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KOMMUNESTYRETS MØTE 24.10.2011 
 

PS 85/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 I GRIMSTAD KOMMUNE - 

GODKJENNING 2010/3139-104 

VEDTAK: 

Kommunestyrevalget for 2011 godkjennes 

 

PS 86/11 VALG AV VALGKOMITE 2011 - 2015 2011/2213-2 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge som valgkomité for 2011 – 2015: 

Medlem:    Varamedlem: 
Hans Antonsen (V)   Arnt Gunnar Tønnessen (V) 

Per Svenningsen (AP)  Anne Merete Holmberg (AP) 

Terje Stalleland (FrP)   Lars Erik Ødegården (FrP) 

Bjørg Engeset Eide (KrF)  Stein Gjulem (KrF) 

Johannes Kristiansen (H)  Beate Skretting Kristiansen (H) 

Tore Stalleland (SP)   Ole Martin Hodnebrog (SP) 

Anne Gurine Hegnar (SV)  Kåre Gamlemshaug (SV) 

 

PS 87/11 VALG AV FORMANNSKAP 2011 - 2015 2011/2213-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til 

formannskapet for 2011 – 2015: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

 

Hans Antonsen (V)   Felles vara V: Ole Martin Hodnebrog (SP) 

Anne Regine Mo Grimdalen (V)   Arnt Gunnar Tønnessen (V)   

Anita Grandemo (V) 

Ingrid Hamran (V) 

 

Anne Merete Holmberg (A)  Felles vara Ap:Andre Pedersen 

Per Svenningsen (A)     May Ødegård    

Rolf Ørnholt  

Andrea Røyrøy Beinset        

 

Lars Erik Ødegården (Frp)  Vara FrP:  Jan Erik Buarøy 

                                                                               Hanne Bie-Lorentzen Schultz 

                                                                             Terje Stalleland 

 

Bjørg Engeset Eide (KrF)  Vara KrF:   Stein Gjulem  

Hilde Marie Bergly  

Teodor Godtfred Teistedal 

 

Johannes Kristiansen (H)  Vara H:  Beate Skretting Kristiansen 

        Jonny Ervik 

         Halvor Ribe         

 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til 

kommuneplanutvalget for 2011 – 2015: 

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer med tillegg av Tore Stalleland (SP), Anne 

Gurine Hegnar (SV) og barnas representant. 
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Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til 

administrasjonsutvalget for 2011 – 2015: 

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer med tillegg av 3 ansattes representanter. 

 

PS 88/11 VALG AV ORDFØRER 2011 - 2015 2011/2213-4 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger som ordfører for valgperioden 2011 – 2015: 

Hans Antonsen (V) 

 

PS 89/11 VALG AV VARAORDFØRER 2011 - 2015 2011/2213-5 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger som varaordfører for valgperioden 2011 – 2015: 

Anne Merete Holmberg (AP) 

 

PS 90/11 VALG AV KONTROLLUTVALG 2011 - 2015 2011/2213-6 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og 

nestleder i kontrollutvalget for 2011 – 2015: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

Lene Langemyr (FrP – leder)  Felles vara FrP/KrF/H:  Tormod Fossnes 

Gunnar Topland (H – nestleder)       Arne Johansen 

Solveig Kleivene (KrF)      Eli Margrethe Skaiaa 

         Øystein Kjær 

         Tårån Haugstøl 

 

Dag Ommundsen (AP)  Vara:    Anne Kari Mentzoni 

         Knut Storerud 

         Anita Tordis Finstad 

         Sverre Ohrvik 

 

Øystein Haga (V)   Vara:      Christian Danielsen 

         Elsa Almås 

         Jens Christian Fjelldal 

 

PS 91/11 VALG AV TEKNISK UTVALG 2011 -2015 2011/2213-7 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og 

nestleder i teknisk utvalg for 2011 – 2015: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

Per Svenningsen (AP – leder) Felles vara AP: Tarjei Ravn 

Åse Solvik-Nilsen (AP)     Jan Ivar Olsen 

Ragnhild Knardal  

May Brit Jansen 

 

Anita Grandemo (V – nestleder) Felles vara V og SP: Rolf Hamran 

Tore Stalleland (SP)      Tore Drange 

        Ole Didrik Steensohn (SP) 

        Signy Haglund 

 

Nils Erik Henriksen  (FrP)                 Vara:       Tommy Christiansen 

                                                                                Maria Andvik 
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                                                                         Tore Fredvig Erichsen 

 

Teodor Teistedal (KrF)   Vara:      Kåre Drøsdal  

Solveig Syvertsen  

Ingvild Kjær Arnebø 

 

Beate Skretting Kristiansen  (H)        Vara:     Einar Sætra 

                                                                               Trygve Helge Nielsen 

        Sigrid Bakken  

 

PS 92/11 VALG AV OPPVEKST- OG UTDANNINGSUTVALG 2011 - 2015 2011/2213-

9 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og 

nestleder i oppvekst- og utdanningsutvalget for 2011 – 2015: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

Knut Mørland (KrF - leder)   Vara:    Kjetil Haga  

Tor Halvor Løyte  

Helga Tungesvik Raknes 

 

Jonny Ervik (H - nestleder)                Vara:     Geir Ragnar Tjemsland 

                                                                              Hege  I. Bjerke Erlandsen 

                                                                               Kirsti Senova Salvesen 

 

Hanne Bie-Lorentzen Schultz (Frp) Vara:       Jan Erik Buarøy 

                                                                              Maria Andvik 

                                                                                Bjørn Løvsland 

 

Leif Jonassen (AP)   Felles vara AP:  Torbjørn Aanesland 

Turid Wenche Thorsen Larsen  (AP)           Rita Wold 

Trude Jacobsen  

Roy Cressey 

 

Ingrid Hamran (V)   Felles vara V og SP: Anne Marie Pile  

Ole Martin Hodnebrog (SP)     Geir Nyborg 

Mari Jortveit (Sp) 

Gry Helen Fianbakken 

 

PS 93/11 VALG AV HELSE- OG SOSIALUTVALG 2011 - 2015 2011/2213-10 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og 

nestleder i helse- og sosialutvalget for 2011 – 2015: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

Terje Stalleland (FrP - leder)       Vara:       Tommy Christiansen 

                                                                                Maria Andvik 

                                                                                Finn Martin Furholt 

 

Ørnulf Stensvand (H – nestleder) Vara:    Therese Skretting 

        Sigrid Bakken 

        Trygve Helge Nilsen  

 

Hilde Marie Bergly (KrF)  Vara:    Johan Olaf Tønnevold 
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        Jan-Gordon Tobiassen 

        Irene Margrethe Aashamar 

 

Rolf Ørnholt (AP)   Felles vara for AP:  Anne Førde Ekra 

May Ødegård (AP)      Frank Westberg 

        Anita Tordis Finstad 

        Øyvind Gabrielsen 

 

Anne Midtlien (V)   Felles vara for V: Anne A. Steensohn (SP) 

Arne Kristian Ekra (V)     Kristin Brændeland (V) 

        Vivi Haavik Tønnessen (V) 

Åsa Syse (V) 

 

PS 94/11 VALG AV KULTUR- OG MILJØUTVALG 2011 - 2015 2011/2213-8 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og 

nestleder i kultur- og miljøutvalget: 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

Arnt Gunnar Tønnessen (V – leder) Felles vara V og SP: Unni Storm-Johansen Nordahl 

Signe Heldal Risholt (SP)     Kjetil Nyjordet 

        Kjersti Rørmoen (SP) 

        Jarle Bjørklund  

 

Åse Louise I. Egge (AP – nestleder) Felles vara for AP:  Andrea Røyrøy Beinset 

Rafik Ben A. Lajili      Mohamed Baqer Altamimi 

        Sigmund Spjelkavik 

        Brit Eskedal 

 

Rita Lundemo (FrP)   Vara:    Jan Erik Buarøy 

        Maria Andvik 

        Bjørn Løvsland 

 

Stein Gjulem (KrF)   Vara:    Karl-Johan Kjøde 

        Gunnar Høyland Syvertsen 

        Karoline Kleivene 

 

Per Atle Berg (H)   Vara:    Emil R. T. Schieldrop 

        Vigdis Nyli 

        Lisbeth Udjus 

 

PS 95/11 VALG AV LANDBRUKSNEMND 2011 - 2015 2011/2213-12 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og 

nestleder i landbruksnemnda for 2011 – 2015. 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

John Gaute Lunden (SP - leder) Felles vara SP/SV: Vagn Kristensen (V) 

Anne Gurine Hegnar (SV)     Ole Didrik Steensohn (Sp) 

        Magne Våge (V) 

        Kjersti Rørmoen (Sp) 

 

Brit Eskedal (AP - nestleder): Vara:    Sigmund Spjelkavik 

        Olav Stiansen 
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        Anne Førde Ekra 

 

Øystein Møretrø (FrP)  Felles vara FrP/H:  Arnstein Øyslebø (KrF) 

Knut Eskedal (H)                Katrine Hesnes Jarnes 

        Rita Lundemo 

        John Helge Jåvold  

 

PS 96/11 VALG TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS) FYLKESMØTE 

2011 - 2015 2011/2213-13 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende som Grimstad kommunes representanter og 

vararepresentanter til Fylkesmøte i Kommunenes Sentralforbund (KS) for valgperioden 2011 

– 2015: 

 

Representant:    Vararepresentant: 
Ordfører     Arnt Gunnar Tønnessen 

Varaordfører     Per Svenningsen 

Beate Skretting Kristiansen   Halvor Ribe 

 

PS 97/11 VALG AV MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I AGDER 

RENOVASJON 2011 - 2015 2011/2213-14 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og personlige varamedlemmer 

til representantskapet i Agder Renovasjon for valgperioden 2011 – 2015: 

Medlem:   Personlig vara: 
Ordfører   Anne Regine Mo Grimdalen 

Varaordfører   Per Svenningsen 

Synnøve Jomås  Terje Stalleland 

 

PS 98/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL EIERMØTE I AGDER ENERGI AS 

2011 - 2015 2011/2213-15 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende representanter og vararepresentanter til 

eiermøte i Agder Energi AS for valgperioden 2011 – 2015: 

 

Representanter:    Vararepresentanter: 
Ordfører     Varaordfører 

Halvor Ribe     Beate Skretting Kristiansen 

 

PS 99/11 Midlertidig endring av delegasjonsreglement 2011/3175-1 

VEDTAK: 

Tjenesteutvalgets myndighet etter gjeldende delegasjonsreglement punkt 6 overføres til 

Oppvekst– og utdanningsutvalget.  

Helse- og sosialutvalget gis myndighet til å avgjøre alle saker vedrørende helse og 

sosialtjenestens ansvarsområder, som det er lov til å delegere og som ikke er delegert direkte 

til rådmannen, eller andre organer.  

Kultursakene i Formannskapet overføres til Kulturutvalget.  

Gjeldende delegering til rådmannen i delegasjonsreglementet del C videreføres.  

Endringene trer i kraft straks.   
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KOMMUNESTYRETS MØTE 21.11.2011 
 

PS 100/11 TILSTANDSRAPPORT FOR GRIMSTADSKOLEN 2011 2010/2469-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Tilstandsrapport for Grimstadskolen 2011 til etterretning. 

Kommunestyret ber rådmannen til temamøtet om skole, utarbeide en rapport som viser status 

for alle skolene og for hver enkelt skole med hensyn til resultatene av nasjonale prøver, 

brukerundersøkelsen og målene som er vedtatt for Grimstadskolen. 

Rapporten bør også inneholde hvilke tiltak som er satt i verk i kommunen og på den enkelte 

skole der det er avvik fra de målene som er satt. 

 

PS 101/11 E18 VINDPARK AS - HØRINGUTTALELSE TIL OPPSTART 

KONSEKVENSUTREDNING 2011/2305-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til forhåndsmelding om 

planlegging og bygging av vindkraftverk med følgende endringer: 

 

Under ”Landskap og opplevelsesverdi” tilføyes: 

Tysskilen, Nørholm og Støle tilføyes som visualiseringspunkt. Det bør visualiseres virkning 

av klipping av lys ved solnedgang, for eksempel fra Støle.  

 

Under ”Støy og skyggekast” tilføyes: 

Det må registreres hvor mange boliger som ligger i en avstand innenfor 2 km fra planlagte 

vindmøller og beregnes støypåvirkning for disse. Det må spesielt vurderes helseplager og 

eventuelle andre negative virkninger av lavfrekvent støy. 

 

Under ”Dyre- og fugleliv” tilføyes: 

Det må utredes hvilken påvirkning støy fra vindmøller har på dyre- og fugleliv. 

 

Under ”Friluftsliv og ferdsel” tilføyes: 

Det må utredes hvordan vindmøller vil påvirke friluftsliv og reiseliv langs kysten. 

 

Under ”Annen arealbruk” tilføyes før siste setning: 

Området er utpekt som det viktigste området for ny næringsetablering i Grimstad, og det er 

avgjørende for Grimstad at ny næringsvirksomhet kan lokaliseres i dette området. 

 

Grimstad kommune er kjent med en rekke alvorlige uhell og havari med store vindmøller. 

(Jfr. www.e18-vindpark.no) 

Kommunen ber om en grundig risiko- og sikkerhetsvurdering med spesielt fokus på 

vindmølleparkens nærhet til E18, bebyggelse og Omre næringsområde. 

 

PS 102/11 Salg av tomt til Stine Sofies Stiftelse - Mestringssenter 2011/3121-1 

VEDTAK: 

Det selges areal til Stines Sofies Stiftelse for etablering av mestringssenter i Østerhus. 

Administrasjonen gis nødvendige fullmakter i forhold til evt. deling av areal og opsjon. Pris 

og øvrige betingelser som nevnt legges til grunn ved salg. 

 

PS 103/11 ENDRING REGULERINGSPLAN - FEVIKTOPPEN - FEVIK SKOLE - 2. 

GANGSBEHANDLING - Jfr. 09/345 2010/188-58 

VEDTAK: 

http://www.e18-vindpark.no/
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Kommunestyret vedtar jfr PBL § 12-11, revidert forslag til detaljregulering ”Fevik skole”, 

med plankart datert 21.02.11, sist revidert 19.10.11 med tilhørende bestemmelser datert 

21.01.11, sist revidert 20.10.11 og planbeskrivelse datert 22.03.11, med følgende tillegg: 

Veiene Trålumgården – Skoleveien mellom fylkesvei 420 og Sømsveien reguleres til offentlig 

gang- og sykkelvei. Kjøring tillatt kun til eiendommene. 

 

PS 104/11 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HAUSLANDSSANDEN - 2. GANGS 

BEHANDLING I TEKNISK UTVALG - SLUTTBEHANDLING I 

KOMMUNESTYRET 2010/902-39 

VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret Reguleringsplan for del 

av Hauslandssanden, sist datert 6.10.11. 

Som vilkår settes at: 

Det forutsettes at det foreligger avtale om veirett. 

 

PS 105/11 GODKJENNING AV MØTEPLAN 2012 2010/504-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter 2012 med følgende 

endring: 

Kommunestyrets møtedag forblir mandag. 

 

PS 106/11 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 

2011 - 2015 2011/2213-18 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyret vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til 

eldrerådet for valgperioden 2011 – 2015: 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 

Bjørg Eide (formannskapet )   Anne Merete Holmberg (A)) 

Helse- og sosialutvalget velger en av sine som medlem og en som vara. 

Alderspensjonister (eldrerådet velger selv leder og nestleder blant disse): 

Gunnar Edvard Gundersen   Synnøve Jomås 

Gerd Stalleland    Carl Udjus 

Ernst Gunnar Pedersen   Ellen Olsen 

Frank Westberg    Kari Mjåland 

Karen Marie Bjellerås   Else Mollestad 

 

PS 107/11 VALG AV DIVERSE STYRER, NEMNDER, RÅD OG UTVALG 2011 - 2015 

2011/2213-19 

VEDTAK: 

 

AGDER RENOVASJON: 

Valget i kommunestyrets møte 24.10.2011 av Per Svenningsen som vararepresentant til 

representantskapet i Agder Renovasjon ble enstemmig endret til Andre Pedersen. 

 

ARBEIDSMILJØUTVALGET: 

Kommunestyret vedtok med 18 stemmer (1 SP, 5 H, 6 FrP og 6 V) at arbeidsmiljøutvalget 

bare består av administrasjonen på arbeidsgiversiden. 

 

OVERSKATTETAKSTNEMND: 

Medlemmer:      Felles varamedlemmer: 

Anne Merete Holmberg (AP)    Anne Gurine Hegnar (SV) 

Nils Vidar Johanssen (FrP)    Hans Sønderland (H) 
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Vigdis Nyli (H)      Øystein Kjær (KrF) 

Kåre Henry Drøsdal (KrF)    Åse Solvik Nilsen (AP) 

Anne Regine Mo Grimdalen (V) 

Nils Martin Olsbu (SP) 

 

OVERFORMYNDERIET: 

Funksjonstiden for nåværende medlemmer og varamedlemmer forlenges fram til det tidspunkt 

staten ved Fylkesmannen overtar oppgavene (ventes i løpet av 2012).    

 

FORLIKSRÅDET (tiltrer 1.1.2013): 

Medlemmer:      Personlige varamedlemmer: 

Arild Morvik (H) – leder    Ørnulf Stensvand (H) 

Rita Wold (AP)     Anne Førde Ekra (AP) 

Tommy Christiansen (FrP)    Gunnstein Vetrhus (KrF) 

 

MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET: 

Teodor Teistedal (KrF)  

Karl Stalleland (SP) 

Trude Jakobsen (AP) 

 

STYRET FOR BIVA AS (velges på generalforsamling våren 1. halvår 2012: 

Medlem:      Varamedlem: 

Elisabeth Kjellevold Pfaff (FrP)   Rolf Hamran (V) 

 

HEIMEVERNSNEMND: 

Medlemmer:      Personlige varamedlemmer: 

Gunnar Topland     Therese Skretting 

Jarle Christiansen     Per Svenningsen 

 

KIRKELIG FELLESRÅD: 

Medlem:      Varamedlem: 

Ole Martin Hodnebrog (Sp)    Arnt Gunnar Tønnessen (V) 

 

FORHANDLINGSUTVALGET: 

Medlemmer:      Personlige varamedlemmer: 

Ordfører      Anne Mo Grimdalen 

Varaordfører      Per Svenningsen 

Johannes Kristiansen     Bjørg Engeset Eide 

 

PS 108/11 Forskrift om slamtømming i Grimstad kommune 2010/3472-5 

VEDTAK: 

”Slamforskrift i Grimstad kommune” vedtas med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30 2. og 3. ledd og § 34. 

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2012. 

 

PS 109/11 SEKRETARIATSFUNKSJONEN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 

ÅRENE 2012 OG 2013 2010/363-77 

VEDTAK: 

Det inngås avtale med Aust-Agder fylkesrevisjon som kontrollutvalgets sekretær for årene 

2012 og 2013. 
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PS 110/11 GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE - Reglement for godtgjørelse og 

utgiftsdekning for folkevalgte i Grimstad kommune 2011/2213-37 

Alternativ (ny) modell for godtgjørelse for folkevalgte vedtas med følgende tillegg:  

Det gis møtegodtgjørelse for hvert møte hvis personidentiske utvalg har møte av en viss 

lengde på samme dag. 

Møtegodtgjørelsen til stemmestyrene økes til kommunestyrets godtgjøring. 

Møtegodtgjørelsen til landbruksnemnda, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne økes til halvparten av kommunestyrets godtgjøring. 

Endringen iverksettes fra og med 24.10.2011. 

 

PS 111/11 Kunstgress Landvik stadion 2011/3437-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til neste kommunestyremøte med en endelig 

vurdering av den skissen som er fremlagt av Imås idrettslag. 

Kommunestyret ber rådmannen innhente en ny kostnadskalkyle for kunstgressbane på 

Landvik som er i samsvar med reguleringsplanen som er under arbeid.  

 

PS 112/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 19.12.2011 
 

PS 113/11 3. KVARTALSRAPPORT 2011/1543-5 

VEDTAK: 

1. Kvartalsrapporten tas til etterretning. 

 

2. Det gjennomføres budsjettendringer i driftsbudsjettet: 

Økte utgiftene til rusomsorgen – Sosial og barnevern med 2.000.000,- kroner 

Øke utgiftene til økonomisk sosialhjelp – NAV Grimstad med 2.000.000,- kroner 

Økte rammetilskuddet med 4.000.000 kroner 

 

3. Det gjennomføres budsjettreduksjoner i investeringsbudsjettet, summen av endringene 

reduserer finansieringen: 

69707 Landvik bo og omsorgsenter reduseres med 13,8 mill kroner  

69718 6 omsorgsboliger PU, Landviktun reduseres med 2, 4 mill kroner  

69722 Rehabilitering Langemyr skole reduseres med 3,0 mill kroner  

69071 Fevik skole - skolepakke 2 reduseres med 1,08 mill kroner  

69077 Landvik skole - økt skolekapasitet reduseres med 12,8 mill kroner  

69078 Flerbrukshall på Landvik reduseres med 3,35 mill kroner  

6961003 Nødstrøm til sykehjem reduseres med 1,0 mill kroner  

6981001 Landvik kunstgressbane reduseres med 4, 55 mill kroner  

6851001 Trafikksikkerhetstiltak reduseres med 0,35 mill kroner  

6851003 Fornye brygge Torskeholmen øst reduseres med 0,15 mill kroner  

6851004 Utvidelse av park.plass Holvika småbåthavn reduseres med 1,5 mill kroner  

6851005 Rehabilitering av kai på Torskeholmen reduseres med 1,5 mill kroner  

6801102 Bytte CO sensorere Groos Renseanlegg  reduseres med 0,25 mill kroner  

6801103 Ristgodshåndtering Groos Renseanlegg  reduseres med 0,6 mill kroner  

6801104 Moåsen – trykkforsterker reduseres med 0,7 mill kroner  
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PS 114/11 Budsjett 2012 - Handlingsprogram 2012-2015 2011/3449-1 

VEDTAK: 

 
1. SKATTØRE 2012 

Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2011). 

 

2. EIENDOMSSKATT 2012 

 

a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til: 

7‰ for boliger og fritidseiendommer av takstverdien i 2012. 

7‰ for verker og bruk og næringseiendommer av takstverdien i 2012. 

 

b) Kommunestyret vedtar å øke grunnlaget for beregning av eiendomsskatten med 10% av 

takstverdien for den enkelte eiendom (kontormessig oppjustering eiendomsskattegrunnlaget). 

 

3. KOMMUNALE TILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGER FOR 2012 

 

I henhold til forskrift om likeverdig behandling §5, 4.ledd vedtas følgende årlige kommunale 

tilskuddsatser til private barnehager for 2012 ( hele barnehageplasser): 

- Små barn (0-3 år) 162.078,- kroner per år 

- Store barn (4-6 år)   78.101,- kroner per år 

 

Øvrige pliktige tilskudd følger nasjonale satser. 

 

4. BETALING FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 01.01. 2012 

 

a) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2012 øker med 1,5 % dersom annet ikke 

framkommer av budsjettforslaget. 

b) Gebyr for vann reduseres med 6,8%. 

c) Gebyr for avløp reduseres med 5,2 %. 

d) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke. 

e) Renovasjonsavgiften endres ikke. 

f) Avgiften for slamrenovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam) økes 

med 56%. 

g) Feieravgiften reduseres med 34,4% . 

h) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i forhold 

til statens regelverk for maksimalpriser. Betalingssatsene i 2012 blir som i 2009, 

2010, 2011 og iht. tabell side 17 i budsjettforslaget. 

i) Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar med 

konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. satsreglement. 

j) Parkeringsavgiften øker med 4 kroner fra 11 kr til 15 kroner per time på Terje Vigensbrygge og 

med 2 kroner fra 6 kroner til 8 kroner per time i Kulturhuskjelleren.  

 

5. INVESTERINGER I 2012 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å 

VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT 

a) Det bevilges 6,55 mill kr til ferdigstillelse av boligfelt i Homborsund 

b) Det bevilges 5,15 mill kroner til utvikling av tomter i Sauehaven – Myråsen 

c) Det bevilges 4,126 mill kroner til grunnerverv ved Feviktun 

d) Det bevilges 0,5 mill kroner til kombinert bil til Brannvesenet  

e) Det bevilges 0,35 mill kroner til skjæreslukker til Brannvesenet  

f) Det bevilges 4,0 mill kroner til Enøk-tiltak 

g) Det bevilges 1,32 mill kroner til hjullaster  

h) Det bevilges 13,0 mill kroner til kjøp og rehabilitering av tidligere Frivoll VGS 

i) Det bevilges 1,0 mill kroner til reguleringsplaner for boligområder 



  Side 12  

 

j) Det bevilges 2,95 mill kroner til rehabilitering av bolig på Berge Gård 

k) Det bevilges 15,77 mill kr til handlingsprogram for vann. 

l) Det bevilges 9,75 mill kr til handlingsprogram for avløp. 

m) Det bevilges 0,495 mill kr til handlingsprogram for renovasjon 

n) Det bevilges 0,15 mill kr til forning av brygge øst for Torskeholmen (Havn) 

o) Det bevilges 0,75 mill kr til utvidelse av parkeringsplass ved Holvika småbåthavn (Havn). 

p) Det bevilges 2,0 mill kr til oppretting av Ibsenhuset. 

q) Det bevilges1,5 mill kr til gjennomføring av gjenstående vei reguleringsplan Grømheia. 

r) Det bevilges 11,5 mill kr til parkering i fjell. 

 

6. INVESTERINGER I 2012 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å 

VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT 

a) Det bevilges 2,0 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP. 

b) Det bevilges 0,215 mill kr til håndholdte PCer til helsesektoren 

c) Det bevilges 18,95 mill kr til Landviktun - 16 omsorgsboliger 

d) Det bevilges 9,18 mill kr til Boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne på Landvik 

e) Det bevilges 1,0 mill kr til nødstrøm til sykehjem 

f) Det bevilges 5,0 mill kr. til opprusting/rehabilitering av Langemyr skole. 
g) Det bevilges 90,0 mill kr til økt skolekapasitet for ny Fevik skole. 

h) Det bevilges 6,58 mill kr til økt skolekapasitet på Landvik. 

i) Det bevilges 8,0 mill kr til kunstgressbane i Landvik 

j) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder. 

k) Det bevilges 1,904 mill kroner til fornying av PCer i skolen 

l) Det bevilges 0,1 mill kroner til kjøp av leaset bil til Berge Gård 

m) Det bevilges 0,2 mill kroner til ny gulvvasker i Holvikahallen 

n) Det bevilges 0,1 mill kroner til søppelbu ved Hausland barnehage 

o) Det bevilges 0,373 mill kroner til aktivitetsbinge ved Fjære barneskole 

p) Det bevilges 0,2 mill kroner til kjøp av brakke ved Frivoll skole 

q) Det bevilges 0,3 mill kroner til skjøtsels- og bevaringsplan for kirkegårder 

r) Det bevilges 1,5 mill kroner til nytt orgel i Landvik kirke 

s) Det bevilges 3,5 mill kroner til kjøp av Dømmesmoen. 

 

7. FINANSIERING AV INVESTERINGER 

Investeringsprogram i henhold til pkt 5 og 6 finansieres med lån, egenkapital og tilskudd i 

samsvar med budsjettforslaget. 

 

8. STARTLÅN I HUSBANKEN I 2012 

Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner. 

 

9. ÅRSBUDSJETT 2012 

Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2012 for Grimstad kommune inklusiv havn, som foreslått av 

rådmannen i budsjettforslag av 11.11.2011, med de endringer som ble gjort av kommunestyret i 

punkt 11. 

 

10. HANDLINGSPROGRAM 2012 – 2015 

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2012-2015 som foreslått av rådmannen i forslag  

av 11.11.2011, med de endringer som ble gjort av kommunestyret i punkt 11. 

Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og tjenester i 

perioden. 

 

11. ENDRINGER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET: 

 

(alle tall i tusen kroner) 2012 2013 2014 2015 

Økte inntekter/redusert utgifter 
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Overføring til Kirkelig fellesråd justeres for pris- og 
lønnsvekst også 2014, forslag om frys i 2014 endres, økt 
utgift inkl konsekvens for andre trossamfunn 

  
513 513 

Andel av bevilgning på ca. 22 mill som omdisponeres til 
forsøk med forebygging arbeid hvis erfaringene med 
samhandlingsreformen pr. 1.7 gir grunnlag for det, 
reduseres fra 500 til 300.000. Omdisponering til 
jordmorstilling (190) uendret.  200 200 200 200 

Økte utgifter 
    Andel av bevilgning på ca. 22 mill som omdisponeres til 

forsøk med forebygging arbeid hvis erfaringene med 
samhandlingsreformen pr. 1.7 gir grunnlag for det, 
reduseres fra 500 til 300.000. Omdisponering til 
jordmorstilling (190) uendret.  -200 -200 -200 -200 

Styrket skolehelsetjeneste 200 200 200 200 

Samlet utgiftsøkning 200 200 713 713 

Oppdatert konsekvens av alle forslag fra Ap/V/Sp/SV i 
budsjett for 2012, sammenlignet med rådmannens 
forslag: 498 55 2635 699 

INVESTERINGER 
    Investering ovner Eide kirke er dekket av annen post, 

bevilgning omdisponeres til fornyelse maskinpark 
    Investering orgel Fjære kirke flyttes til 2013 (som 

rådmannens forslag) 
 

1500 
 

-1500 

Bruttobevilgning Landvik kunstgressbane økes fra 4,550 
mill til nytt kostnadsanslag ca 8 mill 3550 

   (endret konsekvens driftsbudsjett er ikke beregnet - antas 
å være moderat) 

    

     OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG 
    FORMANNSKAPETS INNSTILLING OG NYE FORSLAG FRA 

AP/V/SP/SV 
    DRIFT (alle tall i tusen kroner) 2012 2013 2014 2015 

Økte inntekter 
    Forventet årlig utbytte Agder Energi settes til 600 mill/år 

(øker med 100) 3000 3000 3000 3000 

Nytt og mer rettferdig takstgrunnlag for eiendomsskatt, 
tar i bruk statens ligningsverdi for boliger (innrapportert 
av folk selv i 2010), forutsatt at Stortinget i 2012 
godkjenner bruk av statens ligningsverdi i kommunal 
taksering 

  
10000 10000 

Forventet eksterne leieinntekter Dømmesmoen (UiA og 
andre) 250 500 500 500 

Reduserte utgifter 
    Idrettsmillionen stopper på 1,1 mill 100 200 300 400 
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Utsatt åpning av nye PU-boliger Landvik  fra 1. juni til 1. 
september 450 

   Ca 25%-kutt i bruken av eksterne konsulenttjenester (halv 
virkning 2012, ses i smh med tiltak kompetanseheving 
egne medarbeidere) 500 1000 1000 1000 

Helsestasjon og familiesenter flytter til Dømmesmoen, 
spart leie Odden 

 
1300 1300 1300 

Av bevilgning på ca 22 mill til samhandlingsreformen 
omdisponeres mindre del (190) til økt stillingsandel 
jordmor og forsøk med forebygging (300). Forsøk 
iverksettes bare hvis erfaring med reformen pr.1.7 gir 
grunnlag for det. 490 490 490 490 

Fokus på konsolidering og effekt av foretatte 
investeringer i felles IKT-prosjekter med Arendal, Froland 
og Aust-Agder FK, nye investeringer halveres i 2012 og 
2013 1500 1500 

  Driftskonsekvenser investering 
    Redusert ramme Fevik skole med 10 millioner kroner  0 200 600 600 

Andre investerings-endringer (se egen oversikt) 168 -250 30 -6 

SUM ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 6458 7940 17220 17284 

ØKTE UTGIFTER 
    Helse og sosial-området 
    Jordmorstilling økes fra 60 til 100%, finansieres med 

midler fra samhandlingsreformen 190 190 190 190 

Forsøk med forebygging, samhandlingsreformen, 
vurderes pr. 1.7, iverksettes bare hvis erfaring 1. halvår gir 
grunnlag 300 300 300 300 

Skolehelsetjenesten styrkes 200 200 200 200 

Økt bemanning natt hjemmetjenesten 1100 1100 1100 1100 

Kultur- og oppvekstområdet 
    Økning skole, slik det med fri ramme i rådmannens forslag 

for 2012 (800) og økning her tilsvarer 5 nye lærerårsverk i 
2012, og deretter 15 nye fordelt på årene 2013 - 2015 (4,6 
og 5). OBS: Kommer i tillegg til økning på 4,6 og 8 mill 
2012-14 i rådmannens forslag. Rettes særlig mot de første 
fire skoleårene. 1700 1700 3200 5200 

Kulturskoleprisen settes ned med 200 kr pr halvår i 2012, 
og deretter med nye 100/halvår i 2014 150 150 225 225 

Det innføres et kulturkort som gir fri adgang til betalte 
fritidsaktiviteter for barn med foreldre som har dårlig råd. 
Administreres sammen med NAV og med bidrag fra lag og 
foreninger 50 100 100 100 

Nytt bibliotek (ca 2000 m2, nøktern standard) Foreløpig 
avsetning. Innlagt kostnad tilsvarer investering på 50-60 
mill. FDV innlagt med 800 pr år. 

  
5000 5000 

Samfunn og miljø-området 
    



  Side 15  

 

Dømmesmoen kjøpes i 2012, forutsatt enighet med 
Statsbygg og Riksantikvaren om bruk av eiendommen. 
Driftskostnader anslås til 3,5 mill. Halvårsvirkning i 2012. 1750 3500 3500 3500 

"Fiks veien min"-prosjekt, fullføring av mindre 
infrastrukturtiltak i kommunen, både drift og investering 
(driftskonsekvens vist her).  Eksempelvis: Asfaltering siste 
del av Inntjoreveien.  250 250 250 250 

Felles områder 
    Kompetanseheving egne medarbeidere (ses i smh med 

kutt konsulentbruk) 250 375 500 500 

Til disposisjon for Barn og unges kommunestyre økes fra 
30 til 50 20 20 20 20 

     SUM ØKTE UTGIFTER 5960 7885 14585 16585 

Endring driftsresultat 498 55 2635 699 

     ENDRINGER FEVIK SKOLE 2012 2013 2014 2015 

Rammen reduseres fra 230 til 220 millioner kroner -5000 -5000 
  

     ANDRE ENDRINGER I INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 2013 2014 2015 

(alle tall i tusen kroner) 
    Samfunn og miljøområdet (tidl teknisk) 
    Oppretting Ibsenhuset 2000 

   Gjenstående del (vei) regplan Grømheia (1966) 
gjennomføres 1500 

   Parkering i fjell framskyndes til 2012 el 2013 11500 
 

-11500 
       Finansiering parkeringsfond -4500 

 
4500 

       Finansiering, tomte- og boligfond -7000 
 

7000 
 Reduksjon prosjekt parkering Holvika småbåthavn -750 

   

     Kultur og oppvekst-området 
    20% kutt investeringsramme IKT VUT Fornye dagens 

skole-pc-ordning (Agderskolen) -380 -380 -380 -380 

Prosjekt tusenårsstedet avsluttes med opparbeiding av p-
plass, ikke symbolstein og grøntareal 1000 -1500 

  Ovn kirke 
 

450 
  NYTT FORSLAG LANDVIK KUNSTGRESSBANE 3550 

   Helse- og sosialområdet 
    Redusert omfang opparbeidelse midlertidige p-plasser 

ved Feviktun -300 -450 
  

     Fellesområdet 
    Redusert kostnad utskifting IKT-utstyr politikere 
   

-350 

     Samlet endring pr. År 6620 -1880 -380 -730 
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 Arbeidet med å konkurranseutsette renholdsarbeidet avsluttes, og tjenesten beholdes i 

kommunal regi. 

 Kommunestyret ber rådmannen legge fram tiltak for en offensiv bolig- og 

tomtepolitikk der kommunen også bidrar med et større antall tomter for salg, enkeltvis 

eller i mindre grupper, og til en gunstig pris.  Flere forhold kan tale for at denne 

virksomheten kan organiseres i eget foretak og rådmannen bes utrede organisering av 

tomtevirksomheten nærmere. 

 Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om hvordan botilbudet ved 

Ekelunden kan bli bedre og en forsvarlig tjeneste sikres. 

 Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om styrking av skolehelsetjenesten 

innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Rådmannen bes utrede om dagens støtteordninger til alternativ energi kan gjøre det 

lønnsomt å få på plass alternative energikilder til oppvarming av kommunale 

eiendommer. 

 

PS 115/11 Vurdering av fritak etter eiendomsskattelovens § 7a. 2010/3322-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens § 7a: 

Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste med tillegg av IMI-huset. 

Fritaket gjelder for et år. 

 

PS 116/11 Vurdering av fritak etter eiendomsskattelovens § 7b. 2010/3322-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir bygninger som er fredet i henhold til lov følgende fritak for 

eiendomsskatt: 

Fredet bygning med passende tomt gis helt fritak for eiendomsskatt. 

Fritaket gjelder for 1 år. 

Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for andre ”ikke fredete” bygninger, samt resten av 

tomten. Slike bygninger skal takseres etter vedtatte ”Retningslinjer for taksering av 

eiendommer i Grimstad kommune”. 

Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for andre historiske bygninger. 

 

PS 117/11 TILSKUDD POLITISKE PARTIER 2011 - 2015 2010/3167-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune viderefører ordningen med gruppe- og 

representantstøtte til de partiene som er representert i kommunestyret for perioden 2011 – 

2015.  Ordningen tas opp til ny vurdering ved begynnelsen av neste kommunestyreperiode. 

 

Støtten utbetales etter følgende satser pr. år: 

Grunnbeløp til kommunestyregruppene  kr 3.100,- 

Representanttillegg til kommunestyregruppene kr 1.100,- 

 

PS 118/11 Midlertidig endring av delegasjonsreglement 2011/3175-3 

VEDTAK: 

Kultur- og miljøutvalget får myndighet som gjelder allmenne friluftsinteresser og overtar 

Formannskapets oppgaver i overordnede miljøspørsmål 

Kultur og miljøutvalget får myndighet etter følgende lover m/tilhørende forskrifter:  

Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) 

Lov 10. juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) 

Lov 24. november 2000 nr 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
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Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefiske og innlandsfisk m.v 

Rådmannen får myndighet etter lov 24. juni 2011 nr 29 (folkehelseloven) § 9. 

Klage på vedtak etter folkehelseloven behandles etter forvaltningslovens bestemmelser og 

skal fremmes for Helse- og sosialutvalget før evt. oversendelse til Fylkesmannen. 

 

PS 119/11 BYGGING AV NY 1-10 SKOLE PÅ FEVIK - EVALUERING OG 

GODKJENNING AV LØSNINGSFORSLAG 2010/937-28 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar at utbygging av ny 1-10 skole på Fevik gjennomføres etter 

alternativ A, der hele den eksisterende skolebygningen rives og erstattes med nytt. 

2) Kommunestyret godkjenner arbeidsgruppens rapport, datert 11. november 2011, om 

evaluering av løsningsforslagene. 

3) Finansiering av utbyggingen tas opp i forbindelse med behandlingen av budsjett 2012 / 

handlingsprogram 2012 – 2015. 

 

PS 120/11 HØRINGSUTTALELSE - NASJONALE BESTEMMELSER OM 

LÆRERTETTHET 2011/2204-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen om lærertetthet i grunnskolen som kommunestyrets 

uttalelse i saken. 

 

PS 121/11 TILSYN OPPLÆRINGSLOVEN KAP 9A- SKOLENS ARBEIDS MED 

ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ 2010/229-42 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar fylkesmannens rapporter og rådmannens utredning til etterretning. 

 

PS 122/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER /- 

VEDTAK: 

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 

RS 16/11 Møteprotokoll fra møtet 22.11.2011 2010/363-80 

 

PS 123/11 KUNSTGRESS PÅ LANDVIK STADION - NY KALKYLE OG 

VURDERING AV FORSLAG FRA IMÅS 2011/3437-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å bygge kunstgressbane uten undervarme på Landvik stadion. Banen 

bygges av kommunen etter UEFA-mål og med den plassering som reguleringsplanen legger 

opp til. Oppgraderingen til kunstgressbane på Landvik stadion er fra kommunens side en 

engangsinvestering som erstatning for at Imås idrettslag mistet bruksretten på Solvang 

grusbane, og imøtekommer idrettslagets behov for trening utendørs også i vinterhalvåret. 

Kommunestyret ber om at en gjennom en bruksavtale med Imås idrettslag legger til rette for 

at Landvik skole skal kunne benytte kunstgressbanen i skoletiden.  

Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med Imås idrettslag om å få kjøpe arealet 

på Landvik der det planlegges å bygge flerbrukshall, samt området på andre siden av veien, 

totalt ca. 5-6 daa. Dersom en kommer frem til en avtale, ber kommunestyret om at et slikt 

kjøp legges inn i budsjettet for 2013.   
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KOMMUNESTYRETS MØTE 30.01.2012 
 

PS 1/12 BUDSJETT 2012 - PRESSISERING AV VEDTAK 2011/3449-30 

VEDTAK: 

Budsjettvedtak pkt 2.b) Kommunestyret vedtar å øke grunnlaget for beregning av 

eiendomsskatten med ytterligere 10 %, slik at takstgrunnlaget økes med totalt 20 % for den 

enkelte eiendom (kontormessig oppjustering eiendomsskattegrunnlaget). 

 

PS 2/12 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT 2011/3175-5 

VEDTAK: 

Delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 21. juni 2010 sak 84/10 punkt 6.2.5 

(delegering til Teknisk utvalg), siste avsnitt endres slik:  

 

1. Kommunestyrets myndighet etter PBL delegeres til Teknisk utvalg som følger:  

 

 Klagesaker over enkeltvedtak, jf PBL § 1-9 

 Tvangsmulkt, jf PBL § 32-5 

 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud, jf PBL § 32-6 

 Tvangsfullbyrdelse etter PBL § 32-7 

 Overtredelsesgebyr etter PBL § 32-8 

 Saker etter PBL § 1-8 – Forbud mot tiltak mv langs sjøen og vassdrag  

 Innvilge dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen vedr. fritidsbebyggelse 

 

Myndigheten til å dispensere fra reguleringsplan i sentrum og innenfor område som omfattes 

av Riksantikvarens ”NB!-register”, delegeres ikke.  

 

I enkeltsaker kan Teknisk utvalg bare gi dispensasjon fra reguleringsplaner utenfor område 

nevnt ovenfor, når minst 2/3 i utvalget stemmer for dette.   

 

 

2. Gjeldende delegasjonsreglement punkt 15.2.1, første avsnitt endres slik:  

 

Kommunestyrets myndighet etter PBL, som det er adgang til å delegere, delegeres i sin helhet 

til rådmannen. Dette gjelder ikke saker som etter delegasjonsreglementet er delegert til 

Teknisk utvalg (jf punkt 2.4.2 ovenfor) eller Kommunestyret. 

 

3.  

 Kommunestyret etablerer et midlertidig politisk utvalg som skal vurdere gjeldende 

delegasjonsreglement og foreslå et nytt, helhetlig reglement for delegasjon fra 

kommunestyret til utvalg, ordfører og rådmann i Grimstad kommune. Det skal særlig 

legges vekt på å lage et reglement som er oversiktlig og lettere forståelig. 

 Utvalget har fem medlemmer, valgt blant kommunestyrets medlemmer.  Rådmannen 

sørger for sekretær- og utredningshjelp for utvalget. 

 Utvalget skal til kommunestyremøtet 18. juni legge fram forslag til prinsipper for 

delegasjon i Grimstad kommune. Utvalget skal levere forslag til nytt 

delegasjonsreglement til kommunestyret innen 31.01. 2013. 

 Som medlemmer av utvalget oppnevner kommunestyret: 

Rolf Ørnholt (AP) 

Arnt Gunnar Tønnessen (V) 

Lars Erik Ødegården (FrP) 

Tore Stalleland (SP) 
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Teodor Teistedal (KrF) 

Beate Skretting Kristiansen (H) 

Anne Gurine Hegnar (SV) 

 

Lovlighetskontroll: 

FrP, KrF og H med 16 representanter ber fylkesmannen vurdere lovligheten av vedtak i sak 

2/12 (11/3175) opp mot kommunelovens § 29 og 35. Vedtaket er fattet 30.01.2012. 

 

PS 3/12 SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER 

MED SØRLANDET SYKEHUS HF 2011/496-10 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner inngåtte samarbeidsavtaler og delavtaler med Sørlandet 

sykehus HF. 

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å godkjenne mindre endringer av allerede 

inngåtte avtaler.  Endringer skal legges fram til orientering for helse- og sosialutvalget 

og kommunestyret. 

3. Kommunestyret viser til Helsedepartementets brev av 20.01.2012 om 

Utskrivningsklare pasienter – inngåelse av samarbeidsavtaler mellom partene og 

videre prosess, og ber på denne bakgrunn rådmannen om å reforhandle med Sørlandet 

sykehus HF bestemmelsen om tidsrommet for helseforetakets varsling til kommunen 

om utskrivning, jfr. delavtale 5 Utskrivningsklare pasienter, avtalens punkt 5.3 a. 

Siktemålet er å begrense tidsrommet for varsling til mellom kl. 08.00 – 14.00 for at 

kommunen effektivt kan ivareta pasientsikkerhet og trygge behandlingsforløp. 

4. I revideringen av samarbeidsavtalen bør hensynet til pasientens informasjons- og 

medbestemmelsesrett ivaretas. Herunder en rett til å reservere seg mot automatiske 

meldinger som inneholder taushetsbelagte opplysninger. 

 

PS 4/12 KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER TIL TURNHALL 2011/3256-

10 

VEDTAK: 

Grimstad kommune stiller garanti for kr 6,4 millioner i spillemidler til Grimstad turn og 

idrettsforenings turnhall i Holviga. Garantitiden er 20 år fra tidspunktet når spillemidlene blir 

utbetalt, og er ellers knyttet til bestemmelsene fra Kulturdepartementet vedrørende 

spillemidler. 

 

PS 5/12 KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER TIL GRIMSTAD 

GOLFBANE 2010/1904-7 

VEDTAK: 

Grimstad kommune stiller garanti for kr 3.059.000 i spillemidler til Grimstad golfklubbs 9-

hullsbane. Garantitiden er 20 år fra tidspunktet når spillemidlene ble utbetalt (2010), og er 

ellers knyttet til bestemmelsene fra Kulturdepartementet vedrørende spillemidler. 

 

PS 6/12 NY 2. GANGSBEHANDLING - ENDRING REGULERINGSPLAN 

FEVIKTOPPEN - FEVIK SKOLE Jfr. 09/345 2010/188-64 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar jfr PBL § 12-11, revidert forslag til detaljregulering ”Fevik skole”, 

med plankart datert 21.02.11, sist revidert 19.10.11 med tilhørende bestemmelser datert 

21.01.11, sist revidert 20.10.11 og planbeskrivelse datert 22.03.11, med følgende tillegg: 

Veiene Trålumgården – Skoleveien mellom Fylkesvei 420 og Sømsveien, reguleres som 

privat åpen for allmenn fri ferdsel. 
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PS 7/12 REGULERINGSPLAN FOR LANDVIK SKOLE - 2. GANGS BEHANDLING I 

TEKNISK UTVALG - SLUTTBEHANDLING I KOMMUNESTYRET 2010/3134-41 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Grimstad kommunestyre 

reguleringsplanen for Landvik skole, sist datert 05.12.11 med følgende endring: 

Den del av eiendommen gnr 88/157 Pernille og Bjørn Andersen og gnr 88/229 Jenny Jensens 

dødsbo som er regulert med formålet ”grønt struktur” tas ut av planen slik at 

reguleringsgrensene følger eiendomsgrensen mellom skolen og gnr 88/157 og gnr 88/229. 

 

PS 8/12 REGULERINGSPLAN FOR STRANDTOPPEN 2 M/FLERE - 2. GANGS 

BEHANDLING I TEKNISK UTVALG - SLUTTBEHANDLING I 

KOMMUNESTYRET 2010/179-41 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar Grimstad kommunestyre reguleringsplan 

for Strandtoppen 2 m/flere, sist datert 03.01.12. 

Ny bebyggelse skal – som vist i den fremlagte 3D-modell – ha saltak med tilnærmet lik 

takvinkel som nabobebyggelsen. Endringen innarbeides i Reguleringsbestemmelser, sist 

datert 03.01.2012.  

 

PS 9/12 Gebyrregulativ for Oppmåling 2012 2011/210-8 

VEDTAK: 

Med hjemmel i matrikkellovens § 32, jfr. matrikkelforskriftens § 16, matrikkelforskriftens § 

18, pkt. 3., og eierseksjonslovens § 7, femte ledd, vedtar Grimstad kommunestyre vedlagte 

gebyrregulativ.  

Forhåndsvarsling ansees unødvendig i henhold til Forvaltningslovens § 37, pkt. c. 

Gebyrene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

 

PS 10/12 KONTROLLUTVALGETS FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: IKT-

SIKKERHET OG SÅRBARHET I GRIMSTAD KOMMUNE 2010/363-87 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten: ”IKT- sikkerhet og sårbarhet i Grimstad 

kommune”, datert 02.09.2011 til orientering. 

 

PS 11/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2012 2010/363-86 

VEDTAK:  

1. Kontrollutvalgets årsplan for 2012 godkjennes. 

2. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll forutsettes 

lagt fram for behandling som egne saker i 2012 

 

PS 12/12 TILSYNSRAPPORT FRA ARBEIDSTILSYNET OM SIKRING AV 

VEDLIKEHOLD OG TILFREDSSTILLENDE INNEKLIMA I KOMMUNENS 

SKOLEBYGG 2011/1424-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Arbeidstilsynets rapport til etterretning og forutsetter at de pålegg som 

kommunen har fått, blir etterkommet i.h.t de vilkår og tidsfrister som fremkommer i 

Arbeidstilsynets brev av 19. oktober 2011. 

 

PS 13/12 DIVERSE VALG - 2011-2015 2011/2213-52 

VEDTAK: 
 

ETT MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN FOR KALKING AV ARENDALS-VASSDRAGET / 

NIDELVA: 

Johan Ribe (SP) – fast     Rune Larsen (AP) - vara 
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SKATTETAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT: 

Medlemmer:      Felles varamedlemmer: 

Kåre Gamlemshaug (SV) - leder   Therese Skretting (H) 

Ådne Fossnes (KrF) – nestleder   Tor Fredvig Erichsen (FrP) 

Inger Grethe Flatner Baehr (V)   Brit Eskedal (AP) 

 

OVERSKATTETAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT (presisering av tidligere valg): 

Anne Merete Holmberg (AP) - leder 

Kåre Henry Drøsdal (KrF) - nestleder 

 

TAKSTNEMND FOR EIENDOMSERVERV: 

Medlemmer:      Personlige varamedlemmer: 

Olav Stiansen (AP) – leder    Kristin Brændeland (V) 

Synnøve Jomås (H) – nestleder   Tore Abrahamsen (FrP) 

Salve Hørte (SP)     Trine Syvertsen (KrF) 

 

KONTROLLNEMNDA FOR ALKOHOLOMSETNING: 

Medlemmer:      Varamedlemmer: 

Kåre Henry Drøsdal (KrF) – leder   Anders Alseth (FrP) 

       Hege I. Bjerke Erlandsen (H) 

       Espen Topland (KrF) 

 

Rita Wold (AP) – nestleder    Kristin Brændeland (V) 

Wenche Norgaard (SP)    Roy Cressey (AP) 

       Åse Louise Egge (AP) 

       Anne Mo Grimdalen (V) 

 

BARNAS REPRESENTANT: 

Christine Mikkelsen (fast)     

 

STIFTELSEN GRIMSTAD BYS MUSEER: 

Styreleder 2012 – 2015: Knut Brautaset 

 

Styremedlemmer (2012–2015):  Personlige varamedlemmer (2012-2015) 

Anne Gurine Hegnar    Grete Askov Helle 

Siri Asdal     Stein Gjulem 

 

EN REPRESENTANT TIL STYRET FOR FRILUFTSRÅDET SØR: 

Anne Gurine Hegnar (SV) – fast  Tore Stalleland (SP) - vara 

 

EN REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET I FRILUFTSRÅDET SØR: 

Ordfører (fast)     Varaordfører (vara) 

 

ET MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I KONSESJONSKRAFTFONDET FOR 

AUST-AGDER IKS: 

Varaordfører (fast)    Ordfører (vara) 

 

EN REPRESENTANT TIL TILSYNSRÅDET FOR SKJÆRGÅRDSPARKEN: 

Øystein Møretrø (FrP) – fast   Teodor Teistedal (KrF) - vara 

 

4 REPRESENTANTER TIL LEGATSTYRET FOR DAHLSKE SKOLE: 
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Faste representanter:    Personlige vararepresentanter: 

Brit Eskedal (AP)     Knut Storerud (AP) 

Kjetil Glimsdal (KrF)     Kari Lilleaasen (KrF) 

Anne Marie Pile (V)     Ragnhild Neuman (V) 

Knut Eskedal (H)     Beate Skretting Kristiansen (H) 

 

ETT MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR AUST-AGDER 

KULTURHISTORISKE SENTER IKS: 

Ordfører (fast)      Varaordfører (vara) 

 

EN REPRESENTANT TIL STYRET FOR LEGEVAKTORDNINGEN I AUST-AGDER: 

May Ødegård (AP) - fast     Vivi Haavik Tønnessen (V) - vara 

 

EN REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSRÅDET FOR KONFLIKTRÅDET I AUST-

AGDER: 

Unni Jonassen (AP) 

 

3 REPRESENTANTER TIL KLP - VALGMØTE 

Ordfører 

Varaordfører 

Johannes Kristiansen (H) 

 

EIERSKAPSUTVALGET (4): 

Terje Stalleland (FrP) - leder 

Turid Wenche Thorsen Larsen (AP) 

Odd Bjørn Ness (V) 

Beate Skretting Kristiansen (H) 
 

FOLKEVALGTE KANDIDATER TIL STYREVERV I SØRLANDET SYKEHUS HF: 

Grimstad kommune nominerer Eyolf Bakke (FrP) 

 

STYREMEDLEM AVIGO AS: 

Wenche Norgaard (SP) – fast    Andre Pedersen (AP) - vara 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 20.02.2012 
 

PS 14/12 GRIMSTAD I AGDER-REGIONEN 2012/280-1 

VEDTAK: 

Saken ble drøftet av kommunestyret. 

 

PS 15/12 FORSLAG TIL LOKALISERING AV KOLLEKTIVKNUTEPUNKT I 

GRIMSTAD 2012/282-1 

VEDTAK: 

Saken ble trukket. 

 

PS 16/12 SJØLMELDINGSTILSYN - LEGEMIDDELHÅNDTERING 2010/557-28 

VEDTAK: 

Resultatet av sjømeldingstilsynet med legemiddelhåndtering i Grimstad kommune utført av 

Helsetilsynet i Aust-Agder høsten 2011 tas til orientering. 
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PS 17/12 KOMMUNAL KONTANTSTØTTE FOR 2-ÅRINGER 2010/2465-2 

VEDTAK: 

Det innføres ikke lokal kontantstøtteordning for toåringer i Grimstad kommune. 

 

PS 18/12 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2011 2010/555-4 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber Rådmannen om å foreta en gjennomgang av resultatene på nasjonale 

prøver og kartleggingsprøver for alle skolene for de årene prøvene har vært avholdt. Hvis en 

slik gjennomgang viser at det er betydelige og vedvarende forskjeller mellom skolene ber 

kommunestyret om en gjennomgang av hvilke tiltak som er satt i verk, eller som kan være 

aktuelle for å løfte de skolene som scorer lavest. 

Ved fremlegging av resultat fra nasjonale prøver skal også navnene på skolene fremkomme.  

 

PS 19/12 PROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING I GRIMSTAD KOMMUNE 

2012/78-1 

VEDTAK: 

Saken tas til etterretning. 

 

PS 20/12 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL RÅD FOR 

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2011 - 2015 2011/2213-53 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyret vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2011 – 2015: 

 

Faste representanter:  Felles vara for organisasjonene: 

Trygve Helge Nilsen   Knut Eskedal 

Irene Girard    Solfrid (Bitti) Wickstrøm 

Siv Westerlund   Yngvar Hodnebrog 

     Tore Andersen 

 

Irene Aashamar (fast)   Andre Pedersen (personlig vara) 

Helse- og sosialutvalget velger en fast representant og en personlig vararepresentant fra helse- 

og sosialutvalget. 

 

PS 21/12 Kunstgress Landvik stadion - ny vurdering 2011/3437-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret har til hensikt å overlate til Imås idrettslag å bygge kunstgressbanen på 

Landvik stadion. 

Kommunestyret ber derfor rådmannen utarbeide en avtale med Imås idrettslag om at Imås 

leier kommunal grunn der kunstgressbanen skal ligge, og at kommunen utbetaler et årlig 

beløp til Imås idrettslag for å dekke kapitalkostnader etter de samme prinsipper som lånene til 

Express og Lia. 

Kommunestyret forutsetter at det i avtalen mellom kommunen og Imås fremgår at Imås 

idrettslag tar ansvar for å gjennomføre de nødvendige søknadsprosesser og inngå de 

nødvendige avtaler som skal til, for at banen på Landvik stadion kan realiseres. 

Kommunestyret forutsetter at det i avtalen mellom kommunen og Imås fremgår at Imås 

idrettslag tar ansvar for å gjennomføre byggingen av kunstgressbanen på Landvik uavhengig 

av kommunestyrets forestående drøfting knyttet til kommunal driftsstøtte/leie av private 

idrettsanlegg til bruk i skoletiden og resultatet av disse drøftingene. 
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Kostnader knyttet til nødvendig grunnerverv for å få realisert kunstgressbanen og evt. tap av 

tippemidler i forbindelse med at Grimstad kommune bygger omsorgsboliger på Solvang 

grusbane, tillegges prosjektene som realiseres på grusbanen.  

Dette vedtaket erstatter pkt. 1 og 2 i kommunestyrets vedtak i tre punkter, vedtatt 19.12.2011. 

 

PS 22/12 oppstart av Kommunestyremøtene i Grimstad kommune 2012/474-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre opprettholder tradisjonen med å synge Fedrelandssalmen før 

kommunestyremøtet settes. I respekt for enkeltrepresentanters tro og overbevisning, kan de 

som ønsker det, innta sine plasser etter at det er sunget og før navneopprop foretas. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.03.2012 
 

PS 23/12 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

PS 24/12 Utkikken 3 - Lauvstøområdet - prinisppavklaring av fortettingsstrategi. 

2010/1434-14 

VEDTAK: 

Det lages en kommunedelplan for Lauvstø (Alt. 2). 

Detaljregulering av Vesøygaten 1-5, Utkikken 3 og Utkikken 8, og evt. andre prosjekter 

innenfor området som startes opp i planperioden, underordnes kommunedelplanen.  

 

PS 25/12 VEDRØRENDE REGULERINGSARBEID BRINGSVÆRDMYRA PÅ VIK 

2010/593-23 

VEDTAK: 

Kommunestyret godtar at arbeidet med Reguleringsplan for Grimstadporten Næringspark på 

Vik sluttføres på følgende vilkår: 

Reguleringsformål for området N1 reduseres til formål ”kontor” 

Reguleringsformål for området N2 gis reguleringsformål ”annen veigrunn”. 

 

PS 26/12 Framtidig bruk av Dømmesmoen 2010/3637-79 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Spørsmål om driftsform og organisering legges fram som egen sak. 

 

PS 27/12 ADFERDSREGLER ETTER FRILUFTSLOVEN § 15 - LYSLØYPA PÅ 

DØMMESMOEN 2010/682-46 

VEDTAK: 

Saken utsettes.  

Kommunestyret ber ordfører ta initiativ til at partene kommer sammen for å drøfte muligheten 

for å anlegge en hesteløype/-sti i området eller å vurdere andre alternativer. Det forutsettes at 

om det finnes et slikt alternativ står Grimstad kommune som avtalepart og utbygger. 

Saken fremmes for kommunestyret igjen seinest i august 2012. 

 

PS 28/12 Forslag til forskrift om anløpsavgift, Grimstad kommune 2010/3502-7 

VEDTAK: 

Saken ble ikke tatt opp til behandling. 
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PS 29/12 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2011 2011/2409-16 

VEDTAK: 

Innbyggerundersøkelsen 2011 tas til etterretning. 

 

PS 30/12 OMDØMMEBAROMETERET 2011 2011/3165-6 

VEDTAK: 

Omdømmebarometer 2011 tas til etterretning. 

 

PS 31/12 FORSLAG TIL STYRKING AV SKOLEHELSETJENESTEN 2012/677-1 

VEDTAK: 

Rådmannen foreslår at det fra 16.04.12 opprettes 20 % fast stilling for helsesøster på Dahlske, 

10 % fast stilling for helsesøster og 10 % fast stilling for fysioterapeut i skolehelsetjenesten 

knyttet til veiing på 3. trinn, og oppfølging av barn/familier der det er avdekket 

overvektsproblemer eller som står i fare for å utvikle overvektsproblemer. 

Fra 15.08.12-31.12.12 opprettes det midlertidig 20 % stilling for helsesøster i 

skolehelsetjenesten for å utarbeide system og rutiner for veiing på 3. trinn samt oppfølging i 

etterkant. 

 

PS 32/12 Høringsuttalelse 2012/575-2 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til høringsuttalelse som Grimstad 

kommunes høringsuttalelse til forslag til ny fastlegeforskrift. 

 

PS 33/12 KASTELLET KULTURSENTER AS - ANMODNING OM FORLENGET 

FRIST FOR OPPSTART AV PROSJEKT 2012/647-2 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune stiller vederlagsfri tomtegrunn til disposisjon på kommunal grunn for 

utbygging av Kastellet Kultursenter i Homborsund dersom byggeplanene realiseres. 

Tomtens størrelse skal være maks 10 dekar. 

2) Tilbudet om vederlagsfri tomt forutsetter at utbygging starter innen en nærmere fastsatt 

frist. Endelig frist for oppstart av utbyggingen fastsettes senest innen utgangen av 2012, i 

forbindelse med at Kastellet legger fram en ny og revidert plan for utbyggingen. 

3) Tomtens størrelse avklares nærmere gjennom reguleringsplanarbeidet. Formannskapet får 

fullmakt til å godkjenne endelig avgrensing av tomten. 

4) Dersom driften av Kastellet Kultursenter opphører og anlegget selges, skal Grimstad 

kommune ha tilbake verdien av tomtegrunnen. Dette avklares nærmere gjennom avtaler og 

skjøte. 

 

PS 34/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2011 2010/363-93 

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 tas til orientering. 

 

PS 35/12 VALG AV MEDLEMMER TIL  UNGDOMSRÅDET 2011 - 2013 2011/2213-

89 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til 

Ungdomsrådet for 2012 – 2013: 

 

Medlemmer: 

Nadia Paaske, Fjære ungdomsskole 

Lars Østerholt, Holviga skole, u-trinnet 

Miriam Jensen, Grimstad ungdomsskole 
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Maren Louise Aagenæs, Drottningborg videregående skole 

Sigurd Kvinlaug, Dahlske videregående skole          

Celina Wien Dragseth, Dahlske videregående skole 

 

Varamedlemmer: 

Emeline Gulbrandsen, Holviga skole, u-trinnet 

Marte Beisland, Fjære ungdomsskole 

Frida-Mari Jenssen Olsen, Grimstad ungdomsskole 

Vegard Heldal, Drottningborg videregående skole 

Daniel Gusdal, Dahlske videregående skole 

Mats R. Høgenes, Dahlske videregående skole 

 

PS 36/12 UTSKIFTING AV PC'ER I SKOLENE INNKJØPT I 2007 OG 2008 2011/516-

4 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret godkjenner at vedtatt investeringsramme til innkjøp av PC’er til skolene, 

1,524 mill kroner pr. år i 2013, 2014 og 2015, flyttes til 2012.  

Investeringsrammen for 2012 økes dermed fra 1,524 mill kroner til 6,096 mill kroner. 

2) Økt investeringsramme i 2012 finansieres gjennom ubrukte investeringsmidler til 

bygging av Landvik kunstgressbane (prosjektnr. 6981001) 

3) Rådmannen kommer nærmere tilbake til endelig inndekning av den økte 

investeringsrammen til innkjøp av PC’er i 2012 i regnskapsrapporten for 1. kvartal 2012. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 23.04.2012 
 

PS 37/12 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2010/3812-17 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å sende Kommunal planstrategi for Grimstad kommune – forslag for 

valgperioden 2011-2015, datert 22.03.12, på offentlig høring, jf plan og bygningsloven § 10-1 

med følgende endringer: 

Det utarbeides en overordnet kommunedelplan for Fevik i en bredt anlagt prosess for 

stedsutvikling der hele befolkningen får anledning til å delta (plansmie eller tilsvarende).  

Det utarbeides en overordnet kommunedelplan for Homborsund og Eide i en bredt anlagt 

prosess for stedsutvikling der hele befolkningen får anledning til å delta (plansmie eller 

tilsvarende). 

Det utarbeides en kommunedelplan for samferdsel og trafikk, med tema som beskrevet i 

planforslaget. Planarbeidet settes i gang uten å vente på framdrift i ATP-samarbeidet med 

Arendal og Aust-Agder fylkeskommune. 

Planarbeid for jernbanetrasé iverksettes ikke på nåværende tidspunkt. 

Kommunedelplan for Lauvstø innarbeides i planstrategien, før den sendes ut på høring. 

 

PS 38/12 TJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING 2011/3972-

2 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen vurdere om noen av 

konklusjonene i analysen bør få konsekvenser for Budsjett2013 og Økonomiplanen 2013-

2016. 

 

Kommunestyret anmoder om at avlønning av støttekontakt, treningskontakt og omsorgslønn 

tas opp i budsjettsammenheng med tanke på å øke satsene. Dette vil kunne ha positiv 

innvirkning på ”omsorgstrappa”. 
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Kommunestyret ber rådmannen legge fram rapport om ressursbruk, organisering samt 

vurdering av kvaliteten på tjenestene som gis til utviklingshemmede. 

Det bes også lagt fram en vurdering av hvordan kommunestyrets budsjettvedtak kan 

gjennomføres og konsekvenser det vil få for brukerne. 

 

PS 39/12 KOMMUNAL TILTAKSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I 

SKOLEN  2012 OG 2013 2010/231-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 

2011. 

Kommunestyret ber om at etterutdanning i klasseledelse prioriteres i tråd med signaler i 

Statsbudsjettet. 

 

PS 40/12 LIA IL'S KUNSTGRESSBANE PÅ VIK - FORDELING AV 

TILSKUDDSMIDLER 2010/536-16 

VEDTAK: 

1) Årlig tilskudd til Lia IL / Vikhallen AS relatert til kunstgressbanen på Vik gis delvis som 

driftstilskudd for skolenes bruk av banen og delvis som kapitaltilskudd. Tilskuddets 

samlede størrelse tilsvarer kostnadene for nedbetaling av et lån på 1,0 mill kroner over 10 

år. Første år for utbetaling av tilskudd er 2012. 

2) Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere avtale med Lia IL / Vikhallen AS. 

3) Avtalen tas opp til ny behandling og revideres når tildelingskriteriene er fastsatt av 

kommunestyret. 

 

PS 41/12 Forskrift om anløpsavgift, Grimstad kommune. Ny behandling. 2010/3502-9 

VEDTAK: 

Forskrift om anløpsavgift for Grimstad kommune, datert 1.1.2012, vedtas. 

 

PS 42/12 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT - LOVLIGHETSKONTROLL 

2011/3175-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret opprettholder kravet om Fylkesmannens lovlighetskontroll av KS vedtak 30. 

januar 2012 sak 2/12. 

 

PS 43/12 Reguleringsplan for Hauslandssanden - klagebehandling 2010/902-49 

VEDTAK: 

Saken utgår. 

 

PS 44/12 200/786 - Kirkebakken 12 - riving av eldre bygg - Håland Bygg AS   Jfr. 11/437 

2012/74-5 

FORSLAG: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav e jfr. § 21-4, gir Kommunestyret 

tillatelse til riving av kondemnabel bygning, etter søknad datert 06.01.2012. 

På bakgrunn av uttalelse fra Fylkeskommunens seksjon for kulturminnevern, gis 

rivingstillatelsen med vilkår om at fasader mot nord og mot Kirkegaten, ikke endres, men 

gjenoppføres i tilnærmet lik utførelse som eksisterende bygg. 

Avfallsplan må innsendes før riving igangsettes. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, gis det dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes pkt 4.9.5 som sier at riving ikke er tillatt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-3, har Kommunestyret fritatt tiltaket for ordinær 

nabovarsling da det ansees at deres interesser ikke vil bli skadelidende av tiltaket. Dette 
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begrunnes i at bygningen er en fare for sine omgivelser, i nåværende stand. 

 

PS 45/12 200/314 - Ankerveien 13 - Tillatelse til deling av eiendom - Aud Turid Arnevig 

2011/2509-7 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m, jfr. § 21-4, godkjenner 

Kommunestyret søknaden mottatt 24.08.2011. Søknaden omfatter fradeling av en tomt på ca 

400m2 fra gnr 200 bnr 314. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonsplan og utsnitt 

av reguleringskart. 

 

Kommunestyret godkjenner søknad om dispensasjon mottatt 16.11.2011 i medhold av plan- 

og bygningslovens § 19-2 i samsvar med vurderingen nedenfor. Dispensasjonen gjelder 

arealformål i gjeldende reguleringsplan for fradeling til boligtomt.  

 

Det foreligger ikke merknader til søknaden. 

 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 46/12 200/1590 - Vossgate 1 - Søknad om takterrasse på forretnings-/leilighsbygget -  

tiltakshaver: Håland Bygg AS. 2010/931-75 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven(pbl 2008) § 19-2, dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsens pkt 3.20 ang. takterrasse, jf § 12-4, rettsvirkning av 

reguleringsplan, samt avstand til nabogrensen jf. pbl 1985 § 70 pkt 2, og godkjenner i.h.h.t. §§ 

93 og 95 endret tegning slik at det etableres takterrasse med rekkverk m.v. som vist på 

søknadene mottatt 11.05.11, 20.05.11 og 21.02.12. For øvrig på samme vilkår som i sakene 

88/10, 150/10, 459/10, 236/1, 353/11, og følgende tillegg: 

Det må monteres port ved trappenedgang til kjeller med slagretning inn over trappa. 

Rekkverk på takterrasse må trekkes 1 meter inn fra ytterkant av bygget både mot Vossgate og 

mot veranda til underliggende leilighet. 

Rekkverk mot parkeringsareal og gate må utføres med høyde slik at dette hindrer tilgang til 

takterrassen av uvedkommende. Port ved trapp til takterrassen må monteres med lås. 

 

PS 47/12 200/1617 - Alvildes vei 66 - Garasje - Øystein Marmøy og Kåre Hodnebrog 

2012/574-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 bokstav a, jfr. pbl. § 

21-4 tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt 20.2.2012. 

I medhold av pbl. § 19-2 gir kommunestyret dispensasjon for overskridelse av maks tillatt 

utnyttelsesgrad av eiendommen, jfr. reguleringsplan § 5 bokstav b. 

 

PS 48/12 KOMMUNAL KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGEN I GRIMSTAD 

2012-2013 2010/664-21 

VEDTAK: 

Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2012-2013 vedtas. 

 

PS 49/12 STATUS MOBILTELEFONIPROSJEKT - DET DIGITALE AGDER 

2010/2114-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar status i prosjektet til orientering med følgende tillegg: 

Kommunestyret ber om at ved valg av punkter for mobilmaster så tas det hensyn til områder 

som også har dårlig dekning for annen kommunikasjon, både mobilt bredbånd og tale. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 21.05.2012 
 

PS 50/12 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

PS 51/12 ÅRSMELDING 2011 2011/3965-6 

VEDTAK: 

Årsmelding 2011 vedtas med følgende tillegg: 

Grimstad kommune beklager sen og mangelfull informasjon i forhold til beregning av 

driftstilskudd til de private barnehagene. 

Grimstad kommune tar initiativ overfor andre kommuner gjennom KS for å arbeide for 

endring av forskriftene, slik at vi får mer forutsigbarhet. 

Kommunestyret ber om at situasjonen ved de private barnehagene følges nøye, spesielt med 

tanke på om noen barnehager skulle få likviditetsproblemer som følge av tilbakebetaling av 

deler av tilskuddet for 2011. 

 

PS 52/12 Årsregnskap 2011 2011/3965-4 

VEDTAK: 

A. Driftsregnskap 

Driftsregnskap 2011 for Grimstad kommune godkjennes med et regnskapsmessig resultat som 

følger: 

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 17.751.634,86 foreslått avsatt til: 

Disposisjonsfond – likviditet kr 12.728.000 

Disposisjonsfond – pensjonsfond kr 5.023.634,86 

 

B. Investeringsregnskap 

Investeringsregnskap 2011 for Grimstad kommune godkjennes med et udisponert beløp på kr 

3.737.682,95. Beløpet foreslås avsatt i sin helhet til ubundet investeringsfond. 

 

C. Ikke finansierte investeringer 

Prosjekter i 2011 som ikke har budsjettert finansiering, totalt kr 4.304.534,-, foreslås 

inndekket slik:  

Kr 4.189.281 dekkes med ubrukte lånemidler 

Kr    115.253 dekkes med frie midler 

 

D. ROBEK 

Grimstad kommune har gjennom regnskap 2011, innfridd resterende driftsunderskudd fra 

2008 med kr 10.999.652,-. Rådmannen ber nå fylkesmannen om å slette Grimstad kommune 

fra Kommunal- og regionaldepartementets ROBEK liste. 

 

E. Tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager 

Tilskuddsats drift per heltidsplass inkl. 4% administrasjonskostnad for 2011: 

Små barn (0-3 år)  kr 145.520 

Store barn (4-6 år)  kr   68.828 

 

PS 53/12 OMRÅDEREGULERING AV DE SJØNÆRE AREALENE I GRIMSTAD 

SENTRUM - NY 2. GANGSBEHANDLING 2010/491-143 

VEDTAK: 
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Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret områderegulering av 

de sjønære arealene i Grimstad sentrum datert 2.8.2011 med tilhørende bestemmelser og 

planbeskrivelse med følgende endringer: 

1.  For følgende byggeområder skal det være krav til tiltaksklasse 3 ved 

arkitekturprosjektering:  

 a Østerbukt: S1.1, BFK1.1, S1.6, 

 b Vesterbukt: FKT 3.1, FKT 3.2  

 c Odden: S4.1, S4.2, NT 4.1 Gundersholmen: NT5.1 

 d Torskeholmen: NT2.1 

2.  Byggeområde S 1.2 tas ut av planen. 

 a Det tas inn en bestemmelse som åpner opp for et mindre bygg på området 

«Shellbrygga». Området må detaljreguleres. 

3.  Området for TAXI på Smith Petersens brygge fjernes fra plankartet. 

4.  For bygg i områdene S1.1., BFK 1.1. og S1.3, S1.4 og S1.6 skal mønehøyde ikke 

være høyere enn kote + 11,6. 

5.  Det presiseres at det i område Sh1.1 også kan legges ut flytebrygge med 

utgangspunkt i Torskeholmen i forbindelse for midlertidig offentlig småbåthavn 

inntil kapasiteten er økt andre steder.  

6.  For område FKT 3.1 skal mønehøyde ikke være høyere enn kote + 10,5. 

7. a Byggeområde FKT3.1 utvides på langsiden mot sørøst med fem meter med skrå 

kant på byggeområdets nordøstre side videreført inn i utvidet område. 

 b I forlengelse av byggeområde FKT 3.1 mot sørvest legges byggeområde i 20 meters 

lengde, samme bredde som FKT 3.1 med formål offentlig. Maks GH +14. 

8.  Bygg FKT 3.2 utgår og område O_GK 3.1. utvides tilsvarende til offentlig park og 

friområde. 

9.  Det inntas krav om samlet detaljregulering av FKT 3.1, O_Gk 3.1, O_GP 3.1 og 

O_L3.1, o_Tt3.3, o_Tt3.2. 

10.  Det tas inn en bestemmelse som åpner for at mindre funksjonsbygg kan tas inn i 

detaljplan for området o_Gk3.1. 

11.  Det anlegges rundkjøring i krysset FV 420 / Jørgen Bangsgate og opprettholder 

trafikk i begge retninger. 

12.  I S 4.1 kan ikke antall boenheter overstige eksisterende antall (8). 

13.  For S 4.1 og S 4.2, NT 4.1, NT 5.1, settes maks GH til +15 (ekskl. tekniske 

installasjoner). 

14.  Dagens reguleringsformål ”SBH Småbåthavn land” opprettholdes i Grømbukt. 

15.  Området i svingen fra dagens Felleskjøpsbygning og helt frem til Helmershus 

endres fra ”boligformål” til reguleringsformål ”bolig/forretning/kontor” for den 

bebyggelsen som ligger nærmest veien. Områdene skal ha felles adkomst som vist 

på plankartet. 

16.  De deler av planen som ikke må ut på ny høring og offentlig ettersyn i samsvar med 

plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10, vedtas nå med rettsvirkning jf. plan og 

bygningsloven § 12-4.  

A)  For å bidra til en balansert utvikling mellom de sjønære delene av sentrum og øvre 

sentrum, ber kommunestyret om at parkeringshus i Vardeheia prosjekteres slik at 

gangutgang til Lillesandsveien og Rutebilstasjonen tas med i byggetrinn 1 (i tillegg 

til utgang Vestregate). Avgjøres av kommunestyret i egen sak. 

Reguleringsplan for KIWI-tomta utvides til å omfatte Hestetorvet og prioriteres i 

kommunal planstrategi. 

Det i budsjett for 2013 og handlingsplan 2013-16 vurderes midler til å støtte 

byutviklingsprosjekter i sentrum. 

Tidligere vedtak om utvikling av Wenzells plass som bilfritt byrom prioriteres. 
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B)  Kommunestyret ber om at det i detaljreguleringen av område B8.4 tas rimelig 

hensyn til utsiktsforholdene for bakenforliggende bebyggelse i Ankerveien.  

C)  Krav til lekeareal i kommuneplanen tas opp til ny behandling før 2013. 

 

PS 54/12 Tilsyn med tjenester til rusmiddelmisbrukere 2010/557-32 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 55/12 INFORMASJON OM VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP I 

GRIMSTAD 2011/1783-6 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 56/12 FAMILIENS HUS - MODELL FOR GRIMSTAD 2010/3267-4 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 57/12 OPPLANDSVEIEN 216 - KRAV OM ERSTATNING 2010/2936-69 

VEDTAK: 

Kommunestyret avviser at Grimstad kommune har erstatningsansvar for arbeid Marianne og 

Kjell Bjarne Hørte har fått utført på tomt i Opplandsveien 216 før saken ble ferdig behandlet 

ved at Fylkesmannen i Aust-Agder ga endelig avslag på dispensasjon fra reguleringsplanen 

for området.   

Formannskapet mener likevel saken er helt spesiell ved at det dreier seg om en av to nesten 

samtidige søknader om å få bygge hus på tomter som er fradelt fra samme eiendom og ligger 

ved siden av hverandre. 

Saksbehandlingsfeil i både tomtedelingssaken i 2009 og i søknad om byggetillatelse på den 

ene tomten i 2010 har uten tvil medvirket til at det ble gitt tillatelse i disse sakene. I Marianne 

og Kjell Bjarne Hørtes påfølgende sak gjorde Teknisk utvalg gjentatte ganger positive vedtak 

før Fylkesmannen ga endelig avslag, som er i samsvar med den praksis som er etablert for 

bygging i nedslagsfeltet til Rore. 

Det er etter Formannskapets mening kommunens egne saksbehandlingsfeil som har gjort det 

umulig å behandle disse to sakene ut fra kommunens egen, skjerpede holdning til at "like 

saker skal behandles likt”.  

Ut fra en helhetsvurdering vil derfor Grimstad kommune imøtekomme krav fra Marianne og 

Kjell Bjarne Hørte om dekning av dokumenterte kostnader på kr 310.550. 

Advokatkostnader dekkes ikke. 

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling. 

 

PS 58/12 EGRA - VURDERING AV EIENDOMMEN 2012/1165-1 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 59/12 REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSSANDEN - 

KLAGEBEHANDLING 2010/902-52 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 60/12 200/220 - Soloddveien 66 - Klage på vedtak om riving av hytte og oppføring av 

ny bolig med garasje mv -tiltakshaver: Mathias Dahl-Hansen. 2011/959-27 

VEDTAK: 
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Kommunestyret tar klage fra adv. Halv og co, på vegne av Susanne og Knut Hernes, delvis til 

følge; tiltakshaver må sende inn nye tegninger hvor: 

 boligen trekkes 6 m tilbake på tomta. 

 boligen senkes til maks mønehøyde kote 16. 

 muren trekkes tilbake 60 cm fra stien mellom eiendommene. 

 

PS 61/12 200/1906 - Soloddveien 3 - Klage på avslag om oppføring av  bolig med garasje 

-tiltakshaver: Olsen Bygg  AS p.v.a.  Per og Anne Leikanger. 2011/672-17 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 62/12 200/544 - Furuliveien 20 - balkong - Steingrim Snorrason 2012/803-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 bokstav a tillatelse til 

oppføring av balkong, som omsøkt 9.3.2012. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 

tegninger og situasjonsplan.  

 

I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon fra: 

Plankravet i kommunedelplanens § 5 

 

Med hjemmel i pbl. § 21-3, har Kommunestyret fritatt tiltaket for ordinær nabovarsel, da det 

ansees at øvrige naboer/gjenboeres interesser ikke vil bli berørt av tiltaket. 

 

PS 63/12 200/1834 - Furuheia 11 - Klage på avslag om oppføring av bolig m/garasje mv. 

- tiltakshaver/klager: Tyholmen Arkitektkontor p.v.a.Vidar Igland. 2010/2867-24 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke til følge klagen, fra Tyholmen Arkitektkontor datert 14.03.12, og 

opprettholder vedtak i sak 46/12. 

Klagesakene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

PS 64/12 204/1 - Jernbanebrygga 1 - Skilt - Thai & Sushi (leietaker) 2012/640-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 bokstav d tillatelse til 

oppføring av virksomhetsskilt som omsøkt 22.2.2012. Det vises for øvrig til søknadens 

vedlagte fotomontasje og beskrivelser.  

 

I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for: 

Grimstad kommunes skiltvedtekter § 3.3 (inntatt i kommuneplanen) som ikke tillater 

reklameinnretninger oppført på takflater.  

 

Med hjemmel i pbl. § 21-3, har Kommunestyret fritatt tiltaket for ordinært nabovarsel, da det 

ansees at deres interesser ikke vil bli berørt av tiltaket. 

 

PS 65/12 200/1159 - Skaregrømsveien 12 A - Tilbygg bolig - Einar J. Kristoffersen 

2012/8-11 

VEDLEGG: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 66/12 200/1156 - Skaregrømsveien 10 - Veranda/terrasse/bod/levegg/rive garasje - 

Grethe Solveig Fedde 2011/3741-7 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Kommunestyret søknad om 



  Side 33  

 

dispensasjon fra bevaringsformålet i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan. 

Søknaden er mottatt 8.12.2011, og gjelder dispensasjon fra regulert bevaringsformål for 

oppføring av veranda m/underbygget bod, innsetting av dør, oppføring av levegg og riving av 

garasje. Det vises til vurderingen nedenfor. 

 

PS 67/12 FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 01.01.2013 - 

31.12.2016 2010/2082-66 

VEDTAK: 

Kommunestyret foreslår å velge følgende skjønnsmenn for perioden 01.01.2013 – 

31.12.2016: 
 

Jordbruk  Skogbruk  Eiendom  

Arild Viken Arne Kristian Skiftenes Knut Eskedal 

Marit Wright Salve Hørte Anna Elise Svennevig 

Jenny Marie Tønnesøl Anne Kathrine Ø. Lunden Anne Gurine Hegnar 

Pål Bach Leif Løhaugen Geir Forsdal Jørgensen 

Arnstein Øyslebø Nils Johan Igland Knut Røed 

Kristen Udjus Laila Ribe Leif Eide 

Gurine Seland Olav Stiansen Frank Westberg 

Johan Ribe Kristoffer Seland Dajmi Birkedal 

 Sivert Svane Hilde Thorsen Røinås 

 

PS 68/12 ANSETTELSE AV RÅDMANN 2012/576-11 

VEDTAK: 

I den ledige stillingen som rådmann tilbyr Grimstad Kommunestyret ansettelse til Per Kristian 

Vareide, i åremålstilsetting med kontraktsperioden på seks år med mulighet til forlengelse 1 

gang.  Forhandlingsutvalget avtaler vilkår med Vareide. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 16.06.2012 
 

PS 69/12 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

PS 70/12 1. KVARTALSRAPPORT 2012 2012/1502-1 

VEDTAK: 

Kvartalsrapporten tas til etterretning med følgende tillegg: 

Det bevilges kr 125.000 til støttefunksjon for ordfører, rådmann og kommunalsjefene, 

tilsvarende 1/4 årsverk i 2012. Dekkes over budsjett for støttefunksjoner. Helårsvirkning 

tilsvarende ett årsverk innarbeides i budsjett for 2013. 

Budsjettendringer  

Inntekter: 

Skatteinntekter reduseres med        -15 300 000 

Rammetilskudd økes med         +9 500 000 

Eiendomsskatt økes med          +1 000 000 

Sum inntektsendringer          -4 800 000 

 

Utgifter: 

Renteutgifter reduseres med          -3 000 000 
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Midlertidig skole reduseres med          -1 800 000 

Rusomsorgen økes med             +650 000 

Samhandlingsreformen reduseres med           -650 000 

Sum utgiftsendringer           -4 800 000 

 

Investeringsprosjekter: 

Håndholdte pc (PDA) til helsesektoren (8121005)            -42 000 

IKT -  VUT Fornye dagens skole-PC'er (8121201)      +4 572 000 

Landviktun omsorgsboliger 16 (69707)       +5 050 000  

Landviktun omsorgsboliger 7 (69718)           -444 000  

Nødstrøm til sykehjem (6961003)           +132 000 

Fevik skole - skolepakke 2 (69071)           +171 000 

Landvik skole - økt skolekapasitet (69077)           -457 000 

Landvik idrettsanlegg flerbrukshall (69078)          +205 000  

Landvik kunstgressbane (6981001)         -8 100 000 

Trafikksikkerhetstiltak (6851001)           +185 000 

Grunnerverv Fevik (6901210)            -220 000 

Bygging av utleiebol. for ungdom, Myråsen (69075)        +247 000 

Rehabilitering bibliotek/Storgata (69720)          +160 000 

Langemyr skole – rehabilitering (69722)      -4 000 0000 

Moåsen trykkforsterker (6801104)           +143 000 

Brannvann Landvik skole (6801107)           -451 000 

Sonemålere (68062) VAR            +500 000 

Fornye brygge Torskeholmen øst (6851003)         +150 000 

Utvidelse av park.plass Holvika småbåthavn (6851004)         -189 000 

Boligfelt Ramshaugveien, Homborsund (6971102)      +3 888 000 

Finansiering av endret investeringsramme – Utbytte fra Agder Energi AS    -1 500 000 

 

PS 71/12 KOMMUNEBAROMETERET 2012: RESULTATENE FOR GRIMSTAD 

2012/1338-3 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

PS 72/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GRIMSTAD KOMMUNE 2011-2015 

2010/3812-27 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til Kommunal planstrategi for Grimstad kommune 2011-2015, 

datert 29.05.12 med følgende endring: 

Kommunestyret stryker siste setning under avsnittet ”Fritidsbebyggelse”. 

Planstrategien revideres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 

PS 73/12 CAMPUS GRIMSTAD - HOVEDPRINSIPPER FOR 

UTBYGGINGSAVTALER 2012/1455-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens anbefalte ”gjennomføringsmodell for utbygging av 

infrastruktur i Campus Grimstad” (slik den fremgår på side 9 i denne sak) med følgende 

endring: 

Ved avtaleutforming skal eksisterende virksomheters behov for utvidelser ivaretas. 

Eksisterende virksomheters eventuelle bidrag til infrastruktur skal stå i forhold til omsøkt 

areal, og det skal ikke betales bidrag for arealer som tidligere har vært belagt med bidrag. 
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Modellen med forutsetninger skal legges til grunn for arbeidet med utbyggingsavtaler i 

området. 

 

PS 74/12 HØRING: OM ENDRET FYLKESTILKNYTNING FOR EVJE OG 

HORNES, BIRKENES, IVELAND OG LILLESAND KOMMUNER 2012/1396-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad viser til at inndelingsloven gir en kommune rett til å søke om 

overflytting til et annet fylke og at Regjeringen skal legge vekt på om søknaden er folkelig 

forankret.  Folket i Lillesand, Birkenes og Iveland har gjennom egne folkeavstemninger gitt et 

klart uttrykk for et ønske om å tilhøre Vest-Agder fylke så lenge det ikke blir ett Agder-fylke. 

  På samme måte som nei-flertallet i folkeavstemningen om ett Agder er respektert, bør det 

klare, folkelige ønsket om overflytting i de tre kommunen respekteres.  Det gjelder selv om 

følgene for det resterende Aust-Agder fylke vil bli svært negative.  Hvis Regjeringen gir disse 

kommunene anledning til å bytte fylke, vil Grimstad kommune søke folkets råd om egen 

fylkestilknytning 

 

PS 75/12 Tilsyn med tjenester til rusmiddelmisbrukere 2010/557-32 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken om tilsyn rus og rådmannens prosjektbeskrivelse og plan for 

lukking av avvikene til etterretning, og ber om at Helse- og sosialutvalget og Kommunestyret 

blir holdt løpende orientert i prosjektperioden. 

 

PS 76/12 INFORMASJON OM VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP I 

GRIMSTAD 2011/1783-6 

VEDTAK: 
 

Kommunestyret tar saken om vilkår for økonomisk sosialhjelp til orientering. 

 

PS 77/12 FAMILIENS HUS - MODELL FOR GRIMSTAD 2010/3267-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar foreslått modell for ”Familiens hus”. 

Kommunestyret ber de aktuelle tjenestene evaluere praksis og med det som utgangspunkt 

videreutvikle modellen, etter 1,5 års ordinær drift. 

Kreftforeningen har tilbudt Grimstad kommune å dekke 75 % av en 50 % stilling som 

kreftkoordinator. 

Familiens hus er tenkt som et helhetlig tjenestetilbud. Kommunestyret behandler dette tilbudet 

fra kreftforeningen i tilknytning til familiens hus som en sak i neste kommunestyremøte i 

august 

 

PS 78/12 EGRA - VURDERING AV EIENDOMMEN 2012/1165-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 79/12 ORGANISERING DØMMESMOEN 2010/3637-83 

INNSTILLING: 

Kommunestyret ber Rådmannen opprette Dømmesmoen som eget ansvarsområde. Ansvaret 

for bygningsmasse legges til enhet for Bygg og eiendom og ansvaret for utomhusarealer 

legges til enhet kommunalteknikk.  

 

PS 80/12 ETABLERING AV ORKESTERGRAV I AMFIET I FJÆREHEIA 2011/166-

13 

VEDTAK: 
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1) Grimstad kommune gir et tilskudd på inntil kr. 533 000,- til etablering av orkestergrav i 

amfiet i Fjæreheia. 

2) Kommunens bidrag dekkes av driftsmidler og innarbeides i budsjett 2013. 

3) Det forutsettes at Kilden IKS og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med tilsvarende 

beløp til realisering av prosjektet. 

4) Dersom Kilden IKS oppnår støtte til prosjektet fra Kulturrådet og/eller andre ordninger 

med tilskudd til regionale kulturarenaer, reduseres de tre partenes andel tilsvarende. 

5) Det forventes at en slik opprusting vil føre til økt bruk av Fjæreheia. 

6) Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende 

adkomst til anlegget. 

 

PS 81/12 INFORMASJON OM BARNEVERNET I GRIMSTAD 2011/1480-1 

Vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens informasjon om barneverntjenesten til etterretning. 

 

PS 82/12 DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGE OG SKOLE - IKT-PLAN 2012-2015 

2012/1482-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar planen Digitale verktøy i barnehage og skole -  IKT-plan 2012-2015 til 

orientering.  

Kommunestyret foreslår et tillegg til planen i kap. 5 pkt. 3.2; ”Det bør være bedre opplæring i 

skrivetrening/hastighet på PC i skolen”, og til kap. 8 pkt. 2; ”Det må være fokus på ”nett-vett” 

i bruk av digitale verktøy”.  

 

PS 83/12 PRINSIPPER FOR NYTT DELEGASJONSREGLEMENT 2011/3175-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til forslag til prinsipper for videre arbeid med 

delegasjonsreglement 

 

PS 84/12 REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSSANDEN - 

KLAGEBEHANDLING 2010/902-52 

VEDTAK: 

Klagen fra Strand hotell v/ advokat Christiansen tas til følge ved at reguleringsvedtaket av 21. 

november 2011 oppheves i sin helhet. I medhold av pbl § 12 - 14 sendes saken tilbake til 

rådmannen for en vurdering av om saken kan fremmes med endringer, eller om det må 

fremmes nytt reguleringsforslag. Et eventuelt nytt forslag må ta hensyn til allmennhetens og 

hotellets interesser og ta utgangspunkt i at atkomst og parkering for nybygg i størst mulig 

grad må løses på egen grunn eller gjennom dialog partene i mellom. 
 

PS 85/12 200/1906 - Soloddveien 3 - Klage på avslag om oppføring av bolig - 

tiltakshaver/klager: Per og Anne Leikanger. 2011/672-19 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar til følge del av klage datert 14.03.12 fra Olsen Bygg AS, og frafaller 

kravet om universell utforming av boligbygget fordi søknaden etter ny vurdering er 

fullstendig m.h.t. tegninger m.v. før 01.07.11. 

Kommunestyret tar ikke til følge resterende del av klage datert 14.03.12 fra Olsen Bygg AS,  

og opprettholder vedtak i sak 116/12 når det gjelder avslag på reguleringsbestemmelsenes 

krav i § 2, § 3 og § 4 samt plan og bygningsloven (pbl) § 29-4. 

      Klagesaken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

PS 86/12 200/482 - Ebbelsgate 7 - Bolig - Jarle R. Andersen 2012/938-3 

VEDTAK: 
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Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a, jfr. § 21-4, 

tillatelse i henhold til søknad, mottatt 9.5.2012. Søknaden gjelder heving av grunnmur bolig 

med ca. 35 cm. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte foto/skisser og søknader om 

ansvarsrett.  

 

I medhold av pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra Plankravet i kommunedelplanens § 5 

 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 87/12 200/657 - Grooseveien 50 - Deling - Kjetil Vestly 2011/3299-6 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 godkjenner Kommunestyret søknad om 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende tillat utnyttelse av eiendommen, 

mottatt 9.3.2012. Det gis tillatelse til fradeling av omsøkte parsell på ca. 540 m2. Parsellen 

skal nyttes til boligformål. Det tillates kun en boenhet på den fradelte parsellen. 

Det er i området tidligere gitt tillatelse til fradeling av boligtomter. Det er klart større fordeler 

enn ulemper ved å gi dispensasjon. Eiendommen er sentrumsnær og tåler en fortetting. Det er 

ikke innkommet naboprotester og Statens vegvesen har ikke hatt merknader til tiltaket. 

Kommunestyret ber bygningsmyndigheten om å ferdigbehandle søknaden. 

 

PS 88/12 200/419 - Binabbgaten 15 - Hagestue - Kjell Løvland 2012/1144-8 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Kommunestyret søknad om 

dispensasjon fra bevaringsformålet i kommunedelplan for Grimstad byområde (Byplanen). 

Det vises for øvrig til vurderingen nedenfor. 

 

PS 89/12 SAMHANDLINGSREFORMEN - NYE DELAVTALER 2010/1243-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner inngåtte delavtaler med Sørlandets sykehus HF. 

 

PS 90/12 OPPNEVNING AV  LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE TIL 

TINGRETTEN OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.2013 - 

31.12.2016 2010/2082-70 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende for perioden 01.01.2013  –  31.12.2016. 

20 jordskiftemeddommere til Aust-Agder Jordskifterett slik de er foreslått i vedlagte liste. 

30 meddommere til Agder Lagmannsrett slik de er foreslått i vedlagte liste. 

120 meddommere til Aust-Agder Tingrett slik de er foreslått i vedlagte liste. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.08.2012 
 

PS 91/12 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 92/12 UTBYGNING VARDEHEIA PARKERINGSHUS 2011/1199-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at: 

1) Det igangsettes arbeid med forberedelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise for 

parkeringshus i fjell, 1. byggetrinn, som et kommunalt prosjekt. 

2) Gangutgang til Vestregate, Victoriatorvet, Rutebilstasjonen og Lillesandsveien 
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inkluderes i konkurransegrunnlaget som opsjoner. 

3) Saken legges fram til budjettbehandlingen for 2013. 

4) Det utlyses en navnekonkurranse på parkeringshus. Konkurransen avgjøres av 

kommunestyret. 

 

PS 93/12 SJØFARTSMUSEUM I HASSELDALEN - TILBUD FRA TRINE OG ATLE 

BERGSHAVEN 2010/1091-15 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret takker og ser positivt på tilbudet som Grimstad bys museer har fått fra 

Trine og Atle Bergshaven om å disponere arealer i Hasseldalen til sjøfartsmuseum. 

2) Kommunestyret ber rådmannen om at tilbudet vurderes nærmere m.h.t kommunens 

kostnader og mulighet for økt statlig/regionalt tilskudd til museumsdriften.  

3) Kommunestyret tar endelig stilling til saken i desember 2012 i forbindelse med 

behandlingen av budsjettet for 2013. 

 

PS 94/12 OFFENTLIG HØRING AV FREMLEGG TIL ENDRING I 

INNDELINGSLOVEN 2012/2085-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Grimstad kommune har ingen merknader til departementets forslag til endringer i 

Inndelingsloven. 

 

PS 95/12 KOMPENSASJON FOR SKOLENES BRUK AV IDRETTSLAGENES 

ANLEGG 2011/1428-10 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 96/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2015 - 

KONTROLLUTVALGET 2010/363-100 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon i Grimstad kommune for 2012 – 

2015 

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i løpet av 

planperioden. 

 

PS 97/12 FORSLAG TIL KANDIDAT TIL NYE DYREVERNNEMNDER I REGION 

ROGALAND OG AGDER 2011/2213-95 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad foreslår Johan Ribe som kandidat til ny dyrevernnemnd fra 

01.01.2013. 

 

PS 98/12 DETALJREGULERING FOR DEL AV FUHROMRÅDE - B2 - 2. GANGS 

BEHANDLING 2010/1576-45 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas revidert forslag til 

detaljplan datert 11.10.10, sist revidert 24.04.12, bestemmelser datert 18.05.11, sist revidert 

24.04.12 og planbeskrivelse datert 11.10.10, sist revidert 27.06.12 for del av Fuhrområde, 

område B2, med følgende endringer. 

1. § 2.05 tilføyes teksten ”kravet gjelder for hvert boligbygg”. 

2. Rekkefølgebestemmelsenes §§ 2.06, 2.07 og 5.09 utgår. 

 

PS 99/12 Forslag til reguleringsplan Kjæråsen. 2. gangs behandling. 2010/3416-45 
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VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar reguleringsplanen for Kjæråsen med bestemmelser, datert hhv. 

14.05.12 og 21.02.12 med følgende endringer. 

1.  Forområdet B2.1 i § 3.17 endres antall boliger til 3 boligenheter og BYA til 200 m2 pr. 

boligenhet. 

2.  Ny § 3.18 : ”For området B2.1 må det ved utbygging av området sendes inn søknad med 

situasjonsplan som viser fremtidige plasseringer av boliger, uteareal, parkering og 

adkomst for hele området ”. 

3.  Området K vises som hensynssone med skravur. 

4.  I § 3.8 byttes benevnelsen ”hovedetasjens gulvnivå” ut med ” topp gulv 1.etasje”. 

5.  Nytt tillegg til § 3.8: ” Alle boliger i B2- og B3-områdene skal ha takvinkel på minimum 

20 grader.” legges til. 

6.  Boligblokka i B4 erstattes med eneboliger/konsentrert småhusbebyggelse. 

Før denne delen av planen legges ut på ny høring, skal det også utarbeides en utredning av 

sol- og skyggeforhold ihht krav i Kommuneplanen. 

7.  Planert terrenghøyde i B3.1 og B3.2 kan økes, med inntil 1.0 m. 

8.  De deler av planen som ikke må ut på ny høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan 

og 

     bygningslovens §§ 5-2 og 12-10, vedtas nå med rettsvirkning jf. plan- og bygningsloven 

    § 12-4. 

 

PS 100/12 200/1808 - Odden 4 - ombygging fra treningssenter til leiligheter - Elim AS 

2010/3606-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å avslå søknad om dispensasjon mottatt 05.03.2012, i medhold av 

plan- og bygningslovens(pbl) § 19-2, jf pbl § 29-4, og i samsvar med vurderingen nedenfor. 

Det søkes om dispensasjon ut over formålsgrensen i områdeplan for ”Sjønære 

arealer”(Havneplanen), vedtatt 13.06.2012. 

Det foreligger merknader til søknaden. 

 

PS 101/12 200/1389 - Tyribakken 14 - tilbygg - Per Magne Grøsle og Tone Solheim 

Grøsle 2012/1898-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a, jfr. § 21-4, 

tillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.6.2012. Søknaden gjelder oppføring av tilbygg. Det 

vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og søknader om ansvarsretter. 

Kommunestyret gir i medhold av pbl. § 19-2 dispensasjon i henhold til søknad mottatt 

27.7.2012. Søknaden gjelder dispensasjon fra krav til reguleringsplan i kommunedelplanen 

(Byplanen) og dispensasjon fra krav vedr. lekkasjetall/u-verdi i TEK10. Dispensasjonen 

betinges av at øvrige krav i TEK10 oppfylles for eksisterende del av boligen, samt at kravene 

i TEK10 i sin helhet ivaretas i nytt tilbygg. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 102/12 200/1590 - VOSSGATE 1 - KLAGE PÅ VEDTAK OM GODKJENNELSE 

AV TAKTERRASSE PÅ BOLIG/FORRETNINGSBYGGET - TILTAKSHAVER: 

HÅLAND BYGG AS. 2010/931-81 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke til følge, klage datert 21.05.12 fra Einar Berg, og opprettholder sitt 

vedtak i sak 46/12. 

Klagesaken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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PS 103/12 200/419 - BINABBGATEN 15 - HAGESTUE - KJELL LØVLAND 

2012/1144-13 

Vedtak: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 bokstav a, jfr. § 21-4 

tillatelse i henhold til søknad, mottatt den 9.5.2012 og 12.6.2012. Søknaden gjelder oppføring 

av hagestue. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, foto og situasjonsplan datert 

11.6.2012. 

Kommunestyret gir i medhold av pbl § 19-2 dispensasjon fra bevaringsformålet i 

kommunedelplan (Byplanen), i henhold til søknad. 

Med hjemmel i pbl § 21-3 fritas tiltaket for ytterligere nabovarsling av endringen vedr. 

plassering, da det ansees at naboer/gjenboeres interesser ikke vil bli berørt av endringen. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 104/12 200/445 - Bioddgaten 5 - tilbygg bolig - Julie Emanuelsen 2012/853-10 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a, jfr. § 21-4 

tillatelse i henhold til søknad, mottatt den 25.4.2012. Søknaden gjelder endring av 

inngangsparti. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og søknad 

om ansvarsretter. 

Kommunestyret gir i medhold av pbl § 19-2 dispensasjon fra regulert formål i henhold til 

mottatt søknad. 

Det er satt følgende vilkår for dispensasjon: 

Ny inngang eller bruken av denne må ikke medføre begrensninger for bruk av den offentlige 

gangstien. 

Eksisterende trapp opp til inngangsdøren bevares. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 105/12 200/1156 - SKAREGRØMSVEIEN 10 - KLAGE PÅ AVSLAG OM RIVING 

AV GARASJE OG OPPFØRING AV VERANDA MED UNDERBYGGET BOD, 

SAMT LEVEGG PÅ BOLIGEIENDOMEN - TILTAKSHAVER/SØKER/KLAGER: 

GRETHE SOLVEIG FEDDE. 2011/3741-13 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke til følge, klage fra Grethe Solveig Fedde datert 29.05.12, men 

opprettholder vedtak i sak 66/12. 

Klagesaken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

PS 106/12 200/562 - Føreidsgate 8 - Parkeringsforhold - deling av eksisterende bolig i 2 

leiligheter - Anders Edvin Gusdal 2011/2693-19 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (PBL) §20-1 bokstav c tillatelse i 

henhold til søknad mottatt 09.12.2011 til innsetting av vinduer i boligfasade.  

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, foto, situasjonsplan og søknader om 

ansvarsretter.  

Kommunestyret gir i medhold av PBL. §19-2 dispensasjon fra Byplanens plankrav i henhold 

til søknad.  

 

Kommunestyret avslår i medhold av (PBL) §20-1 bokstav a og d tillatelse til bruksendring til 

2 bruksenheter og opparbeidelse av 2 parkeringsplasser som omsøkt.  

Kommunestyret vil begrunne vedtaket og viser for øvrig til brev fra naboene Lise Bull Ryder 

og Svein E. Hansen i henholdsvis Føreidsgate 9 og 10. 

Skaregrømsjordet ble bygd ut med eneboliger i 1.halvdel av 60 åra og har sammen med 

boligene på Grømjordet en særlig status i Byplanen. I byplanen er de 2 husrekkene i 
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Føreidsgate spesielt nevnt. I kommuneplanens utfyllende bestemmelser § 3 og 4 og plankartet 

for byplanen er det angjeldende området gitt vertikal skravur, 

Planen gir klare begrensninger og føringer for å bevare eksisterende bygninger, gatestruktur, 

murer, hager etc. 

I de siste årene har flere av boligene i Føreidsgate blitt solgt og flere av disse benyttes i dag 

som rene utleieboliger. Dette gjelder også den omsøkte, Føreidsgate 8 der det i dag bor 2 

familier. I tillegg har flere av naboeiendommene i samme rekke vært benyttet som 

studenthybler. Dette har ført til at de tilstøtende gateløp er benyttet til parkering for et 

betydelig antall biler. Dette har skapt problemer vinterstid for snørydding, men også vært en 

begrensning for barns lek. 

Kommunestyret ønsker ikke at bomiljøet i dette området endres, ved at eneboliger 

omdisponeres til flere enheter og at området får et større innslag av utleieenheter. 

 

PS 107/12 200/1450 - Vardegaten 4 - garasje - John Ådne Halvorsen 2012/817-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 bokstav a, jfr. § 21-4 

tillatelse i henhold til søknad, mottatt 13.3.2012 12.4.2012. Søknaden gjelder oppføring av 

garasje. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonsplan. 

Kommunestyret gir i medhold av pbl § 19-2 dispensasjon fra reguleringsplanens 

begrensninger i areal for garasjer, i henhold til søknad mottatt den 12.4.2012. 

Kommunestyret har med hjemmel i pbl § 21-3 fritatt tiltaket for ytterligere nabovarsling, da 

det ansees at deres interesser ikke vil bli berørt av tiltaket. 

 

PS 108/12 200/1834 - Furuheia 11 -Ad klagebehandling for avslag på søkand om 

oppføring av bolig med garasje - Vidar Igland. 2010/2867-33 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til foreløpig svar fra Fylkesmannen i Aust-Agder, dat. 30.05.12, og 

begrunner vedtakene i Teknisk utvalg (sak 102/12, jfr. Sak 46/12) og Grimstad kommunestyre 

(sak 63/12) slik: 

Kommunedelplan for Grimstad byområde (”Byplanen”) av 27.10.2008 stiller plankrav til 

arbeid og tiltak innen planområdet (§5). Byplanens krav om reguleringsplan er gitt av hensyn 

til en forutsigbar og godt planlagt arealutnyttelse der alle berørte parter og samfunnsinteresser 

ivaretas på en best mulig måte.  

Denne saken har avdekket kryssende interesser. Kommunestyret mener derfor at 

byggehøyder, utnyttelsesgrad, antall boenheter, byggeskikk, landskapsvirkning og 

konsekvenser for evt. andre fortetningsprosjekter i området må få en forsvarlig behandling i 

en reguleringsprosess. Når søknaden helt klart berører konfliktfylte forhold, bør det ikke 

dispenseres fra kommunedelplanens krav om detaljregulering.  

Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. §19-2 er ikke oppfylt.  

 

PS 109/12 Lønnspolitisk plan - revidering 2012 2010/1655-7 

VEDTAK: 

Forslaget til Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune vedtas. 

 

PS 110/12 SUPPLERINGS VALG - OPPNEVNING AV LAGRETTEMEDLEMMER 

OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 

2010/2082-107 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende som meddommere til Aust-Agder Tingrett eller 

Agder Lagmannsrett for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016:  

 

Aase Løsnesløkken Rolf Ørnholt 
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Wenche Norgaard Jan Ivar Olsen  

 Torbjørn Aanesland  

 Knut Hansen  

 Per Kristian Finstad 

 Kjell Magne Jacobsen 

 Gunstein Vetrhus 

 Jon Petter W. Njølstad 

 Tomm Laurendz 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 24.09.2012 
 

PS 111/12 2. KVARTALSRAPPORT 2012 2012/1502-3 

VEDTAK: 

Kvartalsrapporten tas til etterretning med følgende tillegg: 

Kommunestyret ønsker at det i neste kvartalsrapport gis en orientering om årets ferieavvikling 

i helse- og sosialsektoren. 

 

Budsjettendringer 

Inntekter: 

MVA-refusjonøkes med       +3,0 mill kroner 

Sum inntektsendringer       +3,0 mill kroner 

 

Utgifter: 

Midlertidig skole reduseres med      -1,4 mill kroner 

Hjemmetjenesten økes med       +3,1 mill kroner 

Frivolltun økes med        +0,9 mill kroner 

Berge Gård økes med        +0,4 mill kroner 

Sum utgiftsendringer         +3,0 mill kroner 

 

Investeringsprosjekter: 

Startlån økes med       +10,0 mill kroner 

Kjøp av tidligere Frivoll videregående skole økes med   +1,4 mill kroner 

Rehabilitering Langemyr skole reduseres med   -  0,9 mill kroner 

Nødstrøm til sykehjem reduseres med    -  0,5 mill kroner 

Sum investering      +10,0 mill kroner 

Finansieres med økt låneopptak i Husbanken     10,0 mill kroner 

 

PS 112/12 NYTT BIBLIOTEK - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT 2011/985-12 

VEDTAK: 

1) Nytt bibliotek i Grimstad sentrum skal realiseres i løpet av de neste tre årene og åpnes 

senest i forbindelse med Grimstads 200-årsjubilieum i 2016. 

2) Rådmannen bes arbeide videre for å konkretisere aktuelle samarbeidsløsninger med 

private interessenter for å realisere nytt bibliotek sjønært ved Rutebilstasjonen. 

3)  Dersom pkt. 2) ikke fører fram, bes rådmannen arbeide for å realisere nytt bibliotek i øvre 

sentrum på kommunens tomt der biblioteket ligger i dag. 

 

PS 113/12 KJØP AV TIDL. FRIVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE 2011/563-5 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune kjøper tidl. Frivoll videregående skole (gnr. 9 bnr. 10, 11, 12 og gnr. 

7  bnr. 399 i Grimstad kommune) av Aust-Agder fylkeskommune for 14,0 mill kroner. 
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Overdragelseskostnader kommer i tillegg til kjøpesummen med ca. kr. 400 000,-. 

2) Dekning av nødvendig tilleggsbevilgning, kr. 1,4 mill kroner, tas gjennom vedtak i 

kvartalsrapporten for 2. kvartal 2012. 

3) Overdragelse av eiendommen skjer 1. oktober 2012 

4) Rådmannen får fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. 

5) Behov for innvendig og utvendig rehabilitering av skoleanlegget tas opp i forbindelse 

med budsjett 2013/handlingsprogram 2013/2016. 

 

PS 114/12 Bosetting av flyktninger 2013 2010/996-199 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune opprettholder eksisterende bosettingsvedtak for 2012 på 25 

flyktninger, kfr. K-sak 38/2011. Tilleggsanmodning fra IMDI om mottak av ytterligere 10 

flyktinger i 2012 imøtekommes ikke. 

2) Grimstad kommune tar i mot 25 nye flyktninger i 2013.  Antallet kan inkludere 5 enslig 

mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

3) Grimstad kommune tar i mot 25 nye flyktninger i 2014.  Antallet kan inkludere 5 enslig 

mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

4) Et høyere antall bosettinger kan imøtekommes, opp til IMDI’s anmodningstall på 40 for 

2013 og 2014, dersom antall familiegjenforeninger viser seg å bli lavere enn 15 pr år. 

 

PS 115/12 OM BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLANER 2010/3812-40 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar at ansvaret for å utarbeide forslag til kommunedelplaner som 

fremkommer i Planstrategi for Grimstad kommune 2011-2015, delegeres til kommunens 

utvalg slik dette fremkommer i herværende saksfremstilling. 

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv legges til Kommuneplanutvalget. 

 

PS 116/12 ARBEID MED SKOLEMILJØ I GRIMSTADSKOLEN - STATUS 

2012/2494-1 

Kommunestyret tar saken til orientering 

 

PS 117/12 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL BARNAS REPRESENTANT FOR 

INNEVÆRENDE PERIODE 2011/2213-98 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad velger Øyvind Takle som vararepresentant for barnas representant 

ut kommunestyreperioden 2011 - 2015. 

 

PS 118/12 200/1414 - DISPENSASJON FOR TØNNEVOLDSGATE  10 -RIVE BOLIG- 

BYGGE 4 LEILIGHETER- BOD - PARKERING - SOL EIENDOMSUTVIKLING AS 

V/LASSESEN 2011/3084-15 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav a) og e) jf §§ 21-2 og 21-4, godkjennes 

søknaden, mottatt den 06.03.2012. Det søkes dispensasjon fra kommunedelplan for Grimstad 

Sentrum, for riving av eksisterende bolig og oppføring av leilighetsbygg med 4 boenheter. 

Det 

vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og søknader om ansvarsrett 

samt utomhusplan. 

I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon for: 

Dispensasjonen medfører at det gis tillatelse uten at ”Sentrumsplanens § 5, krav til 

detaljregulering, følges jf vurdering under. 

Dispensasjon gis med flg. vilkår: 

Vilkår satt av Statens vegvesen angjeldende forhold mot Tønnevoldsgate, gjennomføres. 
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Vilkår gitt av kommunal vegmyndighet pkt 1, 2, 3, 5 må etterkommes. 

Krav om at leilighetene i 1. etasje skal universell utformes, tilrettelegges for 

bevegelseshemmede. 

Det foreligger merknader til søknaden. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 119/12 200/390 - Batteriveien 13 - Riving av påstående bygg - nybygg - Kjell Olav 

Stakkeland og Lilly Stakkeland Tønnevold 2012/1691-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 dispensasjon for 

overskridelse av maks tillatt utnyttelsesgrad i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

I medhold av pbl § 19-2 avslår Kommunestyret søknad om dispensasjon fra 

kommunedelplanens bevaringsformål, og søknad om dispensasjon for oppføring av bolig 

mindre enn 4 meter fra nabogrense og eiendomsgrense mot vei. 

Det vises til vurderingen nedenfor. 

 

PS 120/12 200/220 - Soloddveien 66 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG FOR 

RIVING AV HYTTE OG OPPFØRING AV NY BOLIG MED GARASJE  - 

TILTAKSHAVER: MATHIAS DAHL-HANSEN. 2011/959-40 

VEDTAK: 

Kommunestyret stiller klagesaken i bero, og anmoder søker/tiltakshaver om å omsøke 

endrede tegninger mottatt 19.06.12, på vanlige måte med blant annet nabovarsling. Dersom 

søker/tiltakshaver etterkommer denne anmodning, anbefaler Kommunestyret at klage 

mottatt19.06.12 trekkes. 

 

PS 121/12 200/347 - KIRKEGATEN 16 - DELING AV EIENDOM - GRIMSTAD 

KOMMUNE 2012/2238-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 m og 26-1, tillatelse 

til fradeling av parsell fra gnr. 200 bnr. 347, som vist på søknad mottatt 6.7.2012. 

I medhold av pbl § 19-2 gis dispensasjon fra Grimstad kommunes parkeringsvedtekter, 

vedtatt 

27.10.2008, i henhold til dispensasjonssøknad mottatt 17.8.2012. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.2012 
 

PS 122/12 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE OG 

OMSORGSSEKTOREN 2012 2012/699-7 

VEDTAK: 

Saken behandles videre i kommunestyrets januarmøte. 

 

PS 123/12 FINANSIERING AV TILTAK I SFO FOR BARN MED SÆRSKILTE 

RESSURSBEHOV 2010/1382-12 

VEDTAK: 

1. Alle skoler i Grimstad skal gi barn med særlige hjelpebehov muligheter for å få et 

godt SFO tilbud ved sin nærskole. 

2. Dagens modell for fordeling av ressurser i skolesektoren, justeres slik at den tar 

høyde for barn i SFO med særlige hjelpebehov. 

3. Økning av betalingssatsene for SFO vurderes i budsjettprosessen for 2013. 

4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere innføring av søskenmoderasjon ved 

framlegging av budsjettforslag for 2013. 
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PS 124/12 TIDLIG INNSATS - INNFØRING AV KVELLOMETODEN 2012/1496-1 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar at Kvellomodellen skal være en del av arbeidet med tidlig 

innsats i barnehagene. 

 Det utarbeides en fremdriftsplan for innføring av Kvellomodellen i de barnehagene 

som ønsker å delta. Fremdriften må være i tråd med ressurssituasjonen i de enkelte 

tjenestene. 

 Kommunestyret ber rådmannen initiere en dialog med de barnehagene som ikke er 

involvert i Kvellomodellen om å få på plass systematisk arbeid med 

kompetanseheving, samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats for å avdekke 

særlige behov og iverksette tiltak. 

 

PS 125/12 KOMPENSASJON FOR SKOLENES BRUK AV IDRETTSLAGENES 

ANLEGG 2011/1428-12 

VEDTAK: 

1) Ordningen med kompensasjon for skolenes bruk av idrettslagenes anlegg utsettes og 

sees i sammenheng med budsjettet for 2013. 

2) Skolene gjør et oppdatert overslag over hvor mange timer de bruker anleggene pr år 

innen 15.11.2012. 

 

PS 126/12 OMRÅDEREGULERING AV DE SJØNÆRE AREALENE I GRIMSTAD 

SENTRUM - 2. GANGSBEHANDLING AV ENDRINGENE I GRØMBUKT OG 

RUTEBILSTASJONSOMRÅDET 2010/491-169 

VEDTAK: 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret områderegulering av de 

sjønære arealene for områdene Grømbukt og Rutebilstasjonen med tilhørende bestemmelser, 

datert henholdsvis 13.06.12 og 05.06.12 - med følgende endring: 

Bestemmelsen som sier at tekniske installasjoner kan oppføres inntil 2 meter over regulert 

mønehøyde for inntil 5 % av byggets grunnflate, strykes (gjelder kun T3.2). 

 

PS 127/12 OMRE INDUSTRIPARK - TILRÅDING 2010/3185-41 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vil se utviklingen an, og på nåværende tidspunkt ikke bruke flere 

ressurser på utredninger. 

2. Administrasjonen tilettelegger for å annonsere på Finn.no, samt gjøre det kjent på 

kommunens hjemmeside, med tanke på å selge hele området under ett. 

 

PS 128/12 FORSLAG TIL MØTEPLAN 2013 2011/2573-7 

VEDTAK: 

Vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2013 vedtas. 

 

PS 129/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BORGÅSEN 

BOLIGOMRÅDE - DEL 2- SLUTTBEHANDLING. 2012/113-37 

VEDTAK: 

Det skal før planen endelig behandles, legges fram en utredning av alternative 

energiløsninger, jfr. vedtak i TU 26.06.12 pkt. 9. 

Det tas inn i rekkefølgebestemmelsene at området skal utbygges i takt med skolekapasiteten. 

Det vises til at det også er andre utbyggingsområder i skolekretsen.  

Veien inn i området flyttes vestover og tre nye boligtomter i BF2 legges inn i 

reguleringsplanen øst for veien, i samsvar med fremlagt forslag ved 1. gangs behandling.  
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PS 130/12 200/1619 - 200/1895 - 200/1585 - DISPENSAJON FRA REG.PLAN "DEL AV 

SKONNERTVEIEN"- VESØYA - 30 LEILIGHETER - STÅLE DREVDAL 2011/3423-

7 

VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon mottatt 31.05.2012, avslås i medhold av plan- og bygningslovens § 

19-2 jfr. vurderingen nedenfor. Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene § 3 bokstav d-f 

angående utnyttelsesgrad, byggegrense og maks kotehøyde. 

 

PS 131/12 Forslag til endring av kommunestyrevedtak ... for å tilrettelegge for 

videreføring av Detaljreguleringsplan for Vessøygate 5 2010/2271-11 

VEDTAK: 

Kommunestyret endrer vedtak ”PS 24/12 Utkikken 3 - Lauvstøområdet - prinsippavklaring av 

fortettingsstrategi. 2010/1434-14 ” slik at ”Vesøygate 1-5” utgår. Vedtaket blir da slik:  

Det lages en kommunedelplan for Lauvstø (Alt. 2).  

Detaljregulering av Utkikken 3 og Utkikken 8, og evt. andre prosjekter innenfor området som 

startes opp i planperioden, underordnes kommunedelplanen. 

 

PS 132/12 200/748 - JØRGEN BANGSGATE 7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

PLASSERING, AVKJØRSEL  OG TAKVINKEL FOR BOLIGBYGGET (8 

BOENHETER) - TILTAKSHAVER: JØRGEN BANGSGATE 7 AS. 2010/2923-41 

VEDTAK: 

Kommunestyret opphever vedtak om deligangsettingstillatelse gitt i sak 719/1. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven(pbl) § 19-2 dispensasjon fra § 12-4 

(regulert plassering og takvinkel for boligbygget, og plassering av avkjørsel til boligbygget.) 

Videre gis i h.h.t. pbl § 20-1 a og e, rammetillatelse for boligbygget med tilhørende anlegg på 

gnr.200 bnr.738, som vist på søknad mottatt 07.10.10 med tilleggsdokumentasjon, og 

dispensasjonssøknad mottatt 30.08.12. 

Kommunestyret begrunner avgjørelsen med at endret plassering av bygget gir en bedre 

utnyttelse av eiendommen både i forhold til seg selv og til omkringliggende 

eiendommer/område. Som følge av dette vil endret avkjørsel til boligbygget også gi en 

forbedret trafikksituasjon og bruk i forhold til innregulert avkjørsel. Byggets endrede 

takvinkel - fra 38 grader til 31 grader uten at mønehøyden er endret - vil med den omsøkte 

endring ikke medføre ulemper hverken for området eller bebyggelsen på omkringliggende 

eiendommer. Endringen vurderes til ikke å berøre naboenes interesser i vesentlig grad, fordi 

mønehøyden forblir uendret. 

Kommunestyret gir i medhold pbl § 21-2 femte ledd, deligangsettingstillatelse for legging av 

stikkledninger for vann og avløp/sanitær til boligbygget på gnr.200 bnr. 738, i h.h.t. søknad 

mottatt 28.11.2011, jfr. tilleggsdokumentasjon mottatt 01.12.11, på vilkår av at ledningsplan 

og rørleggermelding er godkjent av kommunen, og at det foreligger gravetillatelse fra 

grunneier (kommunens enhet for kommunaltekniske tjenester). 

Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, 

forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system. 

Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. 

Denne tillatelsen skal alltid være tilstede på byggeplassen. 

 

PS 133/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERING- LAUVSTØVEIEN 5. 2. GANGS 

BEHANDLING. 2011/1571-48 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Lauvstøveien 5 med bestemmelser, 

datert 20.02.2012 på følgende vilkår. 
1. Ny § 2.5 Det er ikke tillatt å oppbevare gass eller annet brennbart materiale i bod, i 

parkeringskjeller. 
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PS 134/12 AD PRESISSERING FOR AVGRENSNING AV SENTRUMSOMRÅDE 

FOR DELEGERT MYNDIGHET TIL TEKNISK UTVALG. 2011/3175-22 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtok endring av del av vedtak i sak 02/12 slik: 

Myndigheten til å dispensere fra reguleringsplan i sentrum og innenfor område som omfattes 

av Riksantikvarens ”NB!-register”, delegeres ikke. 

endres til: 

Myndigheten til å dispensere fra område som vist på kartutsnitt datert 01.10.12 Grimstad 

kommune, delegeres ikke. 

 

PS 135/12 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPEN FOR 

SJØFARTSMUSEUM I GRIMSTAD 2010/1091-19 

VEDTAK: 

Arnt Gunnar Tønnessen oppnevnes som representant fra Grimstad kommune til 

styringsgruppen for sjøfartsmuseum i Grimstad. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 13.12.2012 
 

PS 136/12 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsaken ble tatt til etterretning med følgende endring: 

Med bakgrunn i de store problemene det er med å få til bosetting av flyktninger ute i 

kommunene, og de nye signalene fra IMDI, ber kommunestyret rådmannen om en sak om 

muligheten for bosetting av flere flyktninger enn opprinnelig vedtatt i Grimstad neste år på 

første møte i 2013. 

 

PS 137/12 3. KVARTALSRAPPORT 2012 2012/1502-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar kvartalsrapporten til etterretning. 

 

Budsjettendringer 

Inntekter: 

Skatteinntekter reduseres med     -15 000 000 

Rammetilskudd økes med     +15 000 000 

Renteinntekter økes med          +360 000 

Sum inntektsjusteringer         +360 000 

 

Kostnader: 

Pensjonsoverføring til Kirkelig fellesråd       +360 000 

Økt avskrivingsutgift       +6 000 000 

Økt avskrivingsinntekt         -6 000 000 

Sum utgiftsjustering          +360 000 

 

Investeringer 

Kommunale investeringer justeres  (ihht kap 10)  -27 291 000 

VAR Investeringene justeres (ihht kap 10)   -11 222 000 

Sum justering investering    - 38 513 000 

 

Finansieres 

Redusert låneopptak inkl. mva kompensasjon    -9 405 000 

Redusert låneopptak VAR     -11 222 222 
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Redusert tilskudd      -16 456 000 

Økt bruk av fond          +100 000 

Sum justert finansiering     -38 513 000 

 

Plan for ferieavvikling legges frem for helse- og sosialutvalget i april/mai 2013. 

Kommunestyret registrerer at det i 2012 er vesentlig avvik mellom budsjett og regnskap, og 

ber administrasjonen om at for fremtiden vil vesentlige endringer legges fram for politisk 

behandling før de gjennomføres. 

 

PS 138/12 KOMMUNAL TOMTE- OG BOLIGPOLITIKK 2012/3412-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om å etablere et kommunalt tomteselskap 

organisert som et Kommunalt Foretak. Formålet med et kommunalt tomteselskap skal være å 

fremskaffe varierte og mange nok bolig- og næringstomter, noe som vil gi tomtekjøpere 

gunstige priser og reelle valgmuligheter. Et kommunalt tomteselskap skal kunne samarbeide 

med private grunneiere og/eller det kan selv kjøpe arealer for tomteutvikling.  

 

PS 139/12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRIMSTADSKOLEN  - 2012 2010/2469-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for Grimstadskolen 2012 til etterretning. 

 

PS 140/12 FJÆRE BARNESKOLE OG FJÆRE UNGDOMSSKOLE - FLYTTING AV 

ELEVER TIL NYE FEVIK SKOLE 2012/3146-3 

VEDTAK: 

1) Nye Fevik skole 1-10 har første opptak av elever på ungdomstrinnet høsten 2014. 

2) Alle ungdomsskoleelever i Fevik skolekrets begynner på den nye 1-10 skolen ved 

skolestart høsten 2014. 

3) Frigjorte lokaler ved Fjære ungdomsskole skal kunne benyttes av Fjære barneskole. 

 

PS 141/12 INTERN PROSJEKTPLAN SAMHANDLINGSREFORMEN 2011/496-22 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar prosjektplanen og handlingsplanene til orientering. 

 

PS 142/12 ETABLERING AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP 

DØGNTILBUD 2010/1243-11 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune skal delta i et prosjekt som inneholder 

kartlegging, kompetanseutvikling og et avgrenset forsøk med pasientbehandling i 2013. 

Pasientbehandlingen starter i inntil tre av kommunene i Østre Agder og Grimstad 

kommune. Prosjektet er en del av det interkommunale samarbeidet med kommunene i 

Østre Agder og Grimstad kommune.  

2. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 om å legge fram forslag til plan 

og modell for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Grimstad kommune, basert 

på en evaluering av prosjektet. 

 

PS 143/12 VALG 2013 - VALG AV VALGSTYRE 2012/1016-7 

VEDTAK: 

Som valgstyre for inneværende kommunestyreperiode velges: 

Anne Merete Holmberg (AP) - leder 

Anne Mo Grimdalen (V) - nestleder 

Lars Erik Ødegården (FrP) 

Gunnar Topland (H) 
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Bjørg Engeset Eide (KrF) 

Ole Martin Hodnebrog (SP) 

Anne Gurine Hegnar (SV) 

 

PS 144/12 VALG 2013 - ANTALL VALGTINGSDAGER 2012/1016-6 

VEDTAK: 

Grimstad kommune avholder valgting søndag 8. og mandag 9. september 2013. 

 

PS 145/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNLIA, 

2.GANGS BEHANDLING. 2010/591-63 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslaget til detaljreguleringsplan for Bjørnelia med følgende 

endringer: 

1. Byggegrensen i FB1 må endres så den sikrer at det er minimum 8 meter til nabos 

nærmeste bygningsdel. 

2. Punkt 6.3.1 endres til: ”Gjeldende krav til slokkevann må være tilfredsstillende og 

godkjent av brann- og feiertjenesten før det søkes om igangsettingstillatelse for 

grunn- og terrengarbeider/ tekniske anlegg.” 

3. Punkt 6.4.1 endres til ” Det må foreligge en avtale med grunneiere av vestre Grøm- 

og Løvåsvollvegen som sikrer barn- og unge fra Bjørnelia en sikker og trygg skolevei 

frem til det regulerte sykkel- og gangfeltet på Terje Løvåsvei før den første boligen 

tas i bruk.” 

 

PS 146/12 Forslag til detaljreguleringsplan Morholtåsen 2. gangs behandling 2010/180-

33 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Morholtåsen med bestemmelser, datert 

28.09.2012 på følgende vilkår. 

1. Tillegg til fellesbestemmelse 2.2: Murer skal ha en maksimal høyde på 2,5 meter og 

murer over 1 meter skal oppføres som natursteinsmurer eller ha estetisk god utforming. 

Murer i samme rekke skal utføres i sammenheng. 

2. Ny fellesbestemmelse: § 2.11 Minimum 30 % av boligene og uteområdene skal være 

tilgjengelig for alle. 

 

PS 147/12 200/1362 - Tiurveien 4 - Dispensasjon i forbindelse med bruksendring og 

fasadeendring - Lars Anton Bjellerås 2012/1614-8 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet i Kommunestyret. 

 

PS 148/12 200/1335 - STORGATEN 55 - RIVING OG OPPFØRING AV NYTT BYGG- 

PER SKARPETEIG 2012/1611-13 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 bokstav a, c og e, jfr. § 21-4 gis 

rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 22.5.2012, med endringer mottatt 31.8.2012. 

Søknaden gjelder riving av deler av eksisterende bygningsmasse, samt nyoppføring av denne. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, fotoillustrasjoner, beskrivelse og 

situasjonsplan. 

 

I medhold av pbl § 19-2 gis dispensasjon fra rivingsforbudet i reguleringsplan, og 

bevaringsformålet i reguleringsplan og Byplanen.  

 

Det er satt følgende vilkår for denne rammetillatelsen: 
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Eksisterende trapp og dør av bakbygningen bevares. Tilbygget her på fasaden mot vest får 

empirevinduer.  

Vaskeri/butikkfasaden i underetasjen mot Storgaten bevares. 

De bygningsdeler som kommer nærmere nabogrensene enn 4 meter må utføres med 

tilstrekkelig brannsikring.   

 

Vilkår for i gangsettingstillatelse, jfr. vurderingen nedenfor og øvrige krav i plan- og 

bygningslovgivningen. 

 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 149/12 200/562 - FØREIDSGATE 8 - PARKERINGSFORHOLD - DELING AV 

EKSISTERENDE BOLIG I 2 LEILIGHETER - ANDERS EDVIN GUSDAL 2011/2693-

27 

VEDTAK: 

Klage på vedtak av 27.8.2012, mottatt 21.9.2012 fra ansvarlig søker Agderplan AS pva. 

tiltakshaver Anders Edvin Gusdal, tas til følge.  

 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a og g, jfr. § 

21-4, tillatelse i henhold til søknad mottatt 9.12.2011. Søknaden er senere komplettert. 

Tiltaket gjelder oppdeling av bolig i 2 bruksenheter og opparbeidelse av 2 stk. p-plasser. Det 

vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, foto, situasjonsplan og søknader om 

ansvarsretter.  

 

Kommunestyret gir i medhold av pbl § 19-2 dispensasjon fra Byplanens plankrav, i henhold 

til søknad.   

 

PS 150/12 NY SLUTTBEHANDLING, FORSLAG TIL 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGÅSEN 2 2012/113-55 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Borgåsen boligområde – del 2, 

med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, datert 26.10.12 med følgende endringer: 

1. Område BF 2 som vist på plankart datert 26/10 med 3 boligtomter blir en del av 

planvedtaket. 

2. Idet det vises til bestemmelsene i kommuneplanen §2.1.2 f, legges følgende tillegg til 

bestemmelsene §5.1: 

”Før det gis brukstillatelse til første boenhet, skal det lages overordnet plan for grønnstruktur 

med tilrettelegging for friluftsliv, opphold, lek, aktivitet og idrett, herunder stinett, og 

fellessamlingsplass/utsiktspunkter som er offentlig tilgjengelige.” 

 

PS 151/12 REGELVERK FOR OFFENTLIG TILSKUDD TIL PRIVATE 

BARNEHAGER - UTFORDRINGER OG ENDRINGER 2012/3286-2 

VEDTAK: 

Under forutsetningen av at de private barnehagene inngår en avtale om avvikende 

bergningsperiode, så innarbeides det en forskyvning i beregningen av tilskuddene til private 

barnehager med et år slik at tilskuddet til de private barnehagene fastsettes etterskuddsvis, dvs 

resultatet for 2011 danner grunnlag for tilskuddet i 2013, konsekvensjustert. På denne måten 

skapes forutsigbarhet for driften av de private arnehagene. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 17.12.2012 
 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 04.02.2013 
 

PS 1/13 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

PS 2/13 REGIONAL TILKNYTNING FOR GRIMSTAD KOMMUNE 2012/280-5 

VEDTAK: 

Grimstad kommune søker Østre Agder-kommunene om formalisert samarbeid om 

samhandlingsreformen.  

a) Kommunestyret ber rådmannen om å fremforhandle forslag til avtale etter 

retningslinjene som fremkommer i saksfremstillingen.  

b) Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med førstkommende kvartalsrapport legge 

fram forslag til fremforhandlet avtale og finansiering av denne. 

 

Grimstad kommune avklarer forutsetningene for fullt medlemskap i Østre Agder. 

 

PS 3/13 KOMMUNAL GARANTI - RETURKRAFT AS 2010/2498-25 

VEDTAK: 

Søknad om kommunal garanti på 133 mill kroner til Returkraft AS innvilges ikke. 

 

PS 4/13 Høring - strategiplan for IKT Agder IKS 2010/1919-13 

VEDTAK: 

Strategiplan fra IKT Agder IKS tas til orientering. 

 

PS 5/13 NY BEHANDLING: ADFERDSREGLER ETTER FRILUFTSLOVEN § 15 - 

LYSLØYPA PÅ DØMMESMOEN 2010/682-66 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar forslag til adferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen,  

jf. Friluftsloven § 15 med følgende endring: 

Pkt. 5 i forslag til adferdsregler endres til:  

Forbud mot motorisert ferdsel: Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i lysløypa. 

Kjøring over Rosholtveien til og fra eiendommene i drifts- og bostedsmessig øyemed er 

tillatt samt i nødstilfeller så som for utrykningskjøretøy. 

Frem til ny hestetrasé er anlagt settes ikke disse reglene spesielle begrensninger for hest 

på Rosholtveien eller gammel jernbanetrasé.  

2) Adferdsreglene sendes Fylkesmannen til stadfesting. 

3) Kommunestyret ber administrasjonen få fortgang i arbeidet med ny hestetrasé som ikke 

berører nedslagsfeltet til Rorevann. 

 

PS 6/13 Melding om at det er plan om å etablere Raet nasjonalpark 2013/78-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir positiv tilbakemelding på meldingen om at det skal settes i gang 

arbeid med tanke på å etablere Raet nasjonalpark i Aust-Agder. Grimstad kommune ønsker å 

være aktiv deltaker i den planprosessen som skal sette i gang. 
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PS 7/13 Oppstart av arbeid med kommunedelplan for grønnstruktur 2014-2018 

2012/3624-1 

VEDTAK: 

Det meldes oppstart av arbeid med kommunedelplan for grønnstruktur i samsvar med 

rådmannens anbefalinger i saken. Kommunestyret presiserer at det skal legges vekt på 

videreutvikling av eksisterende grøntområder og løypenett og etablering av nye. 

Ved utarbeidelse av forslag til Kommunedelplan for grønnstruktur 2014 – 2018 for områder 

som foreslås gjort til hensynssone grønnstruktur eller tilsvarende, så bes rådmannen etablere 

en dialog med berørte grunneiere med sikte på å oppnå en balansert løsning mellom 

friluftsinteresser og grunneierinteresser. 

 

PS 8/13 Revisjon av energi- og klimaplan 2010/335-14 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til revidert energi- og klimaplan for Grimstad 

kommune med følgende endringer: 

 

Rådmannen bes vurdere følgende virkemidler: 

- Bygg og anlegg for produksjon av fornybar energi fritas for byggesaksgebyr. 

- Bygg og anlegg for produksjon av fornybar energi fritas for eiendomsskatt.  

 

Rådmannen bes kartlegge lokal produksjon av miljøvennlig energi, samt utrede kommunens 

samlede potensiale for levering av råstoff til miljøvennlig energiproduksjon 

 

Det skal arbeides aktivt for at studenter på masterstudiet i fornybar energi ved UiA skriver 

oppgaver om relevante utfordringer i kommunens miljø- og klimaarbeid. 

 

Punkt 5.1.2. Strategier 

Nytt punkt 7:  

Grimstad kommune skal i alle sine innkjøp ha miljøfokus. Det betyr at miljø skal være et av 

kriteriene for vurdering av tilbud og gis egen vekting. Rådmannen bes komme tilbake med en 

egen sak om innarbeiding av miljøkrav i alle innkjøp innen sommeren 2013. 

 

Punkt 5.2.2 

Erstatt punkt 3 med: Når bilparken fornyes, skal Grimstad kommune ha som foretrukne 

alternativ at der det er praktisk mulig skal disse være EL-biler. Dette forutsetter at det 

etableres flere ladestasjoner. 

 

Punkt 6.2.1 

Nytt prioritert tiltak 

Starte arbeid med å fremskaffe oversikt over oljefyr og tanker i private og offentlige bygg. 

Dette med sikte på at det skal være mulig å ha gode ordninger på plass for utskifting av disse 

så snart som mulig, og senest når forbudet mot oljefyr blir innført i 2020. 

 

PS 9/13 SØKNAD FRA GRIMSTAD SYKLEKLUBB OM STØTTE TIL SYKKEL NM 

2013 2012/169-115 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune ser positivt på at Grimstad sykleklubb skal arrangerer NM i 

landeveissykling i juni 2013. 

2) Søknaden om tilskudd til dette innvilges med kr 100.000. I tillegg ytes bistand til 

gjennomføringen av arrangementet fra sektor for samfunn og miljø. 

3) Tilskuddet dekkes innenfor vedtatt budsjett for 2013 med kr 20.000 fra 

Sykkelbyprosjektet og kr 30.000 fra kulturtjenesten. 
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4) Inndekningen for ytterligere kr 50.000 tas av kommunestyrets disponible midler for 2013. 

 

PS 10/13 SJØFARTSMUSEUM I HASSELDALEN - AVTALE MED HASSELDALEN 

AS 2010/1091-21 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret godkjenner avtale mellom Grimstad kommune på vegne av Grimstad bys 

museer, og Hasseldalen AS om etablering av sjøfartsmuseum for Aust-Agder i 

Hasseldalen slik det fremgår av avtaleutkast datert 14. januar 2013. Avtalen gjelder fra 1. 

januar 2013. 

2) Kommunestyret godkjenner at Grimstad kommune går inn med følgende 

etableringstilskudd til sjøfartsmuseet i tillegg til de1,0 mill kroner som er bevilget i 

budsjett 2013; 1,1 mill kroner til nødvendige bygningsmessige tilpasninger, 0,2 mill 

kroner til drift av lokalene fra 1. januar 2013 og fram til museet åpner våren 2014, 0,25 

mill kroner til prosjektlederstilling (kfr. tabell i saksfremstillingen). 
3) Kostnadene dekkes inn gjennom redusert budsjettert overskudd i 2013. 

 

PS 11/13 204/1 - NEDGRAVD AVFALLSTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK OG 

DISPENSASJON - GRIMSTAD KOMMUNE 2012/3275-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan og bygningslovens (pbl) § 20-1 bokstav a); jfr. 21-4, 

tillatelse til tiltak for anlegg av avfallsstasjon på del av kommunalt parkeringsareal foran 

Løkkestredet 3. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av 

reguleringskart/situasjonsplan og søknad om ansvarsretter datert 02.11.12. 

I medhold av pb. § 19-2 gis dispensasjon fra arealformål veg i reguleringsplan for Grimstad 

sentrum vedtatt 11.11.91. Arealet som omdisponeres dekker i dag 3 – 4 personbilplasser. 

Det er satt flg. vilkår for dispensasjonen: 

De betingelser som framgår av uttalelsen fra Aust-Agder Fylkekommune ved 

kulturminnevernseksjonen, datert 07.12.12, m.h.t. til arkeologisk oppfølging, må 

etterkommes. 

 

PS 12/13 VURDERING AV FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ETTER 

EIENDOMSSKATTELOVEN § 7A 2010/3322-14 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens § 7a: 

1. Det gis fritak for eiendomsskatt for eiendommen ”IMI-huset”, Lillesandsveien 17, GBnr 

200/1740.  

Fritaket gjelder for et år. 

 

2. Landvik Bygdehus AS innvilges fritak for eiendomsskatt for de deler av eiendommen, 

Gjærbrøndveien 280 - GBnr 88/232, som benyttes til allmennyttige formål. Øvrige deler av 

eiendommen gis ikke fritak. 

Fritaket gjelder for et år.  

 

PS 13/13 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I GRIMSTAD 

KOMMUNE 2013/33-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar nye vedtekter for eiendomsskattetaksering slik de fremgår av 

dette saksfremlegg, med følgende endring § 1-1, 3. avsnitt: 

Den sakkyndige nemnd skal bestå av fire medlemmer (leder, nestleder og to medlemmer).  

 

Vedtektene trer i kraft 1. mars 2013. 
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PS 14/13 Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Grimstad kommune 

2012/2560-3 

VEDTAK: 

Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Grimstad kommune vedtas. Forskriften trer i kraft 

01.03.13. Fra samme dato oppheves gjeldene forskrift. 

 

PS 15/13 SLUTTRAPPORT  PROSJEKT LANDVIKTUN 7 2013/63-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar prosjektrapporten til etterretning. 

 

PS 16/13 SLUTTRAPPORT PROSJEKT LANDVIK SKOLE SKOLEPAKKE 2 - NY 

FLØY 2013/64-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar prosjektrapport til etterretning. 

 

PS 17/13 Innføring av ordning med utdeling av rent brukerutstyr til injiserende 

stoffmisbrukere i Grimstad kommune. 2013/141-1 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar at det innføres ordning med utdeling av rent brukerutstyr til 

injiserende stoffmisbrukere. Utdeling av rent brukerutstyr forutsetter innlevering av 

brukt utstyr. Kostnaden til returordning dekkes innenfor vedtatte budsjettrammer. 

2. Det vurderes satt ut deponibokser på steder det er ansett som relevant å få inn brukt 

utstyr. 

3. Det utarbeides en enkel prosedyre for å følge med på resultater, slik at det årlig kan 

lages en evaluering for både hva vi har oppnådd og hva som kan forbedres fremover. 

Evalueringen legges fram for Helse- og sosialutvalget. 

 

PS 18/13 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2013 2010/363-110 

VEDTAK: 

1. Kontrollutvalgets årsplan for 2013 godkjennes. 

2. Kontrollutvalgets plan for selskapskontroll forutsettes lagt fram for behandling som 

egen sak i 2013 

 

PS 19/13 200/482 - EBBELSGATE 7 - TILLATELSE TIL GARASJE OG TILBYGG - 

JARLE RØNNING ANDERSEN 2012/3579-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a og e, jfr. § 

21-4, rammetillatelse for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje og tilbygg. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og søknad om 

ansvarsretter. 

I medhold av pbl § 19-2 gis dispensasjon fra kravet til utarbeidelse av reguleringsplan, jfr 

Byplanen § 5. 

Det er satt følgende vilkår for dispensasjon: 

Tilbygget må holde en minsteavstand fra eiendomsgrensen mot vei på 4 meter. 

Vilkår for i gangsettingstillatelse, jfr. pbl og vurderingen nedenfor. 

Tillatelsen betinges av at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 20/13 200/1285 - STORGATEN 12 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON - 

BRUKSENDRING - LEIF SKALLEBERG 2012/3294-2 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, avslår Kommunestyret søknad om 
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dispensasjon, mottatt 5.11.2012. Dispensasjonsforholdet gjelder etablering av boliger i 1. 

etasje i næringsområde i Grimstad sentrum, jfr. reguleringsplanen § 4.2.2. 

 

PS 21/13 200/1911 - Storgaten 57 B - Riving av uthus - Anne Marie Benestad 2012/493-

12 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 gir kommunestyret dispensasjon for riving 

av bygning i henhold til søknad mottatt 15.10.2012.  

Dispensasjonen gjelder riving av bygning, til tross for rivingsforbudet i bevaringsområdet, jfr. 

reguleringsplanen § 4.9.5. 

Dispensasjon innvilges på bakgrunn av bygningens svært dårlige stand. Teknisk utvalg 

befarte eiendommen og det er på det rene at nesten hele bygningsmassen må skiftes ut ved 

renovering, slik at riving ikke medfører betydelig større inngrep. Mottatte tegninger viser at 

nytt bygg vil ivareta opprinnelig byggs særpreg og arkitektur.  

Kommunestyret mener på denne bakgrunn at det foreligger tungtveiende grunner for å 

innvilge dispensasjon uten at presidens skapes. 

Det stilles krav om at uthuset oppmåles før det rives. (Jfr. uttalelse fra Aust-Agder 

fylkeskommune v/kulturminnevernseksjonen, dat. 12.11.12 i sak PS 5/13). 

 

PS 22/13 200/1414 - TØNNEVOLDSGATE 10 - BEHANDLING AV AVSTAND - SOL 

EIENDOMSUTVIKLING AS V/LASSESEN 2011/3084-25 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger kommunestyret søknad om 

dispensasjon mottatt 08.11.12, i samsvar med vurderingen nedenfor. Dispensasjonsforholdet 

gjelder fravik fra lovens krav om en minsteavstand på 4 meter, eller halve byggets høyde, til 

nabogrense. Jfr. pbl. § 29-4. 

Huset som står på eiendommen i dag er plassert i tråd med områdets øvrige bebyggelse, 

nemlig i en avstand ca. 2 meter fra nabogrense mot nord. Dette er normalen for området, og er 

gjort slik for at utearealene på alle eiendommene skal være størst på solsiden av huset. Skulle 

dette prinsippet fravikes for denne eiendommen, er eiendommens verdi vesentlig 

skadelidende, og utnyttelsen dramatisk redusert. 

Det gjelder for dette området bare en plan, nemlig kommunedelplanen, og da gjelder 

bestemmelsene R 8.1 og R 8.2, som klart sier at ”dominerende bebyggelsesstruktur og terreng 

skal være retningsgivende for plassering av ny bebyggelse”………… ”Ved vurdering av 

dominerende bebyggelsesstruktur skal det legges vekt på bebyggelsens avstand til vei og 

bygningers plassering i forhold til hverandre”…….. 

Det påstående huset er kondemnabelt, og et nybygg er godkjent gjenoppført i samme avstand 

som det påstående bygget både i TU og KS. Avstand til nabogrenser ble vurdert i begge 

instanser. 

Husets hovedkropp er 4 meter fra nabogrense, det er bod og trapp som er nærmere nabo 

grense. Argumentet med innsikt fra nabo er da meget begrenset da det på arealene som er 

nærmere enn 4 meter ikke er oppholdsarealer. 

 

PS 23/13 200/390 - BATTERIVEIEN 13 - RIVING/NYBYGG BOLIG - BEHANDLING 

AV KLAGE - AVVISNING/AVSLAG - KJELL OLAV STAKKELAND OG LILLY 

STAKKELAND TØNNEVOLD 2012/1691-34 

VEDTAK: 

Kommunestyret avviser, i medhold av forvaltningsloven (fvl) § 33, annet ledd, klagen 

vedrørende avslag på dispensasjon fra avstandsbestemmelse mot kommunal vei.   

Vedrørende klage på avslag på dispensasjon for utforming av bygget, kan Kommunestyret 

ikke se at klagen inneholder nye eller endrede opplysninger som tilsier at den bør tas til følge. 

Klagen avslås for dette forhold. 
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Klagen oversendes i sin helhet til fylkesmannen for videre behandling.  

 

PS 24/13 200/958  - LILLERORE 7 - SØKNAD OM RIVING AV UTHUS OG 

OPPFØRING AV ANNEKS PÅ BOLIGEIENDOMMEN - TILTAKSHAVER: TOM 

KRUCK PEDERSEN. 2010/203-24 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, dispensasjon fra 

§ 29-4, og gir rammetillatelse i h.h.t. § 20-1 a, jfr. § 21-4 for riving av eksisterende uthus/ 

anneks og oppføring av anneks, som vist på søknad mottatt 12.07.12 (datert 28.06.12). 

Det stilles krav om at uthuset oppmåles før det rives. (Jfr. uttalelse fra Aust-Agder 

fylkeskommune v/kulturminnevernseksjonen, dat. 12.11.12) 

 

PS 25/13 200/425 - BATTERIVEGEN 15 - PÅBYGG OG FASADEENDRING - TORIL 

SCHIELDROP 2012/2755-11 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a) jfr. § 21-4 

rammetillatelse i henhold til søknad mottatt den 28.08.12 og revidert tilleggsdokumentasjon 

mottatt den 19.12.12 og 04.01.12. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, 

tegninger, utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan og søknad om ansvarsrett. 

Det gis samtidig tillatelse til avkjørsel fra Batteriveien til ny carport på husets sørfasade. 

Jfr. uttalelse fra kommunal vegmyndighet. Ny plan for denne må prosjekteres og forelegges 

kommunen i forbindelse med igangsettingssøknaden. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kap.3.9 i 

reguleringsplanen for Grimstad sentrum, vedr. krav om bebyggelsesplan. Det omsøkte tiltaket 

omfatter i hovedsak arbeider på bestående bolig, og kommer ikke i berøring med de forhold 

som iflg. bestemmelsen skal belyses i en bebyggelsesplan. 

Kommunestyret gir i medhold av plan og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Grimstad Sentrum vedr. tillatt tomteutnyttelse. Den tillatte 

tomteutnyttelsen er angitt til 40 % BRA av tomtearealet og allerede fraveket med god margin 

uten at dette gir inntrykk av at eiendommen er overutnyttet. 

 

PS 26/13 HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE "VARSEL OM VEDTAK 

VEDRØRENDE OMORGANISERING AV 110-SENTRALENE I 

POLITIDISTRIKTENE TELEMARK OG AGDER" 2013/65-6 

VEDTAK: 

Grimstad kommune finner det ikke godtgjort at en løsning uten nødalarmeringssentral for 

brann mellom Drammen og Stavanger vil være en løsning som styrker beredskapen og gir 

kostnadsbesparelser slik hensikten er. 

DSB oppfordres til å endre varslet vedtak, og anmodes om å vurdere etablering av en felles 

nødalarmeringssentral brann for Agder og Telemark. 

Valg av plassering/driftsform foretas gjennom en dialog mellom DSB og berørte kommuner 

ut fra et faglig og økonomisk perspektiv. Samt fremtidsrettede ambisjoner om innføring av ett 

nødnummer opp mot sammenfallende beredskapsgrenser. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.03.2013 
 

PS 27/13 REFERATSAKER 

Vedtak: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 28/13 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN 2014-2026 

2013/57-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å sende forslag til planprogram for Kommuneplan for Grimstad 

kommune 2014-2026, datert 20.02.2013, på offentlig høring, jfr plan og bygningsloven § 4-1. 

 

PS 29/13 GJENNOMFØRING AV OMRÅDEPLAN FOR DE SJØNÆRE AREALENE 

2013/568-1 

VEDTAK: 

1.  Kommunestyret vil i hovedsak at eiendom i de sjønære arealene skal selges. 

Beslutning tas for hvert område etter hvert som det blir aktuelt. Salg skjer til 

markedsmessige vilkår. Salgsavtaler godkjennes av formannskapet. 

 a) Rutebilstasjonsområdet skal forbli i kommunens eie. 

 b) Område S4.1 kan selges til eier av Odden-senteret for utvidelse av senteret. 

 c) Område S4.2 kan selges i åpen konkurranse til markedsmessige vilkår. 

 d) Ved salg og utleie kan kommunen stille vilkår som sikrer at parkeringsløsningene 

bidrar til et helhetlig og balansert parkeringssystem i Grimstad by. 

2.  Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om å etablere et AS, som 

utviklingsselskap med eventuelle datterselskap etter behov. Forslag til vedtekter 

skal følge saken.  
 

PS 30/13 UTBYGGING VARDEHEIA PARKERINGSHUS 2011/1199-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å bygge parkeringshus i Vardeheia under følgende 

forutsetninger: 

1. Adgang Victoriatorvet tas ut av prosjektet. 

2. Kryssløsning Jørgen Bangsgate /Vesterled tas inn som en del av prosjektet. 

3. Tidligere investeringsramme økes med kr. 38 mill. 

4. Usikkerhet ved mulig merkostnad ved bygging av parkeringshuset i fjell 

inndekkes foreløpig gjennom redusert budsjettoverskudd (avsetning til 

fond) med kr 2,5 mill for hvert av årene 2014 og 2015, og med kr 2,1 mill i 

2016. Prosjektet legges ut på anbud. 

5. Det legges til rette for salg av p-plasser i forbindelse med salg av de 

sjønære områdene. 

6. Kommunestyret forutsetter at investering i parkeringshus nedbetales 

gjennom parkeringshusets inntekter, det være seg normal p-hus drift, 

langtidsutleie eller salg av parkeringsplasser. 

 

PS 31/13 FJÆRE BARNESKOLE - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR 

VEDTATT INVESTERINGSRAMME 2013 2012/2188-41 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret godkjenner at Fjære barneskole kan benytte 2,5 mill kroner av budsjettert 

investeringsramme på 4,0 mill kroner til anskaffelse av mobil klasseromsmodul med to 

klasserom og tilhørende grupperom/lagerrom. 

2) Kommunestyret godkjenner at Fjære barneskole kan benytte 0,5 mill kroner av 

investeringsrammen til å fornye inventar og utstyr i den gamle skolebygningen. 

3) De resterende 1,0 mill kroner av budsjettert investeringsramme benyttes til nødvendige 

bygningsmessige endringer/tilpasninger i Fjære barneskole for å utnytte arealene mest 

mulig hensiktsmessig fra høsten 2014.  

 

PS 32/13 STATLIG STYRKNING AV DET KOMMUNALE BARNEVERNET - 

SØKNAD OM NYE STILLINGER 2010/453-65 
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VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre godkjenner at rådmannen søker om 2,5 stilling til barneverntjenesten 

fra statens satsing på barnevernet i kommunene. 

 

PS 33/13 2.GANGSBEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING AV 

REGULERINGSPLAN FOR BRINGSVÆRDMYRA PÅ VIK 2010/593-44 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Grimstadporten Næringspark, sist datert 

03.05.12 på følgende vilkår: 

1. Bestemmelsenes punkt 8.7 tilføyes: 

 a. Før det gis igangsettelsestillatelse til tiltak innenfor N1 skal det fremlegge 

dokumentasjon på veirett til Bringsværdveien.  

 b. Trafikksikkerhetsplanen skal vise plassering og utforming av midlertidig avkjøring 

fra Bringsværdveien inn til byggeområde N1. 

 

PS 34/13 MAKESKIFTE BRINGSVERD - GRIMSTADPORTEN NÆRINGSPARK AS 

2012/3560-2 

VEDTAK: 

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makeskifte mellom Grimstad kommune og 

Grimstadporten Næringspark AS i hht. avtaleutkast. 

 

PS 35/13 MAKESKIFTE/SALG AV AREAL TURVEI - MORHOLTLIEN 2010/696-22 

VEDTAK: 

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makeskifte og salg av arealer i henhold til 

avtaleutkast. 

 

PS 36/13 NY BEHANDLING II: ADFERDSREGLER ETTER FRILUFTSLOVEN § 15 

2010/682-72 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar adferdsregler i.h.t. rådmannens forslag fremsatt i møte 4. februar 

2013. 

PS 37/13 1. GANGSBEHANDLING AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 

SKJEVIKA SYD 2012/833-13 

VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningsloven § 12-10 vedtar kommunestyret at forslag til 

detaljregulering for Skjevika Syd med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, alt datert 

1.2.13 sendes ut på høring og offentlig ettersyn jf. plan og bygningslovens § 5-2 under 

følgende forutsetninger: 

- Renovasjonsstasjonene f_RA1, f_RA2 og f_RA3 skal være offentlige. 

- Privat vei f_V4 og f_V5 skal holdes i en slik stand at kommunen til enhver tid, 

   uforhindret kan komme frem for å drifte og vedlikeholde renovasjonsstasjonene f_RA2 og 

   f_RA3. 

- Etasjehøyden i Bb1.2 og Bb1.3 reduseres med én etasje. 

- Byggegrense for bebyggelse i Bb1.1 settes til 20 meter fra dyrka mark. 

- En boenhet lengst vest i Bk2.3 tas ut av planene og område T1 utvides tilsvarende. 

 

PS 38/13 Regulering del av Fuhr-området 2010/1576-56 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar til følge klage fra Berit Fuhr vedrørende frisikt over privat eiendom jfr. 

reguleringskart datert januar 2013. 
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Ny rekkefølgebestemmelse pkt 5.09: Før det gis byggetillatelse, skal støy i forbindelse med 

byggetiltakene være kartlagt. Det skal også foreligge en plan for framdrift og aktiviteter for 

byggearbeidene, inkludert tidsbegrensninger og informasjon/varsling til naboene. 

Skjermingstiltak skal iverksettes i henhold til plan. 

 

Kommunestyret tar ikke øvrige klager fra Berit Fuhr til følge, jfr vurdering. 

Vedtaket oversendes fylkesmannen for behandling. 

 

PS 39/13 DETALJREGULERING FOR VESSØYKOLLEN- 2. 

GANGSBEHANDLING. 2010/2318-138 

VEDTAK: 

Planen vedtas ikke i sin helhet i dette møtet. 

Kommunestyret vedtar den del av detaljreguleringsplanen som omfatter adkomstvei fram til 

pelenr. 240.  

 

PS 40/13 DETALJREGULERING FOR VESSØYHEIA -2.GANGS BEHANDLING 

2010/3223-61 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslaget til detaljregulering for Vessøyheia med følgende endringer: 

1. Rekken av kjedede boliger i B1 trekkes en tomtebredde sørover. Nordligste tomt (B1-

10)   gjenstår som offentlig friområde. 

2. Punkt 3.1 i bestemmelsene tilføres følgende: I friområdene er eksisterende terreng og 

vegetasjon som utgangspunkt fredet. Det tillates at det anlegges stier og benker. 

3. § 1.7 Fritidsbebyggelse FF1: Bestemmelsene for eksisterende fritidseiendommer 

somangår størrelsesbegrensning, tilbygg og parkering videreføres fra gjeldende plan 

(68/96). 

 

PS 41/13 Reguleringsplan for del av Lille Imås. 2.gangs og sluttbehandling. 2010/985-6 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet. 

 

PS 42/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FV. 35 SØMSVEIEN. 

2.GANGS BEHANDLING. 2012/716-17 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til 

detaljreguleringsplan for Fv. 35 Sømsveien, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, 

datert 25.01.2013. 

 

PS 43/13 Klage på kommunestyrets vedtak av 21.06.12 om å oppheve reguleringsplanen 

for Hauslandssanden 48/408 2010/902-66 

VEDTAK: 

Klagen fra Advokatkontoret Hald på vegne av TS Vedlikehold tas ikke til følge, og 

kommunestyret fastholder sitt vedtak av 18. juni 2012 i sak PS 84/12 om i sin helhet å 

oppheve reguleringsvedtak av 21. november 2011. 

Sakens sendes snarest mulig til Fylkesmannen i Aust-Agder for videre behandling. 

  

PS 44/13 200/795 - KIRKEGATEN 18 - NY BEHANDLING AV SØKNAD OM RIVING 

AV UTHUS OG OPPFØRING AV GARASJE MED BOD OG TERRASSE - TORLEIF 

KLEPPE. 2010/2961-23 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, dispensasjon fra § 12-

4og godkjenner riving av uthus, og oppføring av ny garasje, med takterrasse (som ligger i 
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flukt med tilstøtende terreng på naboeiendommen) på gnr. 200 bnr.795, som vist på søknad 

mottatt 28.04.11 og 29.11.11, og på følgende vilkår: 

 Bygget plasseres minst 1 meter fra nabogrensen. 

 Bygg for vinterhagen godkjennes ikke som omsøkt, men må bearbeides slik at bygget 

får en lavere mønehøyde enn omsøkt. Ny byggesøknad for vinterhagen må innsendes 

på vanligmåte. 

 Levegg mot naboeiendommen – Kirkegaten 20 – godkjennes ikke, men kan erstattes 

med stakittgjerde med høyde maks. 1,0 meter. 

 

PS 45/13 200/1924 - FURUHEIA 3 - BOLIG - JOSTEIN HALVORSEN 2012/3607-5 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet. 

 

PS 46/13 200/562 - FØREIDSGATE 8 - PARKERINGSFORHOLD - DELING AV 

EKSISTERENDE BOLIG I 2 LEILIGHETER - ANDERS EDVIN GUSDAL 2011/2693-

38 

VEDTAK: 

Klage på vedtak av 13.12.2012, mottatt 11.1.2013 fra naboene Svein Erling Hansen (pva 

Astrid Hansen, Føreidsgate 10) og Lise Bull Ryder, Føreidsgate 9, tas ikke til følge. 

Kommunestyrets vedtak av 13.12.2012 opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse.  

 

PS 47/13 SUPPLERINGSVALG - OPPNEVNING AV LAGRETTEMEDLEMMER, 

MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN OG MEDLEM TIL FORLIKSRÅDET FOR 

PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 2010/2082-135 

VEDTAK: 

Lagmannsretten: Solveig B. Haga  

Tingrett: Inger Theresie Nytræ og Per Kristian Finstad  

Forliksrådet: Knut Eskedal 

 

PS 48/13 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR 

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKS 2010/1140-22 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger Stein Gjulem som Grimstad kommunes vararepresentant til 

representantskapet i Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS. 

 

PS 49/13 DIVERSE VALG 2010/1140-24 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtok følgende suppleringsvalg: 

Eldrerådet: 

Personlig varamedlem for Gerd Stalleland: Terje Sandkjær 

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt: 

Faste medlemmer: Tor Eriksen, Frank Westberg og Leif Eide 

Varamedlem: Erling E. Hægland 

Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt: 

Rolf Hamran og Inger Theresie Nytræ 

 

PS 50/13 Vedtekt for gebyrlegging av fyrverkeri saksbehandling 2012/581-5 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vedtar forslag til lokal forskrift samt gebyr regulativ som vedlagt. 

Gebyrstørrelse blir 2000,- nok pr søknad/tilsyn. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 29.04.2013 
 

PS 51/13 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 52/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2012 2010/363-119 

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til orientering. 

 

PS 53/13 HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSITETSBYEN GRIMSTAD 2011/1518-40 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar forslag til Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 

2013-2016, datert 18.03.13 med følgende tilleggspkt. 1.2: 

 

Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal, med Vitensenteret Sørlandet og Eureka Kompetanse, er 

knutepunkt for UiA’s satsing i Østre-Agder regionen. Grimstad kommune er bruker av 

Vitensenteret Sørlandet. Grimstad kommune vil bidra til at samarbeidet mellom UiA og 

Vitensenteret videreutvikles og forsterkes.  
Elever fra videregående skole med fagbrev eller svennebrev kan starte på Universitet i Agder 

via Y-veien. UiA tilbyr Y-veien innen følgende ingeniørstudier: elektronikk, flyteknikk, data, 

byggdesign, maskin og fornybar energi. Aust-Agder fylkeskommune tilbyr 

fagskoleutdanninger gjennom Sørlandets fagskole, som er en avdeling av Dahlske 

videregående skole. 
 

PS 54/13 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR OFFENTLIG TILSKUDD TIL PRIVATE 

BARNEHAGER - KOMMUNESTYRETS VEDTAK I MØTE 13. DESEMBER 2012 

2012/3286-8 

VEDTAK: 

1. De private barnehagene får fastsatt sine tilskuddsatser i begynnelsen av året ut fra 

budsjettert drift i de kommunale barnehagene. Dersom kommunale barnehager ved 

årsavregningen har et mindreforbruk, skal private barnehager maksimalt tilbakebetale 3 % 

av driftstilskudd.  

2. Formannskapet anbefaler kommunestyret å gi administrasjonen fullmakt til etter søknad å 

innvilge inntil 3 års nedbetaling av tilbakebetaling 

3. Grimstad kommune skal følge lov og forskrift i forhold til offentlig tilskudd til private 

barnehager. 

4. De driftsmessige konsekvenser av ny tellemåte for 3-åringer på kommunale og private 

barnehager belyses ved fremlegging av 1. kvartalsrapport. 

 

PS 55/13 NYE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN 2013/764-1 

VEDTAK: 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for tildeling av startlån. 

 

PS 56/13 INFORMASJON OM FYLKESMANNENS TILSYN I 

BARNEVERNTJENESTEN 2011/1480-16 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar fylkesmannens tilsynsrapport i barneverntjenesten og oppfølgningen av 

denne til etterretning. 
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PS 57/13 ALLAKTIVITETSSENTER I GRIMSTAD - VIDERE OPPFØLGING 

2010/3637-108 

VEDTAK: 

 Rådmannen viderefører utredningen av et Allaktivitetssenter i kommunen og legger 

fram en sak til politisk behandling i løpet av høsten 2013. Utredningen skal drøfte 

muligheten for samordning av eksisterende, kommunale aktiviteter/ressurser, økt 

samarbeid med andre aktører, mulighet for samlokalisering/økt bruk av eksisterende 

lokaler, samt økonomi. 

 Helse- og sosialutvalget etableres som politisk referansegruppe for arbeidet. Den 

administrative arbeidsgruppen suppleres med 2 representanter fra frivillige lag og 

foreninger.  

 

PS 58/13 LÆRLINGORDNINGEN I GRIMSTAD KOMMUNE 2010/813-26 

VEDTAK: 

Det arbeides med å få til en sentral pott for finansiering, jmf punkt 1 under Alternativ 

modeller for finansiering.  Saken forøvrig tas til orientering og vurderes innarbeidet i 

budsjett 2014. 

 

PS 59/13 DETALJREGULERING BJØRNELIA - KLAGEBEHANDLING 

2010/591-74 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar klage fra Asbjørn Egeland delvis til følge ved at følgende punkt 

tilføyes bestemmelsene: 

 3.1.5 : KB3 og KB4 skal ha kjøreadkomst via V1 og V3 frem til Vestre Grøm. 

Teknisk utvalg tar ikke øvrige punkter i klagen til følge. 

Vedtaket oversendes Fylkesmannen for behandling. 

 

PS 60/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BIESLETTA, 

RV 420. 2.GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING. 2011/3763-15 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til 

detaljreguleringsplan for Biesletta med reguleringsbestemmelser, begge datert 

18.03.2013, med følgende endring: 

Planen endres ved at det etableres ventefil for østgående trafikk som skal inn til 

Flatefjell. 

 

PS 61/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR  VIK  PARK. 2. 

GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING. 2011/185-80 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Vik Park, datert 22.01.13 

med bestemmelser, datert 05.03.13 på følgende vilkår: 

Tillegg til bestemmelsene § 3.5: Lekeplassene skal ha gjerde langs kjørevei. 

Planbeskrivelse må revideres før kommunestyrets vedtak kunngjøres. 

Kommunestyret anbefaler at mest mulig av utbedringsarbeidet med Bringsværveien 

skjer i skolens sommerferie. 

 

PS 62/13 Reguleringsplan - Vessøygaten 5 2010/2271-15 

VEDTAK: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for 

Vesøygaten 5 ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 

1. Ny bestemmelse 2.5: Område kan bygges ut med maksimalt 26 boenheter 

2. Ny bestemmelse 3.6: Kjørebredde på rettløpsvei skal være minst 3m og 
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brannredningsarealer må kunne belastes med et akseltrykk på 10.000kg og tåle en 

totalvekt på 26.500kg. 

3. Ny rekkefølgebestemmelse 5.4: Før det gis byggetillatelse til konsentrert 

bebyggelse, skal kravet om slukkevannskapasitet på 50l/s være oppfylt. 

4. Det skal utarbeides en plan for grønnstruktur før planen blir lagt ut på offentlig 

ettersyn. 

5. Som tillegg til reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.2 tilføyes at bebyggelse i BK3, 

BK4 og BF3 skal ha saltak. 

 

PS 63/13 204/1 - KLAGE PÅ VEDTAK - NEDGRAVD AVFALLSTASJON - 

GRISMSTAD KOMMUNE. 2012/3275-16 

VEDTAK: 
Kommunestyret opprettholder kommunens vedtak av 04.02.2013 i sak 11/13. Klagene 

fra naboer, gjenboere og andre tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i 

Aust-Agder for videre behandling. 

 

Kommunestyret ber om at løsningen med avfallsstasjon på Torvet blir evaluert både 

med tanke på plassering, miljø og bruk innen sommeren 2014. 

 

Før etablering av flere avfalsstasjoner utarbeides det en plan for dette. 

 

PS 64/13 200/958  - LILLERORE 7 - KLAGE PÅ VEDTAK OM RIVING AV 

ANNEKS OG OPPFØRING AV NYTT PÅ BOLIGEIEENDOMMEN - 

TILTAKSHAVER: TOM  KRUCKE PEDERSEN. 2010/203-30 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar til følge klage datert 19.02.13 fra Anders Hovland, og avslår 

søknad om riving av anneks/uthus og oppføring av nytt på samme sted. 

Tiltaket vil bli til vesentlig sjenanse for nabo Anders Hovland, da omsøkte 

uthus/anneks står i grensen mellom eiendommene og i kortere avstand enn 4 meter fra 

Hovlands hus. Tiltaket vil forringe utsikt og lysforhold på tomten og vil virke massivt 

dersom omsøkte tiltak godkjennes. 

 

PS 65/13 200/1414 - TØNNEVOLDSGATE 10 - KLAGE PÅ VEDTAK OM 

TILLATELSE TIL Å RIVE BOLIG OG BYGGE 4 LEILIGHETER, SAMT 

KLAGE PÅ TILLATELSE TIL Å PLASSERE DISSE NÆRMERE 

NABOGRENSE ENN 4 METER. SOL EIENDOMMSUTVIKLING AS V/ 

LASSESSEN 2011/3084-31 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 24.09.12 i sak 118/12. Klagen fra eier 

av Tønnevolds gate 12, Louise Dybdahl, datert 15.10.12 tas ikke til følge. Saken 

oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for videre behandling. 

2) Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 04.02.13 i sak 22/13. Klagen fra eier av 

Tønnevolds gate 12, Louise Dybdahl, datert 26.02.13, tas ikke til følge. Saken 

oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for videre behandling. 

3) Kommunestyret anbefaler Fylkesmannen å vurdere tillatelsen til å bygge nærmere 

nabogrensen enn minsteavstanden i h.h.t. pbl. § 29-4, på bakgrunn av klager fra Louise 

Dybdahl. 

 

PS 66/13 200/1285 - STORGATEN 12 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ 

AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON IFM BRUKSENDRING - LEIF 

SKALLEBERG 2012/3294-8 

VEDTAK: 
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Kommunestyret opprettholder sitt tidligere vedtak av 4.2.2013 (utvalgssak 20/13). 

Klage fra tiltakshaver Leif Skalleberg, mottatt 12.3.2013, tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. 

PS 67/13 200/1463 - VARDEGATEN 17 - RIVING OG BYGGING AV 

GARSJELAGER - BEMA AS 2012/3344-6 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) og a), jfr. § 21-4, gir kommunestyret 

rammetillatelse i h.h.t. søknad datert 12.11.12. for riving av bestående garasjebygg og 

oppføring nytt garsje/lagerbygg på samme sted. Det vises for øvrig til søknadens 

vedlagte tegninger, situasjonsplan og søknad om ansvarsrett. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 dispensasjon i 

samsvar med vurderingen nedenfor. Dispensasjonsforholdet gjelder fravik fra § 5 i 

kommunedelplanen for Grimstad byområde som krever reguleringsplan før 

igangsetting av tiltak innenfor planområdet. 

Tiltaket er nabovarslet i h.h.t. plan og bygningslovens § 21 – 3. Det foreligger ikke 

merknader til søknaden. 

Vilkår for i gangsettingstillatelse. Jfr. vurderinger nedenfor. 

Som vilkår for tillatelsen, settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 68/13 200/744 - JØRGEN BANGS GATE 4 - SØKNAD OM BOLIG - 

THOMAS THUV 2012/633-21 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Kommunestyret søknader om 

dispensasjon, mottatt 6.12.2012. Dispensasjonssøknadene gjelder overskridelse av 

maks tillatt utnyttelsesgrad, overskridelse av maks tillatt etasjeantall/gesimshøyde, 

samt etablering av leilighetsbygg i strid med kommunedelplanens bevaringsformål. 

 

PS 69/13 200/1924 -FURHEIA 3-BOLIG- JOSTEIN HALVORSEN. 2012/3607-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1a), jfr. § 21-4, 

tillatelse til oppføring av enebolig i henhold til søknad mottatt 06.12.12 og ettersendt 

gjenpart av nabovarsel mottatt 08.03.13. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 

tegninger, situasjonsplan, og søknader om ansvarsretter. 

Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger godkjente rørleggermeldinger for 

innvendig sanitærinstallasjon og utvendig stikkledninger. 

Avkjørsel til offentlig vei skal være opparbeidet i henhold til Grimstad kommunes 

veinorm. 

Kommunestyret gir i medhold av pbl. § 19-2 dispensasjon i samsvar med vurderingen 

nedenfor. Dispensasjonsforholdet gjelder fravik fra bestemmelsene til 

kommunedelplanen for Grimstad byområde, § 5, vedr. krav om reguleringsplan før et 

tiltak kan igangsettes. 

Som vilkår for tillatelsen gjelder at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

PS 70/13 SUPPLERINGSVALG - OPPNEVNING AV LAGRETTEMEDLEM 

OG MEDDOMMER TIL AUST- AGDER TINGRETT 2010/2082-142 

VEDTAK: 

Kommunestyret oppnevner følgende: 

Agder Lagmannsrett: Lagrettemedlem Gunnar Topland 

Aust-Agder Tingrett: Meddommer Cathrine Hørte 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.2013 
 

PS 72/13 ÅRSREGNSKAP 2012 2013/993-5 

VEDTAK:  

A. Driftsregnskap 

Driftsregnskap 2012 for Grimstad kommune anbefales godkjent med et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 403.036,00 foreslått avsatt til disposisjonsfond. 

 

Mindreforbruket fremkommer på havn. Regnskapsresultatet for Grimstad kommune 

eksklusiv havn, er bokført i balanse etter strykninger.  

 

B. Investeringsregnskap 

Investeringsregnskap 2012 for Grimstad kommune anbefales godkjent med et 

udisponert resultat på kr 1.511.623,-. Beløpet foreslås avsatt i sin helhet til ubundet 

investeringsfond. 

 

C. Ikke finansierte investeringer 

Prosjekter i 2012 som ikke har budsjettert finansiering, totalt kr 810.147,- foreslås 

inndekket med ubrukte lånemidler.  

 

D. Tilskuddsatser til ordinære ikke-kommunale barnehager 

Tilskuddsats drift per heltidsplass inkl. 4 % administrasjonskostnader for 2012: 

 

     Budsjettert/utbetalt: Regnskap/faktiske satser: 

Små barn (0-3 år)      162.078  161.302 

Store barn (4-6 år)    78.101   77.683 

 

PS 73/13 Årsmelding 2012 2013/993-3 

VEDTAK: 

Årsmelding 2012 vedtas. 

 

PS 74/13 KOMMUNEBAROMETERET 2013 2012/1338-12 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

PS 75/13 Formuesgrunnlag 2013/1317-1 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

PS 77/13 REVIDERT EIERSKAPSMELDING 2013 2010/815-14 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt til junimøtet. 

 

PS 78/13 WENZELLS PLASS, FORSLAG TIL FRAMTIDIG LØSNING 

2013/1376-1 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret ber rådmannen om at den midlertidige tillatelsen fra 1985 som 

gir eier av Skolegaten 2 parkeringsmuligheter på Wenzells plass, veksles ut ved 

at det etableres tre parkeringsplasser i Bryggegata og at det gis 

parkeringsrettigheter på to henviste parkeringsplasser på Torvet. 

2) Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en skilting til gatetun av området 

Wenzellsplass, Løkkestredet og Apotekersmauet ut til Storgata. Skiltingen 
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innebærer at det fortsatt vil være mulig å ferdes med bil, men at all kjøring 

skjer på de gåendes premisser. 

3) Kommunestyret ber rådmannen om å tilrettelegge de områder på Wenzells 

plass som blir frigitt når parkeringsrettighetene faller bort (jfr. pkt. 1), som et 

offentlig område med bord og stoler slik at det etableres et åpent byrom 

tilgjengelig for alle. 

4) Området fra skolegata 6 og fram til Storgata gjøres bilfritt slik som forutsatt i 

sentrumsplanen fra 1991 

 

PS 79/13 Plan for etablering av Raet nasjonapark - depisnering av 

utredningsområde 2013/78-10 

VEDTAK: 

Grimstad kommune ønsker at utredningsområdet for Raet nasjonalpark i Grimstad 

utvides i retning mot Grimstad, i samsvar med de grenser som er vist på kart datert 

Fylkesmannen i Aust-Agder 02.05.2013. 

 

PS 80/13 ØKT GRAVKAPASITET I FJÆRE 2010/457-2 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret ber Grimstad kirkelige fellesråd innarbeide prosjektet med nye 

gravplaner ved Fjære kirke i sitt budsjettforslag for 2014 og handlingsplan for 

de kommende år.  

2) Kommunestyret ber rådmannen melde oppstart av reguleringsplan for området 

ved Fjære kirke ihht. budsjett 2013. 

3) Det er et ønske at flytting av Tauleveien innlemmes i reguleringsplanen. 

4) Kommunestyret vil vurdere muligheten for å refundere kremasjonsutgiftene for 

innbyggerne i Grimstad i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014.  

 

PS 81/13 Reglement for finansforvaltning i Grimstad kommune 2010/666-5 

VEDTAK: 

1. Reglement for finansforvaltning i Grimstad kommune, datert 9. april 2013, 

vedtas. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å plassere midler og oppta lån i henhold til 

reglementet. 

3. Rapportering av finansforvaltningen skjer hvert kvartal i henhold til 

økonomireglementet.  

 

PS 82/13 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2013/61-3 

VEDTAK: 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas. Ikrafttredelsesdato settes til 

01.06.2013. 

Fra samme dato oppheves tidligere vedtatte ”Normalreglement for sanitæranlegg”. 

 

PS 83/13 FORSLAG TIL Reguleringsplan Kjæråsen OMRÅDE B4, STØLE. 

2.GANS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING. 2010/3416-79 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, 

detaljreguleringsplan for Kjæråsen område B4 med bestemmelser, datert 26.10.2012 

med følgende endring: 

Boligen lengst sør/vest i B4 senkes med 0,5 meter og de øvrige to boligene senkes med 

1 meter. Parkering foran garasjene i f_P3 senkes med 1,5 meter. 

Reguleringsbestemmelsen §4.6 tilføyes: Den østlige delen av skråningen ned mot veien 

til Morviksanden innenfor området f_P3 skal terrasseres. 
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Reguleringsbestemmelsen § 6.9 utgår. 

 

PS 84/13 200/191 - ARENDALSVEIEN 26B - SNUPLASS BUSS - GRIMSTAD 

KOMMUNE 2013/35-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 bokstav l, jfr. § 

21-4 midlertidig tillatelse til etablering av vei/snuplass for buss, som omsøkt.  

 

I medhold av pbl § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra arealformål og plankrav i 

kommunedelplan for Grimstad sentrumsområde (Byplanen).  

 

Tillatelse og dispensasjon gis i samsvar med vurderingen nedenfor, og på følgende 

vilkår: 

Tillatelse/dispensasjonen er midlertidig, og gjelder inntil kommunen krever 

tilbakeføring. Dette vil bli varslet i rimelig tid. 

Tiltakshaver/ansvarlig søker må sørge for at kabler i luftspenn over området og 

ledninger i grunnen ikke kommer i konflikt med tiltaket/blir skadelidende. 

Søknad om skilt må sendes som egen sak til Statens Vegvesen som skiltmyndighet. 

 

PS 85/13 200/482 - EBBELSGATE 7 - BEHANDLING AV KLAGE - GARASJE 

OG TILBYGG - JARLE RØNNING ANDERSEN 2012/3579-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret finner klage, mottatt 25.3.2013 fra ansvarlig søker Tyholmen 

Arkitektkontor 

AS pva tiltakshaver begrunnet, og klagen tas derfor til følge. Vilkåret i 

Kommunestyrets vedtak av 4.2.2013 som gjelder minsteavstand for bygging mot 

eiendomsgrensen mot veien, oppheves. 

Det gis dermed rammetillatelse til plassering av tilbygg som omsøkt, og vist på 

tegninger 

mottatt 30.11.2012. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 17.06.2013 
 

PS 87/13 1. KVARTALSRAPPORT 2013 2013/1578-1 

VEDTAK:  
Kvartalsrapporten tas til etterretning. 

 

Budsjettendringer drift: 

Inntekter: 

Skatteinntekter økes med +10,00 mill kroner 

Utbytte fra Agder Energi reduseres med -2,40 mill kroner 

Eiendomsskatt reduseres med -1,70 mill kroner 

Sum inntektsendringer +5,90 mill kroner 

 

Utgifter: 

Avdrag på lån reduseres med -2,70 mill kroner 

Renteutgifter reduseres med -0,95 mill kroner 

Reduserte utgifter til lønnsoppgjøret -4,00 mill kroner 

Parkdrift på Dømmesmoen økes med +0,80 mill kroner 

Byggdrift på Landviktun økes med +0,45 mill kroner 

Fellesområdet for grunnskolen +5,00 mill kroner 
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Pleie og omsorg økes med +5,50 mill kroner 

Rehabiliteringsavdelingen økes med +1,50 mill kroner 

Ressurskrevende brukere reduseres med -0,70 mill kroner 

Ressurskrevende brukere økes med +1,00 mill kroner 

Sum utgiftsendringer +5,90 mill kroner 

 

Finansiering av endret investeringsramme for 2013 beløper seg slik: 

Parkering i fjell: Reduksjon - 7,0 mill kroner i ubundet investeringsfond 

Parkering i fjell: Reduksjon - 26, 9 mill kroner i bruk av lånemidler. 

Øvrige prosjekter: Økning + 2,2 mill kroner i bruk av lånemidler. 

 

Kommunestyret ber Rådmannen i fremtidige budsjettfremlegg redegjøre for antall 

årsverk som budsjettet bygger på. Presentasjonen av utviklingen i årsverk vises på 

enhetsnivå men tilpasses den måte Rådmannen finner mest formålstjenlig. Hensikten er 

å kunne avstemme utviklingen i virkelig antall årsverk rapportert i kvartalsrapportene 

med budsjett.Stillingen som frivillighetskoordinator beholdes ut året. Denne tilbys 

internt, og inndekningen gjøres gjennom annen vakant stilling. 

Det blir gitt en orientering om den økonomiske situasjonen blant kommunale og 

private barnehager i OU-utvalget i oktober. 

Det innføres tertialrapportering fra 2014. 

 

PS 88/13 SKAL GRIMSTAD SØKE FULLT MEDLEMSKAP I 

ØSTRE AGDER? 2012/280-12 

VEDTAK: 

 Grimstad kommunestyre vedtar å søke fullt medlemskap i Østre Agder. 

 

PS 89/13 REVIDERT EIERSKAPSMELDING 2013 2010/815-16 

VEDTAK:  
Saken utsettes. Kommunestyret viser til notat fra rådmannen, datert 12. mai 2013, og 

ber Eierskapsutvalget vurdere rådmannens innspill i forhold til ”Revidert 

eierskapsmelding 2013”. 

 

PS 90/13 FORBEDRING AV BOLIGTILBUD FOR 

BOSTEDSLØSE 2010/952-5 

VEDTAK:  

1. For å redusere bruk av dyre korttidsplasser, ber kommunestyret rådmannen om å leie 

inntil seks boliger fra det private markedet for videre utleie. Disse leies ut til personer 

som vurderes å kunne bo for seg selv. 

2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om bygging eller kjøp av 4 små boliger til 

utleie for bostedsløse kan innarbeides i Budsjett for 2014 og Handlingsprogram 2014-

17, jf. 

boligsosialhandlingsplan. 

3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om bygging av 4 boenheter til mennesker 

med rus og psykiske helseproblemer kan innarbeides i Budsjett for 2014 og 

Handlingsprogram 

2014-17, jf. boligsosialhandlingsplan. 

4. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak hvor bygningsmassen gjennomgås 

med henblikk på omdisponering, oppdeling og endret bruk av eksisterende 

bygningsmasse. 

5. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at noen fra administrasjonen samt 

politikere kan reise til Stavanger å se på My-box boliger innen medio august. 
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PS 91/13 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2013 OG 2014 

2010/996-230 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune tar i mot 30 flyktninger i 2013 (bosettingsvedtaket økes fra 25 

til 30). 

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

2) Eventuelt ytterligere bosetting i 2013, og bosetting for 2014-16 kommer som ny K-

sak høsten 2013 etter grundig gjennomgang av boligsituasjonen og etablering av 

ressursgruppe i forhold til boligframskaffelse. 

3) Kommunestyret ber rådmannen om å plassere flyktninger i større deler av 

kommunen enn i dag. 

4) Ubrukte midler mottatt til flyktninger de første årene settes av på fond slik at de kan 

benyttes det siste året. 

 

PS 92/13 IMPLEMENTERING AV 

HVERDAGSREHABILITERING I GRIMSTAD 2013/1490-2 

VEDTAK:  

1) Pleie og omsorgstilbudet i Grimstad i 2013 driftes uendret med det antall 

institusjonsplasser 

og plasser på rehabiliteringsavdelingen på Berge gård som kommunestyret har vedtatt. 

2) Rådmannen innarbeider permanent drift av hverdagsrehabilitering i budsjettforslaget 

for 2014. 

 

PS 93/13 KONSOLIDERING AV ARKIV OG MUSEUM I AUSTAGDER 

2011/1523-9 

VEDTAK: 
1) Grimstad kommune er positiv til en videre konsolidering av museene i Aust-Agder 

gjennom at Stiftelsen Grimstad bys museer, Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS og 

Setesdalsmuseet IKS blir slått sammen til én institusjon. 

2) Kommunestyret forutsetter at staten ved Kulturdepartementet bidrar med økt 

tilskudd til det konsoliderte museet slik at Aust-Agder fylke samlet får statlige tilskudd 

til museumsområdet på nivå med andre sammenlignbare fylker med høy grad av 

konsoliderte museer (Sogn og Fjordane). 

3) Kommunestyret har forventninger til at Aust-Agder fylkeskommune gjennom 

konsolideringsprosessen øker sitt tilskudd til museumsavdelingen i Grimstad. 

4) Kommunestyret ber Aust-Agder fylkeskommunes følge opp initiativet fra AAks om 

et felles styremøte for de aktuelle museene for å oppnå en bredere forankring av 

prosessen og avklare felles mål. 

5) For å ivareta det kommunen mener er viktig og de betingelser man ønsker å sikre i 

den fremtidige museumsforvaltning, må det være kommunens representanter som 

deltar i de videre samtaler og forhandlinger om konsolidering. 

6) Man anerkjenner at Sjøfartsmuseet for Aust-Agder blir i Hasseldalen. 

 

PS 94/13 OPPRETTELSE AV KOMITÉ FOR GRIMSTAD BYS 

200-ÅRSJUBILEUM 2013/1314-1 

VEDTAK: 

 Saken utsettes. 

 

PS 95/13 REGLER OG RUTINER FOR FORELDREBETALING I 

BARNEHAGENE I GRIMSTAD 2013/1500-1 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar revidert reglement for barnehagebetaling. 
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Nytt reglement gjøres gjeldende fra 1. august 2013. 

 

PS 96/13 ORIENTERING - INNKJØP OG MILJØ 2010/1515-11 

VEDTAK: 

 Saken ble utsatt. 

 

PS 97/13 PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLAN FOR 

GRIMSTAD KOMMUNE 2014-2026 2013/57-41 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre vedtar forslag til Planprogram for kommuneplanen for 

Grimstad kommune 2014-2026, datert 23.05.13, med følgende tillegg under punktet 

jordvern: For andre områder må det vurderes generelle retningslinjer for avstand 

mellom boliger og dyrka mark. I dag benyttes det ofte byggegrense på 20 meter mot 

dyrka mark, og i enkelte tilfeller 50 meter. I gjeldende kommuneplan er det avsatt 

hensynssone landbruk for de viktigste landbruksarealene.Det må særlig for disse 

vurderes om en skal ha en større avstand mellom boligfelt og dyrka mark. Som 

hovedregel skal 20 meter byggegrense (dvs. avstand til veggliv fra dyrka mark),være 

tilstrekkelig buffersone mot enkle eller noen få tomter. 

 

PS 98/13 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN HELSE 

OG SOSIAL 2013/807-5 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar å sende forslag til planprogram for Kommunedelplan for Helse 

og sosial 

2014-2026, datert 23.05.13, på offentlig høring, jfr plan og bygningsloven § 4-1. 

 

PS 99/13 KOMMUNEDELPLAN FOR BARNEHAGEOMRÅDET 

- PLANPROGRAM TIL HØRING 2013/1528-1 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar at utkast til planprogram for kommunedelplan for barnehage 

sendes ut på høring med høringsfrist 26. august 2013. 

 

PS 100/13 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2014-

2017 - HØRING 2013/870-1 

VEDTAK:  
Det meldes oppstart av arbeidet med kommunedelplan for kultur i samsvar med 

rådmannens anbefalinger i saken. 

 

PS 101/13 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR 

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR 2014-2018 2012/3624-34 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar Planprogram for grønnstruktur og friluftsliv 2014- 2018, datert 

22.05.13.Det vurderes å anlegge en aktivitetspark i tilknytning til sentrumssoner. 

 

PS 102/13 Frilufstrådet sør - forslag til nye vedtekter til 

godkjenning 2010/690-14 

VEDTAK:  
Grimstad kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for Friluftsrådet Sør, til 

erstatning for vedtekter datert 23.03.2011. 

 

PS 103/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 

SALVERØDSVINGEN- 2. GANGSBEHANDLING 2011/865-51 
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VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for Salverødsvingen datert 16.05.13 med 

planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, datert 16.05.13 med følgende endring: I 

bestemmelsene § 2.20 tas det inn et nytt punkt: 

 I hensynssone landbruk er det byggeforbud. 

Det tas inn en ny § 5.3 Hensynssone Landbruk (H 510_1): 

 I hensynssone landbruk er det byggeforbud og her kan det ikke tillates bygninger 

ment for opphold. 

 

PS 104/13 Forslag til reguleringsendring for del av Vessøyneset , 

området A16. 2. gangs behandling og sluttbehandling. 2010/192-58 

VEDTAK: 

 I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 og 12-11, vedtar Kommunestyret forslag 

til detaljreguleringsplan for del av Vessøyneset med bestemmelser, begge datert 

01.11.2012. 

 

PS 105/13 200/1590 - VOSSGATE 1 - SØKNAD OM 

GODKJENNELSE FOR ENDRET TEGNING(TILBYGG TIL 

EKSISTERENDE) BOLIG/NÆRINGSBYGG - TILTAKSHAVER: 

PAAL MALDE. 2013/1437-4 

VEDTAK:  
Saken ble ikke behandlet i kommunestyret. 

 

PS 106/13 200/754 - JØRGEN BANGSGT.13 - SØKNAD OM 

NYBYGG/TILBYGG - BJØRN DAG TRUCKS. 2012/3138-14 

VEDTAK: 

 Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a, jfr. § 21-4 

rammetillatelse i henhold til søknad mottatt 20.3.2013. Søknaden gjelder tilbygg til 

tomannsbolig med ytterligere 2 boenheter. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 

tegninger, situasjonsplan og søknad om ansvarsrett. I medhold av pbl § 19-2 gis 

dispensasjon fra byggegrense mot vei. Som vilkår for tillatelsen er satt: 

 Avkjørsel må prosjekteres og opparbeides i henhold til Grimstad kommunes 

veinorm  Gebyr innbetales.Vilkår for i gangsettingstillatelse, jfr. vurderingen 

nedenfor. 

 

PS 107/13 200/1907 - VARDÅSEN 1 - SØKNAD OM OPPFØRING 

AV BOLIG MED GARASJE - TILTAKSHAVER CHRISTIAN 

DANIELSEN. 2013/1186-3 

VEDTAK: 

 Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 dispensasjon, 

jfr. § 12-4 og gir rammetillatelse for oppføring av bolig med garasje på gnr.200 

bnr.1907, som vist på søknad mottatt 08.04.13, og på følgende vilkår: 

1. Eier av gnr.200 bnr.1907 kan ikke kreve erstatning for eventuelle skader på 

boligen,som følge av veivedlikehold, brøyting m.v. 

2. Behandlingsgebyr må være betalt, jfr. pbl § 33-1. 

3. Dispensasjonene gjelder: 

 Takvinkel (17,2° og 10,7°) 

 Garasje m/bod (BRA 53 m² ) 

 TU (tomteutnyttelse 36,2 %) 

4. Rett til plassering av bolig 2 m fra nabogrensen til gnr 200, bnr 1068 må sikres med 

tinglyst erklæring. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.2013 
 

PS 108/13 RAPPORT FRA HAAVIND – BEHOV FOR BEDRE EIERSTYRING 

AV AGDER RENOVASJON IKS 2010/2498-38: 

VEDTAK: 

 

1. Kommunestyret ber om at styreinstruks og vedtekter for selskapet sikrer at 

saker som 

behandles av styret og representantskapet er tilstrekkelig skriftlig 

dokumentert, og at 

styrevedtak protokollføres på en måte som tydeliggjør vedtakenes reelle 

innhold. 

2. Kommunestyret ber om at det gjennomføre et kurs for styremedlemmer og 

representantskapsmedlemmer i Agder Renovasjon. 

3. Kommunestyret ber om at det legges fram en egen eierskapsstrategi for Agder 

Renovasjon IKS for behandling i kommunestyret, som er et styrende 

dokument for 

medlemmer i representantskapet. 

4. Kommunestyret ber rådmannen å utarbeide rutiner for å gå i gjennom 

representantskapsog 

styrevedtak. 

  
PS 109/13 REVIDERT EIERSKAPSMELDING 2013 2010/815-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til hovedpunktene i revidert eierskapsmelding med 

følgende 

presiseringer: 

Eierskapsutvalget bes legge fram en vurdering av hvilke selskaper som kan følges 

opp administrativt og hvilke som skal rapportere til politisk nivå. 

Rapporteringen til politisk nivå om resultater og viktige beslutninger skal skje til 

formannskapet, eller til kommunestyret når sakens viktighet tilsier det. 

Der annen representant ikke er valgt av kommunestyret, representerer ordfører, eller 

den han gir fullmakt, kommunen i generalforsamling og representantskap. 

Forslag til rapporteringsrutiner for Grimstad kommunes representanter i selskaper 

kommuner er deltaker i, legges fram for kommunestyret til godkjenning. 

Forvaltning av kommunens eiendommer (tomter, bygninger etc) ligger utenfor 

eierskapsutvalgets mandat. Utvalget uttaler seg likevel om etablering av selskap eller 

foretak for eiendomsforvaltning. 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens habilitetsvurdering av styreverv i IKT 

Agder. 

Dersom kommunestyret skal velge representanter til 

styre/generalforsamling/representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har 

eierandel, så forberedes valget av den ordinære valgkomiteen. Der annen representant 

ikke er valgt av kommunestyret, representerer ordfører, eller den han/hun gir fullmakt, 

kommunen i styret og representantskap. 

 

PS 110/13 FORANKRING HJEMMELSFORHOLD HAVNEOMRÅDET OG 

REKONSTRUERT BALANSE FOR HAVNEKASSEN 2010/3274-14 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner hjemmelsforholdene slik de fremkommer i notat fra 

Wikborg|Rein 



  Side 73  

 

2. Kommunestyret godkjenner fremlagt rekonstruert balanse for havnekassen. 

 

PS 111/13 ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR GJENNOMFØRING AV 

OMRÅDEPLANEN FOR DE SJØNÆRE AREALER 2013/568-8 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune etablerer aksjeselskapet Grimstad Eiendomsutvikling AS og 

godkjenner vedlagte stiftelsesdokumenter med vedtekter, åpningsbalanse og 

aksjeeierbok, med følgende endringer: § 4 endres til: Selskapets aksjekapital skal 

være kr.120.000,- fordelt på 300 aksjer à kr.400,-. Selskapet skal være eid av 

Grimstad kommune i sin helhet. Punkt 3, første strekpunkt endres til: Grimstad 

kommune tegner seg for 300 aksjer à NOK400,- til kurs NOK 400,-, til sammen 

120.000,-. 

2. Som interimsstyre velges formannskapets medlemmer og ordfører velges som 

styreleder. 

3. Revisjonsselskapet PWC velges som selskapets revisor. 

4. Kommunestyret er selskapets generalforsamling 

5. Kommunestyrets valgkomité foreslår styrekandidater kommunestyrets møte 

07.10.2013. 

 

PS 112/13 ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSFORETAK – BOLIG 

OG NÆRINGSTOMTER 2012/3412-4 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret etablerer Grimstad Eiendom KF med vedtekter som fremlagt. 

2. Formannskapet velges som interimstyre for Grimstad Eiendom KF inntil endelig 

styre er valgt. 

 

PS 113/13 VURDERING AV BRUK AV FORMUESGRUNNLAG ETTER 

EIENDOMSSKATTELOVEN § 8 C-1 FOR VERDSETTELSE AV 

BOLIGEIENDOMMER 2013/1317-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at det frem mot 2015 skal foretas løpende evaluering av 

eventuelt å bruke formuesgrunnlag1 etter eskl. § 8C, som grunnlag for eiendomsskatt 

for boliger fra og med skatteåret 2015. For eiendomsskatt i skatteåret 2014 legges 

takster utarbeidet etter ny alminnelig taksering til grunn. 

 

PS 114/13 GROOSEVEIEN 36 GBNR 200/26 - VURDERING AV FRITAK FOR 

EIENDOMSSKATT ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN § 7A 2013/2192-1 

VEDTAK: 

Eiendommen Grooseveien 36 - Gårdsnummer 200, Bruksnummer 26, gis fritak for 

eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5 fra og med skatteåret 2013. 
 
PS 115/13 LANGEMYR SKOLE - RETNINGSLINJER FOR INNTAK AV 

ELEVER 2013/2036-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret opptak på Langemyr er det barnets behov som skal settes først. Det 

skal derfor ikke settes et absolutt tak på antall elever ved skolen. Antall elever skal 

styres ut fra faglige vurderinger og behov. 

Retningslinjene vedtas med følgende endringer: 

RETNINGSLINJER FOR INNTAK 

1. Søknad om skoleplass ved Langemyr skole behandles for elever som har 

sinbostedsadresse i Grimstad kommune. 

2. Frist for søknad om skoleplass er normalt 1. februar for eventuell skoleplass 
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påfølgende skoleår. 

TILLEGG: Søknader som av særskilte grunner kommer etter denne datoen, og 

hvor det er åpenbart at eleven kan ha behov for plass behandles fortløpende. 

3. Søknad sendes skolesjefen og blir behandlet i eget inntaksteam bestående av 

skolesjef,rektor ved Langemyr skole, leder av PPT og rektor ved den aktuelle 

nærskolen/styrer i barnehagen. Inntaksteamet lager deretter en innstilling til 

kommunalsjefen for oppvekst,som fatter vedtak i saken. 

4. Det kan bare innvilges full skoleplass ved Langemyr skole. Når en plass er 

innvilget, kan hjemmet/foresatte søke om hospitering. 

5. Søknader om hospitering før tildeling av plass, innvilges ikke 

6. Ved avslag av skoleplass ved Langemyr skole, gjelder klageretten i 

hht Forvaltningsloven.TILLEGG: Det er Grimstad kommune v/Formannskapet 

som er klageinstans 

 
PS 116/13 OPPRETTELSE AV KOMITÉ FOR GRIMSTAD BYS 200-

ÅRSJUBILEUM 2013/1314-4 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 117/13 RAET NASJONALPARK - MEDLING OM OPPSTART AV PLAN-

OG UTREDNINGSARBEID I JULI 2013. 2013/78-15 

VEDTAK: 

Grimstad kommune mener melding om oppstart av plan- og utredningsarbeid juli 2013 

for Raet nasjonalpark, er et godt og omfattende dokument. Kommunen vil i egenskap 

av både rolle som grunneier og forvaltningsmyndighet, peke på noen konkrete områder 

som anses som viktige å presisere selv om det i ulike sammenhenger er nevnt: 

Sikre mulighetene for å ivareta et levende næringsliv knyttet til fangst og fiske på 

kysten. 

Sikre kysten og skjærgårdens kulturlandskap mot gjengroing. 

Sikre muligheter for tilrettelegging for allment friluftsliv, med muligheter for 

tilgjenglighet for alle. 

Sikre at all ny kunnskap blir gjort tilgjengelig for undervisning i skole og i 

lokalsamfunn. 

Sikre fokus på ordninger som kan gi bedre vern mot ulemper/skader som følge av 

skipsforlis eller oljeutslipp. 

Styringsgruppa bes sette i gang et utrednings- og planarbeid med den intensjon å 

innlemme industriområdet på Hasseltangen i Raet nasjonalpark. 

Ved opphør av bruk til industriformål, tilbakeføres området som en del av Raet. 

 

PS 118/13 HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I AUST-AGDER 2012-2015, 

TIL NY PERIODE 2014-2017. 2010/589-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen sende uttalelse på vegne av Grimstad kommune som er 

i 

samsvar med tidligere uttalelse, 11. november 2011, slik at disse tiltakene blir 

videreført i ny 

revisjon av handlingsprogrammet. Tiltakene som ønskes tatt inn som nye tiltak i 

prioritert 

rekkefølge for den nye perioden, er: 

1. GS tiltak – Fv 404 Opplandsveien Roresand-Bakken 

2. GS tiltak – Fv 33 Kryssen-Dømmesmoen 
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3. GS tiltak – Fv 48 Lillesandsveien, fra Tønnevoldsgate til Vesterled i 

Øygårdsdalen. 

(Grimstad kommune foreutsetter at deler av tiltaket finansieres av 

sykkelbymidler, og at 

ved etablering av permanent kollektivterminal, så blir det også finansiert gang- 

og 

sykkelforbindelse til Lillesandsveien.) 

 

4. GS tiltak – Fv 37 Homborsundveien – Bygge ny GS-vei mellom Enge torv i 

Homborsund til Fv 420 ved Omresletta. 

 

5. Veg tiltak – Ny forbindelse mellom fv 420 Vesterled og fv 48 Lillesandsveien, 

inntil 

vestsiden av Dahlske videregående skole. 

 

6. Veg tiltak – Ny forbindelse mellom E 18 og Rv 420 på Omresletta, over nytt 

næringsområde på Omre i Grimstad kommune. 

7. Fv 46 Hesnesveien fra Fv 420 til Marivoldveien 

8. GS-tiltak – Fv 31 fra Landvik til Reddal 

 

Grimstad kommune vil også nevne at følgene fylkesveger ikke har fast dekke (asfalt): 

Fv 31 fra Stømne til Beisland, Fv 251 fra Grøsle til Fillingtveit og videre mot kryss Fv 

31, Fv 36 fra Helleland til Hørte og videre mot Langemyr, Fv 34 fra Fjære til Taule. 

Kommunestyret viser også til at riksveg 420 fra Øygardsdalen til Vest- Agder grense 

ikke er omklassifisert til fylkesveg. Tiltak på denne vegstrekningen er derfor ikke tatt 

inn i prioriteringslisten ovenfor. Det er viktig å fullføre fullføre GS-veg forbi 

Bergemoen, og det bør bygges GS-veg på en strekning på 800 meter mellom Molland 

og Tjore. Strekningen er en del av sykkelveg nr. 1. Dersom disse tiltakene ikke blir 

gjennomført før denne del av Rv 420 eventuelt blir omklassifisert til fylkesveg, må de 

tas inn i planen for fylkesveger. 

 

PS 119/13 HØRING AV FORSLAG OM FORSKRIFT OM FREDNING AV 

STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER - KAP 9 EIENDOMMER I 

LANDSVERNEPLAN FOR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET- JF. 

KULTURMINNELOVENS §22A OG FORVALTNINGSLOVEN KAP VII 

2010/3427-9 

VEDTAK: 

Grimstad kommune har ingen merknader til høringen: ”Forslag om forskrift om 

fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 9”, slik det fremgår av 

Riksantikvarens brev av 14.05.2013. 

 

PS 120/13 DETALJREGULERING FOR BIODDGATEN- 

2.GANGSBEHANDLING 2012/2869-40 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Detaljregulering for Bioddgaten 2-4, datert 05.07.13 med 

følgende endringer: 

1. Ny bebyggelse B1, B2 og BFK reduseres med 1. etasje. Tillat samlet redusert 

bruksareal i B1, B2 og BFK reduseres tilsvarende. Planbestemmelsene §§ 3.31 

og 3.5.1 endres som følge av redusert etasjetall. 

2. Byggegrensen i B2 mot sjøen tydeliggjøres i plankartet så det er mulig å avlese 

at den faktisk ligger i linje med planlagt bebyggelse. 

3. Bestemmelsen §6.1.4 Endres til: ”Før det gis brukstillatelse til ny bolig i B1, B2 
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eller BFK, skal o_L1 og o_T være ferdig opparbeidet for offentligheten. I 

tillegg skal f_U og f_L2 være ferdig opparbeidet i samsvar med 

situasjonsplanen.” 

4. Bestemmelsen §6.1.5 endres til:”Offentlig gangsti (o_Gangsti) mellom 

Bioddgaten,langs B1 til sjøen, og offentlig gangforbindelse (o_GV)mellom 

sjøen og B2/f_L2 skal opparbeides og gjøres tilgjengelig for allmennheten før 

det gis brukstillatelse til nye boliger 

innefor planområdet.” 

5. Følgende tilføres rekkefølgebestemmelsene: ”§6.1.6:Før det gis 

igangsettingstillatelse 

må alternative energiløsninger utredes” 

6. Følgende tilføres rekkefølgebestemmelsene: ”§6.1.7:Før det gis 

igangsettingstillatelse må ny nettstasjon få en akseptabel plassering. Plassering 

må avklares med Agder Energi” 

 

Begrunnelse for nytt punkt 1. 

Kommunestyret har merket den sterke motstanden fra velforeninger og private mot 

høyder og utnyttelse ved offentlig ettersyn i perioden 09.03.13 – 20.04.13. 

Kommunestyret vektlegger også følgende uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune, 

seksjon for kulturvern og plan- og naturseksjonen: 

"For å ivareta hensynet til det historiske bygningsmiljøet og utsikt fra bygningene 

innenfor, bør bygningenes høyde og volum reduseres noe." 

I "Områdeplan for Grimstad sjønære arealer" er Bioddgaten 2 – 4 vist med 

hensynssone bevaring av kulturmiljø. I følge "Byplanen" (2008) s. 15 skal nye tiltak i 

bevaringsområdene underordnes strukturen som finnes i området. 

Videre uttrykker områdeplanens bestemmelser § 3.1 at Estetisk veileder gjelder som 

retningslinje ved utforming av tiltak etter pbl. § 20.1. Kommunestyret viser i denne 

sammenheng til Estetiske retningslinjer pkt. 5 og 8 som bl.a. angir følgende: 

Pkt. 5: "… Som hovedregel skal fortetningsprosjekter underordnes eksisterende 

byggelinjer, 

volum, takform, gesims og mønehøyder." 

Pkt. 8: " … Ved tiltak i havneområdet skal det tas hensyn til etablerte siktlinjer fra 

heier, gater, 

kaier og boliger omkring havnen." 

Kommunestyret mener at ved å redusere prosjektet i Bioddgaten med 1 etasje, vil 

føringene i både Byplanen og Estetisk veileder bli bedre ivaretatt. 

 

PS 121/13 DETALJREGULERING FOR VESSØYKOLLEN- 2. 

GANGSBEHANDLING 2010/2318-197 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Detaljreguleringsplan for Vessøykollen datert 03.07.13 med 

følgende endringer: 

1. BB1: arealet som kan utbygges opp til 37.5 m.o.h. begrenses noe ved at 

byggegrensen sør i feltet som deler BB1 i områdene med byggehøyder på 

henholdsvis 34 og 37.5 m.o.h., flyttes 10 meter mot nord. 

2. V3 og V5 skal være offentlige veier. 

3. TV 2 og TV 5 tas ut av planen 

4. § 3.11, siste setning endres til: ”..dersom deler av parkeringskjeller, grunnmur 

eller 

støttemur stikker over terreng skal denne utformes slik at den ikke virker 

dominerende på omgivelsene.” 

5. § 3.2 endres til:”.. Det tillates takterrasser i BB1 på bygninger med takhøyde 
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opp til 34 m.o.h. Bygninger med takhøyde over 34 m.o.h skal ikke ha flatt tak. 

6. §3.11 endres til:” Det kan etableres parkeringskjeller i et plan, innenfor 

områdene for BK1-4 og i BB1..” 

 

PS 122/13 DETALJREGULERING – MORHOLTÅSEN-KLAGEBEHANDLING 

2010/180-49 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar til følge klage fra Leif Tore Larsen vedrørende fremkommelighet 

til private teiger.Ny bestemmelse pkt 4.8: Kombinert turvei/ driftsvei skal reguleres inn 

i kartet og opparbeides frem til gnr 85/ bnr 13, Teig 1 og 2. Kommunestyret tar ikke 

øvrige klager fra Leif Tore Larssen til følge, jfr. vurdering.Vedtaket oversendes 

fylkesmannen for avsluttende saksbehandling. 

 

PS 123/13 200/390 - BATTERIVEIEN 13 - RIVING AV PÅSTÅENDE BYGG -

NYBYGG- KJELL OLAV STAKKELAND OG LILLY STAKKELAND 

TØNNEVOLD 2012/1691-67 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 124/13 200/1590 - VOSSGATE 1 - NY BEHANDLING AV SØKNAD OM 

ENDRET TEGNING (TILBYGG TIL EKSISTERENDE) FOR SNR. 11 

BOLIG/NÆRINGSBYGGTILTAKSHAVER/ 

SØKER: PAAL MALDE. 2013/1437-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 dispensasjon, 

fra § 29-4 for tilbygg til bolig/næringsbygg under oppføring på gnr. 200 bnr.1590, som 

vist på søknad mottatt 05.06.13, på følgende vilkår: 

1. Tilbygget må i sin helhet utføres med brannsikring i h.h.t. TEK § 11-7. 

2. Behandlingsgebyr må betales. 

 

PS 125/13 200/1837 - STORGATEN 60A -LEILIGHETSBYGG - SISSEL 

LAGENDORFF/HENNING LAGENDORFF 2011/2107-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a), jfr. § 21-4, 

avslag på søknad om rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt den 22.03.2013. 

Søknaden omfatter oppføring av et leilighetsbygg, med 4 boenheter og 

parkeringskjeller, i tilknytning til den verneverdige bebyggelsen på eiendommen. Det 

vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonsplan og søknad om 

ansvarsretter.Avslaget begrunnes i bestemmelsene til reguleringsplanen for 

Fuhrområdet, pkt. 6.5 som sier at det skal utarbeides bebyggelsesplan i h.t. pkt. 1.2, før 

søknad om tiltak innsendes for noen del av planens bevaringsområde. 

Videre begrunnes avslaget med at Aust Agder Fylkeskommune ved kulturminnevern 

har uttalt seg sterkt kritisk ang. det planlagte leilighetsprosjektets omfang, sett i forhold 

til den bevaringsverdige bebyggelsen på eiendommen. Kommunestyret velger å ikke 

behandle dispensasjonssøknaden i h.t. pbl. § 19-2 pga at rammesøknaden avslås. 

Dispensasjonsforholdet gjelder fravik pbl. § 29-4 vedr. minsteavstand 

fra bebyggelse til tomtegrense. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 07.10.2013 
 

PS 126/13 2. KVARTALSRAPPORT 2013 2013/1578-7 

VEDTAK:  
Kvartalsrapporten tas til etterretning med følgende tillegg: 

Kommunestyret ber rådmannen spesielt kvalitetssikre budsjettene for de enheter som 

gjentatte år på rad viser til budsjettoverskridelser, slik at det opereres med et reelt 

budsjettgrunnlag som skal hindre fremtidige budsjettoverskridelser som ikke er knyttet 

til spesielle hendelser som ikke på forhånd var forutsett. 

Budsjettendringer 

Inntekter: 

Skatteinntekter økes med +10,00 mill. kroner 

Avskrivninger øker med +2,30 mill. kroner 

Sum inntektsendringer +12,30 mill. kroner 

Utgifter: 

Rammetilskudd reduseres med +10,00 mill. kroner 

Avskrivninger øker med +2,30 mill. kroner 

Utgifter til fosterhjem økes med +3,60 mill. kroner 

Renteutgifter reduseres med -3,60 mill. kroner 

Sum utgiftsendringer +12,30 mill. kroner 

 

PS 127/13 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL - 

GODKJENNING AV PLANPROGRAM 2013/807-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Kommunedelplan for Helse og omsorg 2014-

2026. 

 

PS 128/13 HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - KRAV 

OM LOKALPOLITISK BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I HELSEOG 

OMSORGSTJENESTEN 2013/1490-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen gi en høringsuttalelse til endring av forskrift 27. juni 

2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i tråd med de vurderinger som er 

gjort i saksframlegget. 

 

PS 129/13 KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE - PLANPROGRAM 

VEDTAS 2013/1528-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar planprogrammet for kommunedelplan for barnehage. 

 

PS 130/13 BEHANDLING AV PLANPROGRAM FOR KULTURPLAN - 

INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER 2013/870-8 

VEDTAK: 

Det innarbeides nytt punkt under kap 4.2: Hvordan kan vi sikre gode kulturtilbud til 

barn og ungdom i de ulike delene av kommunen? 

Kommunestyret vedtar Planprogram for kulturplan datert 10.september 2013. 

 

PS 131/13 FORSLAG TIL AREALSTRATEGIER FOR GRIMSTAD 

KOMMUNE 2014- 2026 2013/57-53 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar mål og arealstrategier for Grimstad kommune 2014 – 2026: 

1. Hovedprinsipp for boligbebyggelse 
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1.1 Ny boligbebyggelse og fortetting skal i hovedsak skje i tilknytning til Grimstad 

sentrum og lokalsentrene (Fevik, Vik, Homborsund og Bergemoen og Landvik) og 

langs definerte kollektivakser. 

Grimstad har følgende kollektivakser: (+ vises på kart.) 

- fv:420 fra kommunegrensen Arendal fram til Grimstad sentrum. 

- Fra Grimstad sentrum langs vesterled til rundkjøring ved campus og videre 

- mot sydvest til Støle 

- mot nordvest forbi Øygardsdalen opp til Landvik (Roresanden) 

Hesnes: Det vises til forrige revisjon av arealdelen 2010-2022 der større deler var 

fremmet som aktuelle utbyggingsområder. Området tas inn som fremtidig 

utbyggingsområde i planen. 

Kommentar: Grunneiere og håndverksbedrifter har signalisert at det kan være 

aktuelt å gå inn i et framtidig samarbeid med Tomteselskapet for å utvikle 

tilstrekkelig med boligtomter i et langsiktig perspektiv. De foreslåtte områdene er 

store og det er behov for et langsiktig samarbeid for å utvikle disse både når det 

gjelder planlegging og etablering av nødvendig infrastruktur. 

1.2 Nye boligområder skal ha en differensiert boligmasse. 

1.3 Følgende kollektivakser styrkes gjennom all utbygging i Grimstad kommune; 

Kollektivaksen fv:420 fra kommunegrensen Arendal fram til Grimstad sentrum 

videreføres til Støle. I tillegg videreføres den fra Grimstad sentrum langs Vesterled 

der den deler seg ved campus, den ene går videre forbi Øygardsdalen og opp mot 

Landvik mens den andre går ut til Støle. 

1.4 Det legges opp til en fortsatt positiv holdning til spredd boligbygging. For en til to 

boliger kan det søkes dispensasjon etter retningslinjer gitt i kommuneplanen. For 

flere i spredt bebyggelser i LNF-området skal dette skje innenfor området avsatt til 

dette i kommuneplanen. 

Prinsipp for behandling av innspill til revisjon av kommuneplanen ( 2014 - 2026) 

1.5 Nye utbyggingsområder som vedtaes tatt inn i planen kan utbygges i takt med det 

aktuelle tomtebehov og etter de retningslinjer kommunestyret bestemmer. 

1.6 Ved utvelgelse av områder for boligbygging skal skolekapasitet tillegges vekt. 

2. Hovedprinsipp for fritidsbebyggelse 

2.1.1Det avsettes ikke nye arealer til fritidsbebyggelse i 100-meters-beltet. 

Eksisterende 

camping/turistanlegg i kommunen kan utvides dersom det ikke kommer i konflikt med 

andre viktige hensyn. Det åpnes for innspill på mindre områder for fritidsbebyggelse i 

hele kommunen. Disse skal vurderes i forhold til allmenn ferdsel og andre viktige 

interesser. 

3. Hovedprinsipp for kjøpesenter og forretninger og næring 

3.1.1Det legges til rette for at handel og tjenestetilbudet i Grimstad sentrum styrkes. 

Innenfor rammene Regional plan for senterstruktur og handel setter, vil Byplanen, 

Havneplanen og områdeplanen for Campus Grimstad være grunnlaget for 

arealdisponeringer knyttet til handels- og tjenesteetablering i sentrum. 

4. Hovedprinsipp for samferdsel 

4.1Vesterled er hovedinnfartsåre til Grimstad sentrum. 

4.2Parkering under åpen himmel i sentrum reduseres for å frigjøre areal til annet bruk. 

4.3Hovedveinett for gående og syklende knyttes til kollektivaksene. Plan for 

sykkelbyen 

Grimstad legges til grunn for videre tilrettelegging for gående og syklende. 

5. Hovedprinsipp for grønnstruktur 

5.1Sikre turmuligheter ved de store boligkonsentrasjonene med angivelse av 

grønnstruktur 

nær utbyggingsområder på plankartet. Morholtskogen sikres som ubebygd område. 
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5.2Ved foreløpig utvelgelse av utbyggingsområder, kan Grønnstrukturanalysen fra 

2010 benyttes som et utgangspunkt. Ved endelig utvelgelse skal ny kommunedelplan 

for grønnstruktur og friluftsliv legges til grunn. 

6. Hovedprinsipp for Landbruks-, natur- og friluftsformål 

6.1Verdifull, prioritert landbruksjord skal bevares i et langsiktig perspektiv. 

Rådmannen 

skal i kommuneplanarbeidet drøfte hvorfor han mener det er nødvendig som ny 

kategori å innføre juridisk bindende grenser rundt definerte sentrumsnære 

landbruksarealer og eventuelt forslag til grenser skal etableres i samråd med berørte 

grunneiere.Kommuneplanutvalget presiserer at 70/30 prinsippet, slik det fremgår i 

saksfremstillingen når arealstrategiene i forrige periode blir presentert (pkt. 1.4) ikke 

ble vedtatt i gjeldene kommuneplan. 

 

PS 132/13 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BIESLETTA - NY 

VURDERING 2011/3763-21 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til 

detaljreguleringsplan for Biesletta med reguleringsbestemmelser, begge datert 

18.03.2013. 

 
PS 133/13 GRØMHEIA VEI - AVKLARING MHT VIDERE ARBEID 

2012/2711-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen igangsette et reguleringsarbeid der ny vei får riktig 

plassering. Deretter legges det til grunn at kommunen får kjøpt det nødvendige areal til 

etablering av den nye veien. Dersom kommunen ikke blir enig med grunneierne må 

kommunestyret få saken tilbake. 

 

PS 134/13 ORIENTERING - INNKJØP OG MILJØ 2010/1515-13 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen revidere kapittelet om miljø i innkjøpsreglementet slik 

at miljøhensyn styrkes og konkretiseres i forbindelse med innkjøp. Videre bør en slik 

revisjon ta opp i seg intensjoner og vedtak i klima- og miljøplanen. 

Kultur- og miljøutvalget blir referansegruppe i dette arbeidet. 

 Det oppfordres til å bruke kortreist energi. 

 Betegnelsen ”kortreist mat” byttes ut med ”kortreiste varer og tjenester”. 

 

PS 135/13 GRUNNVARME LANDVIK - AVKLARING MED HENSYN TIL 

PRØVEPUMPING 2012/1559-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører prøveboring med dekning i enøk-

midlene i 2013 budsjettet. Eventuell etablering av grunnvarmeanlegg på Landvik 

vurderes i budsjett for 2014. 

Kommunestyret ber rådmannen ta med kapasitet for en fremtidig flerbrukshall på 

Landvik i vurderingen. 

 

PS 136/13 FEVIKHALLEN - BEHOV FOR REHABILITERING 2010/488-8 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar at nye rømningsveier og nytt golvbelegg i dusjene i 

Fevikhallen 

gjennomføres høsten 2013 til en samlet kostnad på kr. 570 000,- eks. mva. 

2) Kostnadene dekkes innenfor investeringsrammen på 220 mill kroner for Fevik 
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skole. 

3) Øvrige rehabiliteringsarbeider på Fevikhallen vurderes nærmere i budsjettprosessen 

for 2014. 

 

PS 137/13 BEHOV FOR LOGOPED I BARNEHAGER OG SKOLER 

2013/2370-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 138/13 200/801 - KIRKEGATEN 24 - TILBYYGG OG GARASJE - 

DAGFINN JERNES 2013/1134-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av pbl. § 19-2 dispensasjon i fra pbl § 12-4 

Rettsvirkning av reguleringsplan og pbl. § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og 

avstand fra nabogrense for 

oppføring av påbygg mot nord, tilbygg og takterrase mot øst og endring av 

trappeadkomst. I medhold av pbl § 20-1 bokstav a), jfr. § 21-4 godkjenner 

kommunestyret oppføring av påbygg 

mot nord, tilbygg og takterrase mot øst og endring av trappeadkomst i henhold til 

søknad mottatt 29.04.2013. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, 

situasjonskart og søknad om ansvarsrett. Vilkår for tillatelsen: 

De deler av tiltaket som kommer nærmere enn 4 meter i fra nabogrense må 

brannsikres i henhold til TEK 10. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.10.2013 
 

PS 139/13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIMSTAD 

EIENDOMSUTVIKLING AS 2013/568-14 

VEDTAK:  
Vedtaket ble ført i egen protokoll. 

 

PS 140/13 GRIMSTAD EIENDOM KF - VALG AV STYRE 2012/3412-7 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt og vedtaket ble ført i egen protokoll. 

 

PS 141/13 REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT 2011/3175-32 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar nytt delegasjonsreglement iht delegasjonsutvalgets 

flertallsforsalg 

av 20. september 2013, med følgende endringer: 

Andre kulepunkt i pkt. 9.2.1 endres til: 

”Teknisk utvalg delegeres myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner utenfor 

sentrumsområdet når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel 

og overordnet plan, og det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel 

ble vedtatt av kommunestyret, jf PBL § 12-12, 2. ledd.” 

9.2.1 g) endres til: 

”Innvilge dispensasjon etter pbl §11-6 vedrørende fraskillelse av nye tomter for 

fritidsbebyggelse i LNF-området (pbl §11-7 nr 5).” 

Teknisk: 

”Byggesaker av allmenn interesse behandles av teknisk utvalg.” 

Helse og sosial, Oppvekst og undervisning: 

”Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering behandles i de utvalg som 
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sitter med fagansvar.” 

9.2.1: Teknisk utvalg delegeres myndighet til å godkjenne utbyggingsavtaler, jfr. 

PBL kap. 17. 

2. Delegasjonsreglementet trer i kraft straks. 

3. Rådmannen gis i oppgave å overta endelig nummerering og oppsett av 

delegasjonsreglementet . 

4. Delegasjonsreglementet tas opp til evaluering innen utgangen av 2014. 

5. Rådmannen legger fram et revidert Økonomireglement for politisk behandling 

senest 2.kvartal 2014. 

 

PS 142/13 PROSJEKT SPESIALUNDERVISNING - AVSLUTTENDE 

RAPPORT 2012/78-8 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar avsluttende rapport fra Prosjekt spesialundervisning, til 

etterretning. 

2) Kommunestyret ber rådmannen legge de anbefalte tiltakene i rapporten til grunn for 

det videre arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning i Grimstadskolen. 

 

PS 143/13 STORGATA OG GRIMSTAD BARNEHAGER - VURDERING 

AV VIDERE DRIFT, UTVIDELSESMULIGHETER OG EVENTUELL 

SAMMENSLÅING 2013/2623-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret stadfester tidligere vedtak i K-sak 042/2008 og 014/2009 og ber 

rådmannen iverksette reguleringsarbeidet av området med offentlig formål vist på kart 

jfr. reguleringsplan for sentrum av 1991. Det tas sikte på salg av eiendommen Storgt 

46b til bolig eller annet formål. 

 Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til at Storgt 46b - skolebygningen - gis en 

form for vernestatus. 

 Reguleringsarbeidet iverksettes ikke før plassering av bibliotek er bestemt. 

 Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging og drift av en større kommunal 

barnehage ved Fagskolen eller annet egnet sted i Grimstad sentrum, der nåværende 

Storgata og Grimstad barnehager inngår. 

 

PS 144/13 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014 - 2016 2010/996-236 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune tar imot en kvote på 55 flyktninger i 2014, 45 flyktninger i 2015 

og 45 flyktninger i 2016 

2) Enslig mindreårige flyktninger (EM) er inkludert i kvoten. Antallet EM vurderes 

i.h.t statens behov og i.h.t kommunens kapasitet på eksisterende bofellesskap for EM. 

3) Kommunestyret ber rådmannen lyse ut en konkurranse med sikte på å inngå 

langsiktig leieavtale med privat(e) utbyggere for tre familieleiligheter og 10 leiligheter 

for enslige. 

4) Kommunestyret ber rådmannen vurdere utbygging av kommunale utleieboliger i 

forbindelse med budsjettet for 2014. 

5) For å ivareta økt bosetting fra 2014 godkjenner kommunestyret opprettelse av to 

årsverk. I tillegg utvides samarbeidet med jobbsentralen til 0,5 årsverk. 

 

PS 145/13 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2014 

- 2017 2010/1413-84 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar ny Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2014 – 2017, med 

følgende endringer: 
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 Nytt pkt. 6.12: G/S-vei / fortau langs Fjæreveien over E-18 (Spedalen bru) fra 

avslutning 

av gangvei v/rundkjøring til avkjøring der veien møter gamle jernbanetrasèen. 

 Prioritert tiltak pkt. 6.4 endres til: G/S – Rv 420 – Enge Torv – Brattås Torv. 

Kommunestyret ber rådmannen vurdere et samarbeid med Trygg Trafikk om å 

utarbeide en 

bredere strategi for økt trafikksikkerhet i Grimstad kommune, jfr. høringsuttalelsene 

fra Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Barnas representant. 

 

PS 146/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LINNHEIA - 

1.GANGSBEHANDLING 2010/867-30 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 å legge 

områderegulering 

for Linnheia, datert 28.05.13, ut på offentlig ettersyn med følgende endringer: 

1) Det tilføyes rekkefølgebestemmelse pkt. 8.5 at grøntkorridor og tilgang til friareal 

må være etablert før første bolig tas i bruk. 

2) Ny rekkefølgebestemmelse om at arkeologiske undersøkelser skal gjennomføres, og 

at evt. funn tas stilling til, før tiltak etter planen kan iverksettes. 

3) Ny bestemmelse om at det for hver detaljplan innenfor områdeplanen må stilles 

rekkefølgekrav om opparbeidelse av tilfredsstillende skoleveg. 

4) For hver detaljplan innenfor områdeplanen innarbeides arealer for nedgravde 

avfallsbeholdere. 

5) I planbestemmelsene endres følgende: 

a) Det tilføyes et nytt avsnitt under pkt. 3.2.1: 

Unntak i denne bestemmelsen er arealene i området B1 tilhørende gnr/bnr. 60/30. 

Disse arealene kan nyttes til tradisjonelle eneboliger. Arealene ligger i tilknytning til 

den gamle bebyggelsen i området. Detaljregulering må utarbeides. BRA innarbeides i 

detaljreguleringsplan. 

Bestemmelsen om at frittliggende eneboliger bare kan utgjøre inntil 10% av 

boligmassen, gjelder ikke arealene tilhørende gnr/bnr. 60/30. 

b) Det tilføyes et nytt pkt. 7.6: 

Hvor nær rideløypa bygge- og anleggsvirksomheten kan utøves, må avgjøres i samråd 

mellom hestefagfolk fra Arendal Grimstad Rideklubb og Block Wathne. 

c) Pkt. 8.1endres: 

I første avsnitt, første linje strykes ordet ”sanert”. 

6) Kommunestyret ber om at det ved detaljregulering vurderes å etablere busstopp i 

tilknytning til området BFB1 og ellers ut fra behov i området. 

 

PS 147/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

TØNNEVOLDSKOGEN - 2.GANGSBEHANDLING 2011/3146-26 

VEDTAK: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til 

detaljregulering 

for Tønnevoldskogen, sist datert 05.11.12. 

Kommunestyret henstiller tiltakshaver om å innarbeide nedgravde avfallsbeholdere i 

prosjektet i forbindelse med rammesøknad. 

 

PS 148/13 INNLØSNING AV RETTIGHETER TIL 2 TOMTER I 

MORHOLTSKOGEN 2010/696-24 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innfri kravet fra Gauslaa om 2 



  Side 84  

 

boligtomter. 

 

PS 149/13 REVIDERING AV GRIMSTAD KOMMUNES 

AVFALLSFORSKRIFT 2013/2254-3 

VEDTAK: 
Forskrift om avfall vedtas med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall § 30 annet og tredje ledd, § 31 første ledd samt § 34 

”Forskrift om avfall”. Forskriften trer i kraft fra 01.01.2014. Fra samme dato opphører 

gjeldende renovasjonsforskrift. 

Sammen med forskriften vedtas også Retningslinjer nr. 1 for håndtering av 

husholdningsavfall og Retningslinjer nr. 2 for nedgravde avfallscontainere. 

 

PS 150/13 SAMHANDLINGSREFORMEN - OPPRETTELSE AV 

PROSJEKTSTILLING INNENFOR E-HELSE OG 

VELFERDSTEKNOLOGI 2011/2704-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å slutte seg til fellesprosjektet for satsning på e-helse og 

velferdsteknologi innenfor kommunesamarbeidet i Østre Agder, og at det opprettes en 

prosjektstilling. Prosjektperioden er fra 01.01.14 og foreløpig ut 2015. Det forutsettes 

at stillingen finansieres gjennom det ordinære budsjettet for kommunesamarbeidet. 

 

PS 151/13 200/390 - BATTERIVEIEN 13 - RIVING AV PÅSTÅENDE 

BYGG - NYBYGG - KJELL OLAV STAKKELAND OG LILLY 

STAKKELAND TØNNEVOLD. 2012/1691-71 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 152/13 FORSLAG TIL MØTEPLAN 2014 2011/2573-27 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2014. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 16.12.2013 
 

PS 154/13 3. Kvartalsrapport 2013 2013/1578-9 

VEDTAK: 

Kvartalsrapporten tas til etterretning. 

 

Budsjettendringer drift: 

Inntekter: 

Økt skatteinngang       +  4,0 mill. kroner 

 

Utgifter: 

Renteutgifter på eksterne lån reduseres med    -   6,5 mill. kroner 

Avsatt til lønnsoppgjør      -   1,0 mill. kroner 

Sosial og barnevern økes med     +  1,0 mill. kroner 

Frivolltun økes med       +  2,3 mill. kroner 

Boveiledertjenesten økes med     +  2,4 mill. kroner 

Hjemmetjenesten økes med      +  2,0 mill. kroner 

Fellesområdet helse- og sosial økes med    +  0,5 mill. kroner 

Skoleskyss Langemyr skole økes med    +  0,7 mill. kroner 

Skoleskyss ordinær økes med      +  0,5 mill. kroner 
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Kostnader til gjesteelever økes med     +  1,2 mill. kroner 

Tilskudd til private barnehager     +  0,9 mill. kroner 

Sum økte kostnader       +  4,0 mill. kroner 

  

 

Budsjettendringer investering:  

Investeringsbudsjettet nedjusteres med totalt 51,7 mill. kroner med tilhørende investering; 

Reduserte lånemidler VARF      -   3,6 mill. kroner 

Reduserte lånemidler øvrige prosjekt    - 48,2 mill. kroner 

Økning bruk av investeringsfond     +  0,1 mill. kroner 

 

Enhetene innenfor helse og sosial bes gi en oversikt over bruken av dobbeltrom på 

sykehjemmene.  

 

PS 155/13 Tilstandsrapport for grunnskolen Grimstad kommune - skoleåret 2012-2013 

2013/2980-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Grimstad kommune til etterretning. 

 

PS 156/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM TILPASSET OPPLÆRING 

OG SPESIALUNDERVISNING - RAPPORT FRA ARENDAL REVISJONSDISTRIKT 

IKS 2012/78-16 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene og forslag til tiltak som fremgår av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ”Tilpasset opplæring og spesialundervisning”, datert 

09.09.2013. 

 

PS 157/13 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 2012/2790-31 

VEDTAK: 

Saken utsettes til 18.12.2013. 

 

PS 158/13 IKT-strategi for Grimstad kommune 2013/2703-4 

VEDTAK 

Kommunestyret vedtar forslag til IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-17 med følgende 

endringer: 

 

 Måloppnåelser rapporteres i årsmeldinger. 

 

 Følgende punkt fjernes: 

Tiltak: For neste kommunestyreperiode skal prinsippet ”BYOD”- bring your own 

device etableres som standard for politikere. 

 Følgende punkt tas inn på samme sted: 

Tiltak: Innen utgangen av 2014 skal det foreligge en vurdering av tekniske og 

økonomiske utfordringer knyttet til at det på alle enheter i kommunen skal være mulig 

for besøkende, ansatte og brukere å koble seg på kommunens åpne nett med eget 

utstyr (BOYD). For skole skal det også utredes om ansatte og elever kan 

bruke løsningen til å logge på sin brukerkonto og få tilgang til sine ressurser med eget 

utstyr når de er på skolen. 

 

PS 159/13 GRIMSTAD EIENDOM KF - VALG AV STYRE 2012/3412-10 

VEDTAK: 

Vedtektenes § 5 endres til: 
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Foretakets styre skal bestå av 1 styreleder, 1 nestleder og 3 styremedlemmer som velges av 

kommunestyret. Styret med varamedlemmer samt styrets leder velges av Grimstad 

kommunestyre. 

Styret velges for kommunestyrevalgperioden. 

 

Følgende medlemmer ble valgt: 

Styreleder:   Beate Skretting Kristiansen 

Nestleder:   Per Svenningsen 

3 styremedlemmer:  Arnfinn Taraldsen, Line Nicolaisen og Johan Olaf Tønnevold 

2 varamedlemmer:  Nils Erik Henriksen og Anita Grandemo 

 

Som selskapets revisor velges: Arendal Revisjonsdistrikt IKS orgnr. 971 328 452 

 

PS 160/13 UTKAST TIL REGLEMENT FOR HØRINGER I KONTROLLUTVALGET 

2010/363-129 

VEDTAK: 

Saken ble trukket. 

 

PS 161/13 HOVEDPRINSIPPER FOR FORTETTING I LAUVSTØOMRÅDET 

2013/2077-2 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 162/13 2. GANGS BEHANDLING AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING 

FOR SKJEVIGA SYD 2012/833-81 

VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 m.fl. vedtar Kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Skjeviga Syd, sist revidert og datert 30.10.2013, med følgende 

endringer; 

 

A - Bebyggelse i Bb1.2 og Bb1.3 

1. Bebyggelse i Bb 1.2 og Bb1.3 endres jamfør vedlagt skisse, slik at; 

a. Byggegrensen trekkes tilbake 7,5 meter fra sjøen/øst.  

b. Man får henholdvis 4 (Bb1.3) og 5 (bb1.2) synlige boligetasjer over bakken og 

parkeringskjeller under eksisterende/tilbakeført terreng. Cote mønehøyde for øverste 

etasje beholdes. 

c. De to øverste etasjene i hvert byggeområde trekkes tilbake 4 meter over 

underliggende etasje som en terrassering. 

d. Byggeområde og byggegrensen utvides 7,5 meter innover mot sydvest (tilsvarende 

bredde på en boenhet). 

2. Veien f_V5 endres jamfør vedlagt skisse, slik at; 

a. Veien heves en etasjehøyde og trekkes ca 7,5 meter tilbake i terrenget tilsvarende 

endring i pkt 1 over. 

3. Friområde a_Fr7 mot sjøen utvides tilsvarende tilbaketrekkingen i pkt 1 over. 

4. Lekeplassen f_LEK2 trekkes ca 7,5 meter tilbake i terrenget tilsvarende endring i pkt 1 

over. 

 

B - Bebyggelse generelt 

5. Tillatt antall leiligheter reguleres og fastsettes med ny reguleringsbestemmelse som 

sikrer at leilighetsantallet tilsvarer det antallet som kom fram i Mulighetsstudien (justert 

for endringer), og fremstilles i tabellform slik; 
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Område Boligtype Etasjer over 

terreng 

Leiligheter 

Bb1.1 

Bb1.2 

Bb1.3 

Leilighetsbygg parallelt med terrenget 

Terrasserte leilighetsbygg som avtrappes med terreng 

Terrasserte leilighetsbygg som avtrappes med terreng 

2 – 4 

2 – 5 

2 - 4 

32 

17 

18 

Bk2.1 

Bk2.2 

Bk2.3 

Kjeda eneboliger i en etasje + trapperom/loftstue + u.etasje 

Kjeda eneboliger i en etasje + trapperom/loftstue + u.etasje 

Kjedebebyggelse i to etasjer med åpen takterrasse 

2 

2 

2 

5 

4 

7 

Bk3.1 Leilighetsbygg 2 4 

Bk4.1 

Bk4.2 

Leilighetsbygg i 3 boligetasjer + p-kjeller 

Leilighetsbygg i 2 etasjer 

3 

2 

21 

8 

Sum   116 

Tabellen er basert på vedlagte mulighetsstudie og angir antall etasjer over terreng ferdig planert 

 

  6. Tillatt antall kvadratmeter BRA justeres jamfør mulighetsstudien og endres i 

planbeskrivelsen og i det juridisk bindende plankartet slik at BRA reduseres fra 3500 til 

3000 i Bb1.2 og fra 3500 til 3000 i Bb1.3.  

 

C - Vegretter til 13/268 og 13/2 

7. Plankartet justeres jamfør Figur 4 i rådmannens notat av 16.12.2013. 

8. Reguleringsbestemmelsene endres slik slik; 

§ 1.2 tilføyes; a_Gk1 – a_Gk2 kombinert grønnstruktur / kjørevei 

§ 2.12, 2. ledd endres; Eiendommen gnr. 13, bnr. 2 (utenfor planområdet) opprettholder 

sin adkomst gjennom området a_Gk1 og tilknyttes offentlig kjørevei o_V2 som vist på 

plankartet. 

§ 2.12, 3. ledd endres; Bilatkomst til Roligheda småbåthavn opprettholdes via a_Gk 1 og 

a_Gk2, inntil det foreligger alternativ tilsvarende adkomst for eiendommen gnr. 13, bnr. 

268. 

§ 5.3 endres;  

a. Bilatkomst til eiendommen gnr. 13, bnr. 2 kan i a_Gk 1 opparbeides til veiklasse 3.  

b. Bilatkomst til eiendommen gnr. 13, bnr. 268 kan i a_Gk2 opparbeides til veiklasse 7 

med toppdekke.  

c. Det kan ved byggesaksbehandlingen settes vilkår for opparbeidelsen av veiene i a_Gk 

1 og 2 som ivaretar hensynet til vegen som et grønnstrukturelement; eksempelvis krav til 

toppdekke, tilbakefyllinger, kantsoner, tilplanting og estetiske elementer som stabbestein 

og stedstilpassede stikkrenner. Det kan ikke gis tillatelse til oppgradering av veien før 

det foreligger tilfredsstillende snuplass-/parkeringsforhold for den tiltenkte bruken. 

d. Vegklassene i a_Gk 1 og 2 relateres til ”Normaler for landbruksveier med 

byggebeskrivelse”, LMD 2013, ISBN: 978-82-7333-185-4. ” 

  

D - Avstand til nabogrense 13/12 

9. Plankartet justeres jamfør Figur 3 i rådmannens notat av 16.12.2013. 

10. Nødvendige korreksjoner i plankartet av byggegrensen (reduksjon), som følge av en 

eventuell privatrettslig løsning på grensetvisten med 13/12, kan foretas som en mindre 

reguleringsendring og delegeres med dette til administrasjonen etter PBL §12-14, 

2.ledd. 

 

E – Øvrige forhold 

 Plankartet justeres i friluftsområde a_Fr8 slik at de to prikkene som markerer sti/turvei 

tas bort. 

 Takterrasser i Bk 2.3a tillates ikke.  Nåværende plassering beholdes. 

 Byggegrensene skal ha en avstand til nabogrense som er bygningens halve høyde eller 

minst 4 meter. 
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 Man skal unngå stiforbindelse ut av det regulerte området som vil lede til trafikk 

gjennom naboers gårdstun. 

 

PS 163/13 NY 2.GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING AV LILLE IMÅS 

GNR./BNR. 85, 105 2010/985-25 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan med bestemmelser for del av Imås, datert 

01.10.2013, på følgende vilkår: 

 

1. Det reguleres inn 20 x stoppsikt mot Fv 35 mot sørlig retning. 

2. Kryssutformingen mot fv. 35 dimensjoneres for lastebil og kjøremåte A, jfr. HB017. 

3. Ny rekkefølgebestemmelse §6.4: ”Veifyllingene skal være ferdig bearbeidet og 

beslått med stedegne jordmasser før det gis byggetillatelse til 1. bolig innenfor 

planområdet”. 

4. I området B2 flyttes byggegrensa mot øst helt inntil østlig bolig i området B2 og 

toppgulv 1.etg i boligen senkes med 1 ½ m til kote 68,0 m og maks mønehøyde kote 

77,0 m. 

5. Ny § 3.10: ”Hagemurer skal ha en terrengmessig tilpasning og maks høyde på 2 m. 

Murer over 1 m skal oppføres som natursteinsmurer eller ha estetisk god 

utforming.” 

6. I § 3.4 endres 2. setning til: ”Topp mønehøyde fra ferdig kjellergulv skal være maks 

9,0m og gesimshøyde fra ferdig kjellergulv skal være maks 8 m.” 

7. § 2.7 ”Det må ikke tillates installasjon av olje eller parafintank innenfor 

planområdet.” 

8. § 4.7 ”Overvannsledninger fra taknedløp, gårdsplasser og lignende skal ha 

kontrollerte avløp med avrenning mot Landvik.” 

9. Rekkefølgebestemmelse 6.2 endres til”TGS1 skal være ferdig opparbeidet frem til 

Opplandsveien før det gis brukstillatelse til første bolig innenfor planområdet.” 

 

Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne endret plan før kommunestyrets 

vedtak kunngjøres. 

 

PS 164/13 200/958  -LILLERORE 7 - KLAGE PÅ AVSLAF PÅ SØKNAD OM 

DISPENSAJSON FOR RIVING/OPPFØRING AV ANNEKS - 

TILTAKSHAVER/KLAGER: TOM  KRUCHE PEDERSEN. 2010/203-46 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke klage datert 13.06.13 fra Tom Kruche Pedersen til følge og opprett-

holder vedtak i KS-sak 64/13. Saken sendes Fylkesmannen for videre behandling. 

 

PS 165/13 DETALJREGULERING FOR SALVERØDSVINGEN- 

KLAGEBEHANDLING 2011/865-69 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke klagen fra Ingrid Amland til følge. 

 

Kommunestyret tar klagen fra Helen og Øyvind Sørsvann delvis til følge ved at 

følgende punkt tilføres rekkefølgebestemmelsene: 

6.7 Før det gis igangsettingstillatelse til V1 og planlagt bebyggelse i B11 skal det settes opp 

støyvern mellom eiendommen 48/154 og planlagt vei V1, og mellom 48/154 og planlagt 

bebyggelse B11. Vernet skal ha en høyde som hindrer innsyn til oppholdsarealer i og utenfor 

boligen på 48/154.  
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PS 166/13 200/390 - BATTERIVEIEN 13 - RIVING AV PÅSTÅENDE BYGG - 

NYBYGG - KJELL OLAV STAKKELAND OG  LILLY STAKKELAND 

TØNNEVOLD. 2012/1691-87 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 167/13 200/1801 - BATTERIVEIEN 19 - RIVE OG GJENOPPBYGGE BOLIG MED 

CARPORT -  FINN HAGEMANN 2012/2450-17 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 168/13 200/441 - BIODDGATEN 1 - SØKNAD OM 

BRUKSENDRING/OMBYGGING AV ENEBOLIG TIL TOMANNSBOLIG - NIVI 

EIENDOM. 2013/24-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 169/13 NY KLAGEBEHANDLING AV TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

BOLIG MED BILEILIGHET OG GARASJE PÅ 200/1834 - FURULIVEIEN 11, 

VIDAR IGLAND. 2010/2867-40 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 170/13 VALG AV NYTT MEDLEM I OPPVEKST- OG 

UTDANNINGSUTVALGET OG I EIERSKAPSUTVALGET FOR RESTEN AV 

VALGPERIODEN I FORBINDELSE MED PERMISJON 2011/2213-103 

VEDTAK: 

 Andrea Røyrøy Beinset (AP) velges som nytt medlem i eierskapsutvalget. 

 Rita Wold (AP) velges som nytt medlem i oppvekst- og utdanningsutvalget. 

 Åse Louise Inntjore Egge (AP) velges som nytt varamedlem for Arbeiderpartiet i 

oppvekst- utdanningsutvalget. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.12.2013 
 

PS 171/13 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

PS 172/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11 

VEDTAK 

 

Vedtak: 

 

1. SKATTØRE 2014 

Kommunestyre vedtar maksimalt skattøre.  

 

2. EIENDOMSSKATT 2014 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 

skatteåret 2014:  
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Eiendomsskattesatsen er 2,6 promille.  

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i januarmøtet.  

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunene tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

 

3. KOMMUNALE TILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGER FOR 2014 

I henhold til forskrift om likeverdig behandling § 5, 4. ledd vedtas følgende årlige kommunale 

tilskuddsatser til private barnehager for 2014 (hele barnehageplasser): 

a) små barn (0-3 år)  kr 168.283 

b) store barn (4-6 år)  kr   80.461 

 

Øvrige pliktige tilskudd følger nasjonale satser. 

 

4. BETALING FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 01.01.2014 

Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2014 øker med 3% dersom annet ikke 

fremkommer av budsjettforslag eller i prisvedlegget, med følgende presisering vedtatt av 

kommunestyret 18.12.2013: 

Årsgebyr vann settes til 2561 kr 

Årsgebyr avløp settes til 4329 kr 

Årsgebyr renovasjon settes til 3800 kr  

 

5. BEVILGNINGER TIL IGANGSATTE INVESTERINGER I 2014 (IKKE OPPDATERT 

MED KOMMUNESTYRETS ENDRINGER): 
a) Det bevilges 2,5 mill kroner til egenkapitalinnskudd KLP. 
b) Det bevilges 0,65 mill kroner til IKT, nye skole-PC’er. 
c) Det bevilges 2,0 mill kroner til nye Fevik skole. 
d) Det bevilges 3,4 mill kroner til Langemyr skole, rehabilitering. 
e) Det bevilges 5,5 mill kroner til Langemyr skole, basseng. 
f) Det bevilges 1,6 mill kroner til Storgaten barnehage, offentlige pålegg. 
g) Det bevilges 3,0 mill kroner til Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off. pålegg. 
h) Det bevilges 1,1 mill kroner til Fjære barneskole, ombygging. 
i) Det bevilges 4,3 mill kroner til Enøk-investeringer. 
j) Det bevilges 2,0 mill kroner til Grømheia, vei. 
k) Det bevilges 6,85 mill kroner til Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter. 
l) Det bevilges 0,2 mill kroner til oppretting/offentlige pålegg Ibsenhuset. 
m) Det bevilges 0,2 mill kroner til bygningsmessige tilpasninger for brukere. 
n) Det bevilges 0,5 mill kroner til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder. 
o) Det bevilges 77,0 mill kroner til parkering i fjell. 

 

6. BEVILGNINGER TIL NYE INVESTERINGER I 2014 (IKKE OPPDATERT MED 

KOMMUNESTYRETS ENDRINGER): 
a) Det bevilges 1,0 mill kroner til reanskaffelse biler. 
b) Det bevilges 2,5 mill kroner til boliger til psykiatri. 
c) Det bevilges 0,45 mill kroner til tilbygg, Markveien 5B. 
d) Det bevilges 0,35 mill kroner til hjelpemiddellager på Berge Gård. 
e) Det bevilges 1,9 mill kroner til nødaggregat på Feviktun. 
f) Det bevilges 0,5 mill kroner til velferdsteknologi, nattilsy. 
g) Det bevilges 3,4 mill kroner til Boliger for bostedsløse, Mybox-løsning. 
h) Det bevilges 1,0 mill kroner til Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar. 
i) Det bevilges 2,7 mill kroner til Ibsenhuset, antikvarisk rehabilitering. 
j) Det bevilges 2,7 mill kroner til Grimstad kulturhus, stoler og lydanlegg. 
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k) Det bevilges 0,4 mill kroner til automatisert utlånssystem biblioteket. 
l) Det bevilges 5,0 mill kroner til Myrsvingen, flyktningebolig. 
m) Det bevilges 0,55 mill kroner til Kvalifiseringstjenesten, innvending ombygging. 
n) Det bevilges 0,35 mill kroner til Kvalifiseringstjenesten, løfteplattform (off.pålegg). 
o) Det bevilges 0,3 mill kroner til Fjære skole, søppelbod/kjølelager. 
p) Det bevilges 0,7 mill kroner til Rådhuset, reparasjon heis. 
q) Det bevilges 1,0 mill kroner til Rådhuset, brannpålegg. 
r) Det bevilges 0,4 mill kroner til Dømmesmoen Seminaret, brannpålegg. 
s) Det bevilges 8,0 mill kroner til alternativ energi, Levermyr kunstgress. 
t) Det bevilges 7,0 mill kroner til grunnvarmeanlegg, Landvik. 
u) Det bevilges 1,15 mill kroner til ny gravemaskin, kommunalteknikk. 
v) Det bevilges 5,5 mill kroner til Holvika småbåthavn, utvidelse. 
w) Det bevilges 1,25 mill kroner til Torskeholmen, nye småbåthavner. 
x) Det bevilges 1,0 mill kroner til sentrum, utskiftning av flytebrygge. 
y) Det bevilges 0,2 mill kroner til Grimstad kapell, nytt digitalt orgel. 
z) Det bevilges 0,5 mill kroner til Grimstad kirke, orgel fra 1886, rehabilitering. 

 

7. BEVILGNINGER TIL VAR-INVESTERINGER I 2014 (IKKE OPPDATERT MED 

KOMMUNESTYRETS ENDRINGER): 
a) Det bevilges 0,2 mill kroner til diverse mindre anlegg, vann. 
b) Det bevilges 2,0 mill kroner til Egra, ny hovedfordelingskum, vann. 
c) Det bevilges 2,0 mill kroner til Molland-Morholt-Gleden, vann og avløp. 
d) Det bevilges 0,5 mill kroner til diverse mindre anlegg, avløp. 
e) Det bevilges 0,1 mill kroner til ombygging diverse pumpestasjoner, avløp. 
f) Det bevilges 3,5 mill kroner til reservevann, Lillesand. 
g) Det bevilges 1,3 mill kroner til Osterkilen vannledning. 
h) Det bevilges 2,0 mill kroner til Landvikstrand – Bakken, vann og avløp. 
i) Det bevilges 0,3 mill kroner til utskiftning av vibrovals, vann. 
j) Det bevilges 2,0 mill kroner til Sømsveien sanering vannledning. 
k) Det bevilges 1,0 mill kroner til vannledning Støle. 
l) Det bevilges 1,75 mill kroner til Shellbrygga pumpestasjon, avløp. 
m) Det bevilges 0,11 mill kroner til maskintilhenger, avløp. 
n) Det bevilges 0,4 mill kroner til lager Gangdalen, avløp. 
o) Det bevilges 1,3 mill kroner til Prestegårdskogen pumpestasjon, avløp. 
p) Det bevilges 4,0 mill kroner til rehabilitering kloakkledning, Lillesandveien-Groos. 
q) Det bevilges 0,75 mill kroner til utskiftning liten lastebil, avløp. 
r) Det bevilges 1,0 mill kroner til kloakkledning Støle. 
s) Det bevilges 1,2 mill kroner til nedgravde beholdere, renovasjon. 

 

8. STARTLÅN I HUSBANKEN 2014 
Det tas opp inntil 30,0 mil. kroner i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner. 
 

9. FINANSIERING AV INVESTERINGER 2014 (IKKE OPPDATERT MED 

KOMMUNESTYRETS ENDRINGER) 
Investeringsprogram i henhold til pkt 5, 6, 7 og 8 finansieres med følgende midler: 

a) Låneopptak: 134,77 mill kroner 
b) Låneopptak VAR: 25,41 mill kroner 
c) Låneopptak startlån: 30,0 mill kroner 
d) Tilskudd: 3,9 mill kroner 
e) Salg av maskin: 0,1 mill kroner 
f) Ubundet investeringsfond: 9,5 mill kroner 
g) Momskompensasjon: 12,33 mill kroner 

 
10. ÅRSBUDSJETT 2014 
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Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2014 for Grimstad kommune inklusive havn, som foreslått av 
rådmannen i revidert budsjettforslag av 14. november 2013. 
 
11. HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 
Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2014-2017 som foreslått av rådmannen i revidert 
budsjettforslag av 14. november 2013. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for 
planlegging, oppgaver og tjenester i perioden. 

 

12. ENDRINGER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.12.2013 (FORELØPIG 

PUNKT): 

 

 
Alle endringer i forhold til rådmannens korrigerte budsjettforslag 
OVERSIKT BRUK AV EIENDOMSSKATT (i millioner kroner) 2014 2015 2016 2017   
Rådmannens opprinnelige forslag 08.11 58,9 58,9 58,9 58,9   
Rådmannens korrigerte forslag/kommunestyrets vedtak 
17.12.2012 

69,6 73,6 73,6 73,6   

Budsjettert eiendomsskatt i dette forslaget 64,6 70,5 70,5 70,5   
       
OVERSIKT BRUK AV KOMMUNALE AVGIFTER (i millioner kroner) 
Fondsoppbygging gjennomføres ikke, investeringene 
tilpasses deretter. Mindre avgiftstrykk for innbyggerne 
(anslag 476 kroner i året) 

-4,6 -5,0 -5,0 -5,0   

       
OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) 2014 2015 2016 2017 HP 14-17 
NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN -4067 -2127 -2127 -2127 -10448  
REDUSERTE UTGIFTER 6795 5035 4978 4966 21774  
ØKTE UTGIFTER 6441 11676 13507 13507 45131  
Endring driftsresultat -3713 -8768 -10656 -10668 -33805  
Netto resultat i rådmannens opplegg 3752 20735 27785 29985 82257  
Resultat med politisk opplegg 39 11967 17129 19317 48452  
     Økt fond î 
BUDSJETTENDRINGER        
(alle tall i tusen kroner) 2014 2015 2016 2017   
DRIFT       
ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN       
Ikke forverret ordning for ressurskrevende brukere (etter 
budsjettforliket Stortinget) 

933 933 933 933   

Redusert bruk av eiendomsskatt (iht rådmannens korrigerte 
budsjett/ks 2012) 

-5000 -3060 -3060 -3060   

Netto endring inntektssiden -4067 -2127 -2127 -2127   
       
Reduserte utgifter       
Fellesområdet       
Kostnad bemannet resepsjon torsdag 15-17 dekkes innen 
AKAs nåværende ramme 

50 50 50 50   

Lederkurs starter ikke før 1.1.2015 (spart kostnad i 2014 300      
Redusert annonsering i papiraviser (fordeles evt på 
enhetene) 

100 100 100 100   

Prosjekt bedre mobildekning rådhuset aktivert mot balanse 
(vurderes evt kuttet) 

308 -77 -77 -77   

Nettbasert programvare (aktiveres istf belastes drift) 165 -55 -55 -55   
Ikke egen budsjettbevilgning til arkivleder 130 130 130 130   
Besøksregistrering på rådhuset utgår 65 30 30 30   
Resultatkrav IKT-Agder: Volum øker ikke utover situasjon pr. 
1.9.2013 

800 800 800 800   

Skolepc: Kostnader til IKT-Agder øker ikke når pc-tettheten 
ikke øker 

150 150 150 150   
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OFG 2014: Budsjett på 1,35 reduseres til realistisk 
gjennomførbart nivå  

450      

Overbudsjettert reanskaffelse Pcer administrasjon (skal være 
2,5, ikke 3,6 mill) 

1100 1100 1100 1100   

Redusert økning næringsrettet virksomhet (utover lønn til næringssjef 
i kommunen) 

200 200 200   

Redusert bruk av konsulenttjenester 500 1000 1000 1000   
       
Samfunn og miljø       
BE: Redusert renhold rådhuset og andre kontorbygg 100 100 100 100   
Effekt av miljøfyrtårnsertifisering (lavere energiforbruk, 
ressursinnsats mv.) 

200 300 300 300   

       
Kultur og oppvekst       
Del av Dikternes by-tildeling til museet på 500 omfordeles 
bibliotek og festival e. søknad 

300 300 300 300   

Økt resultatkrav sektoren (særlig antas ytterligere 
innsparingspotensial spesialundervisn.) 

300      

       
Helse og sosial       
Ytterligere økt inntjeningskrav Brannstasjonen legesenter 100 100 100 100   
Avsetning til AAP-overgang halveres fra 1 mill til 500.000 500      
Redusert økning faglederressurs (halvert) helse og omsorg 
når pleiefaktoren ikke reduseres 

650 650 650 650   

       
Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet  
Utvidelse småbåtplasser Holvika, Torskeholmen og sentrum 
avventer evt avtale om at foreninger overtar småbåthavnene 

427 57 0 -12   

       
Driftseffekt av mindre reduksjon av investeringsprogrammet 
(spesifiseres senere) 

100 100 100 100   

SUM REDUSERTE UTGIFTER 6795 5035 4978 4966   
       
ØKTE UTGIFTER       
Helse- og sosialområdet       
Pleiefaktor reduseres ikke 2600 5400 5400 5400   
Omsorgslønn og lønn støttekontakter økes med  200      
Reservert bidrag evt. etablering av Kirkens Bymisjon 300 300 300 300   
       
Kultur- og oppvekstområdet       
Ressursrammen for grunnskolen videreføres (korrigeres bare 
for elevtall) 

1000 1000 1000 1000   

Opptrapping av lærerårsverk fortsettertil og med 2014 etter 
plan vedtatt i 2013 

1300 1300 1300 1300   

og erstattes deretter av økt satsing på etter- og videreutdanning 
(kommunale andeler) 

1000 1000 1000   

SFO-prisen stiger ikke mer enn alminnelig prisstigning - ny 
pris 2550, ikke 2600 

400 400 400 400   

Levermyr svømmebasseng holdes åpent 10 måneder 125 125 125 125   
Støtten til Kortfilmfestivalen beholdes  798 798   
Støtten til Kilden beholdes   1033 1033   
Reservert kommunal gjenovertakelse av kulturhuset (kulturdelen) evt i 
samarb med Kortfilmfestivalen 

250 250 250   

Del av Dikternes by-tildeling til GBM på 500 omfordeles 
bibliotek og litteraturfestival etter søknad 

300 300 300 300   

       
Samfunn og miljø-området       
Viktigste mangler utbedres Fevikhallen (driftskonsekvens av 
investering anslått ca 4 mill) 

135 270 270 270   
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Flerbrukshall Landvik  1000 1000 1000   
Reservert tiltak økt aktivitet Dømmesmoen i samarbeid med andre 250 250 250   
Driftskonsekvens av investeringsprosjekt flere gravplasser 
(600) 

81 81 81 81   

SUM ØKTE UTGIFTER 6360 11676 13507 13507   
       
OVERSIKT       
INNTEKTSENDRINGER (netto) -4067 -2127 -2127 -2127 -10448  
REDUSERTE UTGIFTER 6795 5035 4978 4966 21774  
ØKTE UTGIFTER 6441 11676 13507 13507 45131  
Endring driftsresultat -3713 -8768 -10656 -10668 -33805  
Netto resultat i rådmannens opplegg 3752 20735 27785 29985 82257  
Resultat med politisk opplegg 39 11967 17129 19317 48452  

 
1) Kommunestyret ber rådmannen spesielt kommentere oppfølging og gjennomføring av de politisk vedtatte 

endringene i budsjett og handlingsplan i tertialrapportene. 

2) Rehabiliteringsavdelingen ved Berge gård legges midlertidig ned. Antall kortidsplasser ved 

sykehjemmene økes til 29 innen 2014. Siden dette er midlertidig tiltak, skal dette evalueres og videre drift 

skal være avklart innen desember 2018.  

Helse - og omsorgsutvalget skal ha statusrapport i sine utvalgsmøter og kommunestyret får dette i 

tertialrapporter. 

3) Rådmannen bes foreta en driftsgjennomgang innen de selvfinansierte områdene senest i forbindelse 

rapporten for 2. tertial. Det må innenfor området legges opp til en effektiv drift og et moderat 

investeringsnivå. 

4) Rådmannen bes legge fram en samlet oversikt over vedlikeholdsbehovet i kommunen i løpet av 1. halvår 

2014. Det må legges vekt på tiltak der behovet for vedlikehold og energisparende tiltak kan kombineres. 

5) Kommunestyret ønsker å synliggjøre kvaliteten i alle barnehager. 

Det skal i 2014 gjennomføres en brukerundersøkelse for barnehagene.  

Det skal gjennomføres en temakveld for kommunestyret og barnehageeiere i løpet av høringsperioden for 

kommunedelplan barnehager.  

Kommunen skal jobbe for å sikre alle barnehager god tilgang på hjelp fra ppt og logoped. Kommunen skal 

jobbe for å redusere bruken av dispensasjoner fra pedagogkravet i barnehagene. 

Oppvekst og utdanningsutvalget skal utarbeide kvalitative mål for grimstadbarnehagene. 

Eiere av ikke-kommunale barnehager skal varsles så tidlig som mulig hvis det settes i verk tiltak eller 

oppstår andre forhold som er kjent å påvirke de endelige driftstilskuddsatsene.  

6) Rådmannen bes avklare med IMÅS IL om det er grunnlag for forhandlinger om at Imås bygger 

flerbrukshall som leies ut til skoleformål. En eventuell avtale må være langsiktig og garantere at skolens 

behov for lokaler alltid ivaretas og være en mer økonomisk gunstig løsning for kommunen enn om 

kommunen bygger og eier hallen selv. 

7) Kommunestyret ber rådmannen utrede i hvilken grad ytterligere jordmor-/og/eller helsesøsterstilling vil 

være hensiktsmessig, med tanke på kommunens fokusering på tidlig innsats. Rådmannen bes legge dette 

fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2014. 

8) Kommunestyret ønsker en rapportering både på kort- og langtidsfraværet, der det også rapporteres på 

sannsynlighetsårsaker for midlertidige økninger i kortidsfravær og hvilke tiltak som settes inn for å 

redusere det. 

9) Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret i februar 2014 der det legges fram et opplegg for å 

øke etter- og videreutdanningen i kommunen, ved hjelp av egne midler og bedre statlige ordninger. 

Eventuelt kan økningen på 1,3 millioner til nye lærerårsverk ses i sammenheng med dette. 

10) Søknad fra Sørild m.fl om investeringstilskudd til flerbrukshall "Campus Grimstad Arena" behandles som 

egen sak i kommunestyret i februar.  Det vurderes spesielt om en del av evt. bidrag fra Grimstad 

kommune kan være kjøp av tomt og tilhørende infrastrukturbidrag." 

11) Kommunestyret viser til vedtak i sak PS 87/13 og ber Rådmannen ved fremleggelse av 1. Tertialrapport 

redegjøre for antall årsverk som 2014 budsjettet bygger på - vist på enhetsnivå. Hensikten er å kunne 

avstemme utviklingen i virkelig antall årsverk med budsjett. 

Dersom Rådmannen gjennom året ser det som nødvendig å øke antall faste stillinger utover det som ligger 

i budsjettet, så skal dette forelegges Formannskapet for godkjenning før antall faste stillinger økes. 

12) Rådmannen bes utrede muligheten for interkommunalt samarbeid om felles løsning for ressurskrevende 

brukere innen psykiatri. 

13) Det tas sikte på å etablere et nytt interkommunalt museumsselskap fra juli 2014. Ved etableringen legger 

en til grunn videreføring av dagens tilskuddsnivå. Det forutsettes økt statstilskudd. 
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PS 173/13 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014-2017 2012/2790-36 

VEDTAK: 

Forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 vedtas med de endringene som 

rådmannen har foreslått innarbeidet og med følgende endring vedtatt av kommunestyret: 

 

Kap 3.1.1 Anlegg: 

Grimstad har et stort og aktivt skyttermiljø. I forbindelse med evt realisering av 

Landvikhallen bør det også realiseres innendørs skytterhall. Legges inn i 2017 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 03.02.2014 
 

PS 1/14 REFERATSAKER  

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

PS 2/14 EIENDOMSSKATT –FRITAKSLISTE ETTER § 7 2013/2749-50: 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens §7: 

1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 

7a 

2. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 

7b. 

 

PS 3/14 GNR. 38, BNR. 60 - TERKESBUKT(STANGHOLMEN) FRIOMRÅDE - 

STATLIG SIKRING. 2010/2739-50 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å søke Miljødirektoratet om å få godkjent gnr. 38, bnr. 60 

Terkelsbukt friområde, som et statlig sikret friområde. Ordføreren underskriver en erklæring 

om dette for tinglysning som heftelse på eiendommen. 

 

PS 4/14 BREDBÅNDSLØSNINGER FOR OMRÅDENE KROKEN, SKIFTENES, 

METEVEIT OG REDDAL. 

VEDTAK: 

1. Utbygging av fiber datalinjer til områdene Kroken, Skiftenes, Metveit og Reddal skal 

utredes nærmere.  

2. Det skal søkes om tilskudd fra offentlige bredbåndsfond for å finansiere et mulig 

prosjekt.  

3. Saken legges frem for ny avklaring i kommunestyrets møte 19/5.  

 

PS 5/14 ALLAKTIVITETSSENTER 9te9 2013/3236-1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

VEDTAK: 

1. 9te9 etablerer hovedbase i 1. etasje i Gamlebygget på Dømmesmoen og supplerende 

avdeling på Fagskolen. 

2. Eksisterende kommunale ressurser, eventuelt supplert med tilskudd fra 

Helsedirektoratet, benyttes til å etablere og utvikle konseptet i forhold til prosjektplanen 

i 2014. 

3. Som en del av etableringen opprettes en Frivillighetssentral. 

4. Det skal legges frem en evaluering, underveisrapport, som også inneholder 

kostnadsoverslag for videre drift i junimøtet til helse- og omsorgsutvalget og i 

forbindelse med budsjettjusteringen i kommunestyremøtet samme måned. 
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PS 6/14 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I GRIMSTAD KOMMUNE FOR 

2014 2010/363-140 

FORSLAG TIL VEDTAK:          

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets årsplan for 2014 godkjennes med følgende endring: 

På grunn av arbeid med ny organisering av barnevernet gjennomføres ikke 

forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sosialtjenester" i 2014. Kommunestyret godkjenner den 

framlagte ”Plan for selskapskontroll for Grimstad kommune perioden 2013-2015”.  

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av selskapskontrollen 

og til å gjøre endringer i planen for perioden. 

 

PS 7/14 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET 2014 - 2015 2011/2213-108 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til 

Ungdomsrådet for 2014 – 2015: 

 

Medlemmer: 

Elise Hals Halvorsen, Fjære ungdomsskole 

Nora Næssen, Grimstad ungdomsskole 

Kenneth Manuel Innvær Andersen, Holviga skole u-trinnet 

 

Thomas Thorsen, Dahlske videregående skole 

Lauritz Myking Udjus, Dahlske videregående skole 

Thomas Jensen, Drottningborg videregående skole 

   

Varamedlemmer: 

 Frida Håtveit, Holviga skole u-trinnet 

 Bendik Østmoen, Fjære ungdomsskole 

 Mari Asdal Thorsen, Grimstad ungdomsskole 

 

PS 8/14 VESSØYKOLLEN- KLAGEBEHANDLING 2010/2318-209 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke klagen fra Vessøya Hytteeierforening, Fevik Vel og berørte 

grunneiere til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen. 

Kommunestyret tar ikke klagen fra Norsk ornitologisk forening til følge. Klagen oversendes 

Fylkesmannen. 

Kommunestyret tar klagen fra Vigdis Svantesen delvis til følge ved at bestemmelsene §3.4 

tilføres følgende setning: 
I område B6, Gnr/bnr 59/18 kan det bygges en ny enebolig. Maks tillat BYA for sum bebyggelse er 225 

m2. 

 

PS 9/14 NY BEHANDLING AV KLAGEBEHANDLING AV TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV BOLIG MED BILEILIGHET OG GARASJE PÅ 200/1834 

FURUHEIA 11. 2010/2867-46 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 
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PS 10/14 200/800 - KIRKEGATEN 23 - TILBYGG - JAN ARVID SØNSTADBØ. 

2012/332-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 11/14 200/1186 - SKOLEGATEN 7 - OMBYGGING - BRUKSENDRING - BOLIG - 

J M EIENDOM AS 2013/1255-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 11/14 200/1186 - SKOLEGATEN 7 - OMBYGGING - BRUKSENDRING - BOLIG - 

J M EIENDOM AS 2013/1255-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 12/14 200/1414 - TØNNEVOLDSGATE 10 - RIVE BOLIG - BYGGE 2 

BOENHETER  OG  GARSJE - SOL EIENDOMSUTVIKLING AS V/LASSESEN. 

2011/3084-42 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til Fylkesmannens brev av 12.08.13 der kommunestyrets vedtak av 

04.02.2013 (22/13) omgjøres. 

Kommunestyret er innstilt på å gi tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-

1a og e og 20-2a, jfr. § 21-4 til en noe redusert tomannsbolig og garasje på eiendommen. Nye 

tegninger må innsendes. 

Det gis dispensasjon fra pbl. § 19-2 i samsvar med administrasjonens vurdering vedr. § 5 i 

bestemmelsene til kommunedelplanen for Grimstad byområde, som krever at det utarbeides 

reguleringsplan, før et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven iverksettes. 

Kommunestyret gir ikke dispensasjon fra pbl § 29-4, vedr. byggegrense på 4 meter eller 

byggets halve høyde, fra felles tomtegrense. 

 

 

PS 13/14 200/1340 - STORGATEN - DISPENSASJONER FOR BOLIGER - KRUSE-

SMITH BOLIGUTVIKLING AS 2013/3011-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 14/14 SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPP AV AVLØPSVANN TIL TETT 

TANK FRA HYTTE PÅ 38/78, STANGHOLMVEIEN 105,  HELENE BERNT. 

2013/3120-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 
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PS 15/14 75/8 STRANDFJORDEN 22 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG 

BRUKSENDRING AV HYTTE TIL BOLIG – JAN OG MARIT LARSEN. 2013/3209-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 24.02.2014 
 

PS 17/14 ÅRSBERETNING ELDRERÅDET FOR 2013 2010/339-63 

VEDTAK: 

Årsberetningen ble tatt til orientering. 

 

PS 18/14 ORGANISERING AV HJEMMETJENESTEN 2011/3972-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner at det opprettes et nytt årsverk fagleder og et nytt årsverk til 

merkantile oppgaver i hjemmetjenesten. Det legges til grunn at kostnadene til disse to 

årsverkene dekkes innenfor enhetens budsjett. 

 

Helse- og omsorgsutvalget får en orientering 19.08.14 og formannskapet 21.08.14, om 

foreløpig inndekning av punkt 1 i vedtaket. 

 

PS 19/14 NY FINANSIERING OG ORGANISERING AV BOSETTING ENSLIGE 

MINDREÅRIGE 2012/356-4 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar orienteringen om ny finansiering og organisering i arbeidet med 

enslige mindreårige flyktninger til etterretning. 

2. Kommunestyret ber Rådmannen om å fremlegge de økonomiske konsekvensene av endret 

finansieringsordning og forslag til inndekning av kommunens merkostnader i forbindelse 

med 1. tertialrapport. 

3. Rådmannen skal i tertialrapporteringene redegjøre for fremdriften av de kompenserende 

tiltakene. 

4. Kommunestyret ønsker å se på organiseringen av plassering av mindreårige flyktninger. 

Kommunestyret ønsker å se på mulighetene ved å plassere disse i vertsfamilier. Det er 

viktig at eventuelle vertsfamilier kurses og godkjennes på lik linje med ordinære 

fosterhjems familier. 

 

PS 20/14 NASJONALE PRØVER I GRIMSTAD SKOLENE I 2013 2014/146-1 

VEDTAK:  
Kommunestyret i Grimstad tar resultatene fra de nasjonale prøvene i 2013 til orientering, og 

ber rådmannen arbeide målrettet overfor enkeltskoler der man ser en svakere utvikling over 

år, der man skårer lavt, eller der variasjonene er spesielt store fra år til år. Det bør særlig 

legges vekt på innsats på småskoletrinnet for å senke antall elever på det laveste 

mestringsnivået. 

 

PS 21/14 KOMMUNEDELPLAN SKOLE - HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM 

2014/147-1 

VEDTAK:  

1) Antall studieplasser økes fra syv i skoleåret 2013/14 til inntil 20 for 2014/15 ved å tilby 

en stor andel studieplasser innenfor matematikk og naturfag. 

2) Fra skoleåret 2015/2016 økes antall studieplasser for lærere til ca 20. 

3) Innen høsten 2014 utarbeider rådmannen rutiner for hvordan skolene systematisk kan 
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lære av hverandre. 

 

PS 23/14 KJØP AV STORGATEN 3 2013/2752-10 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret slutter seg til den fremforhandlende avtalen med Postgården Grimstad 

AS og kjøper eiendommen Storgaten 3. 

2) Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med detaljplan og prosjektering av nytt 

bibliotek med sikte på at dette kan åpnes i forbindelse med Grimstads 200-års jubileum i 

2016.  

3) Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kjøp av Storgaten 3 i investeringsbudsjettet 

for 2015. 

 

PS 24/14 "CAMPUS GRIMSTAD ARENA" - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 

BYGGING AV FRIIDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL 2013/1742-9 

VEDTAK: 

Søknaden fra Sørild Friidrett om etableringstilskudd på 15,0 mill kroner til ny 

flerbrukshall/friidrettshall Campus Grimstad Arena innvilges på denne måten (foreløpig 

skisse): 

 

Forutsatt at årsregnskap 2013 avlegges med positivt resultat, vil Grimstad kommune i 2014 

avsette fem millioner fra ubundet disposisjonsfond. 

 

For 2015 og 2016 planlegges avsatt tilsvarende beløp, om kommunens drift gir grunnlag for 

det. Alternativt iverksettes det særskilte tiltak for å finansiere dette utover vanlig drift. 

 

PS 25/14 DISPONERING AREAL KIRKEHEIA - KIRKEGATEN 12 2014/66-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kirkegaten 12 om 

disposisjonsrett på ca. 12 kvm under Kirkeheia for parkeringsformål, på følgende betingelser: 

Det skal utarbeides en avtale mellom partene omkring overnevnte. 

Det skal monteres gjerde på kanten av arealer som det gis disposisjonsrett på. 

Rettigheten som gis Kirkegaten 12 skal tinglyses. 

Arealet som tilbys i kompensasjon overdras til kommunen. 

Alle kostnader knyttet til avtalen og gjennomføring av avtalens innhold dekkes av 

tiltakshaver. 

 

PS 26/14 200/786 - KIRKEGATEN 12 - BOLIG OG GARASJE - HÅLAND BYGG AS 

2012/3154-27 

VEDTAK: 

Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 dispensasjon i fra Plan- 

og bygningsloven § 29-4 og reguleringsplan for Grimstad sentrum i samsvar med vurderingen 

nedenfor. 

Vilkår for dispensasjonen: 

Det må utarbeides en avtale med grunneier av eiendom gnr/bnr 200/792 vedrørende 

makeskifte av arealer. 

Det tillates inntil 3 boenheter i bygningen. 

Bygningen må brannsikres på en slik måte at tiltaket ikke vil medføre ulemper for 

omkringliggende naboer.  

 

Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1, jfr. § 21-4 rammetillatelse i 

henhold til søknad. Søknaden omfatter oppføring av leilighetsbygg med parkeringskjeller. Det 

vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og søknad om ansvarsrett. 
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Teknisk utvalg tillater i henhold til veglovens § 40 utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til 

Kirkegaten 12. Tillatelsen gjelder for inntil 3 boenheter og følgende vilkår stilles. 

Overflatevann fra gaten må kunne renne forbi avkjørselen i veggrøften/rennesteinen. 

Fasade mot gaten må tåle den påkjenning, vanlig vedlikehold av gaten, kan påføre 

sidearealene. 

Linjeføring og siktsoner skal utføres etter Kristiansands veinorm. 

 

PS 27/14 200/1185 - SKOLEGATEN 6 - NÆRING OG BOLIG, GARASJE OG 

PARKERINGSPLASSER - LARS THS. RODVELT 2012/3208-30 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av pbl. § 19-2 jf. § 12-4 ikke dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen 3.9 om utarbeidelse av detaljregulering i samsvar med vurderingen 

nedenfor.  

Når det ikke er gitt dispensasjon fra krav til detaljregulering, er det ikke konkludert mht. til de 

andre forhold ved tiltaket. 

Gebyr etter pbl. § 33-1 er skal innbetales. 

 

PS 28/14 200/390 - BATTERIVEIEN 13 -RIVING AV PÅSTÅEND BYGG - NYBYGG - 

KJELL OLAV STAKKELAND OG LILLY STAKKELAND TØNNEVOLD. 

2012/1691-112 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner ikke de framlagde planene for riving av eksisterende bebyggelse 

og planene for ny bebyggelse for Batteriveien 13. Kommunestyret deler det syn som kommer 

fram i saksbehandlingen der det sies: " Den ettersendte fotomontasjen skaper imidlertid 

usikkerhet om tiltakets estetiske utforming er egnet i forhold til dets bygde og naturgitte 

omgivelser og dets plassering." Pbl. 29- 1 og 29- 2. Batteriveien har en visuell tilknytning til 

Biodden. I Sentrumsplanen 3.7 blir det pekt på at endring av eksisterende bebyggelse og 

nybygg skal tilstrebe en helhetlig arkitektonisk form som er tilpasningsdyktig mot den 

stedegne trearkitekturen. I 3.19 sies det at bygningsrådet skal godkjenne dimensjonering og 

utforming av murer. Kulturminnevernavdelingen i fylket mener det planlagte prosjektet bør 

reduseres noe i omfang med tanke på underetasjen og terrenginngrep, og at fasadene må 

tilpasses / bearbeides på en bedre måte. Kommunestyret ber tiltakshaver legge fram nye 

tegninger som er bedre tilpasset det unike bygningsmiljøet på Biodden og underordne seg 

byggelinjer, volum og mønehøyder slik Estetisk veileder gir som hovedregel ved 

fortettingsprosjekter. Kommunestyret godkjenner dispensasjon mht plankrav og saltak.  

 

PS 29/14 200/1804 - GROOSEVEIEN 13B - DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV BOLIG - VIDAR IGLAND 2013/2576-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 30/14 SØKNADOM UTVIDELSE AV FELLES BRYGGE FOR 

BOLIGEIENDOMMER- 200/1879, GULDMANDSVEIEN . 2013/1022-34 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 31/14 HØRING – ENDRING I KONSESJONSLOVENS § 9 – OPPHEVE FØRSTE 

LEDD NR.1. PROSKONTROLL 2010/548-146 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 31.03.2014 
 

PS 32/14 KOMMUNEPLANEN 2014-2026. HØRINGSFORSLAG FOR 

SAMFUNNSDELEN 2013/57-140 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet jf kommuneplanutvalgets vedtak. 

 

PS 33/14 VALG AV NÆRVAMREANLEGG PÅ LEVERMYR 2013/3365-1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

VEDTAK: 

Grimstad kommune går inn for anskaffelse av flisfyringsanlegg for å dekke energibehovet for 

kunstgressbanen, Grimstad ungdomsskole /svømmehall og Jappa skole. 

Det legges frem et miljø- og økonomiregnskap med erfaringer. 

 

PS 34/14 VANNREGION AGDER  - NIDELVA VANNOMRÅDE - 

TILTAKSANALYSER 2010/1773-75 

VEDTAK: 

Forslaget til tiltaksanalyse for Nidelva vannområde tas til etterretning. 

Grimstad kommune er enige i foreslåtte prioritering av vannforekomster for planperioden 

2015 – 2021. 

Endelig vedtak om gjennomføring av tiltak tas når det er tilstrekkelig detaljutredet og de 

nødvendige undersøkelser utredet. 

 

PS 35/14 SJØFARTSMUSEUM I HASSELDALEN - SØKNAD OM KOMMUNALT 

LÅN TIL GRIMSTAD BYS MUSEER TIL ETABLERING AV UTSTILLING 

2013/2255-17 

VEDTAK: 

1) kommunestyret godkjenner at Grimstad bys museer får et kommunalt lån på inntil 2 mill 

kroner til etablering av utstilling i det nye sjøfartsmuseet i Hasseldalen. 

2) Lånet finansieres/bevilges fra disposisjonsfond som hentes inn i driftsregnskapet for 2014 

for videreutlån til museet. 

3) Lånet tilbakebetales på åtte år etter en nærmere fastsatt nedbetalingsplan som hensyntar 

når første nedbetaling skal finne sted, rente osv. Rådmannen vil i samarbeid med 

Grimstad bys museer utarbeide nedbetalingsplan før utbetaling av lån finner sted. 

4) Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere låneavtale/nedbetalingsplan med Grimstad 

bys museer. 

 

PS 36/14 RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER - HØRINGSUTTALELSE 

FRA GRIMSTAD KOMMUNE 2014/399-1 

VEDTAK: 

 

a) Grimstad kommune mener at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte 

kommune å avgjøre om enkelte fastleger skal kunne reservere seg. En såpass alvorlig og 

prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele 

landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg i. 

b) Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennhelsetjenester, herunder henvisning til 

spesialisthelsetjenesten. 

c) Grimstad kommune sier nei til rettigheter for fastleger til å reservere seg mot å henvise 

til abort. 

e) Dersom helse- og omsorgsdepartementets forslag om reservasjonsrett for leger mot å 

henvise til abort blir vedtatt, vil ikke Grimstad kommune tilby fastlegekontrakter som 
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åpner for slik reservasjon.   

 

PS 37/14 UTTALELSE TIL HØRINGSFORSLAG TIL STRATEGIPLAN FOR 

TRAFIKKSIKKERHET I AGDERFYLKENE 2014 - 2017. 2010/1413-91 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir sin tilslutning til at Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner lager en 

felles Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 – 2017. 

Strategiplanen har et forebyggende fokus og er en felles plan for hele Agder, noe som 

oppleves som positivt og nyttig for å oppnå målene. 

Kommunestyret ber om at Strategiplanen er mer ambisiøs i forhold til reduksjon av antall 

skadde og drepte i perioden, og at planen forplikter mer i forhold til fremtidige bevilgninger 

til konkrete fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegene i kommunene. 

 

PS 38/14 RAPPORT FRA TILSYN MED SVØMMEUNDERVISNINGEN I 

GRIMSTADSKOLEN 2010/229-56 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen om svømmeundervisningen i 

skolene til etterretning. 

2)  For å lukke avvik og sikre at kommunen har et forsvarlig system for å kunne vurdere om 

kravene i opplæringsloven med forskrifter blir overholdt, innføres et digitalt system for 

rapportering og oppfølging våren 2014. 

3)  For å lukke avvik og sikre at svømmeopplæringen i skolene er forsvarlig og i samsvar 

med læreplanen i kroppsøving utarbeides det retningslinjer for svømmeopplæringen, 

herunder fritaksgrunner, som supplement til læreplanen i kroppsøving. 

 

PS 39/14 5/18 - BERGEMOVEIEN 32 - MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG 

MIDLERTIDIG BRUKSENDRING/BRUKSTILLATELSE FOR 

BILOPPSTILLINGSPLASS - BENESTVEDT EIENDOM AS 2011/3099-35 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 40/14 SØKNAD OM BRUKSENDRING OG TILBYGG TIL NÆRINGSBYGG PÅ 

8/152 - BERGEMOVEIEN 45, IGLAND AS. 2013/3368-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 41/14 SØKNAD OM OPPFØRING AV HAGESTUE SOM TILBYGG TIL BOLIG 

PÅ 200/968 - LILLERORE 17, STIG HEDSTRØM. 2013/696-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 42/14 200/1879 - GULDMANDSVEIEN - KLAGE PÅ AVSALG VEDR. 

FORLENGELSE AV BRYGGE - PER AASEN. 2013/1680-11 

VEDTAK: 

Teknisk utvalg opprettholder kommunens vedtak av 03.02.14 i  sak 69/14. Klagen(e) fra 

tiltaks-haver/ansvarlig søker datert 19.02.14 tas ikke til følge. Saken oversendes 

Fylkesmannen i Aust-Agder for videre behandling.. 
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VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 43/14 NY KLAGEBEHANDLING AV TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

BOLIG M/BILEILIGHET OG GARASJE PÅ 200/1834 - FURUHEIA 11, VIDAR 

IGLAND. 2010/2867-53 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningslovens § 20 – 1a), jfr. 21 – 4, avslag på 

søknad om rammetillatelse, mottatt 14.09.2010, samt ettersendt tilleggsdokumentasjon. 

 

Kommunestyret mener at byggets høyde medfører et betydelig utsiktstap for nabo i Furuheia 

15, jfr. plan- og bygningslovens § 29 – 4 og rundskriv H 18/90. 

 

Kommunestyret er innstilt på å godkjenne et bygg med 2 etasjer (hovedetasje + sokkeletasje). 

Dette vil også kunne gi tiltaket en bedre landskapstilpasning.  

 

PS 44/14 200/1414 - TØNNEVOLDSGATE 10  - RIVE BOLIG - BYGGE 2 

LEILIGHETER - GARSJE - PARKERING  - SOL EIENDOMSUTVIKLING AS 

V/LASSESEN. 2011/3084-49 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 45/14 81/2 - GROOSEVEIEN 260 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON - 

GROSSEVEIEN 260 AS 2014/359-2 

VEDTAK  

Avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende bebyggelsesplan: 

Kommunestyret avslår å innvilge dispensasjon i h.t. pbl. § 19-2 fra § 12-4 – rettsvirkning av 

reguleringsplan i h.t. søknad mottatt 14.02.14. Dispensasjonsforholdet gjelder fravik fra antall 

boenheter på eiendommen, Gnr. 81/2  i h.t.  bebyggelsesplanen for Langemyr vedtatt 18.10. 

83, jfr. begrunnelse i saken. 

Dispensasjon fra byggelinje mot Fylkesvei 47: 

Kommunestyret gir i medhold av pbl. § 19-2, jfr. § 12-4 - rettsvirkningen av 

reguleringsplanen,, dispensasjon fra bebyggelsesplanen for Langemyr, vedtatt 18.10.83. 

Dispensasjonsforholdet gjelder fravik fra byggegrensen mot Fylkesvei 47 ved at omsøkte 

balkonger overskrider denne med 1.5 meter. Statens vegvesen har i eget brev gitt sin aksept til 

dette, og forholdet vil ikke komme i berøring med andre eiendommer. Kommunestyret mener 

at hensynet bak byggegrensen ikke blir satt til side, og at fordelskriteriet gjelder. 

Tillatelse til fradeling av to tomteparseller: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 m), jfr. §§ 21-4 og 26-1, 

tillatelse til fradeling av to tomteparseller fra Gnr./Bnr. 81/2 i h.t. beskrivelse /situasjonsplan 

vedlagt søknad om rammetillatelse mottatt 14.02.14. I flg. opplysninger vil de to parsellene få 

et grunnareal på h.h.v. 542,9 m2 og 450 m2, mens det gjenværende arealet av eiendommen 

Gnr./Bnr. 81/2 er oppgitt å bli 1302,5 m2. Det er en forutsetning at eksisterende og nye 

eiendommer i området er sikret atkomst fra Fylkesvei 47. 

Tillatelse til støttemur: 

Kommunestyret gir i medhold av plan og bygningslovens § 20-1 a), jfr. pbl. § 21-4, tillatelse 

til oppføring av støttemur med maks. høyde på 1. 2 meter i byggegrense mot Fylkesvei 47 og 

mot det indre tomteområdet. Murens plassering langs den sør-østre tomtegrense må avklares 

med kommunens som grunneier. Det forutsettes at den plasseres utenfor regulert 



  Side 104  

 

veieareal(atkomstvei til bla. skoleområdet) på denne siden. Forholdet sluttbehandles av 

administrasjonen. 

Avslag på søknad om rammetillatelse for oppføring av 4-mannsbolig: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a); jfr. § 21-4, avslag på 

søknad om rammetillatelse for oppføring av en 4-mannsbolig i h.t. søknad mottatt 14.02.14. 

Vedtaket begrunnes med at tiltaket avviker vesentlig fra gjeldende bebyggelsesplan for 

Langemyr vedtatt 18.10.8, m.h.t. antall boenheter og byggets omfang/volum, på det an-

gjeldende tomteområdet, jfr. overstående avslag på søknad om dispensasjon fra bebyggel-

sesplanen. Avslaget begrunnes videre med at det omsøkte tiltaket, ved sitt volum og sitt 

omfang, avviker fra områdets bygde omgivelser, jfr. pbl. § 29-2.  

 

Videre er det usikkert om tomteområdet som er avsatt til 4-mannsboligen ivaretar de 

kommunale vedtektenes §§ 3 og 4 vedr. krav til størrelse og beliggenhet for uteoppholds-

areal. Her står bl.a. flg.: ”eksempelvis skal striper med få meters bredde, spesielt mot 

bilveg…ikke tas med i beregningen”.   

Kommunestyret er innstilt på å gi dispensasjon og tillatelse for oppføring av en tomannsbolig 

på det angjeldende området med en plassering/orientering og grunnflate som samsvarer til-

nærmet med det som framgår av bebyggelsesplanen.  Dette vil gi en løsning som ivaretar 

forholdet til bebyggelsesplanen, bygde omgivelser etter pbl. § 29 – 2, samt krav til 

utoppholdsareal i h.t. de kommunale vedtektene.  

Et justert forslag av boligbygget inkl. tilhørende boder, parkering og garasjer vil kunne 

behandles administrativt, jfr. også overstående vedtak vedr. omsøkt støttemur.  

 

PS 46/14 59/169 - VESSØYNESET 103 - TILBYGG TIL HYTTE - PETTER R. von 

GLASENAPP 2013/3117-13 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 47/14 59/243 - SAGODDVEIEN 23 - RIVE HYTTE - OPPFØRING AV NY BOLIG - 

SVEIN JOHAN ØSTERENG 2012/2857-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet vedtak med 2/3 flertall og etter 

delegasjonsreglementet er saken dermed avgjort i utvalget. 

 

PS 48/14 52/313 - SØMSVEIEN - OPPFØRING AV TREMANNSBOLIG - ARK. 

BENGT G. MICHALSEN 2012/3017-14 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 49/14 82/104 - MORVIGA 51 - DISPENSASJON OG BRUKSENDRING - 

ØSTERHUS EIENDOM AS 2013/3212-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1, 6. ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 50/14 VALG AV MEDLEM TIL SAKKYNDIG ANKENEMND FOR PERIODEN 

01.04.2014 TIL 31.12.2014 I FORBINDELSE MED PERMISJON 2011/2213-112 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende medlem til sakkyndig ankenemnd for perioden 01.04.2014 – 

31.12.2014: Anne Gurine Hegnar. 
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PS 51/14 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET 2011/2213-113 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende personlig varamedlem til eldrerådet for valgperioden 2011 – 

2015: John E. Nilsen. 

 

PS 52/14 ENDRING AV SELSKAPSNAVN - GRIMSTAD EIENDOM KF 2012/3412-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å endre selskapsnavn til ”Grimstad bolig- og tomteutvikling” og 

vedtektenes § 1 endres til ”Foretakets navn skal være Grimstad bolig- og tomteutvikling”. 

 

PS 53/14 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I GRIMSTAD KOMMUNE FOR 

2014 - ENDRING I PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2015 2010/363-

148 

VEDTAK: 

Første kulepunkt i kommunestyrets vedtak fra 03.02.2014 endres til: 

”Kontrollutvalgets årsplan for 2014 godkjennes.” 

 

PS 54/14 BIODDGATEN 2-4 DRØFTINGSSAKBIODDGATEN 2-4 DRØFTINGSSAK 

2012/2869-49 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre har i sak 120/13 vedtatt å redusere ny bebyggelse i B1, B2 og BFK 

med én etasje. Nytt skisseforslag fra Tyholmen Arkitektkontor AS, datert 28.02.14 viser 

bygninger med redusert høyde 1,4 meter. 

Kommunestyret mener at denne høydereduksjonen er for liten, vurdert i forhold til 

kommunestyrets vedtak og begrunnelse. Kommunestyret mener at en akseptabel 

høydereduksjon må være fra 2,5 til 3 m (kote 8,6 til 9,1 m.o.h.) 

Vedtakstekstens (Sak PS 120/13) punkt 1, siste setning skal være: ”Planbestemmelsene 

§§3.2.1 og 3.5.1 reduseres som følge av redusert etasjetall.” 

 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 19.05.2014 
 

PS 55/14 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Saken ble tatt til orientering.  

 

RS 7/14 AVSLUTNING AV TILSYN MED SVØMMEOPPLÆRINGEN – TILSYN –

SKOLE 2010/229-59 

 

PS 56/14 INNBYGGERINITIATIV – NYTT BILIOTEK PÅ RUTEBILTOMTA 

2013/2752-30 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ikke det aktuelle innbyggerinitiativet fra Jan Ove Fedde mfl. til følge.   

 

PS 57/14 ÅRSMELDING 2013 2014/874-3 

VEDTAK: 

Årsmelding 2013 vedtas. 



  Side 106  

 

 

PS 58/14 ÅRSREGNSKAP 2013 2014/874-1 

VEDTAK: 

A. Driftsregnskap 

Driftsregnskap 2013 for Grimstad kommune godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 17.487.025,66, foreslått avsatt til disposisjonsfond. 

 

Mindreforbruket er fordelt slik: 

Havn:  506.154,83 

GK       16.980.870,83 

 

B. Investeringsregnskap 

Investeringsregnskap 2013 for Grimstad kommune godkjennes med et udisponert resultat på 

kr 2.427.204,53. Beløpet foreslås avsatt i sin helhet til ubundet investeringsfond. 

 

C. Ikke finansierte investeringer 

Prosjekter i 2013 som ikke har budsjettert finansiering, totalt kr 2.911.799,- foreslås inndekket 

med ubrukte lånemidler. 

 

D. Tilskuddsatser til ordinære ikke-kommunale barnehager 

Tilskuddsats drift per heltidsplass inkl. 4% administrasjonskostnader for 2013: 

Små barn (0-3 år)  - kr  170.547 ,- 

Store barn (4-6 år) - kr    82.861,- 

 

PS 59/14 KOMMUNEBAROMETERET 2014 2012/1338-18 

VEDTAK: 

Kommunebarometeret 2014 for Grimstad kommune tas til orientering. 

 

PS 60/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2013 2010/363-158 

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til orientering. 

 

PS 61/14 NY SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET - SØKNAD 

OM Å BLI MEDEIER I TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 

2010/363-156 

VEDTAK: 

1.Grimstad kommune søker om å bli medeier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS  fra 

1.7.2014.   

 

2.Endelig forslag til selskapsavtale legges frem for kommunestyret for godkjenning så snart 

fylkeskommunene/kommunene har fattet vedtak om å søke medlemskap og fordeling av 

eierandel er klargjort. 

 

PS 62/14 FUSJON MELLOM HiT OG UiA? 2011/1518-46 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vil anbefale styret ved universitetet i Agder å si nei til forslaget om å 

fusjonere med Høgskolen i Telemark. Grimstad kommune ser det som viktig at man satser på 

sterke fagmiljøer ved Campus Grimstad og universitetet for øvrig. Det må legges vekt på at 

man samarbeider med gode fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  

Som vertsby for Campus Grimstad ønsker Grimstad kommune å arbeide for å være et 

attraktivt sted for ansatte og studenter. I en prosess som dette, er det viktig å lytte til de som 

har universitet som sin arbeidsplass og studiested.  
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PS 63/14 KOMMUNEVALGET 2015 - INVITASJON TIL NYTT FORSØK MED 

NEDSATT STEMMERETTSALDER TIL 16 ÅR 2010/852-35 

VEDTAK: 

Grimstad kommune søker kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få delta i forsøk 

med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 

2015. 

 

PS 64/14 KONSOLIDERING AV ARKIV OG MUSEUM I AUST-AGDER - 

ETABLERING AV NYTT SELSKAP 2011/1523-16 

VEDTAK: 

1) Fremlagte rapport fra eieroppnevnt styringsgruppe for museumskonsolideringsprosessen i 

Aust-Agder tas til etterretning 

2) Kommunestyret vedtar å etablere Aust-Agder museum og arkiv IKS 

3) Selskapets navn er Aust-Agder museum og arkiv IKS 

4) Selskapets ledelse lokaliseres i selskapets avdeling på Langsæ i Arendal 

5) Fremlagte selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtas 

6) Fremlagte samarbeidsavtale om drift av Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtas 

7) Som Grimstad kommunes representant og vararepresentant til representantskapet velges 

hhv ordfører Hans Antonsen og varaordfører Anne Merete Holmberg. 

8) Prosess med å avvikle Stiftelsen Grimstad bys museer kan igangsettes når Aust-Agder 

museum og arkiv IKS er etablert. 

 

PS 65/14 KOMMUNESTRUKTUR 2013/2698-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommune er stor nok til å sikre gode løsninger for våre innbyggere, og vi mener oss 

derfor best tjent med å beholde dagens kommunegrense. Vi ønsker samtidig å fortsette og 

også utvikle samarbeidet med andre kommuner på områder vi er tjent med det. 

Vi vil derfor ikke at administrasjonen iverksetter noen form for utredningsarbeid på 

nåværende tidspunkt. Dersom det på et senere tidspunkt skulle komme frem nye momenter i 

saken, skal kommunestyret vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. 

 

Grimstad kommunestyre er åpen for å delta i samtaler med andre kommuner om 

kommunestrukturspørsmål. 

 

Grimstad kommunestyre finner det helt naturlig at ordføreren på kommunens vegne deltar 

aktivt i sammenhenger hvor kommunestruktur er på dagsorden. For øvrig finner 

kommunestyret det rimelig at også øvrige kommunestyremedlemmer deltar i den offentlige 

debatten om kommunestruktur.  

PS 66/14 TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET - HJEMMETJENESTEN PÅ FEVIK 

2013/2181-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar redegjørelsen om Arbeidstilsynet sitt tilsyn i helse- og omsorgssektoren til 

etterretning. Kommunestyret ber samtidig rådmannen følge opp de tiltakene som er beskrevet 

i brev til Arbeidstilsynet datert 21.03.14 for å sikre at vedtak om pålegg blir oppfylt. 

 

PS 67/14 VURDERING AV DELTAKELSE I PROSJEKTET TRAFIKKSIKKER 

KOMMUNE I SAMARBEID MED TRYGG TRAFIKK 2010/206-8 

VEDTAK: 

Grimstad kommune inngår et samarbeid med Trygg Trafikk om prosjektet ”trafikksikker 

kommune”.   
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PS 68/14 KOMMUNEDELPLAN FLYKTNINGOMRÅDET - UTKAST TIL 

PLANPROGRAM 2014/632-1 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret i Grimstad godkjenner utkast til planprogram for ny flyktningplan 

2) Utkast til planprogram legges ut på høring fram til 1. august 2014 

 

PS 69/14 VEGNORMAL - 2. GANGS BEHANDLING 2014/24-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar ny revisjon av Vegnormal for Grimstad kommune, med de endringer 

som det er vist til i saken. 

 

PS 70/14 BOPLIKT MED BAKGRUNN I KOMMUNAL FORSKRIFT - RØNNES 

2010/548-196 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar informasjonen om boplikt til orientering. 

Grimstad kommunestyre ber administrasjonen fremme en sak der kommunens ordning med 

boplikt tas til vurdering. 

 

PS 71/14 HOVEDPRINSIPPER FOR FORTETTNING I LAUVSTØ 2013/2077-19 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 72/14 200/390 - BATTERIVEIEN 13 - KLAGE PÅ AVSLAG - RIVING AV 

PÅSTÅENDE BYGG - NYBYGG - KJELL OLAV STAKKELAND  OG LILLY 

STAKKELAND TØNNEVOLD. 2012/1691-126 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar klagen fra tiltakshaver til følge, og godkjenner tiltaket som omsøkt. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a), e) og k), jfr. § 

21-4 rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt den 02.04.13 og ettersendt 

tilleggsdokumentasjon. 

Søknaden omfatter riving av eksisterende bolighus (b.nr. 16673817) og garasje 

(b.nr.16673825) samt oppføring av ny enebolig med kjeller og to overliggende etasjer. I 

tillegg søkes det om støttemur mot vei og støttemurer/terrengfyllinger på tomtas vestside. Det 

vises for øvrig til søknadens vedlagte redegjørelser, tegninger, situasjonsplan og søknad om 

ansvarsrett. 

Søknadspliktig terrengfylling, under påhvilende platt, i grensen/grenseområdet mot 

eiendommen Batteriveien 11, krever søknad om dispensasjon eller samtykke fra nabo, før den 

kan behandles. 

 

Vilkår: 

Høydeplasseringen definert på mottatte snitt som overkant gulv i 1. etg., og angitt med kote 

+ 20.3 m.o.h. +/- 0.1 meter, godkjennes som maks høyde. Videre gjelder at krav til regulert 

gesimshøyde ihht. reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.19, skal være oppfylt. 

 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, jfr. § 12-4 rettsvirkning av 

reguleringsplan, flg. dispensasjoner: 

- Dispensasjon fra regulert byggelinje mot vei i h.t. avstandsbestemmelsen i veglovens 

§ 2, på 15 meter, når ikke annet er bestemt i plan. 

- Dispensasjon fra krav om regulering/bebyggelsesplan (nå detaljregulering) i bestemmelsene 

til kommunedelplanens §5 og reguleringsplanens pkt. 3.9. 

- Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.20 og 3.21 som krever saltak og 

takvinkel på mlm. 35 og 45 grader. 
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- Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.20 som sier at takterrasser ikke er tillatt. 

 

Ny avkjørsel: 

Kommunestyret gir i medhold av vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 og § 40 tillatelse til ny 

avkjørsel i Batteriveien 13, som vist på situasjonsplanen. Det er et vilkår at avkjørselen 

anlegges utenom den kommunale veiens linjeføring, samt at dens stigningsforhold, siktsoner 

og overvannsikring mot eget bygg, er ivaretatt i samsvar med gjeldende normer. Det er et 

vilkår at fjerning av fjell i frisiktsonen mot offentlig vei skal skje på egen grunn. 

Vilkår for i gangsettingstillatelse jfr pbl. og vurderingen som fremkommer i sak PS 28/14. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

Det omsøkte bygget ligger innenfor reguleringsplanens rammer for utnyttelsegrad, 

byggehøyder og dermed også for volum. 

Ansvarlig søker har søkt å tilpasse tiltaket både etter innspill fra kommunens administrasjon, 

Fylkeskommunens kulturminnevern og naboer. 

Videre er byggets plassering tilpasset terrenget og den planlagte garasjen i kjelleretg. 

På grunnlag at det ikke er vedtatt noen bebyggelsesplan på Biodden/Batteriveien, samt at 

bebyggelsen er uensartet og variert i dette området fra før, vil Kommunestyret påpeke at det 

er vanskelig å se hvilke stedlige forhold det siktes til når bygget ønskes endret i størrelse og 

omfang. 

 

PS 73/14 200/1185 - SKOLEGATEN 6 - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRET VEDTAK 

AV 24.02.2014 - LEILIGHETER, GARASJE OG PARKERINGSPLASSER - LARS 

THS. RODVELT 2012/3208-35 

VEDTAK: 

Kommunestyret omgjør sitt vedtak i sak 27/14 og gir i medhold av pbl. § 19-2 jf. § 12-4 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen 3.9 om utarbeidelse av detaljregulering. Tiltaket 

ligger i et område som er utbygd og det gis som hovedregel dispensasjon fra plankravet ved 

utbygging på en enkelttomt. Kommunestyret mener ut fra dette at fordelene ved å gi en 

dispensasjon er klart større enn ulempene. Ut fra at det er gitt dispensasjon fra plankravet, bes 

rådmannen om at det gjøres en fullstendig saksbehandling av tiltaket. 

 

PS 74/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GROOSEVEIEN 64 - 

2.GANGSBEHANDLING 2012/1881-29 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, forslag til 

detaljregulering for Grooseveien 64 med tilhørende bestemmelser. 

Det tilføyes ny rekkefølgebestemmelse: 

§7.1.7: Før det gis rammetillatelse til bebyggelse, skal det foreligge utredning om alternative 

energiløsninger basert på fornybar energi. Jfr. kommuneplanens bestemmelse § 1.3e. 

Kommunestyret ber om at det innarbeides et tillegg til rekkefølgebestemmelsene for å sikre 

høyere standard på lekeplassen.  

 

PS 75/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING - VESØYGATEN 5 - 

2.GANGSBEHANDLING 2010/2271-40 

VEDTAK 

Kommunestyret vedtar i medhold av Pbl. § 12-12 detaljregulering for Vessøygaten 5 med 

tilhørende bestemmelser. 

Det tilføyes ny rekkefølgebestemmelse: 

§5.6: Før det gis rammetillatelse til bebyggelse, skal det foreligge utredning om alternative 

energiløsninger basert på fornybar energi. Jfr. kommuneplanens bestemmelse § 1.3e. 
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PS 76/14 KLAGE PÅ AVSLAG OM BILEILIGHET I BOLIG PÅ 7/365, 

OPPLANDSVEIEN 205, SVENN IVAR BJØRKAVÅG. 2013/3026-15 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 77/14 59/243 - SAGODDVEIEN 23 -  BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK I 

TEKNISK UTVALG 18.03.2014, SAK 46/14 - SVEIN JOHAN ØSTERENG 2012/2857-

28 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 78/14 200/441 BIODDGATEN 1 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG 

PARKERINGSPLASS - VIDAR IGLAND 2014/378-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 79/14 200/528 - Furuliveien 4 - bolig og garasje - Oddny Andersen 2013/2644-13 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 80/14 87/70 - LAURÅSLIA 12 - vegg - TERJE OG SIDSEL URFJELL 2013/2813-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 81/14 48/318 - TYKKÅSEN 64 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING 

AV TILBYGG (NR.1) OG SØKAND OM ETTERGODKJENNING AV TILBYGG 

(NR.2) TIL BOLIG - TILTAKSHAVER: RUNE HEEN. 2013/2494-23 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 82/14 SØKNAD OM DISPENSAJSON FOR OPPFØRING AV BOLIG 

M/GARASJE PÅ 5/197, BERGEVEIEN, TROND LARSEN. 2012/1015-11 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 83/14 52/323 - RANVIGVEIEN - BOLIG IG GARASJE - JAN CLAUSEN OG  

JORUNN H. AADERAA 2014/51-10 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 84/14 SØKNAD OM OPPFØRING AV TO BOLIGER PÅ 8/83, NAUDENES, 

TILTAKSHAVER: KETIL OG OLØF BJØRKOS. 2011/515-14 

VEDTAK: 
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Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 85/14 52/247 - HAUGENESVEIEN 10 - GARASJE -  KENNETH 

KRISTOFFERSEN 2014/174-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 86/14 52/192 - TROLLDALSVEIEN 85 - PÅBYGG PÅ BOLIG - FRANK 

BERNTZEN 2012/3010-15 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 87/14 SØKNAD OM DISPENSAJON FOR TILBYGG TIL BOLIG PÅ 49/177, 

HAUSLANDSVEIEN 16, RUNE IRGENS. 2014/475-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 88/14 80/154 - HAVGLØTTVEIEN 10 - TILBYGG/PÅBYGG TIL GARASJE - 

MORTEN WIKSTRØM 2014/316-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 89/14 59/169 - VESSØYNESET 103 - TILBYGG TIL HYTTE - PETTER R. von 

GLASENAPP 2013/3117-18 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 90/14 163/82 - KASTELLVEIEN 9 - FRITIDSBOLIG - HANS STIFOSS-HANSEN 

2014/510-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 91/14 78/8 MORVIGA 34 - SØKAND OM UTSLIPP AV GRÅVANN MED 

TILHØRENDE AVLØPSANLEGG FRA EKSISTERENDE HYTTE - ANNE-GRETHE 

AKSELSEN. 2014/210-10 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 

 

PS 92/14 59/18 - VESSØYNESET 142 - RIVING AV EKSITERENDE HYTTE OG 

OPPFØRING AV NY HYTTE - ÅSE MEYER 2013/3343-15 

VEDTAK: 

Kommunestyret behandlet ikke saken da teknisk utvalg fattet enstemmig vedtak og saken 

etter delegasjonsreglementet pkt.9.2.1, 6.ledd er avgjort i utvalget. 
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KOMMUNESTYRET 18.06.2014 OG 19.06.2014 
 

PS 93/14 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 2010/2062-14 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 til etterretning.  

 

PS 94/14 1.TERTIALRAPPORT 2014 2014/1223-1 

VEDTAK: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 

 

Budsjettendringer drift: 

 

Inntekter - tall i tusen kroner  

Rammetilskudd (statsbudsjettet)    -3 400 

Skatteinntekter (kommune prop)    -4 300 

IKT-Agder utbytte (fra tidligere år)        800 

Sum        -6 900 

 

Utgifter - tall i tusen kroner  

Lønnsoppgjøret (kommune prop)    -1 700 

Forsikring (ny avtale)      -1 200 

IKT-Agder prosjekter (fra tidligere)    -1 000 

Budsjett lønnsmidler (planlegger)       -300 

Grimstad Eiendomsutvikling AS        300 

Grimstad bolig- og  tomteutvikling KF       300 

Barnevernssak – erstatning         700 

Stab             300 

Erstatningssak - Barnevern          700 

Barnevern – nye tiltak      1 900 

Justeringer til Kultr og oppvekst     1 600 

Renter        -5 000 

Pensjon       -3 500 

Sum        -6 900 

 

 

Budsjettendringer investeringer: 

 

Justering av investeringsrammer -  tall i tusen kroner (prosjekt nr)  

Brannstasjonen legesenter, ombygging (6901302)          77 

Legionellasikring sykehjem og kommunale bygg (6901313)     135 

Feviktun parkeringsplasser (6851301)         720 

Nye Fevik skole (69071)        2 446 

Fevikhallen (6901416, PS 13/172)          600 

Langemyr skole, rehabilitering (69722)        -536 

Langemyr skole, basseng (697221)          473 

Storgaten barnehage, offentlige pålegg (6901305)        325 

Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off.pålegg (6901306)       889 

Fjære barneskole, ombygging (6901309)        -120 

Ung Arena Fritidsklubb (6901307)          794 

Enøk-investeringer (6901211)          233 

Grømheia, vei (6851203)           396 

Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter (6901207)       700 
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Oppretting/offentlige pålegg Ibsenhuset (6901215)         261 

Dømmesmoen, ombygging (6901311)      1 306 

Boligfelt Ramshaugveien, Homborsund (6971102)        294 

Parkeringspl. ved Fjære kirke (Tusenårsstedet) (6851202)       555 

Sømsveien, grunnerverv        2 000 

Hesneskanalen, bro (6851302)          854 

Parkering i fjell (68561)        3 945 

Grimstad Kulturhus, stoler og lydanlegg (6901406)       -540 

Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar (8701301)         -59 

Nytt bibliotek              500 

Vann, Vik - ombygging (6801205)          324 

Vann, Hasseltangen-Asbestsanering,brannvann (6801209)    1 038 

Vann, Ruagerveien asbestsanering (6801308)        520 

Vann og avløp, Ulenes fellesføring høyspent (6801310)       299 

Vann, Egra, ny hovedfordelingskum (6801303)     1 378 

Vann, Molland - Morholt - Gleden (6801306)        500 

Avløp, Molland - Morholt - Gleden (6801306)     3 000 

Avløp, Shellbrygga - pumpestasjon (6801222)         -66 

Ubrukte lånemidler, ekstraordinære avdrag   -30 000 

Sum           -6760 

 

 

Justering av finansiering - tall i tusen kroner 

 

Justering - Lånemidler inkl mva-kompensasjon:    12 508 

Justering - Lånemidler, VAR Vann:        4 058 

Justering - Lånemidler, VAR Avløp:        2 934 

Justering - Lånemidler, ekstraordinært avdrag:  -30 000 

Justering - Tilskudd, Fevik skole        1 340 

Justering - Bruk av parkeringsfond - Parkering i fjell     2 940 

Justering - Mva kompensasjon, Grimstad kulturhus, stoler       -540 

Sum           -6 760 

PS 95/14 NYTT BIBLIOTEK I POST- OG POLITIGÅRDEN FRA 2016 (STORGATEN 

3) - INVESTERINGSRAMME 2013/2752-33 

VEDTAK: 

Biblioteket realiseres innenfor en ramme på 60 millioner kroner inkl mva. I tillegg kommer 

salgssummen fra Rosslands hus på ca. 4 millioner kroner øremerket inventar. 

 

1. Videre legges det til grunn at det søkes Aust-Agder Fylkeskommune om et bidrag på 2,5 

millioner kroner for å utvikle funksjoner i biblioteket som gjør det mulig med en satsing på 

litteratur som stedsutvikling som Dikternes By (jmf Strategisk Plan for Kulturformidling i 

Aust-Agder 2010-13 side 9). 

2. Budsjettet for 2015 justeres i forhold til vedtatt handlingsprogram 2014-2017 slik at de 5,0 

mill. kronene pr. år som er bevilget over driftsbudsjettet, omgjøres slik at 1,0 mill. kroner 

avsettes til drift av nytt bibliotek (FDV) og 4,0 mill. kroner avsettes til renter og avdrag. 

3. Kommunestyret ber rådmannen samordne planlegging, anbudsrunde og gjennomføring av 

tiltak på det tidligere rutebilstasjonsområdet med Grimstad Eiendomsutvikling. Oppgaver kan 

overføres GE der det er hensiktsmessig, ut fra formålet om en helhetlig utvikling i området 

med sammenbinding mellom Odden og sentrum i den hensikt å styrke gamle sentrum. 

4. Ideskisse med budsjett legges frem for Kommunestyret for endelig godkjenning før 

prosjektet legges ut på anbud. 
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PS 96/14 GRIMSTAD KULTURHUS - DRIFTSANSVARET FOR KULTURHUSET 

FRA 2015 2014/1057-1 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar saken til orientering 

2) Rådmannen legger fram ny sak om driften av kulturhuset fra 2015 i første 

kommunestyremøte over sommeren. 

 

PS 97/14 MUSEUMSPLAN FOR GRIMSTAD BYS MUSEER 2014 - 2016 2014/638-2 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommunestyre godkjenner Museumsplan for Grimstad bys muséer 2014-2019. 

Planen legges til grunn for det videre arbeid innenfor museumsområdet. 

2) Eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen drøftes i forbindelse med budsjett 

og handlingsprogram. 

 

PS 98/14 ØKT LÆRINGSUTBYTTE - SLUTTRAPPORT 2011/3785-6 

VEDTAK:  

Kommunestyret i Grimstad tar sluttrapporten om prosjektet for økt læringsutbytte til 

orientering.  

 

PS 99/14 KOMMUNEDELPLAN FOR SKOLESEKTOREN - PLANPROGRAM 

2014/147-9 
VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar planprogram for kommunedelplanen for skolesektoren 2014 – 2018 med den 

tidsplan for planarbeidet som fremgår av saken. 

 

PS 100/14 BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE 2014 2014/404-3 

VEDTAK: 

Rapporten etter brukerundersøkelse i barnehagene 2014 tas til etterretning 

 

PS 101/14 BARNAS HAGE, VIKKILEN - SØKNAD OM DRIFTSGARANTI I 

FORBINDELSE MED NYBYGG 2014/415-2 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret gir ikke garanti for driftstilskudd for flere barnehageplasser i Barnas 

Hage, avd. Vikkilen nå. 
2) Søknader om driftstilskudd til utvidelse av eksisterende barnehager eller etablering av 

nye barnehager tas opp så snart ny Kommunedelplan for barnehager er vedtatt. 
 

PS 102/14 TJENESTETILBUDET TIL MENNESKER MED BEHOV FOR 

OMFATTENDE TJENESTER 2013/1490-9 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om spesielt å følge opp tilsynenes påpeking av 

forbedringsområdene god saksbehandling, brukermedvirkning og individuell 

tilrettelegging av tjenester.  

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp forslaget om å etablere en gruppe med 

pårørende som også inkluderer politisk og administrativt nivå, hvor siktemålet er at 

gruppen skal være en viktig ressurs i det videre arbeidet med å kvalitetsutvikle tjenestene 

til utviklingshemmede i kommunen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en brukerundersøkelse høsten 2014 blant 

brukere/pårørende som har tjenester i Boveiledertjenesten. 
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PS 103/14 9te9 ALLAKTIVITETSSENTER - STATUS OG VEIEN VIDERE 2013/3236-

3 

VEDTAK: 

1. 9te9 allaktivitetssenter utvikles videre i tråd med prosjektskissen. 

2. Det arrangeres åpent møte for frivillige lag og foreninger for å kartlegge interessen for å 

etablere Frivilligsentral og for å opprette et interimstyre som kan arbeide videre med 

opprettelse og lokal finansiering. 

3. Dersom det er interesse og engasjement blant frivillige lag og foreninger til å etablere 

Frivilligsentral, søkes det om statlig tilskudd for 2015. 

4. Kommunens andel av den samlede kostnaden for drift av 9te9 med Frivilligsentral 

innarbeides i Budsjett- og handlingsplan 2015-2018. 

 

PS 104/14 SØKNAD OM DRIFTSSTILSKUDD, SON-SENTERET, GRIMSTAD 

2010/2024-43 

VEDTAK: 

Søknad for 2014 innvilges. Det må legges fram regnskap og ny søknad for 2015. Prosjektet 

evalueres i 2014. 

Inndekning skjer via disposisjonsfond. 

 

PS 105/14 UTREDNING AV YTTERLIGERE JORDMOR- OG/ELLER 

HELSESØSTERSTILLING MED TANKE PÅ TIDLIG INNSATS 2012/1496-3 

VEDTAK: 

1. Som et ledd i kommunens arbeid med tidlig innsats, bes rådmannen om å innarbeide 

forslag til styrking av jordmor- og helsesøstertjenesten, i forslag til Budsjett- og 

handlingsplan 2015-2018. 

2. Dersom foreslått styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i revidert 

nasjonalbudsjett 2014 vedtas, vil rådmannen komme tilbake med forslag til iverksettelse 

inneværende år. 

 

PS 106/14 SYKKELBYEN GRIMSTAD - VIDERE ARBEID 2010/320-132 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til at det etableres en felles arena for sykkelbysatsing i regionen i 

form av en arbeidsgruppe der både Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Arendal 

kommune deltar. 

Kommunestyret ber om at arbeidsgruppen – i tillegg til å utvikle og gjennomføre 

aktivitetstiltak – også har et felles fokus mot at det må bli prioritert midler når det gjelder 

fysiske tiltak i samsvar med de signaler som er kommet fra Vegdirektoratet vedr. kommende 

Nasjonal Transportplan. 

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om hvordan man kan sikre at det alltid blir 

vurdert tiltak for økt sykling når det gjennomføres infrastrukturtiltak i Grimstad, uavhengig av 

hvem som utfører tiltakene. 

Kommunestyret mener at dagens gang- og sykkelvei langs Fv420 på for store deler av 

strekningene er tilfredsstillende og ønsker ikke at det legges opp til gang- og sykkelvei på 

begge sider av Fv420. Det kan imidlertid være aktuelt med sykkelfelt på begge sider. Gang- 

og sykkelvei bør prioriteres langs de fylkesveiene som ikke har det i dag, og spesielt der dette 

mangler for å få et sammenhengende sykkelveinett. 

 

PS 107/14 Forslag til detaljregulering for Fv 48  gang- /sykkelvei Lillesandsveien. 

2013/265-10 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar forslag til detaljplan for fv 48 gang-/sykkelvei Lillesandsveien som 

vist på plan datert 11.04.2014 med bestemmelser datert 15.02.2014 på følgende vilkår: 
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1. Avkjørselen til eiendommen Lillesandsveien 33 må vurderes på nytt når 

    tverrforbindelsen fra Fv 420 til Fv 48, som vist i Campus-planen, tas opp til regulering. 

2. Formålet ”Annen veigrunn” må reduseres forbi nordvestre hjørne hos Norfloor,  

    Lillesandsveien 49 for å ivareta muligheten for store kjøretøy å kjøre rundt bygningen. 

3. Statens vegvesen Region Sør bes holde fortsatt dialog med Esso bensinstasjon v/Ronny  

    Pedersen for om mulig å komme fram til akseptable løsninger for stasjonen. 

 

PS 108/14 Hovedprinsipper for fortetting i Lauvstø 2013/2077-22 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar hovedprinsipp/bestemmelsene/retningslinjene for fortetting i 

Lauvstøområdet som listet opp nedenfor. Hovedprinsippene/bestemmelsene/retningslinjene 

innarbeides som bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen før denne legges fram til 

1.gangs behandling. 

 

PS 109/14 Klagebehandling Reguleringsplan Skjeviga Sør 2012/833-107 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet i kommunestyret. 

 

PS 110/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR LINNHEIA NORD - 2. 

GANGSBEHANDLING 2011/2970-30 

VEDTAK: 

Behandling av saken ble utsatt jfr vedtak om utsettelse av sak 111/14. 

 

PS 111/14 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING - LINNHEIA BLIGOMRÅDE - 

2.GANGSBEHANDLING 2010/867-87 

VEDTAK: 

Kommunestyret utsetter 2. gangs behandling av områderegulering for Linnheia boligområde, 

og ber tiltakshaver legge frem en grundig utredning/analyse av alternativ hovedadkomst til 

feltet fra fv. 420 ved Vessøykrysset. 

Det må legges fram gode 3D-illustrasjoner som viser rundkjøring, terrenginngrep, veiføring 

og landskapsvirkning. 

 

PS 112/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FUHR AS - 

VINKJELLEREN -NB1 2012/1311-49 

VEDTAK: 

Saken utsettes for å kunne vurdere nærmere hvordan kulturminnet etter Fuhr kan ivaretas eller 

videreføres på bedre måter enn det reguleringsplanforslaget legger opp til. 

 

PS 113/14 EVALUERINGSRAPPORT NEDGRAVD AVFALLSSTASJON PÅ 

TORVET. 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 

Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig plan for nedgravde containere i gamle 

sentrum med spesielt fokus på estetikk, luktproblematikk, miljø og brannfare. Planen fremmes 

for politisk behandling våren 2015.   

 

PS 114/14 VANN OG AVLØP STØLE - OMDISPONERING AV 

INVESTERINGSMIDLER 2014/762-1 

VEDTAK: 

En bevilgning på kr 2,7 mill gis under forutsetning av at det inngås frivillig avtale med 

potensielle utbyggere på Støle om tilbakebetaling av denne summen til Grimstad kommune 

etter hvert som Støleområdet utbygges. 
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Finansiering av prosjektet ”Vann og avløp Støle” vil kunne økes med kr 2,7 mill ved å 

omdisponere kr 1,0 mill. fra ”Egra – ny hovedfordelingskum, kr 1,0 mill. fra ”Shellbrygga 

pumpestasjon”, kr 0,5 mill. fra ”Avløp – diverse mindre anlegg” og kr 0,2 mill. fra ”Vann – 

diverse mindre anlegg”. 

Forslag til avtale skal gjennomgås av ekstern juridisk kompetanse. Målet med gjennomgangen 

vil være å sikre at avtalen er bindende for partene og minimere den økonomiske risikoen for 

kommunens avløpsabonnenter.  

Tekst i den frivillige avtalen, og kriterier for hvilke utbygningsprosjekter som kan tilbys 

denne typen avtale, skal behandles og godkjennes av Kommunestyret før de omdisponerte 

midlene kan benyttes.  

 

PS 115/14 Merverdiavgift i utbyggingssaker 2013/1285-2 

VEDTAK: 

1. Formannskapet anbefaler at kommunestyret åpner for at det inngås avtaler med private 

utbyggere etter justeringsmodellen og anleggsbidragsmodellen.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette en avgift som dekker kommunens kostnad.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne.  

4. Forutsetning for inngåelse av justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale.  

5. Det inngås ikke justeringsavtaler for anlegg med kostnad under kr 0,5 mill.  

 

PS 116/14 FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR ETTER LOV OM 

HAVNER OG FARVANN 2010/3502-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann – 

Grimstad kommune, Aust-Agder. 

 

PS 117/14 GJENNOMFØRING AV FRITAK FRA REGLENE OM HAVNEKAPITAL 

2010/3274-24 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å iverksette gjennomføring av fritak fra reglene om 

havnekapitalen fra og med 01.07.2014. 

 

PS 118/14 ARKIV/DOKUMENTSENTER. BEHOV FOR SAMORDNINGSTILTAK I 

FORKANT AV § 27-SAMARBEID 2014/1224-1 

VEDTAK: 

Grimstad skal sentralisere sitt postmottak for barneskoler og ungdomsskoler i løpet av høsten 

2014.Kartlegging og tilrettelegging for avlevering av arkivmateriale til Aust-Agder 

kulturhistoriske senter startes opp høsten 2014. 

 

PS 119/14 Etablering av Agder kommunale støttetjenester (AKST) 2012/474-20 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune etablerer Agder kommunale støttetjenester (AKST) med de vedtekter 

som er lagt fram for kommunestyret 19. juni 2014. 

2. Samarbeidet om funksjonene lønn, regnskap og arkiv/dokumentsenter etter § 27 starter 

opp 1. januar 2015 

3. Tilskuddet til samarbeidet behandles i budsjett for 2015. 

 

PS 120/14 Revidert eierskapsmelding 2013 - rapporteringsrutiner 2010/815-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner rapporteringsrutinene inntatt i notat 3. april 2014 punkt III. 
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PS 121/14 Agder Renovasjon IKS sitt eierskap i andre selskaper herunder Returkarft 

AS 2014/1181-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre ønsker ikke en vurdering og utredning om eierskapet til Returkraft 

AS bør overdras direkte til eierkommunene Arendal, Froland og Grimstad. 

 

PS 122/14 ORGANISERING GRIMSTAD BOLIG OG TOMTEUTVIKLING KF 

2012/3412-14 

VEDTAK: 

Kommunestyret bevilger et tilskudd på kr.300.000,- til drift av Grimstad bolig og 

tomteutvikling KF for 2014. Områdene nevnt nedenfor ”overføres” selskapet til kostpris og 

rådmannen gis nødvendige lånebevilgning for å kunne gjennomføre modellen slik den er 

beskrevet under. 

 

PS 123/14 Ny pensjonsordning for folkevalgete 2013/3000-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at Folkevalgte (ordfører og varaordfører) i Grimstad kommune 

innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. Samtidig inngås avtale om 

AFP 62-64. 

 

PS 124/14 GRIMSTAD KOMMUNES SAMMENSLÅTTE LEGAT - VALG AV NYTT 

STYREMEDLEM 2014/625-37 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende person til styremedlem i Grimstad kommunes sammenslåtte 

legat: Finn Henningsen, NAV leder Grimstad  

 

PS 125/14 SKIBSREDER O.R FØREIDS LEGAT - VALG AV NYTT 

STYREMEDLEM 2014/527-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner de reviderte vedtektene for Ole Rasmussen Føreids legat.  

 

PS 126/14 ELDRERÅDET- VALG AV NYTT MEDLEM 2010/339-69 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende medlem til eldrerådet for valgperioden 2011-2015: 

Synnøve Jomås. 

Formannskapet foretar suppleringsvalg i august av nytt personlig varamedlem for Synnøve 

Jomås. 

 

PS 127/14 SØKNAD OM FRITAK ETTER §7 I EIENDOMSSKATTELOVEN 

2013/2749-95 

VEDTAK: 

 

Kommunestyret vedtar følgende fritak etter eiendomsskattelovens § 7: 

1. Det innvilges fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter 

eiendomsskattelovens § 7 a). 

2. Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr 167 bnr 14 avslås.  

Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr 79 bnr 256 og 231 avslås. 

Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr 58 bnr 27 avslås.    

3. Det vedtas å utarbeide retningslinjer for eiendommer og bygninger som kan fritas etter 

eiendomsskattelovens § 7 b), og som ikke er automatisk fredet etter Kulturminnelovens § 

4, 15 eller 20.  

4. Det vedtas å utsette vedtak om fritak for eiendomsskatt for gnr 37 bnr 16 og gnr 50 bnr 
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64, samt gnr 50 bnr 379 til retningslinjer, som beskrevet i pkt 3, er utarbeidet.  

 

PS 128/14 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGSMØTE OM FORDELING AV 

KONSESJONSKRAFT I AUST-AGDER 2010/2468-44 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vedtar forhandlingsresultatet som kommer fram i protokollen av 28.april 

2014 fra forhandlingene om fordeling av konsesjonskraftinntekter for Konsesjonskraftfondet 

for Aust-Agder IKS. 

 

PS 129/14 NY SELSKAPSAVTALE FOR KONSESJONSKRAFT IKS AUST-AGDER 

FOR PERIODEN 01.07.2014 - 31.12.2029 2010/2468-45 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar ny selskapsavtale for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder 

IKS i samsvar med konsesjonskraftstyrets vedtak av 13.5.2014, sak 22/14.   

 

PS 130/14 UTVIDELSE AV SAMARBEIDET I KONSESJONSKRAFT IKS TIL Å 

INKLUDERE VEST-AGDER, HERUNDER ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 

2010/2468-46 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune stiller seg positiv til å ta Vest-Agder fylkeskommune og 

konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder opp som deltakere i Konsesjonskraft IKS frå 

1.7.2014, under forutsetning av at Vest-Agder fylkeskommune og 

konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder gjør vedtak om å samarbeide i Konsesjonskraft 

IKS. 

2. Grimstad kommune vedtar endringer i §§ 2, 5, 6, 12 og 14 i selskapsavtalen for 

Konsesjonskraft IKS for perioden 1.7.2014 – 31.12.2029 slik det kommer fram av 

framlegg til Selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS – Heile Agder datert 15.5.2014. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 01.09.2014 
 

PS 131/14 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

PS 132/14 ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN 2013/2698-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering og ordfører, varaordfører samt Bjørg Engeset Eide 

deltar på Fylkesmannens studietur til Nord-Jylland. 

 

PS 133/14 NHOs KOMMUNE-NM 2014 - GRIMSTAD 2013/2873-11 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar resultatene i NHOs KommuneNM 2014 til orientering.  

 

PS 134/14 Forslag til Kommunedelplan for helse- og omsorg 2014-2026 2013/807-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å sende forslag til Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2026 

på offentlig høring, jfr plan og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14 

 

PS 135/14 Kapasitetsstyring av helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune 

2013/1490-12 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ”Kapasitetsstyring av helse- og 

omsorgstjenestene i Grimstad kommune” 

2. Dokumentet ”Kapasitetsstyring av helse- og omsorgstjenestene i Grimstad kommune” 

revideres årlig, og legges fram til politisk behandling i helse- og omsorgsutvalget. 

3. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak med reviderte retningslinjer for praktisk 

bistand, jf punkt 5.7.1 i Kapasitetsstyring av helse og omsorgstjenestene i Grimstad 

kommune. 

4. Vedtatt budsjett for de aktuelle tjenesteenhetene er bindende økonomiske rammer. 

Dersom kommunestyret skal ta stilling til endring av disse; øke rammene, stramme inn på 

kriteriene eller senke kvaliteten, må kommunestyret varsles i god tid slik at det blir reell 

mulighet til vurdere disse valgalternativene. 

 

PS 136/14 Plassering av nye boliger 2010/952-12 

VEDTAK: 

Det plasseres fire nye boliger på kommunal grunn ved Rådhuset. 

 

PS 137/14 GRIMSTAD KULTURHUS - ORGANISERING OG DRIFTSANSVAR FRA 

2015 2014/1057-3 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune overtar driften av Grimstad kulturhus i sin helhet fra 2015. 

2) Det legges opp til en gradvis styrking av scenekunsttilbudene og annen virksomhet 

utover kinodriften, blant annet ved å videreutvikle et godt samarbeid med 

Kortfilmfestivalen, Riksteatret og lokale lag og foreninger. 

3)  Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å etablere Grimstad Kulturhus KF 

og utarbeide forslag til vedtekter. 

4) Grimstad Kulturhus KF skal ha som formål å drive og utvikle Grimstad Kulturhus som 

en sentral arena for frivillig og profesjonell kulturformidling. 

5) Kommunestyret skal utpeke styre til Grimstad Kulturhus KF. Styret skal bestå av 5-7 

personer. 
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6) Det legges opp til at de økonomiske rammebetingelsene blir som i dag. 

 

PS 138/14 Høringsuttalelse, "Lik og Likskap. Om betaling for kremasjon, gravlegging 

og grav." 2014/1165-2 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret slutter seg til de prinsippene som gravferdsavgiftsutvalget har lagt til 

grunn for sine forslag. 

2) Kommunestyret slutter seg til hovedlinjene i gravferdsavgiftsutvalgets forslag, men vil 

likevel peke på følgende: 

- For den enkelte kommune og for de kirkelige fellesrådene er det vesentlig at 

beregningsgrunnlaget for bortfall av inntekter blir mest mulig korrekt. 

Gravplassforvaltningen vil med utvalgets forslag bli møtt med høyere krav til kunnskap, 

økede forventninger til tjenestene og flere forvaltningsoppgaver. Når 

beregningsgrunnlaget utarbeides, må også dette tas med i vurderingene. De foreslåtte 

endringene må ikke medføre at gravplassforvaltningen blir sittende med underfinansierte 

tjenester.   

3) Kommunestyret anbefaler at flere kirke-, livssyns- og trossamfunn blir hørt direkte enn 

det som fremkommer fra listen over høringsinstanser. Dette gjelder ikke minst de 

samfunn som ikke har tradisjoner i Norge, som f.eks. de ortodokse kirkesamfunn og 

livssyn med bakgrunn fra Asia, selv om disse prinsipielt blir nådd gjennom 

paraply/fellesorganisasjoner. 

 

PS 139/14 Ole Rasmussen Føreids legat- Valg av nytt styremedlem 2014/527-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende nytt medlem til Ole Rasmussen Føreids legat: 

Karin Tønnevold 

 

PS 140/14 OMRÅDEREGULERING LINNHEIA - UTREDNING AV ALTERNATIV 

HOVEDADKOMST 2010/867-105 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber om at planforslaget oppdateres ved at hovedadkomsten til boligfeltet 

legges til krysset Vessøyveien og FV 420, og at planen sendes ut på ny høring. 

 

PS 141/14 200/1342 - STORGATEN 60G - RIVING - NYBYGG - BRUKSENDRING - 

ANITA GRANDEMO OG GUNNAR JOHANSEN. Jfr: 12/1697. 2013/2047-8 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 142/14 Utforming av ’Bibliotekparken’ – idéskisse fra Grimstad Eiendomsutvikling 

AS 2013/2752-38 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar ideskissen fra Grimstad Eiendomsutvikling AS til orientering og ber om 

at fremlagt skisse fra Grimstad Eiendomsutvikling AS legges til grunn i det videre arbeidet 

med detaljreguleringen for området. 

Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med utviklingen av havneområdet i samarbeid 

med Grimstad Eiendomsutvikling AS ihht vedtak PS 95/14. 

 

PS 143/14 Nytt bibliotek i post-/politigården - status og oppfølging av tidligere vedtak 

2013/2752-39 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret viser til at vurderingene fra Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) 

bekrefter rådmannens vurdering av at kommunestyrets ramme på 60 millioner kroner ikke 
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er tilstrekkelig til å bygge et bibliotek med det romprogrammet kommunestyret har 

vedtatt.  Det gjelder også om romprogrammet reduseres med 300-500 m2. En sterk 

reduksjon av romprogrammet vil også føre til at biblioteket ikke oppfyller intensjonen i 

bibliotekloven. 

2. Grimstad kommune bevilger 60 millioner i låneopptak til nytt bibliotek.  

Tillagt 4 millioner tilhørende salg av Rosslands hus, 2,5 millioner i forventet tilskudd fra 

fylkeskommunen og 8,5 millioner i mva, som fås tilbake, settes brutto investeringsramme 

til 75 millioner kroner.  

(Renter og avdrag på lånet, sammen med anslått FDV-kostnad på 1 million pr år, dekkes 

innenfor bevilget ramme på 5 millioner kroner pr år.) 

3. Et tilbygg skal ikke være høyere enn eksisterende post- og politigård.  

4. Gjennom GEU (Grimstad eiendomsutvikling) arbeides det videre med å skaffe 

sponsormidler til biblioteket/bibliotekparken.  

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 06.10.2014 
 

PS 144/14 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

PS 145/14 Konsesjonsloven - Kommunal forskrift om nedsatt konsesjonsgrens - Boplikt 

2010/548-220 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar at kommunens forskrift av 30. mars 1990 med hjemmel i 

konsesjonsloven av mai 1974 nr 19. § 5 tredje ledd (om boplikt) oppheves. 

 

PS 146/14 Kriterier for praktisk bistand 2013/783-31 

VEDTAK: 

Saken ble trukket. 

 

PS 147/14 TILSTANDSRAPPORTER - KOMMUNALE BYGG I GRIMSTAD 

KOMMUNE 2014/2590-1 

VEDTAK: 

Tilstandsrapporter – kommunale bygg i Grimstad kommune tas til orientering. 

 

Kommunestyret ber om at det settes inn tiltak for å bremse opp det økende 

vedlikeholdsetterslepet. I den langsiktige forvaltningen av de kommunale eiendommene må 

vedlikehold gis økt fokus i kommunens budsjetter.  

 

Kommunestyret ser også fram til en gjennomgang av tiltak som bedrer inneklimaet og tiltak 

som gir lavere energibruk, i handlingsprogrammet for 2015-2018. 

Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til hvordan forvaltningen av kommunens 

eiendommer bør organiseres. 

 

PS 148/14 Kommunale utleieboliger 2014/2590-2 

VEDTAK: 

 Rapporten ”Prosjekt utleieboliger” og oversikten over alle kommunale utleieboliger 

tas til orientering.  
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 Kommunestyret ber rådmannen sende inn søknad til, og gå i dialog med Husbanken 

om å delta i boligsosialt utviklingsprogram. En avtale må være innenfor rammen av 

budsjett 2015.  

 

 Kommunestyret ber rådmannen utrede spørsmålet om organisering av et boligkontor 

og hvilke oppgaver boligkontoret skal ha, og legger dette frem for kommunestyret 

som egen sak. Som en del av dette skal også Boligsosial handlingsplan rulleres. 

Dersom Grimstad blir programkommune, legges oppgaven i forbindelse med dette.  

 

 Alle boliger kommunen disponerer, utenom de som brukes til heldøgns omsorg, 

betegnes i fremtiden som kommunale boliger. Kommunestyret ber rådmannen 

utarbeide tildelingskriterier for alle kommunale boliger.  

 

PS 149/14 PLAN FLYKTNINGEOMRÅDET - PLANPROGRAM 2014/632-7 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar planprogram til flyktningplan som fremlagt i utkast av 1. september 

2014. 

 

PS 150/14 Gravplass og kremasjonskapasitet i Grimstad 2014/1165-5 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber om at hensynssonen som ligger inne i kommuneplankartet, som 

viser en mulig lokalisering for ny kirke og kirkegård på Fevik, blir liggende som 

hensynssone inntil videre i kommende kommuneplan uten endring.  

2. Kommunestyret ber om at det startes et arbeid som ser på muligheten for å etablere en 

allmenn og fremtidsrettet gravplass øst i kommunen og et livssynsnøytralt seremonisted. 

3. Administrasjonen bes ta kontakt med de omkringliggende kommunene med tanke på et 

interkommunalt samarbeid om et krematorium. 

4. Rådmannen bes opprette et prosjekt som arbeider med lokalisering av gravplasskapasitet øst i 
kommunen. Prosjektet skal fremme to alternativer til lokalisering innen mai 2015. 
Kommuneplanutvalget er styringsgruppe for arbeidet. Kommunestyret ber om at Kirkelig 
Fellesråd får plass i prosjektarbeidet. 

 

PS 151/14 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Grimstad kommune 2013/2436-20 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar ”forskrift om nedgravde oljetanker” og ber om at forskriften trer i 

kraft straks. 

 

PS 152/14 Revidert avtale om felles kemnerkontor for Grimstad- og Lillesand kommune 

2014/2685-1 

VEDTAK: 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale om felles skatteoppkreverkontor i henhold til 

vedlagte utkast. Avtalen iverksettes så snart det er praktisk mulig. 

 

PS 153/14 200/1342 - Storgaten 60G - riving - nybygg - bruksendring - Anita Grandemo 

og Gunnar Johannesen. Jfr: 12/1697. 2013/2047-17 

VEDTAK: 
Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav a, c, d, e og i, 

jfr. § 21-4 tillatelse i henhold til søknad mottatt 11.10.2013. Det vises for øvrig til søknadens 

vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart og søknader om ansvarsrett. 
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Kommunestyret gir i medhold av pbl § 19-2 jfr. § 12-4 på gitte vilkår dispensasjon i samsvar 

med vurderingen nedenfor. Det er gitt dispensasjon fra regulert formål bevaring og pbl 29-4 

avstandskravet til nabogrense. 

Som vilkår er satt at: 

1) Før søknad om igangsettingstillatelse blir behandlet skal dokumentasjon vedr. riving/ 

oppføring godkjennes av Kulturminnevernseksjonen. 

 

Kommunestyret gir ikke dispensasjon fra regulert gang- og sykkelvei for oppføring av 

glasskulptur. 

 

Vilkår for i gangsettingstillatelse jamfør pbl og vurderingen nedenfor. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.2014 
 

PS 154/14 2. tertialrapport 2014 2014/1223-3 

VEDTAK: 
Tertialrapporten tas til etterretning. 

 

PS 155/14 Kommuneplan, Grimstad kommune, 2014-2026, høringsforslag 2013/57-182 

VEDTAK: 

Forslag til kommuneplan for Grimstad 2014-2026, samfunnsdel og arealdel, sendes ut på 

høring og legges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 ut til offentlig ettersyn. 

Forslag til kommuneplankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, datert september 

2014, legges ut på høring med følgende endringer/tillegg i forhold til tidligere vedtak i 

kommuneplanutvalget: 

1. Bødkerhaven tas ut av plankartet. 

2. Innspill med dok. nr. 85, Omre 2 tas ikke inn i kommuneplanen. 

3. Innspill med dok. Nr. 181, Citroen, Bergemoen tas inn i kommuneplanen. 

4. Hensynssonene ”grønnstruktur”, ”naturmiljø” og ”landskapsbilde” fra forslag til 

kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv legges inn i kommuneplankartet. 

5. Bestemmelser og retningslinjer fra forslag til kommunedelplan for grønnstruktur og 

friluftsliv legges inn i kommuneplanen. 

6. Forslag til kyststi fra forslag til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv legges 

inn i kommuneplanen. 

 

Bestemmelsens § 1.7:  

Bestemmelsen omfatter ikke ny bebyggelse på arealet ved dagens post- og politibygg 

(tidligere rutebilstasjon) og de byggehøydene som er tatt inn i områdeplanen for de sjønære 

arealer i Grimstad. 

 

Innspillet med dok. Nr. 88, Moysanden tas inn i kommuneplanen som LNF med spredt 

bebyggelse. 

Innspillet med dok. Nr. 96, Strandlia, Grefstadvika, tas inn i kommuneplanen som 

boligområde. 

Innspillet med dok. Nr. 111, Tjoreneset, tas inn i kommuneplanen som spredt 

fritidsbebyggelse. 

Innspillet med dok. Nr. 123, Utvidelse av boligområde langs Homborsundveien, tas inn i 

kommuneplanen. 

Innspillet med dok. Nr. 156, Håbestad, tas inn i kommuneplanen som LNF med spredt 

bebyggelse.  
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Tillegg i teksten til arealdelen til punkt om grav og urnelunder: 

Kommunestyret vedtok 06.10.14 i sak KS-sak 150/14: "Rådmannen bes opprette et prosjekt 

som arbeider med lokalisering av gravplasskapasitet øst i kommunen. Prosjektet skal fremme 

to alternativer til lokalisering innen mai 2015." I dette ligger det at det skal foreslås 

alternativer for plassering det Storsandområdet kan være en av disse. Det vil etter dette bli 

vedtatt et område for gravplass uavhengig av prosessen med kommuneplan. 

 

Tillegg i teksten til arealdelen (Homborsund): 

Ved behandling av kommunal planstrategi ble det vedtatt at det skulle utarbeides en 

overordnet kommunedelplan for Homborsund og Eide. Ved behandling av budsjettet for 2013 

ble det vedtatt å utsette denne kommunedelplanen. Til behandlingen av kommuneplanen er 

det kommet flere innspill i Homborsundområdet. De fleste av disse er ikke tatt inn. 

Homborsundveien er en utfordring for en større utbygging i området. Det vurderes om 

arbeidet med en kommunedelplan kan starte når denne kommuneplanen er vedtatt. 

 

Endringer vedtatt i kommunestyrets møte 29.10.2014: 

Innspill nr. 86, 106 og 136 innarbeides i kommuneplanens arealdel i samsvar med 

kommuneplanutvalgets enstemmige vedtak 12.06.14.  

Tillegg side 10: Det har vært en nedadgående utvikling for næringslivet i regionen. Dette 

skyldes mye omstillingene fra industri og plastbåtproduksjon til andre næringer. Vi har de 

seneste årene sett nyetableringer som vil ha en positiv effekt over tid. 

Tillegg side 11: Ordet ”energi” i setningen; Tilrettelegging for kortreiste aktiviteter om det er 

handel, mat, energi, arbeids- eller fritidsreiser. 

Endring side 14:Det går bra for mye av næringslivet i Grimstad, men omstillingen fra industri 

og plastbåtproduksjon bidrar til at antall nye arbeidsplasser ikke har gitt den utvikling vi 

kunne ønske oss. 

Endring side 18: Legge til rette for at flere innbyggere kan bo i sentrum ved å legge til rette 

for fortetting.  
 

Kommunestyret vil peke på at jordvern har fokus i sammenheng med kommuneplanen. For de 

innspillene der det i konsekvensanalysen er påpekt konflikter i forhold til jordvern, må det i 

høringsprosessen vurderes om nedbygging av disse arealene kan forsvares i et 

samfunnsmessig perspektiv. Det må også være fokus på at tilførselsveier i minst mulig grad 

legges over dyrka mark. 

 

Innspill med dok nr. 181, Citroen, Bergemoen tas kun med for den delen som er område N1 

i reguleringsplan nr 55 for Jernbanelinja Øygardsdalen - Gjærbrønden, og gnr 5/193 som er 

godkjent omdisponert. Del av gnr 5/18 tas som ikke er godkjent omdisponert fra dyrka mark, 

tas ikke med. 

 

Rådmannen bes om å rette opp redaksjonelle forhold og foreta enkle justeringer i samsvar 

med fremkomne realitetene før utsendelse til offentlig ettersyn. 
 

PS 156/14 Forslag til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2012/3624-213 

VEDTAK: 

Forslag til Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2014-2018 legges ut på offentlig 

høring i seks uker, med følgende endringer og tillegg: 

 

Alternativ trase for kyststien gjennom den indre delen av området til Fevik Maritime 

Leirskole tas med i høringen sammen rådmannens forslag.  

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
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Alternativt forslag som taes med i høringen: Kyststien utvides med en sløyfe fra Hasseldalen 

brygge til Kjellviga. Videre bør sti tegnes inn der allmennheten har adgang fra Naxbie på 

sørsiden av Storåsen til Skjeviga. 

 

Det foreslåtte boligområde med tilknytning til Morholtkrysset er foreslått med en stor del 

”hensynssone landskap”. Området legges ut til høring med en reduksjon av skravuren 

”hensynssone landskap”. 100 metersbeltet til Landvikvannet og tilliggende vassdrag 

hensyntas.  

 

Alternativt forslag som taes med i høringen til kyststi er fra Strand Hotell ut til midt av 

Strilebukta og opp ved skjæring til det opprinnelige forslaget.  

Det tegnes inn en alternativ trase for kyststi fra Stangholmveien 135 til Grefstadvika 41 via 

Stangholmkjerrene. 

 

PS 157/14 Analyse av Rore og nedbørsfeltet - Offentlig høring 2013/1713-8 

VEDTAK:  

Saken ble utsatt. 

 

PS 158/14 Regionplan for vannforvaltning i vannregion Agder  2016 - 2021    - Høring 

2010/1773-84 

VEDTAK: 

Grimstad kommune slutter seg til de hovedlinjer som er gitt for innhold og prioritering i 

Regionplan for vannforvaltning i vannregion Agder for perioden 2016 – 2021. Kommunen 

mener imidlertid at det er to saker, av stor betydning for kystkommunene, som også bør 

prioriteres. 

 

1. Grimstad kommune mener at sjøørretbekkene/kystvassdragene, bør gis en regional 

prioritering i den Regionale planen for vannforvaltning i vannregion Agder. Ved å 

fokusere på tiltak i og omkring sjøørretbekkene vil en i vannregion Agder oppnå å 

bevare og forbedre bestanden av sjøørret, noe som er viktig i et nasjonalt perspektiv. 

2. Grimstad kommune mener også det for vårt kystvann er viktig at det settes i gang et 

felles prosjekt for å synliggjøre i hvilke grad en småbåthavn påvirker/har negative 

konsekvenser for vannkvaliteten i tilgrensende områder. 

 

PS 159/14 CAMPUS GRIMSTAD ARENA - NY SØKNAD OM FINANSIERING 

2013/1742-21 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune yter et investeringstilskudd på samlet 15,0 mill. kroner til 

etableringen av ”Campus Grimstad Arena”, interkommunal friidrettshall i Grimstad. 

2. Investeringstilskuddet finansieres fra ubundet disposisjonsfond fordelt med 5,0 mill. 

kroner hvert år i 2015, 2016 og 2017. 

3. Grimstad kommune yter et årlig driftstilskudd til friidrettshallen på kr. 60 000 i 20 år fra 

det året hallen settes i drift. Beløpet indeksreguleres etter kommunal indeks. 

Driftstilskuddet skal være 5 % av de årlige totale driftsutgifter. 

4. Det forutsettes at anlegget realiseres i tråd med forutsetningene og at finansieringen 

realiseres som foreslått i søknaden fra Sørild Friidrett datert 9. september 2014. 

 

PS 160/14 Grimstad kulturhus KF - forslag til vedtekter 2014/1057-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret etablerer Grimstad kulturhus KF med vedtekter som fremlagt, med følgende 

endring av § 4 pkt. 1: 
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Grimstad kulturhus KF sitt styre består av 5-7 medlemmer med 3-5 varamedlemmer.  

Styret sammensettes av representanter fra kommunestyret, fra kulturlivet, fra næringslivet og 

én representant fra de ansatte. 

4-6 medlemmer og 2-4 varamedlemmer velges av kommunestyret. Representanten og 

varerepresentanten for de ansatte velges av og blant de ansatte. 

 

PS 161/14 UNGDATAUNDERSØKELSEN 2013 2012/3637-22 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 
 

PS 162/14 Rutiner for hvordan skolene systematisk kan lære  av hverandre 2010/930-27 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 163/14 Revisjon av IKT- plan for barnehage og skole 2014 - 2017 2012/1482-3 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 164/14 Forslag til møteplan for 2015 2011/2573-43 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 165/14 UTTALELSE TIL HØRING OM ENDRING AV 

BYGGESAKSFORSKRIFTEN TIL PLAN OG BYGNINGSLOVEN 2010/3054-17 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg høringsuttalelsen slik den framgår av saksframstillingen under. 

 

PS 166/14 Normal for utomhusanlegg - høring 2014/2850-2 

VEDTAK:  

Saken ble utsatt. 

 

PS 167/14 200/693 - HASSELDALEN 3 DEL 1 - GRIMSTAD BYS MUSEER 2014/825-2 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet da den ihht delegasjonsreglementet er avgjort i teknisk utvalg. 

 

PS 168/14 Forslag til detaljregulering for Fuhr AS, Vinkjelleren, område 

NB1- Ny 2.gangsbehandling 2012/1311-55 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til 

detaljregulering for Fuhr AS – Vinkjelleren- NB1 og bestemmelser med følgende endring: 

Bestemmelse 3.02 tillegges følgende: Byggene skal ha hvit fasade og vindusstørrelsene skal 

gjenspeile vinkjellerens fasadeuttrykk.  

 

PS 169/14 Høring - Utviklingsplan 2030 2010/2362-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å oversende ”Høringsuttalelse Utviklingsplan 2030 fra 

kommunesamarbeidet i Østre Agder” som Grimstad kommune sin uttalelse. 

 

PS 170/14 TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - ENDELIG 

BEHANDLING AV NY SELSKAPSAVTALE 2010/363-169 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret i Grimstad vedtar å bli medlem i Telemark Kontrollutvalgssekretariat 
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IKS og godkjenner vedlagte ”Selskapsavtale for Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat” oversendt 09.09.2014. 

2. Økte kostnader for 2014 dekkes av fellesområdet. 

3. Kommunestyret i Grimstad oppnevner følgende medlem og personlige varamedlem i 

representantskapet: 

Medlem Øystein Haga 

Varamedlem Christian Danielsen 

 

PS 171/14 Diverse valg 2011/2573-46 

VEDTAK: 

Styret til Grimstad Kulturhus: 

Styreleder: 

Kristian Folkman 

 

Nestleder: 

Anita Grandemo 

 

Styremedlemmer: 

Helene Hellerud 

Silje Poulsen Viki 

Magnus Johansen 

Rolf Erik Nilsen 

Ansattes representant 

 

Varamedlemmer: 

1.vara Stein Gjulem 

2.vara Dorte Stormoen 

3.vara Steinar Simonsen 

Ansattes vararepresentant. 

 

 

Kontrollutvalget: 

 

Medlemmer:     Felles varamedlemmer FrP/KrF/H: 

Gunnar Topland (H) – leder     Tormod Fossnes 

Maria Andvik (FrP) – nestleder  Arne Johansen 

Solveig Kleivene (KrF)   Eli Margrethe Skaiaa 

Øystein Kjær 

Tårån Haugstøl   

 

      Varamedlemmer AP: 

Dag Ommundsen (AP)    Anne Kari Mentzoni 

Knut Storerud 

Anita Tordis Finstad 

Sverre Ohrvik   

 

      Varamedlemmer V: 

Øystein Haga (V)     Christian Danielsen  

Elsa Almås 

Jens Christian Fjelldal  
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Suppleringsvalg sakkyndig ankenemnd: 

Medlemmer: 

Magne Våge 

Kjell Skaug 

Hans Sønderland 

 

Varamedlem: 

Knut Eskedal 

 

Nestleder: 

Anne Gurine Hegnar 

 

PS 172/14 REFERATSAKER /- 

Referatsaken ble tatt til etterretning. 

 
 

KOMMUNESTYRETS MØTE 08.12.2014 
 

PS 173/14 REFERATSAKER 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 174/14 Analyse av Rore og nedbørfeltet - Offentlig høring 2013/1713-9 

VEDTAK: 

Tiltak for å begrense innstrømmingen av forurenset vann fra Nidelva vil være det som har 

størst betydning for drikkevannskvaliteten. 

Før det iverksettes omfattende restriksjoner utover de som gjelder i dag, må det foretas en 

kost/nytteanalyse. I denne vurderingen må det tas inn en verdi for områdets bruk til rekreasjon 

for befolkningen. Det må utredes hvilke konsekvenser tiltakene vil kunne få for eksisterende 

næringsvirksomhet og det mulige erstatningsansvaret som kommunen vil kunne pådra seg ved 

innføring av restriksjoner som ikke er hjemlet i Roreskjønnet. 

 

Arendal og Grimstad kommuner innfører likelydende restriksjoner i nedbørfeltet i henhold til 

anbefalingene fra NIVA: 

 

 Bruk av båt: I sone 1 har kun grunneiere lov til å bruke båt, og da kun til nødvendig 

transport. Det settes begrensning på motorstørrelse til 5 hk. Det tillates alminnelig bruk av 

kano/kajakk i sone 1.  Vannverkene har lov til å bruke båt med større motor og tydelig 

merking i arbeid med prøvetakning eller oppsyn. 

 

 Bading: Bading i sone 1 vil være tillatt i samme omfang som praktiseres i dag. 

 

 Bebyggelse, avløp og bygging: I sone 1 er det generelt byggeforbud, med mulighet for å 

søke om dispensasjon for enkle bygg som ikke kan konverteres til bolig eller 

hytteformål. Eksisterende boliger skal i størst mulig grad kobles til kommunalt avløpsnett, 

eventuelt pålegges å oppgradere sitt private avløpsanlegg til løsning med tett tank for kloakk 

og gråvannsfilter. Eksisterende kommunalt avløpsnett gjennomgås med 

tanke på å minimere risiko for avløpslekkasje til Rore. I Sone 2 tillates en begrenset 

utbygging under forutsetning av at man forholder seg til forurensningsforskriftens regler om 

utslipp til følsomme områder. Store bolig- eller hyttefelt, campingplasser, hoteller eller 

lignende tillates ikke. I sone 1 tillates det å rive eksiterende boliger og bygge nye såfremt at 

det ikke legges til rette for økning i antall boenheter. 
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 Landbruksvirksomhet: Normal jordbruksdrift og skogsdrift tillates i hele nedbørsfeltet. I 

sone 1 tillates husdyrhold som sikrer bærekraftige driftsenheter. Ved omlegging av 

produksjonen skal planer godkjennes av landbrukskontoret for å sikre at avrenningsforhold 

ivaretas på en betryggende måte. Utleie av beite eller stallplass tillates hvis det ikke fører til 

aktivitet ut over dagens nivå. Gjødsellagre må være tette. Innhenting av naturgjødsel utenfra 

tillates ikke. Skogsbilveier må stenges med bom og motorkjøretøyer kun brukes i forbindelse 

med skogsdrift. 

 

 Fiske: I sone 1 har kun grunneiere lov til å drive garnfiske og fiske fra båt. Fritidsfiske med 

stang fra land tillates. 

 

 Industri og næringsvirksomhet: I sone 1 tillates ikke etablering av ny industri- eller 

næringsvirksomhet utover det eksisterende. I sone 2 kan man tillate etablering av virksomhet 

som ikke medfører store utslipp. 

 

 Sport og friluftsliv: Sportsarrangementer som orientering, løp, terrengløp og alminnelig 

vintersportsaktivitet skal være tillatt i sone 1. Andre friluftsarrangementer kan tillates etter 

søknad. Telting og uorganisert friluftsliv vil være tillatt etter friluftslovens regler. 

Motorferdsel på isen tillates ikke. 

 

 Hestesport og hundesport: I sone 1 tillates ikke å stalle opp hester eller å etablere/drive 

kennel med plass til mer en 5 hunder. Dagens begrensede bruk av jernbanelinja til 

hestetrening kan fortsette. Hverken hest eller hund tillates nede ved, eller ute i, vannet. 

Nyanlegging av rideløyper eller organiserte rideturer/løp tillates ikke. 

 

 Lagring av kjemiske stoffer: I sone 1 må lagring av kjemikalier og diesel foretas på en 

slik måte at kjemikaliene holdes tilbake ved en lekkasje på en tank/kontainer eller ved en 

eventuell brann. 

 

 Avfallsplasser/fyllinger: I sone 1 er det ikke lov å ha noen form for utendørs 

søppelfyllinger / avfallsplasser, selv ikke midlertidig. Hensetting av gamle biler og maskiner 

tillates ikke. Lagring av ikke-forurensende masser som stein og jord/fyllmasse, 

kan tillates i visse tilfelle, men må omsøkes i hvert enkelt tilfelle. 

Ovenstående forslag til restriksjoner samt “Analyse av Rore og nedbørfeltet, hovedrapport og 

sammendragsrapport” legges ut til offentlig høring. Frist for innsendelse av høringsuttalelse 

settes til 13.02.15. 

 

Alle politiske innspill og innspill fra rådmannen tas med i høringsprosessen. 

 

PS 175/14 Plassering av småhus - "Fra bostedsløs til sjef i egen bolig" 2010/952-17 

VEDTAK: 

Det plasseres to små hus på Langemyr og to små hus på Solvang, Landvik. 

Det forutsettes at brukerne er bodyktige og så godt fungerende at de aktivt kan delta i 

byggeprosessen. 

 

PS 176/14 Plassering av nye boliger 2010/952-16 

VEDTAK: 

Utvalget ber om at ved behov for ny plassering av modulboligene kommer saken opp på nytt.  

Primært vil utvalget ha boligene plassert i nærheten av rådhuset. Utvalget ber om at de 

plasseres innen 1.4.2015 for ikke å miste tid. 

Boligene endrer navn fra Mybox til modulbolig for akuttplassering av bostedsløse. 
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Ved fremtidig plassering av eventuelle nye boliger, må også administrasjonen vurdere privat 

eid tomtegrunn. 

 

PS 177/14 Rutiner for hvordan skolene systematisk kan lære av hverandre 2010/930-29 

VEDTAK: 

 Skolene i Grimstad skal utvikles som lærende organisasjoner 

 På hver skole skal personalmøter, planleggingsdager, team – og trinnmøter være arenaer 

for kompetanse- og erfaringsdeling 

 Arenaer hvor skolene møter hverandre er skoleledermøter, temamøter, politiske møter og 

nettverk/arbeidsgrupper  

 Hver enkelt leder har ansvar for å utvikle en kollektiv praksis og etablere arenaer for 

pedagogisk refleksjon. 

 Status for arbeidet med hvordan skolene systematisk lærer av hverandre tas opp i 

temamøte for skolene våren 2015. 

 Dersom en enhet oppnår gode resultat med endret arbeidsrutine eller endret pedagogikk, 

bør dette implementeres i alle enheter. 

 

PS 178/14 Revisjon av IKT-plan for barnehage og skole 2014-2017 2012/1482-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar revidert plan Digitale verktøy i barnehage og skole. IKT-plan 2014-

2017. 

 

PS 179/14 Skolefritidsordningen (SFO) - revisjon av vedtektene 2010/1382-15 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Grimstad kommune 

datert 14. november 2014 

2)  Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 

 

PS 180/14 Revisjon av retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-

kommunale barnehager i Grimstad kommune - endring av telletidspunkt. 2010/1612-14 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte 15.12.14. 

 

PS 181/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag 

2014/1515-4 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å avholde valgting søndag 13. september og mandag 14. 

september 2015. 

 

PS 182/14 Forslag til møteplan for 2015 2011/2573-49 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2015, med følgende 

endringer: 

 Formannskapets møte i januar flyttes til 23/1. 

 Formannskapets møte i juni flyttes til 10/6. 

 Kommunestyret fortsetter å avholde sine møter på mandager. 

 

PS 183/14 Delavtale 1 mellom Sørlandet sykehus HF og Grimstad kommune - oppgave 

og ansvarsfordeling 2010/1243-14 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner fremforhandlet delavtale 1 om ansvars- og oppgavedeling 

mellom Grimstad kommune og Sørlandets sykehus HF. Kommunestyret forutsetter at 
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SSHF etablerer bedre kommunikasjon og prosedyrer innenfor helseforetaket som sikrer at 

avtalen følges i praksis. 

2. Kommunestyret delegerer til helse og omsorgsutvalget å behandle øvrige delavtaler som 

blir fremforhandlet mellom Grimstad kommune og Sørlandets sykehus HF. 

 

PS 184/14 Sluttrapport Landviktun 16 2010/218-32 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering 

 

PS 185/14 UNGDATAUNDERSØKELSEN 2013 - resultater for landet og Grimstad 

2012/3637-22 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar saken til etterretning, ved at; 

 omfanget av de negative resultatene knyttet til psykisk helse, vold og kriminalitet som 

undersøkelsen viser, tas på alvor 

 miljøarbeiderne på skolene må være oppdaterte 

 det jevnlig legges til rette for samtale med ungdommene om disse problemstillingene 

 tilsvarende undersøkelser fortsetter 

 

PS 186/14 Forslag til detaljregulering for Bergemoen næringspark - 2.gangsbehandling 

2012/2959-27 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til 

detaljregulering for Bergemoen næringspark med tilhørende bestemmelser. 

 

PS 187/14 Forslag til detaljregulering for Linnheia Nord - 2011/2970-36 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt til neste møte 15.12.14. 

 

PS 188/14 Normal for utomhusanlegg - høring 2014/2850-2 

VEDTAK: 

 For planlegging, drift, vedlikehold og utbygging av utomhusanlegg for kommunal 

overtagelse legges ”Normal for utomhusanlegg” ut på høring sammen med 

kommuneplanen. 

 Alle forslag som er framsatt vedlegges og tas med i høringsprosessen. 

 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet og kultur- og 

miljøutvalget får saken til behandling i høringsperioden. 

 

PS 189/14 Driftsgjennomgang - Vann, avløp og feiing 2014/2851-2 

VEDTAK: 

Driftsgjennomgang vann og avløp og driftsgjennomgang feiertjenesten tas til etterretning. 

Rådmannen oppfordres til å legge seg på et nøkternt drifts- og investeringsnivå på de tre 

aktuelle områdene. 

 

PS 190/14 Opprettelse av universitetsmuseum - Agder naturmuseum og Dømmesmoen 

2010/1091-35 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune er positiv til etablering av Universitetsmuseum i Agder, og til bruk 

av naturområdene på Dømmesmoen til museets virksomhet. 

2) Dersom museet har behov for lokaler til aktiviteten på Dømmesmoen, vil kommunen 

arbeide med å finne egnede løsninger på området. 

3) Grimstad kommune er innstilt på å bidra til etablering av Universitetsmuseum i Agder 
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på Dømmesmoen gjennom tilskudd eller særlige leiebetingelser. 

 

PS 191/14 Øynaheia vinterturområde - fornyelse av samarbeidsavtale 2010/387-24 

VEDTAK: 

Grimstad kommune inngår ny avtale med Øynaheia løypelag om driften av 

vinterutfartsområdet Øynaheia slik forslaget foreligger. Det årlige tilskuddet dekkes over 

kulturtjenestens budsjett. 

 

PS 192/14 Uttalelse fra Grimstad kommune om oppløsning av Stiftelser Agderforskning 

2014/1131-4 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å avgi uttalelse om at kommunen er enig i styrets beslutning 

om avvikling av Stiftelsen Agderforskning i henhold til vedlagt forslag til uttalelse fra 

etablererne av Stiftelsen Agderforskning.  

 

PS 193/14 Tiltak for økt likestilling i kommunestyret og utvalg 2014/1515-6 

VEDTAK: 

Kommunestyret oppfordrer partiene til å legge til rette for at flere kvinner blir valgt inn i 

kommunestyret og at ledervervene blir jevnere fordelt mellom kvinner og menn.  

 

Valgkomiteen jobber frem et forslag til mandat og profil for samt sammensetning av et ad 

hoc-utvalg som skal se vilkår for politisk deltakelse i Grimstad kommune.   

 

PS 194/14 Diverse valg 2011/2573-50 

VEDTAK: 

Lene Langemyr (FrP)velges til følgende verv: 

2. varamedlem i teknisk utvalg 

2. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget 

2. varamedlem i oppvekst- og utdanningsutvalget 

 

Anne Mette Bjørkavåg (V) velges til følgende verv: 

2. vara i oppvekst- og utdanningsutvalget for felleslisten V/SP 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 15.12.2014 
 

PS 195/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015 - 2018 2014/2790-6 

VEDTAK: 

 

Handlingsprogram 2015-2018 

Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram 2015-2018 av 12. november 

2014 med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 15.12.14 i punkt 13.  

Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2015-2018, skal være 

retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. 

 

Budsjett for 2015 

 

1.  Rådmannens forslag til budsjett for 2015 av 12. november vedtas med de 

endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 15.12.14 i punkt 13.  

   

2.  Investeringsprogram for 2015 vedtas med en ramme på 167 375 000 kroner 
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3.  Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter 

   

4.  Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2015 utskrives med 

de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget 

   

5.  Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Kommunen skriver ut 

eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste eiendommer i 

hele kommunen 

 a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 

til 3,2 promille 

 b. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at 

den skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 

promille 

 c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per 

boenhet. Sakkyndig nemnd for eiendomskatt vedtar regler for tilordning av 

bunnfradrag 

 d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas 

bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer 

som egen sak i januarmøtet 

 e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal 

faktureres i tre terminer 

 f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter 

   

6.  Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til 

rådmannens innstilling i vedlegg - prisliste for 2015. Prisen for kjøp av 

kommunale varer og tjenester i 2015 øker med 3% dersom annet ikke 

fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2015 

   

7.  Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2015: 

 a. Kontroll- og tilsynsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 298 0000,- 

 b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 14 665 000,- 

 c. Grimstad kulturhus KF med kr. 550 000,- 

 d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 300.000,- 

 e. Grimstad Eiendomsutvikling AS med kr. 0,- 

   

8.  Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2015 innen 

forfølgende områder: 

 a. Konsekvensjustere lønnsoppgjøret for 2015 fra kommunens fellesområde til de 

enheter som får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret 

 b. Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og 

omsorgsenhetene innenfor vedtatte rammer 

 c. Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte 

rammer 

 d. Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor 

vedtatte rammer 

   

9.  Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 146 077 000,- i 2015 i 

samsvar med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert 

myndighet fullmakt til å oppta lånet 
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10.  Det vedtas å oppta Startlån 50 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. 

Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet 

   

11.  Kommunens utlån til kommunale foretak belastes med kommunens 

gjennomsnittlige innlånsrente for 2015 

   

12.  I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager, vedtar kommunestyret å: 

 a) Følge nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager 

 b) Følge nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd til private familiebarnehager 

 c) Følge nasjonale satser for driftstilskudd til privat åpen barnehage 

   

   

13.  ENDRINGER VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 15.12.2014: 

 
OVERSIKT BRUK AV EIENDOMSSKATT (i millioner 

kroner) 

2015 2016 2017 2018  

Rådmannens framlegg 12.11 75 500 75 500 75 500 70 500  

Eiendomsskatt for bolig uendret fra 2014, liten volumendring 

pga flere objekter (+400 hvert år), sats for næring, verker og 

bruk slik at nivået blir som i 2013 (+1000 i 2015, disse hadde 

en nedgang fra 2013 til 2014, mens eiendomsskatten for bolig 

økte vesentlig). +200 innlagt i 2015 som anslag pga at en del 

fritidseiendommer i hundremetersbeltet vil bli taksert på ny.  

66 200 66 600 67 000 67 400  

      

OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) 2015 2016 2017 2018 HP 15-18 

NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN -7425 -7625 -7225 -1825 -24100 

REDUSERTE UTGIFTER 2714 3408 7042 7110 20274 

ØKTE UTGIFTER 258 675 1233 1226 3392 

Endring driftsresultat -4969 -4892 -1416 4059 -7218 

Netto resultat i rådmannens opplegg 5000 5000 5000 0 15000 

Resultat med politisk opplegg 31 108 3584 4059 7782 

     Økt fond î 

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET      

(alle tall i tusen kroner) 2015 2016 2017 2018  

ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN      

Eiendomsskatt for bolig fryses på 2014-nivå, ellers bare 

mindre justeringer (se over) 
-9300 -8900 -8500 -3100  

Budsjettforlik Stortinget reverserer forverret finansiering 

ressurskrevende tjenester 
800 800 800 800  

Budsjettforlik Stortinget foreløpig anslag forbedring 

finansiering planlagt aktivitet 
400 400 400 400  

Brukerbetaling for elbil-lading innføres fra 2. halvår 2015 175 75 75 75  

Økt utbytte Agder Renovasjon Næring og gevinst fra aksjesalg 

(150 + 350) 
500     

Netto endring inntektssiden -7425 -7625 -7225 -1825  

      

Reduserte utgifter      

Fellesområdet      

Bemanning på rådhuset (alle funksjoner utenom helse- og 

sosialområdet) reduseres med om lag to årsverk etter 

gjennomgang og evt endring av funksjoner og oppgaver. 

Løses ved naturlig avgang, anslått effekt i 2015 fra og med 

3.tertial, helårsvirkning deretter. 

330 1000 1000 1000  
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Effektiviseringskrav forbruk, enheter på rådhuset og andre 

sentrale funksjoner 

100 100 100 100  

Innsparingskrav, Grimstad kommunes utgifter til IKT-Agder 1000 1000 1000 1000  

Settes tak på kjøp av juridiske tjenester, anslått redusert utgift 250 250 250 250  

Redusert kjøp av planfaglige tjenester og annen 

konsulentbruk, anslag 

200 200 200 200  

      

Gratis trådløs nett overlates til aktører i byen 140     

      

Samfunn og miljø      

Den politiske og administrative byggesaksbehandlingen effektiviseres, 

effekt fra 2016 

200 200 200  

      

Kultur og oppvekst      

Kvalifiseringstjenesten 50 50 50 50  

Bibliotek (jmf at rådmannen har reversert kutt på 100) 50 50 50 50  

Redusert økning kulturhuset fra 600 til 550.000 50 50 50 50  

Deleffekt av endret skolestruktur og endret kretsgrense, resten beholdes i skolen (se 

tekstforslag) 

3000 3000  

Samordning bibliotek, turistkontor, annen publikumsrettet virksomhet i kommunen 500 500  

      

Helse og omsorg      

Krav om at mindre del av effektiviseringsgevinst digitalt 

nattilsyn oppnås i 2015 

300     

      

Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet      

Investeringsprosjekt 50. Kulturhuset, nye stoler i Pan må vente 44 53 52 51  

Investeringsprosjekt 19. IKT Klassesett nettbrett kuttes  52 43 42 41  

Låneramme kuttes med 10% for investeringsprosjektene 11, 

12, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42 og 43. 

120 346 464 516  

Låneramme investeringsprosjekt 23 Reanskaffelse biler kuttes 

med 20% 

21 39 59 79  

Mer nøktern ramme Myrsvingen, seks flyktningeboliger, ca 

20% reduksjon 

41 55 54 53  

Investeringsprosjekt 17. IKT-utstyr politikere, nytt utstyr bare 

til nye politikere, 40% red. 

30 33 32 31  

Investeringsprosjekt 47. Rønnes, mur, må gjennomføres for 

300 (red. fra 450) 

5 7 7 7  

Investeringsprosjekt 46. Myråsen, busstopp, må gjennomføres 

for 200 (red. fra 370) 

6 7 7 7  

SUM REDUSERTE UTGIFTER 2714 3408 7042 7110  

      

ØKTE UTGIFTER      

Fellesområdet      

Grimstads 200-årsjubileum 2016 (nettobeløp - ekstern 

finansiering søkes) 

100 500    

      

Helse- og omsorgsområdet      

Ny støtteordning for frivillige organisasjoners arbeid for 

mennesker i en vanskelig livssituasjon 

75 75 75 75 75 

      

Kultur- og oppvekstområdet      
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Planleggingsmidler (2 mill) til utbygging Landvik skole 

bevilges til 2015, driftskonsekvens 

64 88 88 88  

Inv. 48 Grimstad kirkes orgel fra 1881 restaureres til 2016-

jubileet, konsekvens av 2,5 m inv når Inv 14. 

Handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder reduseres fra 500 

til 400/år 

94 87 81 74  

Støtten til Kilden IKS videreføres   1064 1064  

      

Samfunn og miljø-området      

      

SUM ØKTE UTGIFTER 258 675 1233 1226  

      

OVERSIKT      

INNTEKTSENDRINGER (netto) -7425 -7625 -7225 -1825 -24100 

REDUSERTE UTGIFTER 2714 3408 7042 7110 20274 

ØKTE UTGIFTER 258 675 1233 1226 3392 

Endring driftsresultat -4969 -4892 -1416 4059 -7218 

Netto resultat i rådmannens opplegg 5000 5000 5000 0 15000 

Resultat med politisk opplegg 31 108 3584 4059 7782 

 

A)Rådmannen bes innen 1. kvartal 2015 legge fram en plan for forbedring av rusomsorgen i 

Grimstad kommunen.  Forslaget skal ta sikte på å avvikle tilbudet på Ekelunden, foreslå et 

mer egnet tilbud og også vurdere etterbruken av eiendommen Ekelunden.  

 

B)Rådmannen bes innen første halvår 2015 legge fram konsekvenser av tre ulike 

effektiviseringskrav for drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, gjennom endret 

drift, organisering og/eller salg.  Alternativene skal gi henholdsvis 5, 10 og 15 % reduksjon av 

kostnadene fra 2017 sammenlignet med 2014-nivå og kunne gjennomføres delvis fra 2016. 

 

C)Rådmannen bes legge fram plan for rehabilitering av del av Landvik skole, senest i 

forbindelse med 1. tertialrapport. Langsiktig utvikling av skoleområdet, inkludert grunnvarme 

og flerbrukshall, tas med i saken.  

 

D)Kommunestyret forutsetter at økt lønn for støttekontakter gjelder fra og med 1. januar 

2015.  

 

E)Kommunestyret ber rådmannen utrede en mer hensiktsmessig skolestruktur i kommunen.  

Dette gjelder særlig antall ungdomsskoler.  I denne forbindelse må også kretsgrensene 

mellom skolene vurderes. Målsetningen er at en mer hensiktsmessig skolestruktur skal 

frigjøre midler til skolens innhold og fra 2017 også bidra til reduserte driftskostnader på 3 

millioner kroner hvert år (innsparing utover dette beholdes av skoleområdet). Saken bør 

legges fram for kommunestyret i 2015. 

 

F)Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om bruken av Landviktun 16, med sikte 

på å avklare bruken på lang sikt og samordning med andre tjenestetilbud i kommunen. 

 

G)Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første kvartal 2015 legge fram en sak om priser 

for parkering i Grimstad. Saken skal også inkludere tiltak for salg og langtidsleie av plasser i 

p-huset Vardeheia og omlegging av parkeringsplasser i Grimstad sentrum. 
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H)Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som beskriver hvordan klima-, energi- 

og miljøarbeid kan få den nødvendige oppmerksomhet og kapasitet i kommunens 

administrasjon, planlegging og drift. I dette kan samarbeid med andre kommuner vurderes. 

 

I)Kommunestyret overlater til Kultur- og miljøutvalget å behandle eventuell søknad om 

garanti for kostnader til trykking av bygdebok for Fjære, Moy krets. Det skal ikke gis tilskudd 

til utgifter som kan forventes dekket av salgsinntekter. 

 

J)Investeringsprosjekt 9. Grømheia, vei (2,350) mill gis nytt navn: GSV og andre veitiltak 

sentrum. Det vurderes i første halvår 2015 om det kan være mer realistisk når det gjelder 

snarlig gjennomføring å bruke midlene til å bygge gang- og sykkelvei (GSV) fra Grømbukt til 

Groos, eller andre tilsvarende veiprosjekter i sentrumsområdet. 

 

K) Grimstad kommune tar overfor de andre eierne i IKT Agder initiativ til at retningslinjer, 

praksis for og kostnader til innkjøp, bruk og oppgradering av lisensbelagt programvare. 

Lisensfrie alternativer eller alternativer med lavere lisenskostnader bør vurderes der slike 

finnes og erfaringer fra Kongsberg eller andre kommuner som ikke bruker Microsofts 

kontorprogramvare innhentes.  

 

L) Årlig ramme for formidlingslån fra Husbanken til etableringslån økes fra 30 millioner 

kroner til 50 millioner kroner. 

 

M) Kommunestyret ber helse- og omsorgsutvalget opprette, kunngjøre og behandle søknader i 

en støtteordning for frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig 

livssituasjon.  Tildeling av kulturmidler etter søknad i Kultur- og miljøutvalget kan være en 

mal for et slikt arbeid.  Kommunestyret bevilger 75.000 kroner i året i handlingsplanperioden 

2015-18 til dette formålet. 

 

N) Dersom Kirkeheias Venner klarer å skaffe tilstrekkelig med midler til belysning av 

Kirkeheia med Grimstad kirke, ber kommunestyret om at Grimstad kommune står som 

ansvarshavende for prosjektet, med praktisk gjennomføring, drift og vedlikehold av anlegget. 

 

O)Rådmannen bes utrede nytt alarmsystem i omsorgssektoren 1.halvår 2015. Inntil det 

foreligger, gis det løpende statusrapport til helse- og omsorgsutvalget om hvordan 

alarmsystemet fungerer, og om det foreligger avvik. 

 

PS 196/14 Grimstad bys 200-årsjubileum. Skisse til program 2013/1314-16 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar saken til orientering. 

2) Kulturnatt Grimstad vurderes tatt inn i programmet for jubileumsåret 2016. 

 

PS 197/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015 - 2018 - Grimstad bolig og 

tomteutvikling KF 2014/2790-9 

VEDTAK: 

Styrets forslag til Budsjett for 2015 - Grimstad bolig- og tomteutvikling KF vedtas.  

 

PS 198/14 Foreløpig budsjett 2015 - Grimstad kulturhus KF 2014/2790-7 

VEDTAK: 

Forslag til foreløpig budsjett for 2015 - Grimstad kulturhus KF, vedtas med følgende endring: 

Tilskuddet fra kommunen nedjusteres med kr 50.000 ihht budsjettvedtaket til kr 550.000. 

Kommunestyret ber styret for Grimstad kulturhus KF legge frem et revidert budsjett 2015 og 

handlingsprogram 2015-2018 i løpet av 1. tertial 2015. 
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PS 199/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015 - 2018 for kontroll, tilsyn og 

revisjon i Grimstad kommune 2014/2790-11 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2015 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i 

Grimstad kommune med en ramme på kr 2 298 000. 

 

PS 200/14 Revisjon av retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-

kommunale barnehager i Grimstad kommune - endring av telletidspunkt. 2010/1612-14 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar revisjon av kommunale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager i Grimstad kommune i.h.t forslag datert 13. november 2014, 

med følgende endring og tillegg: 

 

5.  Opplysningsplikt – telletidspunkt 

Eiere av ikke-kommunale barnehager -/familiebarnehager skal hvert år rapportere om antall 

barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen i.h.t statlig regelverk (for tiden 15. desember 

gjeldende fra 1. januar påfølgende år). 

Barn i de ikke-kommunale barnehagene -/familiebarnehagene skal i tillegg telles i 

tilskuddsåret på følgende tidspunkt: 1. august og 1. september. 

Barn i de kommunale barnehagene skal telles på samme tidspunkt som nevnt ovenfor. 

 

Når det er klarlagt hvilke konsekvenser budsjettforliket får for muligheten til økt 

barnehageopptak, vil kommunestyret vurdere om det som en overgangsordning i 2015 skal 

være ett telletidspunkt våren 2015. Saken legges fram for kommunestyret så snart som mulig 

og senest til møtet 2. mars 

 

PS 201/14 Søknad om tilskudd til rehabilitering av Håbestad grendehus 2014/2816-2 

VEDTAK: 

Søknaden fra Håbestad sanitetsforening om tilskudd på kr 150 000 fordelt over fem år til 

rehabilitering av Håbestad grendehus innvilges. 

 

Tilskuddet dekkes over kulturtjenestens budsjett. 

 

Kulturutvalget utarbeider retningslinjer for tilskudd til opprustning av forsamlingshus i 

kommunen.  

 

Innenfor kulturtjenestens eget budsjett tildeles midler etter vedtatte retningslinjer og gitte 

søknadsfrister. 

 

PS 202/14 Forslag til detaljregulering for Linnheia Nord - Ny 2.gangsbehandling 

2011/2970-36 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12 detaljregulering for 

Linnheia Nord med tilhørende bestemmelser. 

 Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 endres slik: "Midlertidig skolevei, inntil ny gang- 

og sykkelvei er realisert gjennom hovedadkomsten til Linnheia, blir via trafikksikker 

infrastruktur over Engene og videre på gang- og sykkelvei langs FV 420 til Fevik 

skole." 

 Rekkefølgekrav pkt. 8.9 går ut. 

 

PS 203/14 REFERATSAKER 
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VEDTAK: 

Referatsaken ble tatt til orienteringer. 

 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 02.02.2015 
 

PS 1/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 2/15 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2026 2013/807-28 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2026 

 

PS 3/15 Mandat for utredning om kommunestruktur 2013/2698-9 

VEDTAK: 

1. Det igangsettes et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ framtidig 

kommunestruktur for Grimstad på grunnlag av fremlagt mandat. 

2. Kommunestyret behandler utredningen 18. mai 2015. Kommunestyret bestemmer da om 

Grimstad kommune skal gå i videre dialog/prosess med en eller flere andre kommuner 

med tanke på å fremskaffe grunnlag for endelig beslutning første halvår 2016 om 

fremtidig kommunestruktur for Grimstad. 

Dersom det foreslås å gå videre med prosessen, skal det i forslaget inngå en nærmere 

vurdering av hvordan innbyggermedvirkning skal være, herunder en folkeavstemning. 

3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe (kommunestrukturgruppa) som kan føre 

samtaler med andre kommuner underveis i prosessen: 

1. Ordfører Hans Antonsen 

2. Anne Merete Holmberg 

3. Johannes Kristiansen 

4. Rådmann Per Kristian Vareide 

Kommunestrukturgruppa rapporterer fortløpende til styringsgruppen. Rådmannen peker 

ut sekretær for arbeidsgruppen. 

 

PS 4/15 Sluttrapport Fevik skole - 69071 2011/645-35 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 5/15 Lokalisering av ny kommunal  sentrumsbarnehage 2013/2623-3 

VEDTAK: 

Saken utsettes til kommunestyret har behandlet forslag til ny kommuneplan for barnehagene 

senest juni 2015. 

 

PS 6/15 Forslag til utbyggingsavtale for Campus Grimstad foreslås lagt ut på høring 

2012/1455-8 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

PS 7/15 Campus Grimstad Arena - kommunal garanti for spillemidlene 2013/1742-24 

VEDTAK: 

Grimstad kommune stiller garanti for 14,2 mill. kroner i  spillemidler til Sørild FIK’s 

friidrettshall Campus Grimstad Arena.  Garantitiden er 20 år fra tidspunktet når spillemidlene 
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blir utbetalt og er ellers knyttet til bestemmelsene fra Kulturdepartementet vedrørende 

spillemidler. 

 

PS 8/15 Status mobil- og bredbåndsutbygging 2013/3068-26 

VEDTAK: 

1. Status for mobil- og bredbåndsutbygging i Grimstad kommune tas til etterretning.  

2. Kommunens rolle som koordinator og pådriver for utbygging av bredbånd og 

mobiltelefoni videreføres. 

3. Det planlegges nye søknader om statlig/offentlig støtte i 2015. 

 

PS 9/15 Status: trådløse datanett i sentrum - for studenter, turister og andre 2014/3024-1 

VEDTAK: 

Status i saken tas til etterretning. Ved en eventuell utvidelse av dagens løsning legges det opp 

til et samarbeid mellom kommunen og næringsinteresser i sentrum. Nye investeringer og 

driftskostnader må i hovedsak dekkes av næringslivet og private aktører. 

 

PS 10/15 Møte-/årsplan for Kontrollutvalget 2015 - Grimstad kommune 2010/363-194 

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets møte-/årsplan for 2015 godkjennes. 

 

PS 11/15 Forvaltningsrevisjon sosialtjenester Grimstad kommune 2014 - Melding om 

politisk vedtak 2010/363-195 

VEDTAK: 

Grimstad kommune følger opp forvaltningsrevisjonsrapporten ”Sosialtjenester” på 

følgende måte: 

 

1. Saksbehandlingsrutinene i NAV Grimstad gjennomgås for å sikre 

      - at vedtak om stønader utover veiledende norm gitt av kommunestyret får en 

        særskilt begrunnelse for avviket, og 

      - at brukere av NAV Grimstad som har behov for økonomisk veiledning får  

    tilbud om dette. 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av vedtakets punkt 1 senest 

innen kontrollutvalgets aprilmøte 2015. 

2. Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om behovet for å opprettholde 

klientnemnda i prosessen for klagesaksbehandling for saker behandlet av NAV Grimstad, 

senest innen kommunestyrets junimøte 2015. 

3. Rutinebeskrivelsene og rutinene for avviksrapportering i NAV Grimstad innarbeides i et 

helhetlig internkontrollsystem i NAV Grimstad. 

 

PS 12/15 Detaljregulering for Fuhr AS, Vinkjelleren - område NB1 - Klagebehandling 

2012/1311-63 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar pkt. § 5 a) og del av pkt. § 6 b) i klage fra Berit Fuhr til følge og vedtar 

følgende endringer i planen: 

1. Hensynssone H560 må utvides slik at alle syv eiketrær inngår i hensynssonen.  

2. Det tillegges ny rekkefølgebestemmelse: Før det gis rivingstillatelse skal Vinkjelleren 

dokumenteres med oppmåling. 

Kommunestyret tar ikke øvrige punkter i ovennevnte klage, eller klage fra 

Fortidsminneforeningen til følge, og oversender disse til Fylkesmannen i Aust-Agder for 

endelig avgjørelse.  
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PS 13/15 200/1834 - Furuheia 11 - Behandling av søknad om rammetillatelse for 

oppføring av bolig m/leilighet og garasje - Vidar Igland 2010/2867-65 

VEDTAK: 

Saken er ihht. kommunens delegasjonsreglement avgjort i teknisk utvalg.  

 

PS 14/15 200/1185 - Skolegaten 6 - Klage på vedtak i Teknisk utvalg - Lars Ths. Rodvelt 

2012/3208-45 

VEDTAK: 

Saken er ihht. kommunens delegasjonsreglement avgjort i teknisk utvalg.  

 

PS 15/15 HENVENDELSE FRA FK JERV - TRIBUNEANLEGGET PÅ LEVERMYR 

STADION - NYE KRAV FRA NFF 2010/1405-7 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber om at det etableres ny TV-plattform på J.J. Ugland stadion. 

2. Kommunestyret ber om at den gamle tribunen fra 1963 rives, og at det bygges en ny 

tribune i betong. Tribunen skal inneholde det minimum av sitteplasser som er nødvendig 

for å tilfredsstile NFFs krav til kapasitet. I tillegg skal tribunen ha ståplasser for inntil 650 

personer. 

3. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler og prosjektet innarbeides i 

investeringsprogrammet. 

4. Nye leiepriser for Levermyranlegget forhandles med fotballklubben Jerv og andre 

brukere. 

 

PS 16/15 EIENDOMSSKATT - FRITAK ETTER § 7 A OG B - SKATTÅRET 2015 

2015/92-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens § 7: 

 

1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens §7 

a 

2. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens §7 

b. 

 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 02.03.2015 
 

PS 17/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 18/15 Status Groos Renseanlegg - Midlertidig avløpsrensing Smaken av Grimstad 

2015/167-1 

VEDTAK: 

 

1. Rådmannen bes sette i gang planlegging av nytt renseanlegg med tanke på driftsstart i 

2020.  

2. Det arbeides videre med ulike lokaliseringsalternativer. 

3. Rådmannen bes inngå en samarbeidsavtale med Smaken av Grimstad om lokal rensing av 

prosessavløpsvann i henhold til saksfremstillingen. I avtalen kan kommunen påta seg: 
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Reduksjon av avløpsgebyr inntil kr. 550.000,-, forutsatt at SAG bekoster og drifter 

midlertidig lokalt renseanlegg, inkludert DAF (se beskrivelse i saksfremstillingen). 

Avtalen må sikre at prosessvannet holder nødvendig temperatur hele året.  

Investering på 3 mill. kr til utjevningstank.  

 

PS 19/15 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 med 

teiltaksprogram og hansdlingsprogram for 2016 - 2.gangs høring 2010/1773-101 

VEDTAK: 

Grimstad kommune tar høringsutkastet til etterretning. Kommunen vil imidlertid peke på at 

det er ønskelig å få en avklaring av i hvilke grad forurensede sedimenter i småbåthavner 

påvirker hele det vannområdet den er en del av, eller om det er en lokal påvirkning avgrenset 

til det areal båthavna dekker. 

 

PS 20/15 Tilstandsrapport for grunnskolen Grimstad kommune - skoleåret 2013-2014 

2013/2980-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar tilstadsrapporten for grunnskolen, Grimstad kommune skoleåret 

2013/2014 til orientering. 

 

PS 21/15 Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager - vurdering av overgangsordning i 2015 med telletidspunkt på våren 

2010/1612-18 

VEDTAK: 

 

1) Det innføres en overgangsordning for året 2015 med et ekstra telletidspunkt 1. april. 

Merkostnader ut over det som ble bevilget i budsjett som følge av ekstra telletidspunkt 

dekkes fra disposisjonsfond. Endelig beregning av merkostnadene gjøres i forbindelse 

med 1. tertialrapport. 

2) Retningslinjene for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager endres 

slik at telletidspunktet 1. september går ut og erstattes av nytt telletidspunkt 1. oktober. 

 

PS 22/15 Tilbakemelding etter tilsyn - Hjemmetjenesten Fevik 2013/2181-13 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

PS 23/15 Avslutning av tilsyn lov om sosiale tjenester i NAV - Kvalifiseringsprogrammet 

- Grimstad Kommune 2014/431-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar sak om tilsyn i Kvalifiseringsprogrammet til orientering. 

 

PS 24/15 Utvikling av kommunale akuttmedisinske tjenester - kommunal øyeblikkelig 

hjelp døgntilbud og Arendal interkommunale legevakt 2013/1853-49 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

 

PS 25/15 Eiendomsskatt – retningslinjer for fritak etter § 7 B 2015/92-2 

VEDTAK: 

Gjeldende praksis med fritak for eiendomsskatt for fredet bygning videreføres. Nye 

retningslinjer vedtas ikke. 
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PS 26/15 Eiendomsskatt – søknad om fritak etter § 7 B for eiendommene med GBNR 

50/64, 50/379 OG 37/16 2015/92-3 

VEDTAK: 

1. Eiendommene GBnr 50/64 – Movigveien 2 og GBnr 50/379 Movigveien 4 gis ikke fritak 

for eiendomsskatt. 

2. Eiendommen 37/16 – Grefstadviga 17 gis ikke fritak for eiendomsskatt. 

 

PS 27/15 Eiendomsskatt – søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7A 2015/92-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens § 7: 

Det gis fritak for eiendomsskatt for eiendommen GBnr 200/1740 Lillesandsveien 17 i henhold 

til eiendomsskattelovens § 7 bokstav a for skatteåret 2015. 

 

PS 28/15 Høringsuttalelse – forslag om statliggjøring av den kommunale 

skatteinnkrevingen 2010/616-7 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen.  

Kommunens begrunnelse for dette er følgende: 

1. Klar risiko for provenytap; Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig 

innkreving enn ved kommunal innkreving.  

2. Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy 

innkrevingsprosent og gode resultater. Forslaget innebærer en sterk sentralisering. 

3. Mangelfull utredning av gevinster. 

 

 

PS 29/15 Diverse valg 2010/1140-39 

VEDTAK: 

Kontrollutvalget: 

Som nytt medlem etter Solveig Kleivene (KrF) velges Elisabeth Kjølsrud (KrF). 

 

Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015: 

Hans Antonsen (V) - leder 

Anne Gurine Hegnar (SV) - nestleder 

Lars Erik Ødegården (FrP) 

Teodor Teistedal (KrF) 

Brit Eskedal (AP) 

Hege Bjerke Erlandsen (H) 

Ole Martin Hodnebrog (SP)  

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.03.2015 
PS 30/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsaken tas til etterretning og kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak for 

kommunestyret senest juni 2015 hvor forskjellige modeller for innføring frukt og grønt i 

skolen vurderes, samt kostnadene ved eventuelt oppstart august 2015 og kostnader på 

årsbasis. 

 

PS 31/15 Plan for forbedring av rusomsorgen og avvikling av Ekelunden 2015/355-1 

VEDTAK: 
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1. Rådmannen bes jobbe videre i tråd med de faglige og politiske føringer som er gitt, og 

arbeide fram en mer konkret plan, inkludert økonomiske vurderinger på både etablering 

og drift av tiltakene, fram mot Budsjett 2016. 

2. Det utredes videre hva som vil være mest hensiktsmessig etterbruk av Ekelunden. 

3. Rådmannen bes legge fram behovet for boenheter inn i Handlingsplan 2016-19. 

4. Sosialtjenesten kan omgjøre målgruppen til Bli Med! Og inngå et samarbeid med Kirkens 

Bymisjon om en aktivitetskafé. 

 

PS 32/15 Forslag til detaljregulering for Oddensenteret - 1.gangsbehandling 2012/2842-

29 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 

PS 33/15 Forslag til detaljplan for Lillesandsveien,  Skaregrømsveien, og Markveien. 

Fagskolen. 2. gangs behandling. 2013/966-36 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan 

for Lillesandsveien – Skaregrømsveien - Markveien, Fagskolen, med bestemmelser og 

planbeskrivelse, datert 13.02.2015. 

 

PS 34/15 Detaljregulering for Linnheia Nord - Klagebehandling 2011/2970-50 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12 detaljregulering for 

Linnheia Nord med tilhørende bestemmelser. 

 Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 endres slik: "Midlertidig skolevei, inntil ny gang- 

og sykkelvei er realisert gjennom hovedadkomsten til Linnheia, blir via trafikksikker 

infrastruktur over Engene og videre på gang- og sykkelvei langs FV 420 til Fevik 

skole." 

 Rekkefølgekrav pkt. 8.9 går ut. 

 

PS 35/15 Detaljreguleringsplan for Biodgaten 2-4, klagebehandling 2012/2869-59 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar klagen fra Brygga Losji til følge og vedtar ny maksimal mønehøyde for 

områdene B/F/K, B1 og B2 på 10,2 moh. Klagen fra Veronica Bugge Fjære og Rolf Tore 

Knudsen Vik tas ikke til følge. 

Bygningene skal ha takvinkel mellom 34° og 37°. 

 

PS 36/15 Kontrollutvalgets årsmelding 2014- Grimstad kommune 2010/363-205 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Grimstad kommune. 

 

PS 37/15 Avvikling av ordningen med klientnemd i Helse- og omsorgssektoren 2015/393-

1 

VEDTAK: 

Klientnemda for helse- og sosialsektoren avvikles med virkning fra april 2015 

 

PS 38/15 Ny Alkoholpolitisk Handlingsplan for Grimstad kommune 2015 - 2019 

2014/3282-5 

VEDTAK: 

Planen endrer navn til ”Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019” og 

vedtas. 
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PS 39/15 Grimstad kulturhus - etableringskostnader ved overgang til kommunalt 

foretak (KF) 2014/1057-15 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar at kommunen dekker påløpte etableringskostnader på til sammen 

350 000 kroner ved kommunal overtakelse av Grimstad kulturhus, hvorav 160 000 kroner 

er regnskapsført over kulturtjenesten budsjett i 2014 og 190 000 kroner dekkes over 

kommunens budsjett i 2015. 

2) Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til inndekking av 

etableringskostnadene som dekkes i budsjettet for 2015 i forbindelse med 

regnskapsrapporten for 1. tertial 2015. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.04.2015 
PS 40/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning og kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for 

kommunestyret om permanent stenging av Jørgen Bangsgate. 

 

PS 41/15 Forslag til strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 2013/2873-16 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan 

for Østre Agder. 

2. Grimstad kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det 

strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder. 

Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet 

gjennom statens Byregionprogram. 

3. Grimstad kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional 

etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder 

fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse 

i etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende 

kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.  

4. Grimstad kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder. 

Kommunestyrene får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i 

Østre Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta 

behovet for kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta 

behovet for nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak. 

 

PS 42/15 Forslag til detaljregulering for Oddensenteret - 1.gangsbehandling 2012/2842-

34  

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl § 12-10 å legge forslag til detaljregulering for 

Oddensenteret ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår. 

- Alle illustrasjoner revideres i samsvar med reguleringsforslaget. 

- Opparbeidelse av parkeringskjeller på to plan legges inn i bestemmelsene med 

rekkefølgebestemmelser. 

 

PS 43/15 Detaljreguleringsplan for politigården, 1.gangs behandling 2014/3119-14 

VEDTAK: 
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1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtar kommunestyret å legge 

detaljregulering for Politigården, datert 01.03.15 ut på offentlig ettersyn, med følgende 

mindre endringer: 

- Parkering løses slik det er beskrevet som Alternativ II i notat fra Asplan Viak av 09.04.15.  

2. Parkeringsbehovet i reguleringsplanen er løst på samme side i Arendalsveien. Det er 

dermed ikke nødvendig å ta høyde for parkering på motsatt side i Arendalsveien og Rosslands 

hus selges ikke.  

3. Utbygger anmodes om å etablere vegen på egen grunn ved å legge den nærmere bygget, om 

mulig flytte nybygget noe. Det skal samtidig vurderes muligheten for å etablere 

parkeringsplasser langs vegen. 

4. Estetisk veileder skal følges for bygget. Materialvalg og utforming skal være av en kvalitet 

som hensyntar beliggenheten inntil Rådhuset som et signalbygg i Grimstad. 

 

PS 44/15 200/1300 - Storgaten - byromsprosjekt - Prosjekt ”Tiltrekkende historier midt i 

byen” v/Rolf Solvik-Nilssen 2015/89-12 

VEDTAK: 

Teknisk utvalg fattet et enstemmig vedtak, saken er dermed ferdigbehandlet og ble ikke 

behandlet i kommunestyret.  

 

PS 45/15 Parkering i sentrum og prispolitikk 2014/3283-3 

VEDTAK: 

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forslag til parkeringsregime slik det fremkommer i 

saksfremstillingen med følgende endringer: 

 

1. Rådmannens bes utrede muligheten til gratis HC-parkering i parkeringshuset. (Jfr. vedtak i Råd 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne i møte 13.04.2015). 

2. Reduksjon av parkeringsplasser som det legges opp til i forslaget må gjennomføres fra den 

dagen parkeringshuset åpnes. 

3. Planene for opprusting av de frigjorte områdene må starte umiddelbart. 

4. I en måned etter åpning av p-hus i Vardeheia skal det være gratis parkering i 

parkeringshuset. 

5. Pris parkeringshus settes til kr. 15.- pr. time. (jf vedtak i teknisk). 

6. Det bes om at det fremmes en egen sak for plassering av fremtidig drosjeholdeplass(er). 

Det skal da vurderes hvorvidt det er behov for å også etablere et par oppstillingsplasser 

ved busslommen ved Odden, samt ved kollektivterminalen ved E-18. Med tanke på dem 

uten mobiltelefon, og for å gjøre det enkelt å få tak i Taxi, bør det vurderes om det på 

disse plassene skal være en telefonlinje direkte til sentralen.   

7. Parkeringsavgiften på de kommunale parkeringsplassene i Kulturhuset får satser som i 

det nye parkeringshuset. 

8. I forbindelse med omlegging av parkering i Grimstad sentrum, bes rådmannen 

gjennomføre tiltak som kan få slutt på uregulert og uønsket parkering i sentrum. 

9. Rådmannen bes legge fram en sak om økonomiske konsekvenser av de vedtakene 

kommunestyret gjør i denne saken, med forslag til inndekning. 

10. Parkering i Grimstad Sentrum og prispolitikk tas opp til evaluering i august 2016 etter at 

p-huset i Vardeheia har vært i drift ett år. 

11. Kirkeheia får avgiftsparkering i max. 2 timer med en timesavgift på kr. 15.-. Gratis etter 

kl 17.00, samt søndager. 

 

PS 46/15 Rehabilitering av Landvik skole 2015/372-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar alternativ B, rive gamle del og bygge nytt med en investeringsramme 

på kr 49 mill ink mva, og tar fremdriftsplanen til orientering. Midlertidig skole løses ved leie 
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av moduler på skolen område til en kostnad på kr. 4 mill eks mva som finansieres over drift. 

Rådmannen bes å legge inn investeringen i 2016 og 2017, og legge inn kostnaden til 

midlertidig skole i driftsbudsjettet. 

 

Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med Imås om bygging av flerbrukshall med 

sikte på å få en sak om dette til behandling før sommeren 2015. 

 

PS 47/15 Sluttrapport Dømmesmoen ombygging - 6901311* 2015/559-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 48/15 Avhending av Holvika kommunale småbåthavn 2010/314-87 

VEDTAK: 

Holvika kommunale småbåthavn avhendes til Holvika kommunale småbåtforening. Det 

inngås to avtaler: 

1 Avtale om leie av landareal inklusive servicekai og slipp. Tomtefestelovens 

bestemmelser skal gjelde ved oppsigelser. 

2 Avtale om salg av flytebrygger. Ved vesentlig mislighold av avtalen skal selger kunne 

kreve anlegget tilbake til takst. Ved eventuelt tilbakekjøp etter takst etter 

tomtefestelov, mislighold eller andre forhold, skal verdien av tidligere overdratte 

anlegg trekkes fra. 

 

Avtalen om leie av landareal benyttes som mal og legges til grunn ved reforhandlinger av 

avtaler for øvrige båtforeninger i kommunen, dog skal lokale tilpasninger og forutsetninger 

fra eksisterende avtaler hensynstas i nye avtaler. 

 

PS 49/15 Forslag til planprogram for Kulturminneplan 2016-2020 2015/552-1 

VEDTAK: 

Det meldes oppstart av arbeidet med kulturminneplan, og planprogrammet sendes på høring. 

 

PS 50/15 J.J Ugland stadion - hjemmearena for FK Jerv - Handlingsplan for 

oppgradering av stadion med lys og undervarme som følge av nye krav til 

stadiongodkjenning  fra NFF. 2010/793-54 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vedtar følgende plan for oppgradering av J.J. Ugland Stadion Levermyr 

med lys og undervarme, evt alternativ løsning: 

 2016. Det utarbeides tekniske planer for utforming, plassering og fundamentering av 

lysmaster på J.J. Ugland Stadion Levermyr. Tiltakene må tas inn i dokumentet 

”Handlingsplan for Idrett og friluftsliv” ved første rullering, slik at det kan søkes om 

spillemidler til delvis finansiering av anleggskostnadene. 

 2017. Arbeidene med etablering av flombelysning legges inn i budsjettet utføres i 

løpet av 1.kvartal 2017.  

 Dersom banen ikke er spilleklar til første seriekamp, brukes det en alternativ bane. Det 

brukes ikke midler til undervarme. 

Rådmannen bes innarbeide dette i forslaget til økonomiplan for perioden 

 

 

PS 51/15 Utvikling av kommunale akuttmedisinske tjenester - kommunal 

 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØH) og Arendal interkommunale legevakt 2013/1853-

62 

VEDTAK: 
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Grimstad kommunestyre viderefører samarbeidet med øvrige kommuner i Østre Agder om 

videreutvikling av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (heretter (KØH) og Arendal 

interkommunale legevakt, og vedtar forslag til mandat som følger saken. 

 

Grimstad kommune slutter seg til videre interkommunalt samarbeid om videre utvikling av 

KØH-tilbudet i Østre Agder utopver 01.01.16 for å sikre forutsigbare faglige og økonomiske 

rammer. Endelig organisering, innhold og finansiering i det interkommunale KØH-tilbudet 

vurderes i løpet av 2018 i etterkant av planlagt evaluering. 

 

PS 52/15 Avfallshåndtering i Grimstad sentrum. 2014/35-23 

VEDTAK: 

1. I Grimstad sentrum skal det benyttes nedgravde avfallsløsninger for husholdningsavfall. 

2. Løsningen for sentrum etableres i samsvar med budsjett og handlingsprogram. 

3. Dette skal koordineres med prosjektet til Agder renovasjon IKS for utskiftning av 

avfallsbeholdere for husholdningsavfall. 

4. Det forutsettes at den enkelte byggesak for nedgravde avfallsstasjoner blir politisk 

behandlet. 

5. Rådmannen bes vurdere en tilskuddsordning ved etablering av nedgravde søppelanlegg. 

 

PS 53/15 Grimstad kommunes eierskap i Agder Energi AS - Viljeserklæring for salg av 

aksjer fredningstid forsalg av aksjer 2010/462-51 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir ordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11/5 

2015 i tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget i Agder Energi AS. 

 

PS 54/15 Anbefaling utbyttepolitikk i Agder Energi fra 2015 2010/462-52 

VEDTAK: 

Grimstad kommune slutter seg til en utbyttemodell for Agder Energi AS på kr.400 millioner + 

60 % av overskytende overskudd, i tråd med arbeidsutvalgets anbefaling. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.05.2015 
 

PS 55/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til etterretning. 

 

PS 56/15 Årsmelding 2014 2015/917-1 

VEDTAK: 

Årsmelding 2014 vedtas. 

 

PS 57/15 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for verne- og miljøarbeidet 2014 2015/425-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets rapport for verne- og miljøarbeidet i Grimstad 

kommune 2014 til orientering. 

 

PS 58/15 Årsregnskap 2014 2015/917-2 

VEDTAK: 

A. Kommunestyret vedtar regnskap 2014 for Grimstad kommune. 

 

B. Driftsregnskap 
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Driftsregnskap 2014 for Grimstad kommune godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 25 920 774,08 som disponeres slik: 

 Kr 4 millioner kroner til finansiering av bibliotek (ettersom planlagt salg av Rosslands hus 

utgår). 

 Kr 1 million til tiltak som planlegges gjennomført i byrom og på tidligere parkeringsplasser i 

Grimstad sentrum i regi av kommunen og prosjektet Tiltrekkende historier midt i byen i 

forbindelse med åpningen av parkeringshuset i Vardeheia. 

 Kr 1 million avsettes som kommunalt bidrag til nødvendig reparasjon av for- og akterstevn på 

skonnerten Solrik, forutsatt bidrag fra private, stiftelser og offentlig virksomhet av minst 

samme størrelse. 

 Kr 19 920 774, 08 avsettes til disposisjonsfond. 

 

C. Investeringsregnskap 

Investeringsregnskap 2014 for Grimstad kommune godkjennes med et udisponert 

resultat på kr 34 000,01. Beløpet avsattes til ubundet investeringsfond. 

 

D. Ikke finansierte investeringer 

Prosjekter i 2014 som ikke har budsjettert finansiering på kr 1 698 303,00 inndekkes med 

ubrukte lånemidler. 

 

E. Tilskuddsatser til ordinære ikke-kommunale barnehager 

Tilskuddsats drift per heltidsplass inkl. 4% administrasjonskostnader for 2014: 

- Små barn (0-3 år) - kr 173.310,00 

- Store barn (4-6 år) - kr 84.129,00 

 

PS 59/15 Kommunedelplan for skolesektoren 2015-2027 Høringsutkast 2014/147-11 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å legge høringsutkastet for kommunedelplan for skolene 2015 – 2027 

ut til offentlig høring med høringsfrist 24. juli 2015, med følgende endring: 

Delmål 1 endres til: På nasjonale prøver 9.trinn skal det være maks 5 % elever på laveste nivå 

på hver av skolene i Grimstad. 

 

PS 60/15 Nasjonalt tilsyn 2014 Holviga skole 2014/1623-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. Rådmannen legger fram ny orienteringssak på et 

senere tidspunkt hvor det gjøres rede for Fylkesmannens konklusjoner med hensyn til om alle 

pålegg er rettet og om tilsynet således er avsluttet. 

 

PS 61/15 Holviga skole - deling av skolen i barneskole og ungdomsskole 2015/886-1 

VEDTAK: 

1) Holviga skole deles i to selvstendige tjenesteenheter, Holviga barneskole og Holviga 

ungdomsskole. 

2) Endringen gjennomføres fra 1. januar 2016. 

 

PS 62/15 Videreutdanning for lærere 2010/231-23 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 63/15 Kommunedelplan for kultur 2015-2027 - høring 2013/870-23 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å sende forslag til Kommunedelplan for kultur 2015-2027 på offentlig 

høring, jfr plan og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14. 
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PS 64/15 Plassering av psykiatriboliger 2015/903-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at psykiatriboligene plasseres på kommunal tomt på jordet bak 

Feviktun. 

Kommunestyret ber om at det tas hensyn til og at det blir veibelysning i området rundt den 

aktuelle boligen. 

 

PS 65/15 Lokalisering av ny gravplass øst i kommunen 2010/457-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber Rådmannen jobbe videre med 

grunnerverv og videre planlegging av ny gravplass øst i kommunen etter følgende 

prioritering: 

1. Skarsdalen 

2. Bjørkedalen 

 

PS 66/15 Forslag til detaljregulering Sagodden småbåthavn.  2.gangs behandling. 

2013/2416-31 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Kommunestyret detaljregulering for 

Sagodden småbåthavn alt. 14A, datert 19.12.2014 med tilhørende bestemmelser, datert 

19.03.2015. 

Bestemmelsenes § 5.2 endres fra: ”TV2 og TV3 går på flytebryggene og kan avvike med +/- 

1,5 m” til ”TV2 og TV3 går på flytebryggene. Flytebryggene kan avvike med +/- 1,5 m”.  

 

PS 67/15 Revidert samarbeidsavtale Østre Agder krisesenter 2013/1853-68 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vedtar revidert samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter. 

 

PS 68/15 Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS 2014/1181-8 

VEDTAK: 

Saken behandles endelig i et ekstra kommunestyremøte 08.06.15. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 08.06.2015 
 

PS 68/15 Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS 2014/1181-8 

VEDTAK: 

1. a) Grimstad kommunestyre gir på bakgrunn av de opplysningene som er framkommet om 

framskrevet resultat datert 18.05.15 fra Returkraft AS, sin tilslutning til at ansvarlig lån 

fra Agder Renovasjon IKS til Returkraft AS, kan omgjøres til aksjekapital i selskapet. 

b) Representantskapet i Agder Renovasjon IKS bes gjøre en selvstendig vurdering om 

forutsetningene og opplysningene, som er gitt i saken, gir tilstrekkelig grunnlag for å 

vedta konverteringen nå, og om det nå kan konverteres deler av det ansvarlige lånet. 

c) Det forutsettes at eierne av Returkraft AS tiltrer på en slik måte i konverteringen at 

ingen eiere får mer enn 49,9 % av aksjene. 

d) Grimstad kommunestyre ber om at representantskapet i Agder Renovasjon IKS følger 

opp de økonomiske forholdene i Returkraft AS, herunder hvordan garantiprovisjonen skal 

håndteres videre. 

2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomgå håndteringen av selvkostforskriften for 

husholdningsavfall fra kommunen (via Agder Renovasjon IKS) til Returkraft AS med 

bakgrunn i forskriftens § 15-6. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med andre 

kommuner.  
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KOMMUNESTYRETS MØTE 22.06.2015 
 

PS 69/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 70/15 1.tertialrapport 2015 2015/1331-1 

VEDTAK: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 
 

Budsjettendringer drift: 

 

Inntektsendringer 

Rammetilskudd      +2 126 000 kroner 

Skatteinntekter      -4 400 000 kroner 

Utbytte Agder Energi AS     +2 300 000 kroner 

Utbytte IKT-Agder        +968 000 kroner 

Sum inntektsendringer        +994 000 kroner 

 

Utgiftsendringer 

Reduserte rentekostnader     -8 494 000 kroner 

Økte IKT-kostnader         +968 000 kroner 

Hjemmetjenesten (budsjettfeil)   +6 000 000 kroner 

Aust-Agder museum        +250 000 kroner 

Kulturhuset          +190 000 kroner 

Eiendomsskatteprosjektet     +1 000 000 kroner 

Sosialtjenesten (Charlottenlund)    -1 180 000 kroner 

Berge gård (Charlottenlund)    +1 180 000 kroner 

Helse og omsorgs fellesområde (kriseteamet)     -400 000 kroner 

Helsetjenesten (kriseteamet)       +400 000 kroner 

Rådmannen (samhandlingssjef 50 %)      -375 000 kroner 

Bestillerenheten (50 % saksbehandlerstilling)     +375 000 kroner 

Aktivitetsøkning Berge Gård    +2 880 000 kroner 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)     +200 000 kroner 

Aktivitetsbuffer i helse- og omsorgsektoren   -2 000 000 kroner 

Sum utgiftsendringer        +994 000 kroner 

 

 

PS 71/15 Framtidig kommunestruktur for Grimstad kommune 2013/2698-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad mener kommunen har en størrelse, tjenestekvalitet og et 

vekstpotensial som gjør at den kan ivareta fremtidige oppgaver på en god måte. 

Kommunestyret i Grimstad har likevel gjennom en grundig utredning vurdert ulike 

alternativer til ny kommunestruktur. Etablering av en ny kommune vil kreve svært store 

menneskelige ressurser og oppmerksomhet, mens gevinstene for en stor kommune som 

Grimstad er uklare. Etter kommunestyrets vurdering vil en rekke av fordelene som kan 

begrunne en ny kommunestruktur, også kunne oppnås gjennom et tettere samarbeid store 

kommuner i mellom. Dette gjelder særlig i forholdet mellom Grimstad og Arendal. Grimstad 

kommune går derfor ikke videre med kommunesammenslåing nå, men vil i de kommende 

årene satse på økt samarbeid med nabokommunene. Etter kommunestyrets vurdering er også 

regionen i dag tjent med at Grimstad består som en sterk og selvstendig kommune. 

Grimstad kommune avslutter derfor arbeidet med kommunereformen. 
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PS 72/15 Justering av økonomireglement 2015/1330-1 

VEDTAK: 

Økonomireglementet vedtas. 

 

PS 73/15 Status eiendomsskatt og alminnelig taksering 2013/1317-52 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 74/15 Plassering av nytt renseanlegg 2015/167-3 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet da man avventer en konsekvensutredning jfr. vedtaket i 

kommuneplanutvalget. 

 

PS 75/15 Ny idrettshall ved Landvik skole - leieavtale med idrettslaget Imås 2015/1072-4 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ser positivt på tilbudet fra Imås om at idrettslaget kan stå som utbygger, 

eier og driftsansvarlig for den nye hallen, med Grimstad kommune som leietaker. 

2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtale med Imås om kommunens bruk av hallen i 

henhold til fremlagte leieavtale, forutsatt at en finner en løsning som ikke er i strid med 

EØS-avtalens forbud mot statsstøtte, eller kommer i konflikt med lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. 

3. I forhold til påkobling av vann og avløp legges til grunn samme ordning som ved GTIF 

Hallen. 

4. Eventuelle endringer av veier, fortau eller annen infrastruktur, skal ikke belastes 

hallprosjektet. 

 

PS 76/15 Lokalisering av ny sentrumsbarnehage 2013/2623-5 

VEDTAK: 

Ny kommunal sentrumsbarnehage plasseres på Fagskoletomta. 

 

PS 77/15 Kommunedelplan for barnehage 2015-2020. Høringsutkast 2013/1528-11 
VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar å sende forslag til Kommunedelplan for barnehage 2015-2027 på 

offentlig høring, jfr plan og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14 

2) Høringsfristen settes til 4. september 2015. 

 

PS 78/15 Øremerket tilskudd forøkt lærertetthet og tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats 1-4 trinn 2011/2204-24 

VEDTAK: 

1) Tilskuddsmidlene til økt lærerinnsats på 1.- 4. trinn innrettes mot lesekurs for elever på  

2. og 3. trinn og mot de elevene på 4. trinn som fortsatt strever med lesing. 

2) Ressursene fordeles til skolene etter en fordelingsnøkkel der det tas hensyn både til antall 

klasser og antall elever på den enkelte skole. 

 

PS 79/15 Skolefrukt i Grimstadskolen 2014/3277-2 

VEDTAK: 

Den enkelte grunnskole i Grimstad vurderer selv, etter drøfting i FAU, om skolen skal 

organisere en foreldrebetalt ordning med skolefrukt til elevene. 

 

PS 80/15 Høring søndagsåpne butikker 2015/694-3 

VEDTAK: 
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Grimstad kommune støtter ikke regjeringens forslag om å deregulere påbudet om 

søndagsstengte utsalgssteder. 

 

PS 81/15 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2015 og 2016. 2011/518-21 

VEDTAK: 

1) Grimstad kommune er positiv til tilleggsanmodning fra Barne- likestillings og 

inkluderingsdepartementet (BLI). Dette betyr å ta i mot 11 personer ekstra fra 

asylmottak. Dersom økt kvote for syriske overføringsflyktninger vedtas i Stortinget, 

betyr det ytterligere 15 personer til Grimstad, til sammen 71, en økning på 26 personer 

i tillegg til tidligere vedtak på 45 i 2015. For 2016 økes det totale bosettingsantallet til 

59, det vil si en økning på 14 personer i tillegg til tidligere vedtak på 45.  
2) Kommunestyret godkjenner opprettelse av to årsverk, fordelt mellom helsetjenesten, 

NAV og kvalifiseringstjenesten. 
3) Kommunestyret følger KS sin anbefaling om å peke på de økonomiske virkemidlene 

for økt bosetting i sitt svar til statsråden. 
4) Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om det er mulig for Grimstad kommune å ta 

imot flere flyktninger enn det antallet det er anmodet om. Forutsetningene må være at 

dette blir fullfinansiert fra Staten. 
 

PS 82/15 Forslag til kommunedelplan flyktningområdet 2014/632-12 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å legge høringsutkastet til kommunedelplan for flyktningområdet ut på 

offentlig høring med høringsfrist 12.09.2015, med følgende endring: 

 

Siste kulepunkt under kap 3.6 side 21 endres til:  Opprettholde og videreutvikle kompetansen 

som man har i dagens ressursbarnehage innenfor Grimstads totale barnehagetilbud. 

 

PS 83/15 Boligutfordringer innen Helse og omsorg 2015/1249-2 

VEDTAK: 

1. Boligsosial handlingsplan revideres og det utarbeides ny plan for perioden 2016 – 2019. 

2. Utredning av bolig for mennesker med rusproblemer med 10-20 boenheter med 

tilstøtende modulboliger (2 stk) iverksettes i forkant av budsjettvedtak for 2016 for å sikre 

rask byggestart. 

 

PS 84/15 Bruk av Landviktun 16 2015/1249-1 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar status for bruk av Landviktun 16 i dag til orientering. 

2. Boveiledertjenesten får disponere Landviktun til avlastnings-/omsorgstilbud i et 

femårsperspektiv.  Tiltaket evalueres og legges fram for politisk behandling innen juni 

2019. 

3. Framtidig bruk av Landviktun 16 utredes som en del av en samlet boligutredning for 

Helse- og omsorgssektoren 

 

PS 85/15 Orienteringssak: status for boligkontor 2015/1249-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

PS 86/15 Planprogram for kulturminneplan - høringsuttalelser 2015/552-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret fastsetter Planprogram for kulturminneplan datert mai 2015. 

 

PS 87/15 Organisasjonsstrategi for Grimstad kommune 2010/1655-11 
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VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar forslag til Organisasjonsstrategi for Grimstad kommune. 

2. Rådmannen utarbeider handlingsplaner innenfor satsingsområdene. 

3. Kommunestyret ber rådmannen i budsjett for 2016 innarbeide felles kompetansemidler.  

 

PS 88/15 Handlingsplan for livsfase Grimstad kommune - ny behandling 2010/1655-12 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Livsfaseplan med livsfase- og seniortiltak 

for Grimstad kommune. 

2. Kommunestyret ber rådmannen i budsjett for 2016 innarbeide kompetansemidler sikre 

mulighet til faglig fornyelse og utvikling. 

 

PS 89/15 IKT-løsning for kommunestyres medlemmer 2015-19 2015/1210-1 

VEDTAK: 

Nåværende innkjøpsordning videreføres. Utstyret overtas kostnadsfritt når perioden er over 

og dette gjelder også for inneværende periode. 

 

PS 90/15 Trafikkregulering Jørgen Bangsgate 2015/1125-1 

VEDTAK: 

Deler av Jørgen Bangsgate trafikkreguleres enveiskjørt med kjøreretning øst mot Fv 420, 

Pharos vei. Enveisreguleringen gjelder for strekningen fra Vardegaten / Lauvstøveien til rett 

før kryss avkjøring til Arresten parkeringshus og til boligblokk med forretning i Pharos vei 

16.  

 

PS 91/15 Grømheia eller Grømbukt til Groos - gjennomføring etter fullført 

reguleringsplan 2014/2936-21 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber om at midler avsatt i investeringsbudsjettet til ”GSV og andre veitiltak i 

sentrum” brukes til å etablere turstien fra Grømbukt til Groos. 

 

PS 92/15 Detaljregulering for Grømheia (vei), 2.gangsbehandling 2014/2936-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar ikke detaljreguleringsplan for Grømheia (vei) og avslutter 

planarbeidet. 

 

PS 93/15 NY VA-NORM - OFFENTLIG HØRING 2015/1121-1 

VEDTAK: 

VA-norm for Grimstad kommune legges ut til offentlig høring. Frist for høringsuttalelse 

settes til 18.09.15. 

 

PS 94/15 Invitasjon til å søke midler til sykkeltilrettelegging 2015/64-6 

VEDTAK: 

Grimstad kommune søker midler via ordningen: Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i 

kommuner og fylkeskommuner for 2016.  

 

Kommunestyret ber Rådmannen avsette 3 millioner kroner i budsjettet 2016 til 

Lillesandsveien. Fylkeskommunen avsetter 500.000 (Sykkelbymidler), slik at total egenandel 

blir 3,5 millioner. Grimstad kommune søker om 3,5 millioner fra tilskuddsordningen for å 

ferdigstille regulert sykkelfelt og fortau på en side av veien. Bevilgningen forutsetter at 

søknaden innvilges. 

 

PS 95/15 39/121 - Borgåsen 7 - tilbygg - Berit Grefstad 2015/225-3 
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VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 dispensasjon i henhold 

til søknad mottatt 04.02.2015, jfr. pbl § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan). 

Dispensasjonsforholdet gjelder fravik fra regulert byggelinje. 

Tillatelsen til å gå over byggegrensen med 2 meter gis på grunnlag av denne 

reguleringsplanen har små tomter. Fordelen med å gi tillatelse til tiltaket er klart større for 

tiltakshaver enn ulempen som planen er ment å hensynta, noe som også synliggjøres ved at 

det ikke har kommet noen naboklager. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, jfr. § 20-2 bokstav a) 

og § 21-4, tillatelse i henhold til søknaden, mottatt 04.02.2015. Tiltaket gjelder oppføring av 

tilbygg til enebolig i rekke. Tilbygget har et areal på 12,8 m2.  

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.08.2015 
 

PS 96/15 Forslag til detaljregulering for Oddensenteret - 2.gangsbehandling 2012/2842-

69 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Oddensenteret, i medhold av plan- og 

bygningsloven §12-12. 

Kommunestyret vedtar som nytt punkt 4 i § 3.1 Estetikk: "Materialvalg og detaljutforming 

skal være av en kvalitet som hensyntar beliggenheten i Grimstads indre havn og skal 

representere kvaliteten i de fotomontasjer og illustrasjoner som er fremlagt av utbygger." 

 

PS 97/15 2.gangs behandling og sluttbehandling, Politigården, 

detaljregulering 2014/3119-28 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Politigården, datert 04.08.15 med 

tilhørende beskrivelse og bestemmelser, begge 04.08.15. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 31.08.2015 
 

PS 98/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 
PS 99/15 Kommuneplan for Grimstad 2015-2027 2013/57-325 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplan 2015-2027 med bestemmelser datert 

07.08.15 

samt plankart datert 10.08.15 jfr. plan og bygningsloven § 11-15 med følgende endringer: 

§1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr. pbl §11-9, nr.8: 

v) Det skal fastsettes parkeringsdekning konkret i hver enkelt småbåthavn med utgangspunkt i 

§1.13.8 Parkering - båthavner. Nær kollektivakse, eller i områder med god tilgjengelighet på 

sykkel eller til fots kan det fastsettes redusert parkeringsdekning for småbåthavner. Dette vil 

også være aktuelt for båthavner knyttet til bakenforliggende bebyggelse og/eller båthavner i 

Grimstad sentrum. 

Ved behandling av kommunedelplan for Homborsund/Eide skal det vurderes om det legges 

inn en utvidelse av kollektivakse fra Støle til Homborsund. 
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PS 100/15 ANALYSE AV RORE OG NEDBØRSFELTET - 

BESTEMMELSER OG RESTRIKSJONER 2013/1713-46 

VEDTAK: 

1) Følgende tillatelser/begrensninger legges på aktivitet ved Rorevannet: 

a) ”Restriksjonssonen” til Rorevannet følger tidligere fastsatt ”Sikringssone drikkevann” i 

kommuneplan for Grimstad kommune, vedtatt 2011. 

b) Tillatelser og begrensninger for bruk av kajakk/kano i Rorevannet følger av Friluftsloven. 

c) Tillatelser og begrensninger for sport og friluftsliv følger av Friluftsloven. Baser for større 

sport/friluftsarrangementer, må søke godkjenning av Grimstad kommune. 

d) Tillatelser og begrensninger for heste- og hundesport følger av Friluftsloven 

e) Tillatelser og begrensninger for lagring av kjemiske stoffer følger av forurensningsloven 

f) Avfallsplasser/fyllinger innenfor drikkevannskildens sikringssone er ikke tillatt, jfr. 

forurensningsloven 

g) Normal jordbruks- og skogbruksdrift tillates innenfor sikringssonen, med de begrensninger 

som følger av Roreskjønnet og næringens egne lover/forskrifter. 

2) Følgende konkrete tiltak ved Rorevannet gjennomføres: 

a) Rutiner for regelmessig kontroll og ettersyn av Grimstad kommunes avløpsnett innenfor 

drikkevannets sikringssone styrkes og formaliseres. 

b) Det settes opp gjerde i Deidalen til hinder for at forbipasserende ryttere kan bruke stedet 

som badeplass for hester. Byggesøknad for gjerde i Deidalen behandles politisk i Teknisk 

utvalg. 

c) For å redusere bruken av Roresanden som badeplass, etablerer Grimstad kommune i 

forbindelse med bygging av fortau langs FV404 ved Roresanden, hindringer som begrenser 

mulighet for parkering langs veien. 

d) Grimstad kommune vurderer tiltak for å øke attraktiviteten til Syndle som bade- og 

friluftsområde for på denne måten å redusere bading og friluftsliv i og rundt Rorevannet. 

3) Grimstad kommune vil, i samarbeid med Arendal kommune, gjennomføre en utredning 

som vurderer mulighetene for å redusere forurensningen av Nidelva, og den påvirkning 

dette har på drikkevannskilden. I denne sammenheng skal også redusert innstrømning til 

Rorevannet gjennom Bjorsund, utredes. 

 

PS 101/15 Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv- sluttbehandling 

2012/3624-348 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2015-2027 med 

bestemmelser og plankart datert 07.08.15 med følgende endringer: 

1) Hensynssone friluftsliv legges på området ved Hoveneset. 

2) Hensynssone friluftsliv fjernes lengst syd ved Morholtskogen, jfr. innspill nr. 248. 

3) For strekningen Skjeviga - Kjellviga merkes kyststien inntil videre med trase langs sti opp 

til Fv420 på Biesletta (forbi Knutsens hus) og deretter langs Fv420 fram til Repstads 

bilforretning. I reguleringsplan for framtidig båthavn i Skjeviga fastsettes ny trase for 

kyststien og dessuten forbedret adkomst til areal langs sjøkanten sør for båthavnen. 

4) Hensynssonen på eiendom 80/101 i Langestrand fjernes, i overensstemmelse med 

vedtaket i Kommunalplanutvalget 16.04.2015. 

5) Kyststi over gnr. 156, bnr. 8, 9 og 10 (Arnevik i Eide) legges om i tråd med forslag fra 

grunneier Einar Askvik: Fra "Bjørneviken" opp til bilveien via "Bjormyra", og frem til 

den kommunale snuplassen på Arnevik. 

6) Tilrettelegging av turstier i innlandet i Grimstad kommune har tradisjon for å bygge på 

samarbeide med grunneierne. Det vil her være slik at man kan oppnå formålet gjennom 

flere alternative traseer, og kommunestyret ønsker å bygge videre på det eksisterende og 

langvarige samarbeidet med grunneierne. I det nye kommuneplankartet skal det for 

områder som i dag er merket med LNF ikke tegnes inn nye stier – utenom Kyststien – før 
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dette er avtalt med berørte grunneiere. 

7) Traseen for kyststi legges gjennom Fevik Maritime Leirskole. Kyststien kan stenges i 

særskilte tilfeller når kyststien er til åpenbar hinder for undervisningen. Når 

Leirskoleområdet er stengt som følge av dette, kan alternativ trase over Lille Bergen 

benyttes. 

8) Hensynssone landskap tas ut fra Hegdekjær og rundt Tjoreneset til Nørholmen. 

 

PS 102/15 Høring av verneforsalg for Raet Nasjonalpark og 

landskapsvernområdene Hove og Søm i Tvedestrand, Arendal og Grimstad 

kommuner, Aust-Agder 2011/147-3  

VEDTAK: 

Grimstad kommune tar forslaget til verneplan for Raet nasjonalpark og opprettelse av 

landskapsvernområdene Hove og Søm til etterretning. Det er lagt ned mye arbeid i å 

dokumentere verneverdiene og kommunen håper disse opplysningen kan bli tilgjenglig for 

folk flest både gjennom et eget nasjonalparksenter og gjennom digitale medier. 

Kommunen vil peke på at nasjonalparken omfatter noen av kommunens viktigste 

friluftsområder og ber om at muligheten til fortsatt å kunne utvikle disse blir grundig 

behandlet i arbeidet med forvaltningsplanen. Det er særlig viktig at noen utvalgte områder blir 

tilrettlagt for universell bruk. Dette gjelder også for skjærgården der kommunen allerede før 

arbeidet med nasjonalparken ble startet, hadde søkt om midler for å legge tilrett for personer 

med funksjonshemninger på Indre Valøya. For Grimstad kommune vil det også være viktig at 

en kyststi kan etableres innenfor verneområdet. 

 
PS 103/15 Forslag til Planprogram for Areal- og transportplan - 

høringsuttalelse 2012/1577-8 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til forslag til planprogram for Regional areal- og transportplan for 

Arendalsregionen med følgende tillegg: 

 Grimstad kommune ber om at det legges enda mer vekt på tilrettelegging for 

kollektivtrafikk, gange og sykkel. Det inkluderer tilrettelegging for bil- og 

sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. 

 Trafikkutfordringen ved Statoil krysset E18 må vurderes. Det må også vurderes den 

økte belastningen på de lokale veiene som blir brukt som avlastning for E18. 

Lokalveien fra Fjære til Kryssen er ikke dimensjonert for å avlaste E18. Veien har 

ikke g/s-vei og har flere uoversiktlige strekninger. 

 Det skal også vurderes om shuttlebusser til nærområder, eksempelvis Dømmesmoen, 

kan virke positivt. 

 
PS 104/15 Normal for utomhusanlegg - sluttbehandling 2014/2850-8 

VEDTAK:  
Kommunestyret vedtar ”Normal for utomhusanlegg i Grimstad kommune”, datert 10.08.2015, 

slik den foreligger, med følgende tillegg: 

Dersom store trær og trær av kulturhistorisk verdi må felles, skal de som hovedregel erstattes 

med nye trær. 
 

PS 105/15 Kommunedelplan for skolene 2015 - 2027 Forslag til endelig plan 

etter høringsfrist 24. juli 2015 2014/147-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til kommunedelplan 2015-2027 for skolene i Grimstad. 

 
PS 106/15 Kommunedelplan for kultur 2015-2027 2013/870-28 

VEDTAK: 
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Kommunestyret vedtar Kommunedelplan for kultur – Opplevelser for livet - 2015-2027 med 

de endringer som er foreslått. 

 
PS 107/15 Gjenstående tilstandsrapporter av kommunale bygg 2014/2590-4 

VEDTAK: 
Fremlagte tilstandsrapporter av kommunale bygg tas til orientering. 

 
PS 108/15 Ny idrettshall ved Landvik skole - forholdet til lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser 2015/1072-10 

VEDTAK: 

a) Grimstad kommune gjennomfører en funksjonsbasert konkurranse for bygging av ny hall 

der også drifts- og vedlikeholdsoppgavene inkluderes i konkurransen. 

b) Rådmannen innarbeider leiekostnadene for ny idrettshall i budsjett 2016 og 

handlingsprogram 2016-2019. 

 
PS 109/15 Arbeid med frivillighet i Grimstad kommune 2013/3236-7 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 
PS 110/15 2. gangs behandling av Detaljreguleringsplan for deler av Campus 

Grimstad 2015/430-20 

VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 m.fl. vedtar Kommunestyret 

detaljreguleringsplan for del av Campus Grimstad: Utvidelse Labareal, sist revidert og datert 

07.08.2015 med følgende endringer/tilføyelser; 

Reguleringsbestemmelse §2.06 (får følgende tillegg); 

Nye bygg i T1 og T2 skal tilrettelegges og dimensjoneres for ”Grønne tak”. Minst 30% 

av takflatene skal etableres som ”grønne tak”. 

Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse må revideres i henhold til vedtak før det kan 

kunngjøres. 

 
PS 111/15 Forslag til detaljreguleringsplan for del av Trolldalen. 2.gangs 

behandling. 2013/115-25 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan 

for del av Trolldalen, med bestemmelser og planbeskrivelse, datert 04.06.2015. 

 
PS 112/15 200/390 - Batteriveien 13 - Riving av påstående bygg - nybygg - 

Kjell Olav Stakkeland og Lilly Stakkeland Tønnevold 2012/1691-182 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a),e) og k), jfr. § 21-

4 

rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt den 02.04.13 og ettersendt 

tilleggsdokumentasjon. 

Søknaden omfatter riving av eksist. bolighus(b.nr. 16673817) og garasje (b.nr.16673825), 

samt oppføring av ny enebolig med kjeller og to overliggende etasjer. I tillegg søkes det om 

støttemur mot vei og støttemurer/terrengfyllinger på tomtas vestside. Det vises for øvrig til 

søknadens vedlagte redegjørelser tegninger, situasjonsplan og søknad om ansvarsrett. 

Søknadspliktig terrengfylling, under påhvilende platt, i grensen/grenseområdet mot 

eiendommen Batteriveien 11, krever søknad om dispensasjon eller samtykke fra nabo, før den 

kan behandles.  

Vilkår: 
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Høydeplasseringen definert på mottatte snitt som overkant gulv i 1. etg., og angitt med kote + 

20.3 m.o.h. +/- 0.1 meter, godkjennes som maks høyde. Videre gjelder at krav til regulert 

gesimshøyde i h.t. reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.19, skal være oppfylt. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, jfr. § 12-4 rettsvirkning av 

reguleringsplan, flg. dispensasjoner: 

- Dispensasjon fra regulert byggelinje mot vei i h.t. avstandsbestemmelsen i veglovens § 2, på 

15 meter, når ikke annet er bestemt i plan. 

- Dispensasjon fra krav om regulering/bebyggelsesplan(nå detaljregulering) i bestemmelsene 

til kommunedelplanens §5 og reguleringsplanens pkt. 3.9. 

- Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.20 og 3.21 som krever saltak og 

takvinkel på mlm. 35 og 45 grader. 

- Dispensasjon fra regulert fra regulert U-grad på 40 % i h.t angivelse på plankart samt 

reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.14. 

Ny avkjørsel: 

Kommunestyret gir i medhold av vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 og § 40 tillatelse til ny 

avkjørsel i Batteriveien 13, som vist på situasjonsplanen. Det er et vilkår at avkjørselen 

anleggesutenom den kommunale veiens linjeføring, samt at dennes stigningsforhold, siktsoner 

og overvannsikring mot eget bygg, er ivaretatt i samsvar med gjeldende normer. Det er et 

vilkår at fjerning av fjell i frisiktsonen mot offentlig vei skal skje på egen grunn. Vilkår for i 

gangsettingstillatelse, jfr pbl. og angivelsene nedenfor. Som vilkår for tillatelsen settes at 

gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

 
PS 113/15 200/1758 - Solhøgda 14 - Behandling av klage på avvising av klage - 

påbygg - Susan Bjervig 2014/1428-25 

VEDTAK: 

Klage på avvisningsvedtak tas ikke til følge. Kommunens vedtak av 7.5.2015 (sak 284/15) om 

avvising av klage opprettsholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for videre 

behandling. 

 
PS 114/15 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Grimstad 

kommune, Aust-Agder 2010/2844-5 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

 
PS 115/15 Endret selskapsavtale for Arendal Revisjonsdistrikt IKS 2010/545- 

57 

VEDTAK: 

Grimstad kommune godkjenner forslag til endret selskapsavtale for Arendal Revisjonsdistrikt 

IKS, fremtidig Aust-Agder Revisjon IKS, gjeldende fra og med 1.1.2016. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 19.10.2015 
 

PS 116/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

PS 117/15 2. tertialrapport 2015 2015/1331-3 

VEDTAK: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 
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Budsjettjusteringer drift 

Utgiftsendringer: 

Pensjonskostnader          -4 664 000 

Avdrag på lån          +1 084 000 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i Hjemmetjenesten         +140 000 

Støttekontakter i boveiledertjenesten          +440 000 

Omsorgslønn i boveiledertjenesten           +550 000 

Nye tiltak boveiledertjenesten 2015       +1 255 000 

Beboer i institusjon på Feviktun           +165 000 

Skoleadministrativt system for kvalifiseringstjenesten        +180 000 

Kompensasjon for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagene     +850 000 

Sum utgiftsendring               0  

 

Budsjettjusteringer investering 

Endringer i investeringsprogram  

Egenkapitalinnskudd KLP (882001)            -645 000 

Egenkapitalinnskudd KLP sykepl (882002)          +474 000 

Feviktun, nødaggregat (6901403)         -1 300 000 

Landvik skole, rehabilitering/nybygg eldste del         +400 000 

Langemyr skole, basseng (697221)         -3 600 000  

Ibsenhuset, antikvarisk rehabilitering (6901405)         +219 000  

Myrsvingen, flyktningebolig (6901407)        -4 705 000 

Enøk-investeringer (6901211)         -2 198 000 

GSV og andre veitiltak sentrum (6851203)        -2 350 000 

Bygningsmessige tilpasninger for brukere (6901312)           -50 000 

Parkeringsplasser, Fjære kirke del 2 (6851202)          -505 000 

Flisfyringsanlegg, Levermyr (6901414)        -2 750 000 

Grunnvarmeanlegg, Landvik (6901415)        -5 470 000 

Reanskaffelse biler (8701501)            -200 000 

Boliger til psykiatri (6901304)         -5 900 000 

Bolig til 1 bruker (6901501)             -305 000 

Småhus - ”Fra bostedsløs til sjef i egen bolig” (6901502)      -3 820 000 

Boliger til bostedsløse, My box (6901404)       +2 899 000 

Trygghetsalarmer (8701502)              -135 000 

Nytt bibliotek (6901504)        -42 400 000 

Tribune Levermyr (633101)         +5 238 000  

Ny sentrumsbarnehage (6901505)         -4 700 000 

Bygg og eiendomstjenesten, 1 lift (6901506)          -405 000 

Brannvesenet, utskifting av kombinertbiler (6851550)        +468 000 

 

Brannstasjon, eksosavsug (6851551)            -135 000 

Ladestasjoner til elbiler (6851506)            -675 000 

Rådhuset, ombygging 1. etg (6901508)           -450 000 

Terje Vigen brygge (6851502)         -1 050 000 

Myråsen, busstopp (6851503)            -200 000 

Parkering i fjell (68561)        -13 896 000 

Avløp, Prestegårdsskogen (6801422)          +787 000 

Vann, Egra, ny hovedfordelingskum (6801303)       -1 100 000 

Vann, Diverse mindre anlegg (6801302)           -200 000 

Vann og avløp, Morholt-Molland-gleden (6801306)     +2 250 000 

Vann, Osterkilen vannledning (6801401)       +1 352 000 

Vann, Egra - Killegård sanering asbestsementledning (6801502)     -3 000 000 
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Vann, Hesnes fellesføring VA (6801503)        -3 500 000 

Vann, Lia-Esketveit sammenkopling vannledning (6801504)     -2 000 000 

Ulenes, fellesføring, høyspent, vann, avløp (BE13TU) (6801310)       +141 000 

Renovasjon, nedgravde beholdere (6801340/6801440)      -1 100 000 

Ny - Kokegryte til kjøkkene - "havari"          +300 000 

Sum endret investering        -94 216 000 

    

Endringer av finansiering  

Lånemidler inkl mva-kompensasjon       -85 225 000  

Lånemidler, VAR Vann          -6 057 000 

Lånemidler, VAR Avløp            +787 000  

Lånemidler, VAR Renovasjon         -1 100 000 

Tilskudd, Bolig til 1 bruker (6901501)           -500 000 

Tilskudd, Flisfyringsanlegg, Levermyr (6901414)       -1 200 000 

Tilskudd, Grunnvarmeanlegg, Landvik (6901415)       -1 000 000 

Tilskudd, Jerv, Tribune Levermyr (633101)          +250 000 

Bruk av ubundet investeringsfond, Ek.innskudd KLP         -171 000 

Sum endret finansiering        -94 216 000 

 

 

PS 118/15 Søknad om å slippe rekkefølgekrav - B/A-3 Campus Grimstad - Sørild 

friidrettsklubb 2015/1968-5 

VEDTAK: 

 

1. Rekkefølgebestemmelse § 8.2.2 

Kommunestyret gir dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen § 8.2.2 om 

utbyggingsavtale for hele området da rekkefølgekravene også følger av planbestemmelser 

og rammetillatelse til det enkelte området.  

2. Rekkefølgebestemmelse §8.3.5 

Kommunestyret gir dispensasjon til rekkefølgebestemmelse § 8.3.5 forutsatt at det 

foreligger en avtale som fastsetter fylkeskommunens forpliktelser om overtakelse av 

ansvar for bestemmelse 8.3.5.   

3. Grimstad kommune står fast ved at rekkefølgekrav fastsatt i områdeplanen for Campus 

Grimstad skal gjennomføres. Dette er nødvendig for å sikre at investorer som får 

anledning til å bygge i planområdet bidrar til infrastruktur og felles funksjoner.  Campus 

Grimstad Arena er et regionalt idrettsprosjekt i regi av et idrettslag.  Grimstad kommune 

er av denne grunn villig til å overta den tredjedelen av rekkefølgekravet for BA3 i § 8.2.3 

(opparbeidelse av park) som er en forpliktelse for friidrettshallen. Beløpet innarbeides i 

handlingsplanen for 2016-19 og regnes som økt støtte til Campus Grimstad Arena.  

 

PS 119/15 Kommunedelplan for barnehage 2015-2027 2013/1528-22 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Kommunedelplan for barnehage – God start på livslang læring - 

2015-2027 med de endringer som er foreslått. 

 

PS 120/15 Tilbakemelding om fylkesmannens tilsyn med Holviga skole 2014/1623-13 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar fylkesmannens konklusjoner til etterretning. 

 

PS 121/15 Landvik skole - plassering midlertidig skole 2015/2144-1 

VEDTAK: 
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1) Kommunestyret vedtar at midlertidige lokaler for Landvik skole leies i de gamle 

lokalene til HiA i Grooseveien 36. 

2) Kostnadene innarbeides i budsjett 2016 og 2017 i.h.t kommunestyrets vedtak i sak 

46/2015. 

 

PS 122/15 Landvik grunnvarmeanlegg 2015/2145-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at prosjektet grunnvarmeanlegg Landvik ikke gjennomføres. 

Prosjektet avsluttes med de kostnadene som er påløpt til prøveboring og prosjektering. 

 

PS 123/15 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Grimstad kommune, 

Aust-Agder 2010/2844-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte ”Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for 

Grimstad kommune, Aust-Agder”. 

 

PS 124/15 Orienteringssak - flyktninger i Grimstad 2011/518-28 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar informasjonen til orientering. 

 

PS 125/15 Kommunedelplan for flyktningområdet 2015 - 2027 "En ny hverdag gjennom 

mestring og integrering" 2014/632-19 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Kommunedelplan for flyktningområdet – En ny hverdag gjennom 

mestring og integrering - 2015-2027 med de endringer som er foreslått. 

 

PS 126/15 Arbeid med frivillighet i Grimstad kommune 2013/3236-7 

VEDTAK: 

For å ivareta arbeidet i 9te9 benyttes ledige lønnsmidler for perioden 15.9.2015 til 

31.12.2015. 

Rådmannen kommer tilbake med et mer gjennomarbeidet forslag til hvordan samspillet med 

frivillige kan organiseres. 

 

PS 127/15 Sak om statlig finansiering av omsorgstjenestene 2015/2247-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommune ønsker ikke å søke om å bli forsøkskommune for statlig finansiering av 

omsorgstjenester. 

 

PS 128/15 Ombygging Rosselands hus 2015/2028-1 

VEDTAK: 

Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og starte ombyggingen av «Rosselands hus». 

Rådmannen bes komme tilbake til investeringsramme og finansiering i budsjett 2016. 

 

PS 129/15 FUSJON AV SELSKAPENE AVIGO AS OG BIVA AS 2015/2158-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre støtter «Plan for fusjon av selskapene Avigo AS og Biva AS», datert 

24.9.2015.  Kommunestyret forutsetter at bedriften fortsetter med lokaler i alle 

eierkommunene.  

 

 

 


