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Gjerstad kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kommunestyret
kommunestyresalen, Almuestaua
23.05.2019
19:00 (OBS, merk tidspunkt!)

Lovlige forfall meldes på elektronisk skjema.
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.
Fra Senterpartiet har Anette Kveim meldt forfall. I hennes sted innkalles Magne Birkedal til å
møte.
Fra kl 17:00 inviteres kommunestyremedlemmene og vararepresentanter til omvisning/befaring
av nye Abel skole og flerbrukshall. Frammøte ved flisfyringsanlegget.

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

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

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

Innhold

PS 19/32

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 19/33

Referatsaker

RS 19/26

Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte

RS 19/27

Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen

RS 19/28

Østre Agder: Innkallinger og referater (https://www.ostreagder.no/omostre-agder/saker-og-aktiviteter/ )

RS 19/29

KS: Nyhetsbrev ( http://www.ks.no/nyhetsbrev )

RS 19/30

Frivilligsentralen: Årsmelding for 2018 (deles ut i møtet)

RS 19/31

Rapport fra skjenkekontroll på Heimat den 10.4.19

RS 19/32

Rapport fra salgskontroll for tobakk på Kong Kurs den 10.4.19

RS 19/33

Rapport fra skjenkekontroll på Lyngrillen den 10.4.19

RS 19/34

Melding om vedtak i kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport Organisering og kvalitet i pleie og omsorg

RS 19/35

Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Fiane skole den 6.5.19

RS 19/36

Årsmelding for 2018 - IKT Agder

RS 19/37

Referat fra sonderingssamtale om kommunestruktur mellom Gjerstad
og Tvedestrand kommuner

PS 19/34

Delegerte saker

DS 19/36

Ferdigattest på bolig gnr 41 bnr 25

DS 19/37

Søknad om deling av grunneiendom - gnr 14 bnr 20 - Caroline
Westberg

DS 19/38

Midlertidig brukstillatelse - gnr 3 bnr 435 Brokelandsheia Nord

DS 19/39

Svar på søknad om fradeling av tomt til fritidseiendom - gnr 28 bnr 2
fnr 13 - Statskog

DS 19/40

Svar på søknad om tilskudd fra det kommunale viltfondet - Aust-Agder
Elghundklubb

DS 19/41

Tillatelse til oppføring av enebolig - Vestølveien 27 - gnr 16 bnr 7

DS 19/42

Tiltak ved Solem skytebane - GJFF - Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning

DS 19/43

Ferdigattest - gnr 3 bnr 412

DS 19/44

Tillatelse til oppføring av veranda med tak - gnr 33 bnr 1

DS 19/45

Tillatelse til oppføring av tilbygg og ombygging av bolig - gnr 23 bnr 1

DS 19/46

Tillatelse til oppføring av tilbygg - Åsbø 45 - gnr 23 bnr 15

DS 19/47

Tillatelse til oppføring av tilbygg på bolig - gnr 1 bnr 62

DS 19/48

Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på Valle - gnr 28 bnr 83

DS 19/49

Tillatelse til opparbeidelse av veg til fritidsbolig Ljådal - gnr 28 bnr 2 fnr
13
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DS 19/50

Tillatelse til oppføring av hagestue på Stifoss - gnr 2 bnr 3 og 8

DS 19/51

Tillatelse til oppføring av garasje på Lindtjenn 31 - gnr 3 bnr 342

DS 19/52

Tillatelse til deling av Lindvollheia 56,58,60,62 - gnr 3 bnr 405

PS 19/35

Årsmelding for 2018

PS 19/36

Årsregnskap 2018

PS 19/37

Kommunedelplan (KDP) for E-18 Dørdal - Grimstad. Høringsuttalelse
fra Gjerstad kommune

PS 19/38

Fremtidig organisering av NAV i kommunene Arendal, Froland,
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli

PS 19/39

Revidering av retningslinjer for verneprisen for Gjerstad kommune

PS 19/40

Endringer i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for AustAgder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av
Agderfylkene

PS 19/41

Godkjenning av ny adresseparsell i Mostad boligfelt

PS 19/42

Eventuelt-post i kommunestyret

PS 19/43

Eventuelt:

PS 19/32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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PS 19/33 Referatsaker
RS 19/26 Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte
RS 19/27 Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen
RS 19/28 Østre Agder: Innkallinger og referater (https://www.ostreagder.no/om-ostreagder/saker-og-aktiviteter/ )
RS 19/29 KS: Nyhetsbrev ( http://www.ks.no/nyhetsbrev )
RS 19/30 Frivilligsentralen: Årsmelding for 2018 (deles ut i møtet)
RS 19/31 Rapport fra skjenkekontroll på Heimat den 10.4.19
RS 19/32 Rapport fra salgskontroll for tobakk på Kong Kurs den 10.4.19
RS 19/33 Rapport fra skjenkekontroll på Lyngrillen den 10.4.19
RS 19/34 Melding om vedtak i kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport Organisering og kvalitet i pleie og omsorg
RS 19/35 Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Fiane skole den 6.5.19
RS 19/36 Årsmelding for 2018 - IKT Agder
RS 19/37 Referat fra sonderingssamtale om kommunestruktur mellom Gjerstad og
Tvedestrand kommuner
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PS 19/34 Delegerte saker
DS 19/36 Ferdigattest på bolig gnr 41 bnr 25
DS 19/37 Søknad om deling av grunneiendom - gnr 14 bnr 20 - Caroline Westberg
DS 19/38 Midlertidig brukstillatelse - gnr 3 bnr 435 Brokelandsheia Nord
DS 19/39 Svar på søknad om fradeling av tomt til fritidseiendom - gnr 28 bnr 2 fnr 13 Statskog
DS 19/40 Svar på søknad om tilskudd fra det kommunale viltfondet - Aust-Agder
Elghundklubb
DS 19/41 Tillatelse til oppføring av enebolig - Vestølveien 27 - gnr 16 bnr 7
DS 19/42 Tiltak ved Solem skytebane - GJFF - Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
DS 19/43 Ferdigattest - gnr 3 bnr 412
DS 19/44 Tillatelse til oppføring av veranda med tak - gnr 33 bnr 1
DS 19/45 Tillatelse til oppføring av tilbygg og ombygging av bolig - gnr 23 bnr 1
DS 19/46 Tillatelse til oppføring av tilbygg - Åsbø 45 - gnr 23 bnr 15
DS 19/47 Tillatelse til oppføring av tilbygg på bolig - gnr 1 bnr 62
DS 19/48 Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på Valle - gnr 28 bnr 83
DS 19/49 Tillatelse til opparbeidelse av veg til fritidsbolig Ljådal - gnr 28 bnr 2 fnr 13
DS 19/50 Tillatelse til oppføring av hagestue på Stifoss - gnr 2 bnr 3 og 8
DS 19/51 Tillatelse til oppføring av garasje på Lindtjenn 31 - gnr 3 bnr 342
DS 19/52 Tillatelse til deling av Lindvollheia 56,58,60,62 - gnr 3 bnr 405
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Administrasjonsenheten

Dato:
Arkivref:

04.04.2019
2019/39-5 / 004

Saksnr
19/16
19/13
19/9
19/9
19/40
19/35

Utvalg
Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalg
Formannskapet
Kommunestyret

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

Møtedato
23.04.2019
24.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
14.05.2019
23.05.2019

Årsmelding for 2018

Formannskapets tilråding (identiske med rådmannens innstilling) til vedtak:
Årsmelding for 2018 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Eldreråd - 23.04.2019
Rådet gav rådmannen ros for årsmeldingen, og synes den var grundig og informativ.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 24.04.2019
Rådet gav rådmannen ros for årsmeldinga, og kommenterte spesielt at mennesker med
nedsatt funksjonsevne er godt ivaretatt innenfor flere enheter.
Med denne kommentaren ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 07.05.2019
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2019
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:


Kommunens samlede årsmelding for 2018 (sendt ut tidligere).

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Årsmeldingen er en rapportering på de målsettinger som kommunestyret har vedtatt i
handlingsprogram og årsplan. Årsmeldingen gir oss en vurdering av måloppnåelse og aktivitet,
og beskriver status for året som er lagt bak oss.
Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet for 2018-2021, og
den er formelt sett rådmannens årsmelding.
Årsmeldingen skal ikke vedtas av kommunestyret, men tas til etterretning.
Kontrollutvalget og de politiske organer som meldingen blir sendt til på høring, kan komme med
kommentarer og merknader til årsmeldinga.
Rådmannens vurdering/merknader:
Gjerstad kommunes årsmelding rapporterer om gjennomføring av vedtatt handlingsprogram og
årsplan. Den gir en vurdering av måloppnåelse og aktivitet, og beskriver status ved utgangen
av 2018.
Måloppnåelsen i 2018 for kommunens virksomhet har på mange felt vært god, og det har vært
arbeidet bevisst med overordnede felles mål. I den forbindelse viser rådmannen til kapitlene for
de enkelte enhetene i årsmeldingen når det gjelder tjenesteyting og drift.
Sykefraværet har beklageligvis økt med 1,19 % fra 6,05 for 2017 til 7,24 % i fjor.
Utviklingen av sykefraværet vil bli satt sterkt fokus på framover, og vi vil forsøke å holde det på
et lavest mulig nivå gjennom god og tett fraværsoppfølging i enhetene.
Gjerstad kommunes regnskap for 2018 er gjort opp med et overskudd (netto driftsresultat) på kr
4.943.000 som utgjør ca 1,68 % av sum driftsinntekter.
Rådmannen viser ellers til årsmelding og regnskap for 2018 og finner ikke grunn til å gi
ytterligere kommentarer i saksutredningen.
Melding om vedtak sendes til:
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

17.04.2019
2018/1411-5 / 210

Saksnr
19/41
19/36

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Espen Grimsland
402 03 715
espen.grimsland@gjerstad.kommune.no

Møtedato
14.05.2019
23.05.2019

Årsregnskap 2018
Formannskapets tilråding (identisk med rådmannens innstilling) til vedtak:
1. Det fremlagte driftsregnskapet for 2018, som viser et positivt netto driftsresultat på kr
4.943.371,57 og et positivt budsjettavvik (tidligere kalt regnskapsmessig mindreforbruk)
på kr 7.571.464,19 fastsettes som Gjerstad kommunes driftsregnskap for 2018
2. Kr 3.788.692,59 av det positive budsjettavviket avsettes til fond for amortisering av
premieavvik , som etter dette utgjør kr 34.546.654,34. Akkumulert premieavvik per
31.12.2018 utgjør kr 34.546.654,34, og fondet dekker følgelig forpliktelsen i sin helhet.
3. Resterende kr 3.782.771,60 av det positive budsjettavviket avsettes til disposisjonsfond,
som etter dette utgjør kr 6.358.386,29.
4. Det fremlagte investeringsregnskapet for 2018 fastsettes som Gjerstad kommunes
investeringsregnskap for 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2019
Representanten Egil Nic. Haugland (AP) ønsket en utdyping av postene lønnsutgifter, kjøp som
erstatter kommunal tjenesteproduksjon samt renteinntekter og utbytte i økonomisk oversikt
driftsregnskapet.
Spørsmålet trenger en grundigere gjennomgang, og blir besvart i førstkommende
kommunestyremøte.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:


Regnskap 2018
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Revisors beretning 2018
Revisors oppsummeringsbrev 2018
Saksprotokoll Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019

Saksopplysninger:
Regnskapet for 2018 ble avsluttet 15.02.2019 og oversendt Aust-Agder Revisjon IKS samme
dag. Revisor avga sin beretning uten merknader 11.04.2019.
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 30.04.2019, og anbefaler at Gjerstad kommunes
regnskap for 2018 godkjennes.
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

14.05.2019
2017/790-55 / Q12

Saksnr
19/37

Utvalg
Kommunestyret

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

Møtedato
23.05.2019

Kommunedelplan (KDP) for E-18 Dørdal - Grimstad. Høringsuttalelse fra Gjerstad
kommune

Rådmannens innstilling:
1. Gjerstad kommunestyre ønsker at E18 bygges ut i den foreslåtte korridoren gjennom
Gjerstad.
Kommunestyret har følgende innspill til videre planarbeid:
 Det er helt nødvendig for Gjerstad kommune å komme i gang med
reguleringsplanarbeid spesielt på strekket gjennom Brokelandsheia så snart
kommunedelplanen er vedtatt, til tross for at denne strekningen sannsynligvis vil bli
bygd ut sist. Dette begrunnes med at Brokelandsheia er Gjerstads kommunesenter,
og det er avgjørende for næringsutviklingen i kommunen at en får begrenset
båndleggingsområdet til en fast trase så snart som mulig. Gjerstad kommune ønsker
mest mulig forutsigbarhet for næringslivet, så det blir mulig å opprettholde
eksisterende næringsliv og tiltrekke nye virksomheter.
 Gjerstad kommune ønsker generelt at korridoren gjøres så smal som mulig for å
unngå uvisshet for grunneiere og næringsliv gjennom båndlegging over lengre tid.
«Dødsonen» mellom dagens E18 og ny E18 gjennom Brokelandsheia må
minimeres, dette er viktig for næringslivet i området.
 Gjerstad kommune ønsker sterkt at det etableres en tunnel forbi Abel skole, for å
bevare et best mulig nærmiljø- og turområde i tilknytning til skolen.
 For Gjerstad kommune er det viktig at det legges opp til en funksjonell kryssløsning
på Brokelandsheia, med et stort nok område for «park & ride» og plass for
kollektivtrafikk med evt tilbringertjeneste. Det må legges opp til en funksjonell og
effektiv plassering av stopp for av- og påstigning på Brokelandsheia, både for
busselskapene og deres kunder.
 Gjerstad kommune har sett på en løsning for toplanskrysset på Brokelandsheia som
ivaretar YX-stasjonen med en stor rundkjøring i stedet for to, viser til kartskisse.
Denne løsningen mener vi gir bedre adkomstmuligheter og bedre stigningsforhold
inn til næringsområdene. Det er ønskelig at denne løsningen vises i KDP.
Denne viser at korridoren kan snevres inn noe, slik at hele internveien på
Brokelandsheia øst kommer utenfor planområdet.
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I planbeskrivelsen er det beskrevet mulighet for samlokalisering av ny jernbane og
ny E18. Gjerstad kommune er svært opptatt av at dette blir ivaretatt i videre
planlegging av ny E18.
Det er ønskelig at eksisterende E18 skal fungere som avlastingsvei forbi
Brokelandsheia nord for toplanskrysset slik at en unngår at rv. 418 gjennom
nærings- og boligområdet belastes ved omkjøring. Rv 418 er også skolevei.
Gjerstad kommune ønsker at dette tas inn som et funksjonskrav i
planbestemmelsene.
Det er vist få viltpassasjer i plankartet. I planbestemmelsene pkt. 2.2.4 bør det
legges inn følgende bestemmelse: «Nødvendig antall og plassering av viltpassasjer
skal avklares i reguleringsplanen»
Det er viktig at hensyn til landbruk vurderes nøye i arbeidet med å plassere endelig
forslag til trase. Tema som viltoverganger, bruløsninger vs fyllinger og oppdeling av
store jord- og skogbrukseiendommer blir viktig.
Ny E 18 vil passere Holtefjorden og Sunde i stor høyde over vann/ jorder. Det er
derfor svært viktig at broene får en estetisk god utforming.
Gjerstad kommune vil presisere at en må ta vare på matjord til matproduksjon, der
dyrka mark blir berørt. Der bruer legges over jordbruksareal må en bruke minst
mulig brupilarer. Dette bør inn som et funksjonskrav i planbestemmelsene pkt. 2.1.3
Jordvern.
Det forutsettes at jordskiftet blir gjennomført rett etter regulering og at Nye Veier tar
denne kostnaden. Det er viktig at dette blir tatt med som et funksjonskrav i
planbestemmelsene til KDP.
Gjerstad kommune ønsker å bruke tomteområde ved/rundt Sorttjenn (Surttjern) på
Brokelandsheia øst som steinmassedeponi. Løsmasser må da i nødvendig grad
fjernes først, slik at utfylt areal kan benyttes som byggeområde
Det er mulig å legge opp til et massedeponi i Kjærringmyra.

2. Det er av stor betydning at det viktige industriområdet og næringsvirksomhetene på
Moland får en god og funksjonell adkomst/kryssløsning til ny E18. Gjerstad kommune
har derfor forståelse for og støtter at det jobbes med å finne en trase som muliggjør
dette.

Vedlegg:


Kartskisse – ny E18 Brokelandsheia kryssløsning

Saksdokumenter:
E18 Dørdal - Grimstad: interkommunalt plansamarbeid på Arendal kommunes nettside
E18 Dørdal - Grimstad: interkommunalt plansamarbeid (ekstern lenke - arendal.kommune.no)
Plandokumentene som er lagt ut består av følgende:
 Planbeskrivelse
 Planbestemmelser (PDF, 227 kB)
 Planalternativ 1 - Buråsen - Moland - Blautmyrknatten (PDF, 6 MB)
 Planalternativ 4 - Hele kryss ved Heidalen og Asdal (PDF, 3 MB)
 Plankart - kartutsnitt 1 (PDF, 9 MB)
 Plankart - kartutsnitt 2 (PDF, 9 MB)
 Plankart - kartutsnitt 3 - alternativ 1 (PDF, 9 MB)
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Plankart - kartutsnitt 3 (PDF, 9 MB)
Plankart - kartutsnitt 4 - alternativ 4 (PDF, 9 MB)
Plankart - kartutsnitt 4 (PDF, 9 MB)
Plankart - kartutsnitt 5 (PDF, 8 MB)
Plankart - kartutsnitt 6 (PDF, 8 MB)

Vedlegg til plandokumentene:




























Risiko- og sårbarhetsanalyse
Samlerapport konsekvensutredning
Silingsrapport (PDF, 3 MB)
Utredninger som grunnlag for siling (PDF, 6 MB)
Planprogram (PDF, 2 MB)
Sammenstilling varslingsinnspill
Oppsummering merknader planprogram
Geologi
Anleggsgjennomføring
Trafikkanalyse
Naturmangfold
Landskapsbilde
Kulturarv
Naturressurser
Friluftsliv by og bygdeliv
Prissatte konsekvenser
Luftforurensning
Støy
Miljøprogram
Klimabudsjett
Andre samfunnsmessige virkninger
Vannmiljø
Påvirkning på økosystemtjenester
Tilleggsutredninger ikke-prissatte konsekvenser
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (PDF, 6 MB)
Geotekniske forhold (PDF, 2 MB)
Etappevis utbygging (PDF, 2 MB)

Saksopplysninger:
Planarbeidet
Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts
motorvei. To strekninger er under utbygging og resten av strekningen er under planlegging.
Formålet med ny E18 er å binde sammen regionen, utvikle bo- og arbeidsmarkedet, sikre gode
rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.
Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med kommunene
og øvrige berørte myndigheter. Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad,
Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.
Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad
vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.
Styret består som kjent av ordførerne i de 8 kommunene som er med i plansamarbeidet.
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I høringsperioden gjennomføres informasjonsmøter i alle kommunene. I Gjerstad ble
informasjonsmøte avholdt 6.5. kl 18-20.
Høringsperioden på forslaget til kommunedelplan er fra 12. april til 28. mai. I tillegg til
kommuner, andre offentlige instanser, lag/foreninger, næringsliv etc, kan også alle andre
interesserte avgi uttalelse til planen, blant annet digitalt via Medvirkningsportalen som Nye
Veier har etablert.
Kommunestyrene har overlatt til styret å gjennomføre planprosessen, og kommunestyrene er
nå invitert til å gi sin uttalelse til planforslaget som er ute til høring.
Myndigheten til å vedta kommunedelplanen kan ikke delegeres. Hvert enkelt kommunestyre
må derfor vedta kommunedelplanen i egen kommune. Vedtatt kommunedelplan er juridisk
bindende, og skal gi overordnede føringer for den framtidige veiutbyggingen i form av
trasévalg, kryssplassering, veistandard, hensynssoner og andre rammer for arbeidet med
detaljreguleringsplan. Styret har en målsetting om at kommuneplankorridoren skal være vedtatt
i alle kommunestyrene i løpet av august 2019. Dette vil være en viktig milepæl i arbeidet med å
realisere ny E18 på strekningen Dørdal – Grimstad.
Det er utarbeidet omfattende underlagsmateriale/konsekvensanalyser i forbindelse med
kommunedelplanarbeidet. Planforslaget med planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og alle
underlagsdokumenter er tilgjengelige på linken: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18soeroest/e18-doerdal-grimstad/medvirkningsportalen/ I saksfremlegget her gjengis ikke de
faglige utredningene for valgene som er tatt, men det henvises til planbeskrivelse og øvrige
dokumenter som er lagt ut på nett.
Ved utforming av forslag til høringsuttalelse har rådmannen særlig konsentrert
tilbakemeldingene om følgende punkter av særdeles stor viktighet for Gjerstad kommune:
 Brokelandsheia, understrekningen av viktigheten av å komme i gang med
detaljregulering så snart som overhodet mulig, av hensyn til videre samfunns- og
næringsutvikling.
 Området rundt Abel skole, hvor det er sterkt ønskelig at veien blir lagt i tunnel forbi
skolen for å ta vare på et best mulig nærmiljø for barn og unge.
 Landbruk og jordvern, veien vil gå gjennom viktige landbruksområder og der dyrka mark
blir berørt må en ta vare på matjord til matproduksjon
 Vilt, det må legges opp til mange nok og velfungerende viltpassasjer
 Massedeponi, Gjerstad kommune vil her peke på noen aktuelle steder for massedeponi,
men det forutsettes at masseforvaltningsplan settes opp i nært samarbeid mellom Nye
Veier og kommunen.

Planbestemmelsene er generelt ganske vage, og bør gjøres tydeligere og mer konkrete.
Følgende gjengis her fra bestemmelsene:






Det er ikke tillatt med tiltak som kan være til hinder for planlegging og utbygging av ny
firefelts E18
Nye Veier skal gis anledning til å uttale seg før det fattes vedtak i byggesaker.
Alle bekker og elveløp langs og på tvers av veitraséen opprettholdes. Broløsninger og
kulverter med naturlig bunn skal prioriteres framfor rørkulverter. Når fiskeførende
vassdrag legges i kulvert skal de utformes slik at fisk kan passere. Ved kryssing av
gytebekker skal det være naturlig bunn.
Jordvern
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka
mark. Ved inngrep skal matjorda tas vare på slik at den kan disponeres til
jordbruksformål, på en slik måte at det ikke fører til spredning av plantesykdommer.
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Rensetiltak skal tilpasses vannforekomstenes sårbarhet. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan skal det avsettes tilstrekkelig areal for etablering av rensetiltak.
Nærmiljø
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det søkes etter løsninger som tar hensyn til
bo- og nærmiljø kvalitetene.
Tunnellengder skal optimaliseres innenfor det som er teknisk og økonomisk forsvarlig.
For løsninger med vei i dagen skal det legges vekt på støyskjerming og estetisk
utforming, jf. Estetisk veileder for Nye Veier.
Naturmiljø
Delområde hvor veilinja har nærføring til viktige naturtyper og/eller krysser prioriterte
viltpassasjer.
Verdifulle naturtyper:
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det søkes etter løsninger som unngår inngrep i
verdifulle naturtyper – det gjelder både utforming av veianlegget og midlertidige
anleggsområder. Inngrep som ikke kan unngås følges opp med skadereduserende
tiltak.
Viltpassasjer: Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal viltpassasjer utformes som en
overgang(primært) eller en undergang(sekundært). Det skal tilrettelegges for skjerming
med voller/terrengformer og vegetasjon for å gjøre passasjen så enkel og naturlig som
mulig å passere for viltet. Ved utforming av viltunderganger skal det legges til grunn
oppdatert kunnskap.
Delområde med verdifullt kulturmiljø.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det søkes etter løsninger som minimaliserer
inngrep i kulturminneobjekter og den visuelle påvirkningen av tilgrensende kulturmiljø –
det gjelder både utforming av veianlegget og midlertidige anleggsområder.
Delområdet gjelder aktuelle masselagringsområder. Det vises til krav om utarbeidelse
av masseforvaltningsplan i forbindelse med regulering.
Det skal utarbeides en masseforvaltningsplan i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.

Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar høringsuttalelse som angitt i forslag til vedtak,
og ber kommunestyret vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer før uttalelsen avgis.
Melding om vedtak sendes til:
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Fremtidig organisering av NAV i kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
Formannskapets flertallstilråding (6 stemmer) til vedtak:

Alternativ 1
Gjerstad kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing av
NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på
følgende premisser:
 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt,
herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene
forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7 virksomhetssteder og en
vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle
ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er
mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med Arendal
som vertskommune.
Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtale for NAV
Østre Agder som avklarer økonomiske forpliktelser knyttet til den nye virksomheten.
Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til sosiale ytelser til egne
innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt kommune i dag dekker til den
kommunale delen av NAV skal ikke økes for den enkelte kommune som deltar i det nye
NAV Østre Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning før den
nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en vertskommunesamarbeid
etter §20-2 i kommuneloven.
Formannskapets mindretallstilråding (1 stemme) til vedtak:
Alternativ 2
Gjerstad kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing av
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NAV-kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på følgende
premisser:
 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt,
herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene
forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 6 virksomhetssteder og en
vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle
ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er
mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder». Valg av
vertskommune avklares i forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtalen.
Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtale for NAV
Østre Agder som avklarer økonomiske forpliktelser knyttet til den nye virksomheten.
Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til sosiale ytelser til egne
innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt kommune i dag dekker til den
kommunale delen av NAV skal ikke økes for den enkelte kommune som deltar i det nye
NAV Østre Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning før den
nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en vertskommunesamarbeid
etter §20-2 i kommuneloven.

Rådmannens innstilling:

Alternativ 1
Gjerstad kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing av
NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på
følgende premisser:
 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt,
herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene
forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7 virksomhetssteder og en
vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle
ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er
mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med Arendal
som vertskommune.
Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtale for NAV
Østre Agder som avklarer økonomiske forpliktelser knyttet til den nye virksomheten.
Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til sosiale ytelser til egne
innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt kommune i dag dekker til den
kommunale delen av NAV skal ikke økes for den enkelte kommune som deltar i det nye
NAV Østre Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning før den
nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en vertskommunesamarbeid
etter §20-2 i kommuneloven.

Alternativ 2
Gjerstad kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing av
NAV-kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli på følgende
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premisser:
 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt,
herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene
forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 6 virksomhetssteder og en
vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle
ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er
mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder». Valg av
vertskommune avklares i forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtalen.
Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtale for NAV
Østre Agder som avklarer økonomiske forpliktelser knyttet til den nye virksomheten.
Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til sosiale ytelser til egne
innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt kommune i dag dekker til den
kommunale delen av NAV skal ikke økes for den enkelte kommune som deltar i det nye
NAV Østre Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning før den
nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en vertskommunesamarbeid
etter §20-2 i kommuneloven.

Saksprotokoll i Formannskapet- 14.05.2019
Ved votering ble alternativ 1 satt opp mot alternativ 2.
Alternativ 1 fikk 6 stemmer, og alternativ 2 fikk 1 stemme.

Vedlegg:




Utredningsrapport for fremtidig organisering av NAV-kontorene i Risør,
Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Åmli og Arendal kommune
Uttale fra HTV i Fagforbundet
Uttale fra ansatte i NAV

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Styret for Østre Agder regionråd drøftet i sak 47/18 orientering om organisatoriske
endringer i NAV Agder og ved lokale Nav-kontor. Der ga leder for NAV Agder Elisabeth
Blørstad og leder ved NAV Aust-Agder fram til 31.desember 2018 Hilde Høynes en
orientering om planlagte endringer NAV Agder fra årsskiftet. Herunder hvilke behov for
endring dette medfører ved lokale NAV-kontor. I møtet opplyste sekretariatsleder at
rådmennene i Østre Agder hadde anmodet NAV-ledere i de åtte kommunene om å
utrede hvilke strukturelle endringer som kan være aktuelle i Østre Agder. De redegjorde
også for grunnlaget for disse endringene som bygger på Stortingets vedtak av
Stortingsmelding 33«NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet».
Styret stilte seg bak rådmennenes ønske om å gjennomføre en utredning av
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hensiktsmessige organisatoriske grep i Østre Agder med sikte på å kunne løse nye
oppgaver ved lokale NAV-kontor når det blir aktuelt å flytte oppgaver fra regionalt NAV.
Alle kommunestyrer/bystyrer fikk informasjon om det planlagte utredningsarbeidet.
I noen kommuner, deriblant Gjerstad kommunestyre 22.11.18, sak PS 18/74, ble saken formelt
behandlet. I sak PS 18/74, ble følgende vedtatt: «Gjerstad kommunestyre godkjenner at det
iverksettes en utredning av organiseringen av NAV i Østre Agder for kommunene Arendal,
Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli».
Organisering av utredningen og mandatet for utredningsarbeidet ble vedtatt i styret 16.
november 2018, sak 77/18. Til dette møtet var det avklart at Grimstad kommune skulle
ta del i en utredning for kommunene Grimstad, Lillesand og Birkenes.
Til å styre utredningsarbeidet ble det nedsatt en gruppe med rådmennene i de
deltakende kommuner, direktør og ass. direktør i NAV Agder og to tillitsvalgte. Det ble
etablert en utredningsgruppe med en rådmann (Bo Andre Longum – Froland), NAV-lederne
i de syv kommunene og to tillitsvalgte. NAV Agder og Østre Agder regionråd
har vært sekretariat for utredningsgruppen.
Når utredningen foreligger så var forutsetningen at den skulle legges fram for styret i
Østre Agder regionråd. Etter at styret har gitt sin anbefaling oversendes saken til
kommunene for beslutning.
I samsvar med framdriftsplanen for utredningsarbeidet avga utredningsgruppen sin
rapport 7.mars 2019 til styringsgruppen. Denne følger som vedlegg. Styringsgruppen
drøftet denne i sitt møte 11.mars og 18.mars 2019. Styringsgruppen anbefaler at det
etableres en ny felles NAV-organisasjon. Det er listet opp forutsetninger knyttet til
vedtaket som ligger til grunn for at styringsgruppen har samlet seg om denne
anbefalingen.
Styringsgruppen for denne utredningen/rapporten (rådmennene i de 7 kommunene,
NAV-direktør og ass. NAV-direktør) kom med følgende innstilling den 18.03.19:
Styringsgruppa for utredning av ny organisering av NAV i Østre Agder (utenom Grimstad som
har valgt å samarbeide med Lillesand og Birkenes om felles NAV - kontor) anbefaler
partnerskapet å etablere et nytt, felles NAV - kontor for alle de 7 kommunene på følgende
premisser:


Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt,
herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7 virksomhetssteder og en
vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle ansatte
involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er mulig, å benytte
beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med Arendal som
vertskommune.
Hovedbegrunnelsen for styringsgruppas anbefaling er erkjennelsen av at for å løse våre felles
utfordringer med levekår og sysselsetting øst i det nye Agder trenger partnerskapet i NAV å
benytte alle tilgjengelige ressurser i vårt felles bolig- og arbeidsmarked.
Styret i Østre Agder regionråd behandlet saken 22.3.19.Flertallet i styret - styremedlemmene
fra Arendal (2), Risør,Gjerstad og Åmli, anbefaler kommunene å fatte beslutning om en
organisatorisk sammenslåing av NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli (7K).Styrets mindretall, styremedlemmene fra Froland og
Vegårshei, anbefaler kommunene å fatte beslutning om en organisatorisk sammenslåing av
NAV kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli (6K).
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Vedtaket bygger på følgende premisser:
«Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne lokalt,
herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med kommunene
forøvrig.
Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7/6 virksomhetssteder og en
vertskommune.
Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med alle
ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så langt det er
mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med Arendal
som vertskommune.
Et samlet styre gir sin tilslutning til hovedbegrunnelsen fra styringsgruppa som i sin
anbefaling erkjenner at for å løse våre felles utfordringer med levekår og sysselsetting
øst i det nye Agder så trenger regionen å stå samlet i et partnerskap med NAV for
sammen å kunne benytte alle tilgjengelige ressurser i vårt felles bo- og arbeidsmarked.
Et samlet styre anbefaler at ny NAV-organisering skjer fra 1/1-2020.
Det utarbeides en samarbeidsavtale for virksomheten basert på premissene i dette vedtak.
Videre skal samarbeidsavtalen avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye
virksomheten. Avtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning før den nye
virksomheten etableres.»
I kapittel 8 i utredningsrapporten foretas det en gjennomgang av hvilke tjenester utenom
minimumsløsningen som bør ligge utenfor eller innenfor NAV. «Minimumsløsning et begrep
som brukes for å beskrive de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAVkontoret. De sosiale tjenestene er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Tjenestene som
inngår i minimumsløsningen er opplysning, råd og veiledning (§17), økonomisk stønad (§§ 18
og 19), midlertidig botilbud (§27), individuell plan (§ 28) og kvalifiseringsprogrammet (§ 29).»
I punkt 8.8. i rapporten konkluderes det med at flyktningetjeneste bør ligge i NAV, det ligger
også til grunn i utredningsgruppens anbefaling og styringsgruppen har sluttet seg til denne. Når
det skal etableres et vertskommunesamarbeid, er det helt nødvendig at alle kommuner går inn
med samme tjenester i samarbeidet. Pr i dag har Gjerstad kommune organisert
flyktningetjenesten i Familiehuset, og vedtak av at denne tjenesten skal inngå i NAV vil dermed
for Gjerstad kommunes del medføre organisasjonsendring utenfor NAV.

Rådmennene i samarbeidskommunene har følgende felles vurdering:
Som det framgår av forslaget til vedtak er hovedbegrunnelsen for styringsgruppas
anbefaling erkjennelsen av at for å løse våre felles utfordringer med levekår og
sysselsetting øst i det nye Agder trenger partnerskapet i NAV å benytte alle
tilgjengelige ressurser i vårt felles bolig- og arbeidsmarked.
NAV er et partnerskapssamarbeid der stat og kommune i fellesskap har lederansvar.
Under drøftingen som har pågått i styringsgruppen har ledelsen ved NAV Agder lagt
vekt på at de ønsker og tror det blir viktig å ha en organisering av NAV i Østre del av
Agder som gir tyngde inn mot det nye Agder. Det er helt nødvendig at den løsningen
som anbefales er forankret hos begge eierne. Ledelsen av NAV Agder er tydelige i sin
anbefaling om å velge alternativet der 7 kommuner inngår, dvs. et samarbeid som
inkluderer Arendal kommune. Etter rådmennenes vurdering, er dette et viktig signal for
kommunenes valg.
For rådmennene er det viktig å oppnå maksimal kompetanse og kapasitet innenfor
NAV for at den enkelte innbygger som trenger bistand fra denne sentrale
velferdsdistributøren får optimal hjelp.
For rådmennene har det ikke vært viktig hvor ledelsen skulle legges, men fra deres side
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ligger det til grunn at vertskommunen må ha kapasitet og kompetanse som sikrer
ivaretakelse av de medarbeidere som vil omfattes av ny organisering. Rådmennene
står derfor samlet bak at Arendal kommune velges som vertskommune for 7Kalternativet.
Som det framgår av rapporten, ligger det an til at det i nåværende Vest-Agder vil bli 3
store NAV-kontor (etter vertskommunemodellen). Rådmennene er av den oppfatning at
dette er et viktig argument for at vi i østre del av det nye Agder bør gjøre det samme,
slik at vi framstår som likeverdige og konkurransedyktige i forhold til tilsvarende
virksomhet i vest.
Rådmennene er opptatt av at ledelsen av nye NAV Østre Agder må få handlingsrom til
å kunne videreutvikle virksomheten ut fra virksomhetens behov i dag og i fremtiden.
Innenfor rammen av de forutsetningene forslaget til vedtak bygger på så skal ledelse og
medarbeidere i virksomheten kunne bidra til valg av gode løsninger.
Rådmennene anbefaler at ny NAV-organisering trer i kraft fra 1/1-2020. Til grunn for
organiseringen av NAV Østre Agder skal det ligge en samarbeidsavtale som må
godkjennes av alle kommunestyrene og bystyrene høsten 2019. Denne utarbeides av
sekretariatet i Østre Agder i dialog med de syv NAV-lederne og med støtte av
jusnettverket i Arendal kommune.
En forutsetning for rådmennenes anbefaling er at hver kommune skal være ansvarlig
for utbetalingen av økonomisk sosialhjelp og eventuelle andre kommunale
støtteordninger innenfor NAV sitt ansvarsfelt. Vertskommunen har ansvar for de direkte
utgiftene med driften av felles Nav-kontor (lønn alle ansatte, reisekostnader, opplæring,
IKT og annet kontorteknisk utstyr).
En detaljert framstilling av økonomiske rettigheter og plikter for hver enkelt kommune
skal foreligge sammen med utkast til samarbeidsavtalen. Utgiftsfordelingen skal bygge
på at hver deltakende kommune i NAV Østre Agder ikke skal få økte administrative
kostnader. Betalingsmodell må bygge på denne forutsetningen. Skal NAV Østre Agder
klare forutsetningen om like høye eller lavere administrative kostnader så forutsettes
det at ny leder rekrutteres blant ledere ved ett av dagens seks kontor (Åmli har ikke
lokal NAV-leder fordi NAV-leder i Froland ivaretar denne rollen). Ambisjonen ved en
nyorganisering skal være å nytte stordriftsfordeler og nye IKT-løsninger slik at
administrasjonsutgiftene på arbeidsfeltet over tid kan reduseres.
Rådmennene ser at det ligger en utfordring knyttet overhead på 4% knyttet til
vertskommunens drift av nytt NAV Agder. For å klare denne utgiften så må
samarbeidskommunenes utgifter til slikt som IKT og lønn reduseres tilsvarende.
Rådmannsutvalget vedtok i sak 33/19 møte 11.april 2019 at det i saksgrunnlaget skulle
legges til et alternativt forslag til vedtak som ikke omfattet NAV Arendal (alternativ 2).
Det forutsettes at valg av vertskommune for denne modellen (6K) avklares i forbindelse
med utarbeidelse av samarbeidsavtalen. I dette møtet ble det ikke fattet noe vedtak
som endrer på utvalgets tidligere anbefaling av en løsning som omfatter alle de syv
kommunene.

Alternative løsninger og konsekvenser
Andre eventuelle alternativer til organisering av NAV kan m.a. være følgende:
- Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei (4K), evt med Froland i tillegg (5K).
- Nullalternativet, ingen endring, og beholde dagens struktur.
Disse alternativene vil kunne medføre at NAV Agder regionkontor ikke
overfører oppgaver og ressurser til lokalt NAV-kontor, jfr. tilbakemelding fra
NAV-direktøren.
Det finnes selvsagt også andre alternativer til samarbeid som kan være aktuelle.
Dersom det skulle bli ulike vedtak i de 7 kommunene, vil det være behov for nye runder
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for å avklare hva som kan være aktuell «vei» å gå videre.
I tillegg til rapporten vedlegges notat fra hovedtillitsvalgte i Fagforbundet datert
20.03.19 (Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør), og fra ansatte ved
NAV-kontorene i Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør jfr. e-post av 12.04.19.
Disse uttalene er oversendt NAV-direktøren for Agder fra rådmannen i Risør og i
Tvedestrand, og det er bedt om direktørens vurderinger og tilbakemelding.
Følgende tilbakemelding og vurdering er gitt fra NAV-direktøren for Agder:
«Vi har først noen generelle betraktninger fra NAV Agder:
Det er alltid viktig å lytte til de ansatte. Derfor er vi veldig tilfreds med at utredningen er
gjennomført med bred involvering og representasjon fra tillitsvalgte og ledere i arbeidsgruppen
og styringsgruppen. Når det gjelder de tillitsvalgte, er de valgt både av og blant de tillitsvalgte i
de berørte enhetene.
Utgangspunktet for utredningen er forankret i Stortingsmelding 33, der Arbeids- og
velferdsetaten og kommunal partner er bedt om å etablere nye konstellasjoner basert på et
fremtidsbilde der stadig mer komplekse utfordringer treffer NAV. Disse utfordringene skal løses
for knappere ressurser, samtidig som arbeidssøkerne og omgivelsene for øvrig blir stadig mere
digitale.
Det skjer en digital utvikling i NAV, forankret i Stortingsmelding 33. Dette skjer uavhengig av
om kommuner inngår i nye vertskommunesamarbeid eller ikke. Dette er en digital
arbeidsmessig transformasjon som må håndteres av alle enheter, uavhengig av om de er store
eller små. Håndteringen av NAVs tjenester, og betjeningen av NAVs brukere, skal
gjennomføres av NAV, uavhengig av størrelse. Stortingsmelding 33 fremholder
vertskommunesamarbeid som den anbefalte modellen for dette. Når partnerne innenfor eller i
et område vurderer mulige samarbeidsmodeller, er det viktig å se på total tjenesteleveranse i
området, videreutviklingen av denne og ikke minst: levekårsutfordringene i kommunene.
Det kan argumenteres fra enkelte hold for å bevare den ca. nåværende organiseringen,
samtidig som man kanskje kan overse betydelige levekårsutfordringer i Østre Agder.
Fra vår side – som partner og deleier i alle NAV-kontorene som utredningen omhandler – vil vi
igjen understreke vår primære holdning som også er styringsgruppens anbefaling – om å
etablere et vertskommunesamarbeid bestående av alle 7 kommuner med Arendal som
vertskontor. Vi tenker at for NAV i Agder er det viktig med et kraftfullt NAV-kontor av en slik
størrelse også i denne delen av det nye fylket.
Så til de konkrete spørsmålene:
Hvor mange stillinger er det aktuelt å overføre fra fylkesleddet til lokalt nivå i ØstreAgder? Er disse stillingene allerede overført til Grimstad/Arendal?
Ressurser og antall stillinger som eventuelt blir overført fra fylkesnivået til lokalt nivå, vil
avhenge av hvilke konstellasjoner vi får i de ulike prosessene i Agder, deriblant Østre Agder. Vi
har allerede overført noen ressurser til ulike NAV-kontor i Agder, deriblant Arendal og
Grimstad. Dette er imidlertid en pågående prosess som kommer til å fortsette i tiden fremover.
Hvor stort mener dere kontoret må være for at slike stillinger vil bli overført? Vil det
være aktuelt dersom innbyggertallet f.eks blir under 15.000?
En konstellasjon med de fire kommunene (Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad og Risør), vil
være en løsning som er betydelig bedre for innbyggerne og arbeidsgiverne i disse kommunene,
sammenlignet med dagens løsning. Dette vil gi grunnlag for å kunne jobbe bedre med
levekårsutfordringene i kommunene. For NAV Agder vil dette i utgangspunktet ikke være en
kraftfull enhet som vi kan satse på mht oppgaver for fylket.»

Rådmannens vurdering/konklusjon
Rådmannen anbefaler ut fra en samlet vurdering alternativ 1 (7K) i tråd med felles
innstilling fra rådmennene. Særlig utslagsgivende for rådmannens anbefaling er at et slikt stort
NAV-kontor vil ha tilgang til et større arbeidsmarked og ha løpende kontakt med vesentlig flere
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arbeidsgivere som arbeidssøkere i østregionen kan kobles mot. Et slikt stort NAV-kontor vil
kunne få overført stillinger fra fylkeskontoret, og ha ressurser og mulighet til forsterket innsats
for å løse de store levekårsutfordringene i regionen.
Rådmannen ser det som helt uaktuelt å velge null-alternativet, å opprettholde et enkeltstående
NAV-kontor i Gjerstad, det vil være svært negativt for arbeidssøkere og andre som trenger
hjelp fra NAV-kontoret, nå når det på alle kanter av oss bygges opp store NAV-enheter. NAVkontorene i de minste kommunene er i dag svært sårbare mht kompetanse og kapasitet.
Dersom alternativ 2 skulle bli vedtatt i tilstrekkelig antall kommuner, vil det (som NAVdirektøren påpeker i svaret ovenfor) være en løsning som er betydelig bedre for innbyggerne
og arbeidsgiverne i disse kommunene sammenlignet med dagens løsning. Det vil kunne jobbes
bedre og mer samordnet med levekårsutfordringene, men en mindre konstellasjon enn 7K vil
sannsynligvis ikke være en tilstrekkelig kraftfull enhet som det satses på mht oppgaver for NAV
i fylket.
Melding om vedtak sendes til:
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Administrasjonsenheten

Dato:
Arkivref:

07.05.2019
2018/728-15 / 076

Saksnr
19/44
19/39

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

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

Møtedato
14.05.2019
23.05.2019

Justering av retningslinjer for verneprisen for Gjerstad kommune

Formannskapets tilråding til vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til nye retningslinjer for verneprisen slik de foreligger med
følgende endring i punkt 1:
«Kommunen lyser hvert år ut Gjerstad kommunes vernepris. Prisen er på kr. 10 000,-.
Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre-Agder Sparebank.»
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til nye retningslinjer for verneprisen slik de foreligger.

Saksprotokoll i Formannskapet- 14.05.2019
Formannskapet foreslo følgende endring i punkt 1:
«Kommunen lyser hvert år ut Gjerstad kommunes vernepris. Prisen er på kr. 10 000,-.
Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre-Agder Sparebank.»
Rådmannens innstilling med forslag til endring av pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:



Vedtatte retningslinjer for verneprisen
Forslag til nye retningslinjer for verneprisen
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Saksdokumenter:


Kommunestyresak 18/54

Saksopplysninger:
Som det trolig vil være kjent ble Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio i juni i fjor tildelt AustAgder fylkeskommunes bygningsvernpris.
Samme dag bestemte Landsverk og Ciancio å gi halvparten av prisen, kr 20.000 til Gjerstad
kommune til oppstart av en egen vernepris.
Kommunestyret vedtok i møte den 27.9.18 å opprette Gjerstad kommunes vernepris.
Kommunestyret vedtok samtidig retningslinjer for prisen.
I ettertid ble også Østre Agder sparebank og Gjerstad Historielag invitert til å være deltakere i
verneprisen. Begge har takket ja til dette, og det er av den grunn også naturlig at
retningslinjene endres.
Den opprinnelige summen, minimum kr 5.000, er nå foreslått økt til kr 10.000.
Verneprisen ble delt ut for første gang i fjor på kulturkvelden. Det kom inn 4 forslag, og prisen
ble delt ut til Helge Dalen.
Rådmannens vurdering/merknader:
Det er ordfører, leder av Gjerstad Historielag, banksjef i Østre Agder sparebank og ekteparet
Landsverk/Ciancio som har blitt enige om forslag til nye retningslinjer.
Prisbeløpet deles på 3 like store deler. Kommunens andel av beløpet, ca kr 4.000. Dette må
dekkes inn ved den årlige budsjettbehandlinga.
I tillegg til selve prisbeløpet vil det komme utgifter til annonsering etc.
Rådmannen har ingen spesielle kommentarer eller merknader til saka utover dette.
Melding om vedtak sendes til:

1
2

Vedtatte retningslinjer for Gjerstad kommunes vernepris
Forslag til nye retningslinjer for verneprisen
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

23.04.2019
2019/438-2 / 026

Saksnr
19/40

Utvalg
Kommunestyret

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

Møtedato
23.05.2019

Endringer i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og
arkiv IKS som følge av sammenslåing av Agderfylkene

Rådmannens innstilling:
1. Gjerstad kommunestyre vedtar/godkjenner at Agder fylkeskommune overtar alle
eierandeler og forpliktelser i Aust-Agder museum og arkiv IKS fra tidligere eier Aust-Agder
fylkeskommune, gjeldende fra 01.01.2020.
2. Gjerstad kommunestyre vedtar vedlagte selskapsavtale og tilhørende samarbeidsavtale for
Aust-Agder museum og arkiv IKS.

Vedlegg:



Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS
Samarbeidsavtale mellom kommunene nevnt i pkt. 3 og Agder fylkeskommune om drift
av Aust-Agder museum og arkiv.

Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
I selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS er det
gjennomført endring av navn på deltakende fylkeskommune fra «Aust-Agder fylkeskommune»
til «Agder fylkeskommune». I selskapsavtalen er det innarbeidet endringer i §§ 3, 6, 8, 9 og 14.
Videre er det foretatt endring av navn i underskriftsdelen. I samarbeidsavtalen er det
innarbeidet endringer i overskriften og punktene 3 og 5. I parentesen under avtalen endres
ordlyden til: «Fylkesordfører og ordførere i kommunene nevnt i pkt. 3 undertegner avtalen».
Videre er følgende formalitet innarbeidet i selskapsavtalen: De ansatte har rett på en ekstra
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styrerepresentant når antall ansatte i virksomheten overstiger 50. Antall styrerepresentanter i
§9 2.avsnitt i selskapsavtalen endres fra 7 til 8 medlemmer.
Saken ble behandlet av styret i Aust-Agder museum og arkiv 26. februar 2019, og ble vedtatt
(styresak 07/19) fremlagt for representantskapet til behandling. Videre fattet
representantskapet i møte 4. april 2019 følgende vedtak: «Representantskapet vedtar at
korrigert selskapsavtale med tilhørende samarbeidsavtale og forslag til vedtak i de enkelte
kommuner og fylkeskommune kan fremlegges for kommunestyrer og fylkesting til endelig
vedtak.»
Endret selskapsavtale og tilhørende samarbeidsavtale følger vedlagt.
Rådmannens vurdering/merknader:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i henhold til innstilling.
Melding om vedtak sendes til: Aust-Agder museum og arkiv IKS
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Samfunnsenheten

Dato:
Arkivref:

02.05.2019
2019/354-1 / L32

Saksnr
19/37
19/41

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Astrid Haugen Gustavson
37 11 97 70
ahg@gjerstad.kommune.no

Møtedato
14.05.2019
23.05.2019

Godkjenning av ny adresseparsell i Mostad boligfelt

Formannskapets flertallstilråding (4 stemmer) til vedtak:
Gjerstad kommune vedtar ny adresseparsell i Mostad boligfelt. Parsellen starter ved Langvei
og går til ende av boligfeltet. Den nye veiparsellen gis navnet «Enghåla».
Ansvarlig for matrikkelføring i kommunen nummererer tomtene i tråd med adresseveileder.
Formannskapets mindretallstilråding (3 stemmer og identisk med rådmannens
innstilling) til vedtak:
Gjerstad kommune vedtar ny adresseparsell i Mostad boligfelt. Parsellen starter ved Langvei
og går til ende av boligfeltet. Den nye veiparsellen gis navnet «Enghola».
Ansvarlig for matrikkelføring i kommunen nummererer tomtene i tråd med adresseveileder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2019
Representanten Rune Hagestrand (H) foreslo følgende:
«Den nye veiparsellen gis navnet «Enghåla», og ikke «Enghola».»
Ved votering ble representanten Rune Hagestrand (H) sitt forslag satt opp mot rådmannen
innstilling og ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer.
Vedtak:
Gjerstad kommune vedtar ny adresseparsell i Mostad boligfelt. Parsellen starter ved Langvei
og går til ende av boligfeltet. Den nye veiparsellen gis navnet «Enghåla».
Ansvarlig for matrikkelføring i kommunen nummererer tomtene i tråd med adresseveileder.
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Vedlegg:



Kart

Saksdokumenter:






Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)
Lov om stadnavn (Stadnavneloven)
Statens Kartverk: «Adresseveileder»
Statens Kartverk: «Håndbok i adressering»

Kort resymé:
Gjerstad kommune vedtok i 2012 å innføre vegadressering for hele kommunen. Dette ble
sluttført i 2014 og satt i system. Nye regulerte områder må adresseres fortløpende.
Saksopplysninger:
Nytt boligfelt på Mostad er under opparbeidelse, og feltet må adresseres. Det er
kommunestyret som er kommunes lokale adressemyndighet. Myndighetsutøvelsen er styrt av
lov om eiendomsregistrering (Matrikkelen) og lov om stadnavn (Stadnavneloven) samt Statens
Kartverks «Adresseveileder» og «Håndbok i adressering».
Matrikkelen er det eneste offisielle register for adkomstadresser, og kommunen har ansvar for
ajourføring av matrikkelen. Veinettet i kommunen deles inn i naturlige og logiske
adresseparseller (veinavn). I Mostad boligfelt vil det være naturlig og tilstrekkelig med et
veinavn.
I forhold til veileder for adressering, bør navnet følge den lokale navnskikken, samtidig som det
bør være lett å skrive og oppfatte. Skrivemåten av adressenavnene fastsettes etter
reglene i Lov om stadnavn. Skilting skal settes opp så hurtig som mulig etter at skrivemåten er
godkjent av stedsnavntjenesten. Nummereringen foretas av matrikkelmyndigheten i
kommunen.
Rådmannens vurdering/merknader:

Kommunen har ikke solgt tomter i Mostad boligfelt enda. Valg av veinavn på ny
adresseparsell har derfor ikke vært lagt ut på høring.
I veileder for adressering står det at det er naturlig å vedta veinavn samtidig med
reguleringsplan. I dette tilfelle ble ikke det naturlig, siden kommunen kjøpte område av
privat utbygger for noen år tilbake.
Språkrådets stedsnavntjenesten anbefaler at valg av navn på nye parseller bygger på
den lokale navnetradisjon. Slik bidrar en til å bevare stedsnavn som kanskje vill gått ut
av bruk. Det lokale navnet der Mostad boligfelt er etablert er «Enghola». En har ikke
funnet noen skriftlig kilde på dette, men foretatt en tilfeldig spørrerunde av folk i
nærmiljøet.
Rådmannen vil derfor foreslå å bruke det lokale navnet «Enghola» som adresseparsell
i boligfeltet.
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Gjerstad kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Arkivref:

14.05.2019
2019/453-3 / 080

Saksnr
19/42

Utvalg
Kommunestyret

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

Møtedato
23.05.2019

Eventuelt-post i kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Gjerstad kommunestyre vedtar å innføre «spørretid» som fast siste post på sakskartet i
kommunestyret, eventuelt-posten utgår. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn skriftlig
innen 4 dager før kommunestyremøte.
Kommunestyret innfører mulighet for innbyggere til å stille spørsmål i åpen spørretime 2 ganger
årlig. Spørsmålene må sendes inn skriftlig innen 4 dager før spørretimen.

Vedlegg:


Saksdokumenter:


Saksopplysninger:
Til kommunestyremøtet 25.4.19 hadde Knut Erik Ulltveit fremmet følgende interpellasjon
«I en årrekke har kommunestyret i Gjerstad hatt eventueltposten på sakskartet.
Den er benyttet til å belyse små og store saker, av ulik karakter. Vi har opplevd at saker som er
fremmet under eventuelt posten er viktige med gode poenger, men uten at ordfører eller
rådmann er forberedt. Da blir det lite dynamikk med at vi risikerer et tilsvar som ikke står til
forventingene. Så vidt jeg vet er det svært få kommuner som praktiserer eventuelt på
sakskartet. Derfor vil jeg be ordfører om at vi får en sak i neste kommunestyremøte der vi
avvikler eventueltposten og innfører spørretime, der spørsmål er sendt inn i god tid før
kommunestyremøtet slik at rådmann eller ordfører kan forberede et svar til spørsmålsstiller.
Kan ordfører se at dette vil være riktig vei å gå for framtida?»
Ordfører besvarte interpellasjonen med at det vil foreligge sak til kommunestyret 23.5. om
dette.
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Kommunestyret vedtok i sak PS 18/68 22.11.18 revidert reglement for kommunestyret, her gis
bestemmelser for eventuelt-posten slik:
«§ 25. Eventuelt.
Enhver representant kan fremme saker som vedkommende ønsker å ta opp under posten
eventuelt. Forslag som settes frem under eventuelt kan likevel ikke avgjøres i møtet hvis
ordfører og 1/3 av kommunestyret motsetter seg dette.»
Både någjeldende og ny kommunelov sier at alle medlemmer i folkevalgte organer kan stille
spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.
De fleste kommunestyremøtene i Gjerstad har minst en sak under eventuelt-posten, og det
varierer hvorvidt spørsmålene er sendt inn på forhånd.
Det er ikke vanlig å ha eventuelt-post i kommunestyremøter, men flere kommuner praktiserer
ulike former for «spørretime» hvor spørsmålene er sendt inn på forhånd. Noen kommuner,
blant annet Risør, har «åpen spørretid» noen ganger i året hvor alle, innbyggere og
representanter, kan stille spørsmål, som er sendt inn på forhånd. Ved åpen spørretid må dette
foregå før kommunestyremøtet er formelt satt.
Et annet eksempel fra en nærliggende kommune er Tvedestrand, som har et punkt som heter
offentlig spørretime. Det er satt av 30 min umiddelbart før kommunestyret. Alle innbyggere i
kommunen kan stille spørsmål. Spørsmålene må være levert skriftlig til ordfører 7 dager før
møtet. Spørsmålet leses opp i kommunestyret av forslagstiller og besvares av den ordfører har
bestemt og det er tillatt med en replikk. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av
allmenn interesse for kommunens innbyggere. En kan ikke stille spørsmål i to påfølgende
møter. Det kan selvfølgelig ikke stilles spørsmål til saker som står på kartet. Iflg Tvedestrands
ordfører er det ingen som har benyttet ordningen i løpet av alle årene han har sittet i
kommunestyret, så man kan konstatere at muligheten benyttes i svært liten grad.
Vegårshei kommune opplyser at de hverken har eventueltpost eller spørretime i
kommunestyret.

Rådmannens vurdering/konklusjon
Rådmannen vil ikke mene så mye om denne saken, da det anses som et politisk spørsmål som
kommunestyret selv må ta stilling til.
Dersom kommunestyret vedtar å endre praksis vedrørende eventuelt-posten, må reglement for
kommunestyret endres i henhold til vedtaket. Rådmannen fremmer i så fall egen sak om
nødvendig endring i reglementet til neste kommunestyremøte.
Dersom kommunestyret ønsker å innføre åpen spørretime for alle bør det i reglementet angis
at det gjennomføres x ganger i året.
Melding om vedtak sendes til:

PS 19/43 Eventuelt:

