørende i dagens samfunn for å sikre utvikling, bosetting og deltagelse i samfunnet 
at alle husstander har tilstrekkelig mulighet for å benytte digitale løsninger. Gjerstad 
kommune har vært aktiv med å søke tilskudd til fiberutbygging, og dette har bidratt til at store 
deler av kommunen har fiberdekning. Det er fortsatt behov for tilskuddsordninger som gjør 
det mulig med fiberutbygging i mindre tettbygde strøk. 
 
Det er ønskelig at fylkeskommunen prioriterer satsing på gang- og sykkelveier langs 
fylkesveier som benyttes som skoleveier, for at flere barn kan gå eller sykle i stedet for å 
bruke buss til skolen. Gjerstad kommune har en oppdatert trafikksikkerhetsplan med tydelige 
prioriteringer, og kommunen imøteser at de årlige samarbeidsmøtene med fylkeskommunen 
om prioritering av tiltak på fylkesveiene, kommer i gang igjen etter fylkeskommunens interne 
omorganisering og endrede oppgavefordeling.  
 
HOVEDSATSINGSOMRÅDE – Kultur 
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Av de 7 definerte målene innenfor dette hovedsatsingsområdet vurderer kommunedirektøren 
at disse målene bør prioriteres: 
Prioriterte mål mot 2030 

 Alle innbyggere opplever å ha god tilgang til et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud i 
nærområdet. 

 Frivillighet er drivkraft i videreutviklingen av Agders kultur- og idrettsliv.  
 
Prioriterte veier til målene 

 Videreutvikle bibliotek, museer, kulturskoler, ungdomshus, fritidsklubber og idrettsanlegg 
som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering. 

 Sikre deltakelse fra ulike grupper i befolkningen i frivillige kulturaktiviteter. 

 Sikre praktiske og estetiske fag i hele læringsforløpet – fra barnehage til universitetsnivå. 
 
Hva kan Gjerstad kommune bidra med 
Det er viktig for Gjerstad å beholde og videreutvikle det eksisterende kultur- og idrettstilbud i 
kommunen, med frivillighet som drivkraft. Kommunen har et sterkt fokus på at alle skal med, 
spesielt å få med barn og unge som ikke deltar i aktiviteter i dag, på grunn av f.eks. dårlig 
økonomi eller andre utfordringer. Gjerstad kommune anser kultur og idrett som en sentral 
satsingsfaktor for gode levekår for barn og unge. 
 
Gjerstad kommune bidrar til disse målene blant annet ved at vi har en innarbeidet 
arbeidsmetodikk «Ung aktiv», hvor helsesykepleier og kontaktperson for idrett og kultur 
oppsøker 3. og 4. klasse og jobber konkret, sammen med kontaktlærer, for å få alle barn 
med på minst en fritidsaktivitet. 
 
Gjerstad kommune har også søkt om å bli med på ordningen med fritidskort, og ønsker også 
å etablere en utlånssentral slik at alle barn og unge kan delta på aktiviteter uavhengig av 
familieøkonomi. 
 
Fra 2020 er det iverksatt ytterligere samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek, med 
økt tilstedeværelse fra biblioteksjef i skolen, nettopp for å sette ekstra trykk på for å fremme 
leseglede blant barn og unge. 
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren slutter seg til ønsket fra fylkeskommunen om at handlingsprogrammet 
for Regionplan Agder 2030 blir spisset, og at det spesielt blir prioritert de mål og veier til 
målene som det er behov for ekstra oppmerksomhet om. For å nå målene kreves det felles 
løft og styrket samarbeid i regionen.  
 
Det er et par steder lagt inn «prioriterte veier til målene», som ikke ligger direkte under de 
eksakte hovedmålene i Regionplan 2030, som kommunedirektøren har satt opp som 
prioritet, men de er likevel med på å ivareta de målene som er plukket ut, og er viktige tiltak i 
seg selv. 
 
Kommunedirektørens forslag til prioriteringer av mål og veier til målet fremgår av dette 
saksfremlegget, og kommunestyret bes ta stilling til forslagene, legge inn eventuelle 
endringer samt eventuelt supplere disse før kommunedirektøren utformer kommunens 
endelige innspill som sendes Agder fylkeskommune. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at det gjennom samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen 
og Gjerstad kommune tydeliggjøres hva Gjerstad kommune kan bidra med for å nå de 
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prioriterte mål i handlingsprogrammet og hvem som er kommunens aktuelle 
samarbeidsparter i arbeidet. 
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20/22 Endring av reglement for eldrerådet 
 
 

Arkivsak-dok. 19/11721-1 
Saksbehandler Kai Høgbråt 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Eldreråd 24.02.2020 20/3 
2 Kommunestyret 30.04.2020 20/22 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner reglement for eldrerådet.  
 
 

 
 
Eldreråd har behandlet saken i møte 24.02.2020 sak 20/3 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for rådmannens innstilling.  
 
Eldreråd vedtak/innstilling  
Kommunestyret godkjenner reglement for eldrerådet.  
 
 
 
 
  
 

 
 
Vedlegg 
Forslag til nytt reglement for eldrerådet 
 
Sammendrag  
Ny kommunelov trådte i kraft fra det konstituerende kommunestyremøtet i 2019.  
Ihht. lovas § 5-12 ble det i kommunestyrets møte den 21.11. blant annet valgt medlemmer og 
varamedlemmer til eldreråd.  
Ny lov forutsetter, jfr. kommunelovas § 5-13, at folkevalgte organer skal ha et reglement som 
fastsetter blant annet organets virkeområde. 
Videre heter det i § 11-12 at kommunestyret kan fastsette nærmere regler om 
saksbehandling i folkevalgte organer.  
Det foreliggende utkast til reglement er basert på forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.  
 
Bakgrunn (Fakta) 
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Eldrerådet ble lovpålagt når ny kommunelov trådte i kraft i 1992. Eldrerådets første 
reglement ble vedtatt av kommunestyret i april 1999.  
Reglementet ble justert i mai 2011, da fikk rådet møte- og talerett i kommunestyret.  
I kommunestyrets møte i desember 2018 ble ordningen med møte- og talerett evaluert, noe 
som medførte at alle tre råd, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsråd fikk møte- og talerett i saker som angår råda som en fast ordning.   
 
Vurderinger: 
Det er fra rådmannens side ønskelig at reglementene for eldreråd, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og ungdomsråd utarbeides med tilnærmet lik utforming, men tilpasset det 
aktuelle organet.  
Spesielt for eldrerådet, er at dette organet også har hatt funksjon som brukerråd for beboere 
ved Gjerstad omsorgssenter. Denne funksjonen har eldrerådet hatt siden 2003.  
Dette er forutsatt videreført og tatt inn i reglementets pkt. 5.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta reglementet slik det foreligger.  
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20/23 Endring av reglement for råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
 

Arkivsak-dok. 19/11733-1 
Saksbehandler Kai Høgbråt 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.02.2020 20/3 
2 Kommunestyret 30.04.2020 20/23 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 

 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 25.02.2020 
sak 20/3 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for rådmannens innstilling.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtak/innstilling  
Kommunestyret godkjenner reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
 
 
  
 

 
 
Vedlegg 
Forslag til nytt reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
 
Sammendrag  
Ny kommunelov trådte i kraft fra det konstituerende kommunestyremøtet i 2019.  
Ihht. lovas § 5-12 ble det i kommunestyrets møte den 21.11. blant annet valgt medlemmer og 
varamedlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Ny lov forutsetter, jfr. kommunelovas § 5-13, at folkevalgte organer skal ha et reglement som 
fastsetter blant annet organets virkeområde. 
Videre heter det i § 11-12 at kommunestyret kan fastsette nærmere regler om 
saksbehandling i folkevalgte organer.  



 

  side 28 av 31 

Det foreliggende utkast til reglement er basert på forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 
 
Bakgrunn (Fakta) 
«Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar eller fylkeskommunar for 
menneske med nedsatt funksjonsevne» trådte kraft 10.9.2007.  
Rådets første reglement ble vedtatt av kommunestyret i møte november 2007.  
Reglementet ble justert i november 2015, da fikk rådet møte- og talerett i kommunestyret i 
saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
I kommunestyrets møte i desember 2018 ble ordningen med møte- og talerett evaluert, noe 
som medførte at alle tre råda, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsråd fikk møte- og talerett i saker som angår råda som en fast ordning.   
 
Vurderinger: 
Det er fra rådmannens side ønskelig at reglementene for eldreråd, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og ungdomsråd utarbeides med tilnærmet lik utforming, men tilpasset det 
aktuelle organet.  
 
Alternative løsninger 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta reglementet slik det foreligger.  
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20/24 Årsmelding for kontrollutvalget for 2019 
 
 

Arkivsak-dok. 20/382-2 
Saksbehandler Kai Høgbråt 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 30.04.2020 20/24 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar årsmelding 2019 Gjerstad kontrollutvalg til orientering og anser 
den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
Årsmelding 2019 Gjerstad kontrollutvalg (endelig) 
 
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Kontrollutvalget behandlet sin årsmelding for 2019 i møte 25. februar 2020 og fattet slikt 
vedtak i sak 3/20: 

 
«Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2019 slik den 
foreligger. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til 
vedtak: 
Kommunestyret tar Årsmelding 2019 Gjerstad kontrollutvalg til orientering og anser 
den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2019.» 
 
 
Vurderinger: 
Dette er en ren ekspedisjonssak fra kontrollutvalget til kommunestyret. 
 
 
Konklusjon 
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20/25 Spørretid 
 
 

Arkivsak-dok. 20/399-20 
Saksbehandler Kai Høgbråt 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 30.04.2020 20/25 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Ingen innstilling. 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
Sammendrag  
 
Bakgrunn (Fakta) 
I kommunestyrets reglement i § 25 heter det om «Spørretid»: 
 
«1. Gjerstad kommune vedtar å innføre «spørretid» som fast siste post på sakskartet i 
kommunestyret, eventuelt-posten utgår. Spørsmål som ønskes besvart må sendes inn 
skriftlig innen 4 dager før kommunestyremøtet. Andre saker kan tas opp i møtet. 
2. Kommunestyret innfører mulighet for innbyggere til å stille spørsmål i «innbyggernes 
spørretime» i starten av hvert kommunestyremøte. Spørsmålene må sendes skriftlig til 
ordfører eller rådmann innen 4 dager før spørretimen. Spørsmålsstiller må være tilstede i 
møtet, men bestemmer om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det. 
3. Foreligger ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, 
settes den formelle delen av møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. 
Spørretimen faller da bort.  
4. Alle personer som er bosatt i Gjerstad kan stille spørsmål. 
5. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta i denne spørretimen. 
6. Ordfører avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. 
7. Spørsmålene skal være korte og det må normalt kun ta inntil 3 minutter å stille dem og 
inntil 5 minutter å besvare dem. Ut over dette har spørsmålsstilleren og svareren anledning til 
replikk i inntil 1 minutt. 
8. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 
kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentlighet/underlagt 
taushetsplikt skal ikke tas opp.» 
 
Medlemmene av kommunestyret som har spørsmål som ønskes besvart, må melde dette inn 
innen mandag 27. april 2020 kl 09:00. 
 
Innbyggernes spørretime er det, under de rådende forhold, ingen mulighet for å 
gjennomføre.   
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Interpellasjoner 


	Kommunestyret

