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1. Innledning 
Kommunebildene er sammen med kommunemøtene, viktige elementer i styringsdialogen 
mellom kommunene og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
 
Kommunebildene 
Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk 
av kommunene i våre fylker. De utformes i forbindelse med Fylkesmannens kommunebesøk i 
den aktuelle kommunen, det vil si en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunebildene 
utgjør sammen med kommunens planverk, tyngden i dialoggrunnlaget i dette besøket. 
Strukturen i dokumentet og dagsorden for kommunebesøkene ser slik ut: 

1. Innledning 
2. Planlegging og styring av kommunen  
3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon  
4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling  

 
Hvert underpunkt i denne strukturen har følgende oppbygning: 

 Fylkesmannens fokusområder - konkret for gjeldende kommune og med utgangspunkt i 
statlige forventninger og politikk, samt Fylkesmannens kjennskap til kommunen. 

 Fylkesmannens bilde av kommunen - kort oppsummert kommunens status i forhold til 
Fylkesmannens fokusområder og eventuelle andre relevante forhold. 

 Dialogpunkter - forhold hvor Fylkesmannen ønsker en dialog med kommunen. 
 
Det er viktig å understreke at Kommunebildet ikke uttømmende gjengir Fylkesmannens 
bilde av kommunen, men at Kommunebildet har fokus på forhold hvor kommunen har 
et handlingsrom eller utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. 
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2. Planlegging og styring av kommunen 
2.1. Politiske og administrative styringsverktøy  
Fylkesmannens fokusområder  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kgl. res. 2015) skal legges 
til grunn for kommunens planlegging. De tre hovedsatsingsområdene i forventningene er: 

o Gode og effektive planprosesser 
o Bærekraftig areal og samfunnsplanlegging 
o Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 Folkehelseperspektivet ivaretas i planleggingen ved å sikre trygge og helsefremmende bo- 
og oppvekstmiljøer 

 Oppfølging av regionplan Agder 2020 
 Internkontroll og kvalitetssystem. Kommunen skal i årsberetningen redegjøre for tiltak 

som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i 
virksomheten. 

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Planstrategien for 2017-2021 ble vedtatt i juni 2017. Planstrategien er et godt 
styringsdokument for kommunen, og Fylkesmannen stiller seg i hovedsak bak 
prioriteringene. 

 Kommuneplan for 2011-2023 (samfunnsdel og arealdel) ble vedtatt 18.8.2011. I henhold 
til planstrategien for 2017-2021, skal arealdelen revideres i løpet av denne perioden, og 
samfunnsdelen justeres i henhold til denne. Fylkesmannens hovedinntrykk er at 
kommunen jobber godt med planarbeidet, og vi opplever få konfliktområder. Kommunen 
bør imidlertid vurdere å foreta en mer parallell revisjon av arealdelen og samfunnsdelen. 
På denne måten vil målsettinger i samfunnsdelen kunne legges til grunn for, og gi føringer 
for ny arealdel, og ikke motsatt. 

 Kommunen benytter det web-baserte internkontrollsystemet QM+ til blant annet 
avviksmelding  
 

Dialogpunkter 

 Hvordan følger kommunen opp planstrategien? 
 Hva er status i kommunens arbeid med å sikre betryggende kontroll i virksomheten? 
 

2.2. Likestilling og inkludering 
Fylkesmannens fokusområder  

 Alle som bor i Aust-Agder og Vest-Agder skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i 
fellesskapet, uavhengig kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk og etnisitet og livssyn.  

 Arbeidet for likestilling, inkludering og mot diskriminering må sees i sammenheng med 
levekår. 

 Kommunen må sikre god kvalitet i introduksjonsprogrammet 
 

Fylkesmannens bilde av kommunen  
 Gjerstad kommune har gjennom LIM-planen forpliktet seg til å jobbe for en likestilt og 

inkluderende landsdel. Det trengs både menneskelige ressurser, god organisering og 
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tydelige prioriteringer for å nå hovedmålene som er satt for 2027. Kommunen skriver i 
handlingsprogrammet 2018-210 at det aktivt skal jobbes med tiltakene i LIM-planen. 

 Senter for likestilling og Agderforskning har lansert «Likestillingsmonitor Agder 2008-
2015». Monitoren viser status og måler endringer i praksis på ulike felter som har relevans 
for likestilling, og er derfor et redskap kommunen bør bruke i sitt arbeid med å fremme 
likestilling: 

o Det har vært en nedgang i andel kvinner i arbeidsstyrken fra 2008-2014. Høy andel 
kvinner som jobber deltid.  

o Andelen menn med høyere utdannelse er lav. For kvinner er andelen høyere enn 
for mennene, men lavere enn snittet for landet 

o Kvinneandelen i kommunestyret er på 29,4 prosent.  
 Kommunens administrasjonsutvalg fungerer som likestillingsutvalg. I kommunens 

handlingsprogram for 2018-2021 ser kommunen at utfordringene i inkluderingsarbeidet i 
stor grad er knyttet til levekårsutfordringer generelt i en kommune med høy andel 
trygdede og få med høyere utdanning.  

 Fylkesmannen gjennomført i 2015 tilsyn etter introduksjonsloven i Gjerstad kommune. 
Temaet for tilsynet var helårlig program på full tid.  
 

Dialogpunkter 

 Har kommunen kartlagt dagens situasjon for å se hvilke utforinger som gjelder i Gjerstad? 
Og er det er det iverksatt konkrete tiltak for å møte disse utfordringene?  

 Er likestillings- og mangfoldsarbeidet forankret i ledelsen, og er de ansatte involvert? 
 

2.3. Økonomi, økonomistyring og demografi  
Fylkesmannens fokusområder  

 Økonomi og økonomistyring 
 Status og planlagt utvikling i sentrale økonomiske nøkkeltall: 

o Netto driftsresultat: Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over 
tid bør utgjøre minimum 1,75 pst. for å sikre en bærekraftig økonomi. 

o Fondsreserver: Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet bør utgjøre 
minimum 5 - 10 pst. av brutto driftsinntekter. 

o Gjeldssituasjon: Fylkesmannen anbefaler at netto lånegjeld bør utgjøre maksimalt 
75 pst. av brutto driftsinntekter 

 Politisk forankring av økonomiske handlingsregler  
 KOSTRA-nøkkeltall må ha god kvalitet og bør brukes i styringsdokumentene sammen 

med andre måltall/styringsindikatorer 
 Demografisk utvikling 

 Økonomiplanen bør gjenspeile hvilke konsekvenser den forventede demografiske 
utviklingen har for planlegging og utforming av kommunens tjenestetilbud 

 Forslag til ny kommunelov legger på økonomiområdet opp til bl.a følgende endringer:  
 Strengere krav knyttet til minimumsavdrag 
 Strengere krav til innholdet i økonomiplanen 
 En plikt for kommunestyret til å fastsette finansielle måltall  
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Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Økonomi og økonomistyring 
 Status og planlagt utvikling i sentrale økonomiske nøkkeltall: 

o Netto driftsresultat: I inneværende økonomiplanperiode har kommunen budsjettert 
med et netto driftsresultat på 0.  

o Fondsreserver: Kommunen har ifølge ureviderte KOSTRA-tall for 2017 et samlet 
disposisjonsfond (inkl regnskapsmessig mindreforbruk) på 13,2 pst. av brutto 
driftsinntekter. I økonomiplanperioden budsjetterer kommunen med avsetning til 
disposisjonsfond i driftsbudsjettet på ca 3 mill. kroner. Dersom dette gjennomføres 
vil samlet saldo på disposisjonsfondet ved utgangen av 2021 være ca 14,2 pst. av 
brutto driftsinntekter. 

o Gjeldssituasjon: Ifølge ureviderte KOSTRA-tall for 2017 hadde Gjerstad 
kommune en netto lånegjeld på 97 pst. av brutto driftsinntekter. Gjerstad 
kommunes netto lånegjeld har blitt redusert betydelig fra 2015 til 2017, men er 
fortsatt høyere enn både landsgjennomsnittet (83,6 pst.) og fylkesgjennomsnittet 
(87,8 pst.). 

 Fylkesmannen har ikke registrert at kommunestyret har vedtatt noen økonomiske 
handlingsregler/finansielle måltall 

 Fylkesmannen har ikke registrert at kommunen bruker KOSTRA-tall aktivt i sine 
styringsdokumenter 

 Demografisk utvikling 
o Kommunens folketall pr 1.1.2018 er 2.467. 
o Kommunen har i gjeldende kommuneplan et mål om «å legge til rette for en 

balansert vekst i innbyggertallet gjennom bosetting av flere unge mennesker og 
familier med barn», men tallene for perioden 2013-2018 viser at kommunen hadde 
en tilbakegang på 0,7 prosent i folketallet. 

o SSB’s befolkningsfremskrivning frem til 2040 («middelalternativet») viser at 
Gjerstad er blant kommunene på Agder med lavest forventet folkevekst. Den 
største veksten er ventet i de eldste aldersgruppene (67 år og høyere). 
Fylkesmannen viser i den sammenheng til artikkelen «flere år flere muligheter» på 
regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/st
rategi_eldrepolitikk_110316.pdf. 

o Kommunen tar hensyn til den demografiske utviklingen ved planlegging av 
tjenestetilbudet i ulike sektorer 

 

Dialogpunkter 

 Hvordan skal kommunen klare å budsjettere med tilstrekkelig netto driftsresultat i årene 
som kommer? 

 Hvilke utfordringer skaper den demografiske utviklingen for kommunens planlegging og 
dimensjonering av tjenestetilbudet? 

 Er kommunen forberedt på endringene på økonomiområdet som er foreslått i forslag til ny 
kommunelov? (herunder økonomiske handlingsregler/finansielle måltall) 

 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf
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2.4. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannens fokusområder  
 Helhetlig beredskapstenking gjennom planhierarkiet, fra kommuneplan via ROS-analyse 

til kriseplan og arealplanlegging 
 Beredskapsbevissthet i alle ledd 
 Oppdatert oversikt over risikobildet i kommunen og oppdatert planverk i henhold til dette 
 Kommunens evne til å ta beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen, herunder 

tilpasning til klimaendringer 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
Gjerstad ble kåret til årets beredskapskommune i 2004. Samfunnssikkerhetarbeidet har 
alikevel ikke hatt like mye fokus hele tiden. Dette har vært et resultat av ressurssituasjonen. 
Siste tilsyn var i 2016. Det ble gitt 1 avvik og 5 merknader. Kommunen har i tiden etter 
tilsynet jobbet systematisk, målrettet og med meget god ledelsesforankring. Rådmannen har 
personlig fulgt opp store deler av arbeidet og utfordringene beskrevet i tilsynsrapporten.    
Kommunen har bl.a. lagt stor vekt på å øke sikkerhet ved store arrangementer og deltar aktivt 
i et faglig beredskapssamarbeid i Øst-regionen.  
LRS-øvelsen i 2016 ble gjennomført i Gjerstad kommune. Her deltok alle nødetetatene og et 
scenario lagt til Brokelandsheia utfordret kommunen på flere områder. Kommunen håndterte 
dette på en meget god måte og har i ettertid blitt brukt som eksempelkommune på hvordan et 
evakuerings- og pårørendesenter (EPS) bør drives sammen med Politiet. 
Kommunen er proaktiv og har alltid vært god på å håndtere kriser.  
Gjerstad kommune har tidvis utfordringer relatert til kraftig snøfall og bortfall av kraft, ekom 
og informasjon. Dette vil kunne påvirke kommunen i fremtiden ift egen robusthet og ny 
velferdsteknologi.  

 

Dialogpunkter 

 Det er 2 år siden siste beredskapstilsyn – hvordan er status før tilsyn høsten 2020? 
 Kommunen ønsker å gjennomføre en egen ROS-analyse rettet mot utviklingen på 

Brokelandsheia. Hvordan er status i dette arbeidet? 
 Er det behov for å revidere overordnet ROS – relatert til kraft, ekom, informasjon og 

velferdsteknologi? 
 Vil kommunen eventuelt samordnet dette med Fylkesmannens prosjekt på «Robusthet i 

kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi i Agder»? 
 

2.5. Interkommunalt samarbeid  
Fylkesmannens fokusområder  
 Interkommunalt samarbeid som virkemiddel for å sikre gode tjenester til alle innbyggere 

på Agder  
 Kommunereformen fortsetter også i denne stortingsperioden, som en reform basert på 

frivillighet, men uten sluttdato. Rammene for dette, inkludert fylkesmannens oppdrag, vil 
bli beskrevet i kommuneproposisjonen som legges fram medio mai. 

 
 



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, kommunebilde 2018       Gjerstad                                     
side:   

8  

Fylkesmannens bilde av kommunen  

 Gjerstad deltar aktivt i det interkommunale samarbeidet i Østre Agder, og avsluttet 
kommunereformarbeidet i forrige stortingsperiode med å markere åpenhet for videre 
dialog med Risør.  

 Gjerstad er som en liten kommune med kort avstand til mer folkerike naboer, blant de som 
vil bli mest påvirket av endringene i inntektssystemet ifbm kommunereformen. 
Kommunen er allerede før dette får virkning, bekymret for økonomi og 
folketallsutvikling. 

 Framtidige veiprosjekter på E18 og ev. jernbane, kan medføre regionforstørring som 
direkte vil påvirke utviklingsmulighetene i Gjerstad. 

 Utviklingen av Brokelandsheia som nytt tyngdepunkt i kommunen, er et tydelig og 
særegent utviklingstrekk som gir muligheter og utfordringer. 

 

Dialogpunkter 
 Hvordan tenker kommunen om utviklingen av det interkommunale samarbeidet framover? 
 Hvordan vil kommunen stille seg til ev. nye initiativ for sammenslåing med Risør alene 

eller ev flere kommuner? 
         
 

3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon 
3.1. Barnehage 
Fylkesmannens fokusområder  
 Barnehagenes oppfyllelse av pedagognormen 
 Antall barn per ansatt  
 Kommunens arbeid med tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som 

trenger ekstra støtte  
 Arbeidet mot mobbing og for et godt og trygt barnehagemiljø 
 Kommunen som lokal barnehagemyndighet med ansvar for å gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med loven 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 Barnehagene oppfyller pedagognormen i de to barnehagene 
 Barnehagene i Gjerstad har i snitt 6 barn per voksen. Voksentettheten er litt bedre i 

avdeling Alvheim enn i avdeling Renstøl 
 Gjerstad er med i prosjektet «Barn i rusfamilier – Tidlig intervensjon» utarbeidet av 

Borgestadklinikken og Kompetansesenter Rus (KoRus). Målet er at barn og unge og deres 
familier skal få et enda bedre og mer helhetlig tjenestetilbud, det skal være større fokus på 
forebygging og tidlig innsats, og bedre tverrfaglig samarbeid i kommunen. 

 Kommunen har liten kapasitet i barnehagemyndighetsrollen 
 
 Dialogpunkter 
 Hva har kommunen gjort for å påse at barnehager vil klare å oppfylle skjerpet 

pedagognorm fra 1. august og mulige endringer i krav til voksentetthet?  
 Hva er de største utfordringene ved å skape et inkluderende og godt barnehagemiljø for 

barna i Gjerstad? Hvorfor? 
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3.2. Grunnskole 
Fylkesmannens fokusområder  
 Barnekonvensjonen art 12. Barns rett til å bli hørt 
 At eleven har et trygt og godt skolemiljø. Ekstra oppmerksom på særskilt sårbare elever, 

og tilfeller der voksne på skolen krenker elever. 
 Et likeverdig tilbud til barn og unge, tidlig innsats og økt gjennomføring  
 Kvalitet i skolen og skoleeierskapet 

Fylkesmannens bilde av kommunen   
 
Skolemiljø: 
 Gjennomsnittet for trivsel i Elevundersøkelsen høsten 2017 for elevene i Gjerstad er 

høyere enn for landet, og opplevelsen av mobbing fra andre elever er også lavere enn for 
landet.   

 Elevenes rapporterer ikke om mobbing av voksne på skolene 
 
Læringsresultater:  
 Det er lavere gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2016-17 for elever i Gjerstad enn for 

landet 
 Gjennomsnitt for nasjonale prøver i lesing 5. trinn skoleåret 2017-18 er som landet. 

Fordelingen på mestringsnivå er unntatt offentlighet.  
 
Spesialundervisning: 

 Andel elever som får spesialundervisning skoleåret 2017-18 er høyere enn for landet og 
fylket. Andelen er høyest på ungdomstrinnet.  

 
Gjennomføring:  
 Andel elever og lærlinger i Gjerstad som har bestått videregående i løpet av 5 år er lavere 

enn for landet og fylket. 
 I Gjerstad er prosentandelen unge uføretrygdede høyere enn snittet for fylket og landet.   

 
Dialogpunkter 
 På hvilken måte tas elever med i saker som gjelder eget skolemiljøet? 
 Er det en felles forståelse hos skoleeier og ansatt om hvem de særlige sårbare barna i 

skolen er? 
 På hvilken måte sikrer skoleeier at elever med spesialundervisning får opplæring av 

ansatte med rett kompetanse?  
 Hvorfor er andelen som får spesialundervisning høyest på ungdomstrinnet? 
 

3.3. Barnevern 
Fylkesmannens fokusområder  
 Akuttberedskap  
 Tverrfaglig samarbeid for å sikre samordnet tilbud til utsatte grupper av barn og unge 
 Kommunens ansvar som del av et interkommunalt samarbeid 
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Fylkesmannens bilde av kommunen  

Gjerstad kommune er vertskommune for barneverntjenestene i Risør, Tvedestrand, Vegårshei 
og Åmli. Når det gjelder frister for meldingsgjennomgang og frister for undersøkelser 
gjennomføres disse, med 1 unntak i 2017, innenfor gitte frister. Akuttberedskapen er knyttet 
opp til barnevernvakta i Arendal. Tilsyn med fosterhjem ble endret med virkning fra 1.februar 
2014. Lovendringen innebar at plikten til å føre tilsyn ble lagt til kommunen og ikke 
barneverntjenesten slik det var tidligere. Kommunen kan selv bestemme hvordan tilsynet skal 
organiseres i kommunen. 

 

Dialogpunkter 

 Hvordan fungerer akuttberedskapen i kommunen? 
 Hvordan har kommunen organisert tilsyn med fosterhjem i kommunen? 
 Hvordan sikrer kommunen at andre tjenester som ivaretar oppgaver til barn og unge, har 

et samarbeid med barneverntjenesten?   
 Hvordan følger politisk og administrativ ledelse i kommunen med på arbeidet i 

barneverntjenesten?  
 

3.4. Kommunale helse- og omsorgstjenester 
Fylkesmannens fokusområder  
 Omsorg 2020  
 Habilitering /rehabilitering  
 Opptrappingsplan rus / psykisk helse 
 Legevakt, legetjenester  
  
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 
Omsorg 2020 
 Kommunen har et godt plangrunnlag 
 Gjerstad satser aktivt på lærlinger 
 Kommunen er med på felles anskaffelse av velferdsteknologi  
 Kommunen har nylig etablert ny tildelingsenhet for å sikre høy kvalitet på tildeling av 

tjenester. 
 Så vidt Fylkesmannen kjenner til, har ikke Gjerstad vedtatt bygging av nye enheter innen 

helse- og omsorg.  
 
Habilitering / rehabilitering 
 Gjerstad søkte og fikk tilskudd til styrking av rehabilitering og habilitering i 2017, og har 

søkt om nytt tilskudd i 2018 til implementering av vedtatt handlingsplan.  
 Systemtilsyn i oktober 2017 viste ett avvik, kommunen har arbeidet aktivt med å rette 

forholdene. Tilsynet er nå avsluttet.  
 Gjerstad er aktivt med i Østre Agder samarbeidet innen helse- og omsorg. Tvedestrand er 

vertskommune for nyopprettet stilling for felle psykomotorisk fysioterapeut.  
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Rus / psykisk helse 
 For Gjerstad er økningen i ramma relatert til opptrappingsplanen fra 2016 til 2018 på om 

lag kr. 480 000. I tillegg har kommunen i denne perioden mottatt tilskudd til en delvis 
dekning av utgifter til 0,5 ruskonsulent stilling. (kr. 305 000 i 2017).  

 Gjerstad kommune har ikke ansatt psykolog og har ikke søkt om tilskudd for slik i 2018.  
 Fylkesmannen er ikke kjent med at Gjerstad kommune har ansatte med brukererfaring 

eller et formalisert samarbeid med brukerorganisasjoner på feltet. 
 
Legetjeneste / legevakt 
 Det er ingen ledige plasser og over 100 innbyggere på venteliste. Det vil si at kommunen 

ikke greier å dekke etterspørselen. Gjerstad mottar ikke turnuslege. 
 

Dialogpunkter: 

 Hvordan forbereder kommunen seg på veksten i de eldste aldersgruppene, og dermed 
sannsynlig økt behov for både medisinsk faglig kompetanse i tjenestene, 
institusjonsplasser og korttids-, avlastnings- og dagaktiviteter for personer med demens?  

 Har kommunen noen kommentar til årsverksutviklingen på rus- og psykisk helsefeltet, 
herunder psykologkompetanse? 

 Hva er status for på arbeidet med brukermedvirkning i utforming av de kommunale 
tjenestetilbudene, og på rus og psykisk helse-feltet spesielt? 

 Har kommunen vurdert å utvide antall fastleger og/eller ta imot turnuslege? 
 

3.5. Sosiale tjenester og levekår 
Fylkesmannens fokusområder  
 Utvikling økonomisk sosialhjelp 
 Kvalifiseringsprogrammet 
 Barnefattigdom 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 Gjerstad har hatt en markant reduksjon i utbetalt sosialhjelp de siste år.  Fra kr. 2 680.- i 

utbetalt gjennomsnittlig stønad pr. innbygger i 2013 til kr. 1 388.- i 2016.  
Gjennomsnitt for alle Agderkommunene er kr. 945.-  i 2016. 
I aldersgruppen 18 – 24 har kommunen hatt en reduksjon i andel sosialhjelpsmottakere fra 
17,1% i 2013 til 9,0% i 2016, gjennomsnittlig stønadslengde for aldersgruppen har gått fra 
4,4 måneder til 3,1 måneder i samme periode. (kilde: Kostra) 

 Kvalifiseringsprogrammet er et av flere virkemiddel som kommunen har for å bidra til økt 
overgang fra passiv inntektssikring til arbeid og aktivitet. Kommunen har i de senere år 
etter Fylkesmannens vurdering, hatt en lav deltakelse i programmet, fra 4 i 2012 til null i 
2018. (Kilde: Statistikk divisjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet) 

 Kommunen har den 3. største uføregraden i Aust- og Vest-Agder. I Gjerstad har det vært 
en økning i antall barn som lever i husholdninger hvor inntekten etter skatt ligger under 
50% av medianinntekten (EU skala) fra 28 i 2013 til 40 i 2016.  

 
 

Dialogpunkter: 
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 Har kommunen gjort noen analyser av hvilke faktorer/forhold som har bidratt til 
reduksjon i økonomisk sosialhjelp, særlig for aldersgruppen 18-24 år?  

 Kommunens kommentarer til Fylkesmannens vurdering av at kommunen de senere år har 
hatt få deltagere i kvalifiseringsprogrammet. Vi har merket oss kommunens svar på vår 
questback og planlegger fagdager. Er det noe ytterligere Fylkesmannen kan bidra med for 
ytterligere øke rekrutteringen til programmet? 

 Selv med det strengest kriteriet for måling av fattigdom, har kommunen en økende gruppe 
barn og unge som lever i hushold med lav inntekt. Hvordan ivaretar kommunen 
barneperspektivet i sine tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV for å bidra til at 
disse barna og ungdommene sikres deltagelse og inkludering på viktige sosiale arenaer? 
 

3.6. Forebyggende tjenester 
Fylkesmannens fokusområder  

 Helsestasjon- skole og jordmortjeneste  
 Frisklivssentral 
 Ungdommens situasjon i Gjerstad 
 Agders folkehelseprogram 

 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
Helsestasjon, skole- og jordmortjeneste 

 Helsestasjonen 0-5 år fungerer godt på kapasitet og kvalitet. Kommunen fikk 
«belønningsmidler» i 2017 som har gått til å ansette en helsesøster i 40% stilling. 
Fysioterapeut har fast konsultasjon med alle barn ved fire mnd. alder. 

 I skolehelsetjenesten følges de nye nasjonale faglige retningslinjene. Det gjelder både 
barneskole og ungdomsskole. Skolehelsetjenesten ble styrket i 2017. 

 Gjerstad har ikke videregående skole. Det er forsøkt å opprette helsestasjon for ungdom 
flere ganger, og på ulike steder. Tilbudet har vært lite benyttet, fordi ungdommen går på 
skole i byene og går av bussen der de bor, ikke der helsestasjon for ungdom har vært 
etablert (muntlig meddelelse). 

 Jordmorstillingen er økt fra 20% til 33,3% stilling, Jordmor er ansatt i et interkommunalt 
samarbeid med Vegårshei og Åmli. Målet er at alle nyfødte familier skal få hjemmebesøk 
av jordmor innen 48 timer etter hjemkomst fra barsel (jf. nasjonal faglig retningslinje). 

Frisklivssentral 

 Gjerstad har ingen etablert frisklivssentral, og vi kjenner ikke til at de som har sykdommer 
innen levevane-området, har noe forebyggende tilbud i kommunen. Kommunen har ikke 
søkt midler fra Fylkesmannen til etablering av frisklivssentral de senere år. 

 Tall fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsestatistikk viser at mange fra Gjerstad som 
møter til sesjon, strever med overvekt/fedme. Se figur under. 

Ungdommens situasjon 

 Ifølge UngData-tallene fra 2016, strever 13 % av ungdomsskoleelever og elever på 1. 
trinn videregående skole, med psykiske plager i Gjerstad (plaget av 5-6 av 6 ulike 
symptomer på et depressivt stemningsleie i løpet av den siste uken). Så mange som 31 % 
svarer at de har følt seg ensomme i denne undersøkelsen, mot 19 % i resten av landet.  

Agders folkehelseprogram 
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 Gjerstad deltar i Agders folkehelseprogram på to områder: Bedre Tverrfaglig Innsats (for 
å fange opp utsatte barn og unge tidlig) og Helsefremmende barnehager og skoler. Her har 
Gjerstad et særlig fokus på å utvikle kompetansehevingsprogram for barnehager og skoler 
med fokus på relasjonskompetanse, kartlegge deltakelse av alle 3. og 4. klassinger i 
fritidsaktiviteter og ha trivselsledere i skolen 

 

Dialogpunkter: 

 Hvordan ivaretar Gjerstad kommune behovet for forebyggende tjenester hos den unge 
voksne, og voksne befolkningen jf. forekomst av levevanerelaterte problemer? 

 Hvordan planlegger Gjerstad kommune å jobbe videre med å fremme psykisk helse hos 
barn og ungdom og forebygge for flere voksne som strever med sin psykiske helse? 

 Er det gjort avtaler med kommuner der elevene går på skole for å sikre Gjerstad kommune 
sine ungdommer får tilgang til helsestasjon for ungdom (jf. forskrift om helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste § 2-1) 

 

4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling 
4.1. Arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel  
Fylkesmannens fokusområder  

 Bruk av arealplaner kontra bruk av dispensasjoner. 
 Strategi for boligbygging sett i lys av statlige retningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Jordvern, spesielt knyttet til nye boliger. 
 Reduksjon av klimagassutslippene gjennom planlegging og lokalisering 

av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester 
 Barn og unge skal sikres medvirkning i planprosessene 
 Ivaretakelse av prinsippet om universell utforming i all planlegging 
 
Fylkesmannens bilde av kommunen 

 Det er generelt få arealplaner i kommunen, noe som gjør det vanskelig å få et godt bilde 
av hvordan planarbeidet i kommunen fungerer. Vi opplever imidlertid ingen 
konfliktområder, og har en god dialog i de sakene som har vært oppe. 

 Det er også få dispensasjonssaker som oversendes for uttalelse. Kan skyldes at det er få 
saker, eller at kommunen siler ut hvilke saker som oversendes. Se veileder for dette på 
Fylkesmannens nettsider. 

 Fylkesmannen har få opplysninger om kommunens klimaarbeid. Fylkesmannen ber 
kommunen aktivt benytte utslippsstatistikken som nylig er publisert av Miljødirektoratet 
på http://www.miljostatus.no/klimagassutslipp-kommuner 

 Kommunen har så langt ikke benyttet tilskuddsordningen «Klimasats». Fylkesmannen 
mener «Klimasats»-ordningen er en god anledning for kommunen til å få gjennomført 
viktige klimaprosjekter og sende signal til innbyggerne om at kommunen tar 
klimautfordringen på alvor. Kommunen oppfordres til å benytte ordningen f.eks. til å 
styrke klimaprofilen i arealplanleggingen, gjøre kommende kommunale bygg og innkjøp 
mer klima- og energivennlige og til konkrete tiltak innen transport, f.eks. skifte ut 

http://www.miljostatus.no/klimagassutslipp-kommuner
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kommunale tjenestebiler på fossilt drivstoff til elektriske. Det gis tilskudd til etablering av 
ladestasjoner og innkjøp av el. kjøretøy (unntatt personbiler). 
 

Dialogpunkter 
 Hvordan blir barn og unge involvert i planarbeidet? 
 Hva er årsakene til at vi mottar få dispensasjonssaker for uttalelse? 
 Hvordan vil kommunen gjennom sin arealplanlegging bidra til at Norge kutter 

klimagassutslippene med minimum 40 % innen 2030? 
 

4.2. Byggesaksbehandling 
Fylkesmannens fokusområder  
 Fylkesmannen som klageinstans er opptatt av å sikre at kommunale vedtak følger reglene i 

plan- og bygningsloven. Vi er opptatt av at vedtak generelt, og dispensasjonsvedtak 
spesielt, må begrunnes i forhold til lovens krav. 

 Forholdet mellom plan og dispensasjon. Planlagt utvikling bør skje ved planrevisjon og 
ikke ved bruk av dispensasjoner. 

 Kommunen sørger for nødvendig dokumentasjon for at gebyrer er i samsvar med 
selvkostprinsippet 

Fylkesmannens bilde av kommunen  
Vi har ikke mottatt klagesaker fra kommunen på plan- og byggesaksområdet i perioden fra 
2016 og frem til i dag. Kommunen skiller seg dermed ut i forhold til de andre kommunene i 
Agder fylkene.   
 

Dialogpunkter: 
 Vi ønsker å høre om hvordan saksmengden og saks/klagesaksbehandlingen håndteres på 

dette området 
 Hvilke utfordringer har kommunen ved saksbehandling etter plan- og bygningsloven? 
 Hva er kommunens forventninger til Fylkesmannen på dette området? 
 

4.3. Miljøvern  
Fylkesmannens fokusområder  
 
 Ivaretakelse av trua og sårbare naturtyper og arter, jf. St.melding 14 (2015-2016). Vi har 

særlig fokus på våtmarksområder, kulturavhengige naturtyper og gammel skog. 
Arealutnyttelse, fremmede arter og opphør av bruk er de største truslene mot 
naturmangfoldet. 

 Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold: God områdedekning for kartlegging av viktige 
naturtyper og trua og sårbare arter, god kvalitet på områdebeskrivelser, avgrensinger og 
verdisetting i Naturbase. 

 Vern av skog. Stortinget har et mål om at 10 % av skogen i Norge skal vernes. Nær 50 % 
av arter som trues av utryddelse finnes i skog. Økt verneandel skal skje gjennom 
ordningen med frivillig vern av skog.  

 Sikring av god vannkvalitet og ivaretagelse av vassdrag. 
 Oppfølging av kommunens myndighet på forurensningsområdet, deriblant føre tilsyn med 

avløpsanlegg, forsøplingssaker mv. Forurenset grunn er prioritert tema fra 
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Miljødirektoratet i 2018, deriblant registrering og kvalitetssikring i databasen 
«Grunnforurensning». 

 Oppfølging av avfallsplaner i bygge/rivesaker (TEK 17).  
 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
 
Artsforvaltning og naturforvaltning 
 Naturtypekartleggingen i Gjerstad kommune er i hovedsak fra første generasjon. Det er 

behov for kvalitetssikring og supplerende kartlegging.  
 Flere skogverneområder i Gjerstad kommune hvor Statskog er grunneier, er nylig utvidet. 

Det er nyttig å få innspill fra kommunen i oppstartemelding og høring av slike 
verneplaner.  

 Gjerstad kommune har en rekke trua arter, herunder noen som kun finnes i Gjerstad på 
Agder. Vi får imidlertid ikke søknader om tilskudd til trua og sårbare arter fra kommunen.  

 Kommunen har mye ål. Vi får ikke søknader om fysiske tiltak i vassdrag fra kommunen, 
jf. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Vi antar imidlertid at det gjennomføres tiltak som 
krever slik tillatelse. 

 
Forurensning 
 Kommunen har arbeidet med tilsyn med avløpsanlegg. 
 Vi kjenner for øvrig lite til kommunens arbeid med forsøplings- og avfallssaker og 

forurensningssaker. 
 

Dialogpunkter: 
 Hvordan vil kommunen sikre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om naturmangfold til sin 

planlegging og saksbehandling? 
 Hvordan vil kommunen sikre at det søkes om fysiske tiltak i vassdrag iht. regelverket? 
 Hva er status for oppfølging av avløpsanlegg?  
 

4.4. Landbruk  
Fylkesmannens fokusområder  

 Kommunens arbeid for et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon i landet 
 Kommunen som statlig tilskuddsforvalter, inkl. kontroll av tilskott 
 Kommunens kapasitet og kompetanse i arbeidet med landbruk og landbruksbasert 

næringsutvikling 
 Kommunens forvaltning av arealressursene, inkl. oppdatering av kartgrunnlag (AR5) 
 Kommunens fokus på landbrukets rolle i lokal samfunns- og næringsutvikling 
Fylkesmannens bilde av kommunen  
http://kart13.skogoglandskap.no/arealressursstatistikk/xml_filer/2017/0911_arstat_2017.xml 
  
Areal og eiendom 
1,9% av arealressursene i Gjerstad er dyrka mark og innmarksbeite (jf Nibio). Av dette er ca. 
90% i aktiv drift og omsøkt gjennom produksjonstilskuddssystemet.  
Kommunen har 332 landbrukseiendommer, der 63% har både bolig og bosetting, mens det er 
23 foretak som driver aktivt jordbruk og søker produksjonstilskudd. Leiejordsprosenten er 
74,6% og økende, og gjennomsnittsstørrelsen på foretakene er 187 daa og også økende 

http://kart13.skogoglandskap.no/arealressursstatistikk/xml_filer/2017/0911_arstat_2017.xml
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Iflg Kostra har det ikke vært noen omdisponering av dyrkajord de siste årene, mens fire 
delingssøknader ble innvilget i 2017. Kommunen ser ut til å ha en klar og konsekvent politikk 
når det gjelder bruk av boplikt som virkemiddel.   
Vi minner om kommunens ansvar for kontinuerlig oppdatering av arealressurskartene (AR5) 

 
Jordbruk 
Hovedproduksjonen i Gjerstad er grovforbasert husdyrhold. Dyreholdet er for det meste storfe 
og sau, med stabil melkeproduksjon og økende kjøttproduksjon.  
Jorda brukes stort sett til grasproduksjon, unntatt 265 daa med bygg og havre, og litt areal til 
frilandsgrønnsaker 
Økologisk landbruk er et nasjonalt satsningsområde, og vi registrerer at foretak i Gjerstad har 
økologisk ammegeit, noe det ikke er mange av på Agder! 
Melkeleveransen på 635 tonn, som ligger under kommunens kvote på 725 tonn.  
Det ble slaktet tils 38 tonn kjøtt fra Gjerstad i 2017.  

 
Skogbruk 
74% av arealressursene i Gjerstad er produktiv skog. Avvirkningen er relativt stabil, om enn 
litt synkende de siste årene. I 2017 ble det avvirket 15 392 m³ til en bruttoverdi på 5 mill kr.  
Det er alltid et potensiale for mer og bedre ungskogpleie. 
Det er generelt stor aktivitet i Agder-skogene for tiden, og flaskehalsene i tømmertransporten 
blir dermed tydeligere. Kommunen oppfordres til å sikre nødvendig oppskriving/oppgradering 
av det kommunale veinettet.  

 
Næringsutvikling 
Det har vært liten etterspørsel etter «landbruksmidler» fra Gjerstad til Innovasjon Norge.  
Siden 2011 er det bare gitt midler til ett bioenergitiltak. Det er alltid potensiale for mer 
landbruksbasert næringsutvikling! På Agder nå er det mest aktivitet innen lokalmat/grønt 
reiseliv, økt bruk av tre/bioenergi, andelslandbruk og Inn på tunet-tjenester.  

 
Kommunal forvaltning – kontroll 
Fylkesmannen har et godt samarbeid med landbruksforvaltningen i kommunen, som Gjerstad 
og Risør samarbeider om. Det er viktig at det er nok ressurser til så vel administrative 
forvaltningsoppgaver som til pådriveroppgaven innen næringsutvikling. 
 
Kommunen er statlig tilskuddsforvalter. Kontroll av tilskuddsutbetalinger er en prioritert sak 
for staten. Totalt ble det utbetalt 5,8 mill. kr bare i produksjonstilskudd til foretakene i 
Gjerstad i 2017. For å opprettholde tilliten til systemet er det viktig at fellesskapets midler blir 
forvaltet på en ryddig og korrekt måte. Det er derfor avgjørende at kommunen gjennomfører 
risikobasert kontroll og oppfølging, både kontroll av 10 % av foretakene som årlig søker 
produksjonstilskudd, og ellers. Det er viktig at ledelsen støtter fagfolkene i dette arbeidet, som 
tidvis kan oppleves vanskelig. 
 
 
 
 
 
 

 Dialogpunkter 
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 Jordvern/arealforvaltning – hvordan setter kommunen disse temaene på dagsorden, også 
ut i fra nasjonale jordvernmål? Hvordan er samarbeidet mellom Landbruk og Plan i 
kommunen? 

 Kontrollarbeid – hvordan følger kommunen opp mht tid og ressurser?  
 Landbruksbasert næringsutvikling – hvordan jobber kommunen med dette? 
 Aktiviteten i skogbruket er økende, og god infrastruktur for tømmertransport er viktig. 

Har kommunen fokus på nødvendig oppskriving/oppgradering av veinettet?  
 Får kommunen den rettledningen dere trenger fra Fylkesmannen i aktuelle 

landbrukssaker? 
 

 

Lenker: 
Opplæringsvinduet: https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-
opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/ 
 

Statistikkportalen for Agder: http://regionplanagder.no/stat/index.html  

 

Vedlegg:  
1. Utvalgte nøkkeltall Nivå 1, 2015-2017, KOSTRA tall 2017 (ureviderte) 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaringsvinduet/
http://regionplanagder.no/stat/index.html
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Gjerstad Gjerstad Gjerstad
Aust-
Agder

Landet 
uten Oslo

Kostragru
ppe 02

2015 2016 2017 2017 2017 2017
Brutto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter

-1,1 0,1 3,8 1,1 2,8 2,4 3,7

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter

-3,1 -1,7 2,8 2,4 3,5 3,0 4,5

Frie inntekter i kroner per innbygger 57 371 59 393 61 882 52 374 53 601 61 141 2 489
Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter

283,5 243,5 235,6 222,0 210,4 216,5 -7,9

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter

21,8 21,3 30,1 16,1 20,7 18,8 8,8

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 107 093 109 362 111 012 58 699 61 789 72 451 1 650
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager

123 353 135 596 128 053 146 735 143 701 146 746 7 543-             

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

152 593 147 633 148 004 109 302 107 954 128 827 371

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten

2 860 2 908 3 440 2 480 2 645 3 622 532

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- 
og omsorgtjenesten

22 942 24 808 23 978 16 582 17 637 21 589 830-                

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år

4 243 5 929 5 921 4 208 3 716 3 199 8-                     

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten

10 202 9 386 11 798 10 616 10 283 11 228 2 412

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 
i kr. pr. innb

7 702 7 670 7 598 5 644 4 389 6 511 72-                  

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,0 93,6 91,2 90,9 91,8 90,5 -2,4
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning

13,4 9,7 9,4 9,2 7,9 8,5 -0,3

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

12,5 12,3 13,0 10,7 11,1 13,0 0,7

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

10,5 10,4 10,6 9,1 9,5 10,7 0,2

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år .. .. .. .. .. .. ..

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner

100,0 100,0 100,0 98,3 94,5 96,5 0,0

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på institusjon

13,2 14,7 10,0 13,4 12,6 13,4 -4,7

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innbyggerne 20-66 år

7,4 7,4 7,0 4,7 4,0 4,3 -0,4

Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år

7,6 6,2 10,4 5,8 5,0 5,7 4,2

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. 
driftsansvar per 10 000 innb

12 8 8 37 43 87 0,0

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere

40 42 43 19 21 26 1,0

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 
innbyggere

0,65 0,65 0,70 0,61 0,70 .. 0,0

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn 
i kommunal barnehage

158 606 171 165 172 252 203 422 194 970 195 169 1 087

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per 
elev

131 520 141 580 141 222 107 795 114 082 133 745 358-                

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 12,7 11,1 12,1 14,3 14,3 12,0 1,0

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner)

183 139 183 360 201 521 227 326 255 404 234 529 18 161

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass

911 188 1 548 650 1 442 300 1 109 539 1 125 303 1 055 027 106 350-        

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1)

4425 4425 4528 3325 3431 4128 103,0

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1)

7444 7444 7660 4860 3839 4354 216,0

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1)

2900 2900 3000 3076 2712 2489 100,0

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag 
til detaljreg. Kalenderdager

.. 45 .. .. .. .. ..

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom. Kalenderdager

30 14 .. .. .. .. ..

Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 79 308 91 654 105 360 146 549 146 535 86 758 13 706

Andel søknader om motorferdsel i utmark 
innvilget

100 100 .. .. .. .. ..

Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-
m-beltet langs sjø. Prosent

.. .. .. .. .. .. ..

Utvalgte nøkkeltall nivå 1 (ureviderte tall 
for 2017)

Endring 
pst.poeng/kr 

2016-2017


