Kommunestyrevedtak 2017
SAKSNR
14/17

SAK
17/14 Agder Renovasjon IKS - Haavind rapporten

ANSVAR
TMNS

VEDTATT
FRIST
16.02.2017

STATUS

MERKNAD

Formannskapet ber om at kommunestyrets vedtak fra 2013 sak 108/13 følges opp
91/17

17/91 Søknad om støtte til Gründerhus i Grimstad
PNT
1. Grimstad kommune støtter Co:Hub med 160 000 kroner for 2017-2018.
2. Bevilgningen kan utbetales når selskapet er etablert. Senest mars 2019 skal det
oversendes en kortfattet rapport om etableringen av tiltaket, samt et regnskap
3. Bevilgningen gis som bagatellmessig støtte.
4. Beløpet bevilges fra midler satt av til fond, næringspolitiske tiltak,
Formannskapets disposisjon (disponering av mindreforbruk 2016, sak 17/62).

30.11.2017

08.03.2018

Selskapet ble etablert 20.11.2017, se evt Cohub AS 920143830 - Grimstad
Regnskap oversendt 2.5.2019, se 17/7436-6
Rapport oversendt 2.5.2019, se 17/7436-8

16/17

17/16 Vesterled 150, 5/33 og 5/174 - Prinsippavklaring om oppstart
av planarbeid
Teknisk utvalg er positive til at det startes opp arbeid med detaljregulering for
etablering av boligbebyggelse på eiendommene 5/33. Det bes om at en
reguleringsplan også omfatter naboeiendommen slik at det totale området blir
større. Verdien som jordbruksareal anses som liten, og en omregulering vil anses

HSH

17.01.2017

Oppstartsmøte er avholdt. Berøres av båndleggingssone E18

Teknisk Utvalg påpeker at avstandskravene til E-18 og Fylkesvei 420 må
overholdes i planarbeidet. Eventuelt en redusert avstandsgrense mot Fylkesveien

36/17

17/36 Detaljregulering for Lunden sandtak - fastsettelse av
Planprogram
Teknisk utvalg fastsetter forslag til planprogram for detaljregulering for Lunden
sandtak.
Framdriftsplanen må revideres i dialog med tiltakshaver og Grimstad kommune før
planprosessen fortsetter.

HSH

19.02.2017

Erstattet av nyere vedtak. Reguleringsplan vedtatt 27.05.19.
Kan utgå av listen

50/17

17/50 Detaljregulering av delområde B/A1 i Områdeplan for Campus
Grimstad - 1. gangs behandling
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10, vedtar Teknisk Utvalg å legge
forslag til Detaljregulering av B/A-1, ut på offentlig ettersyn, med følgende
endringer;
2. Før offentlig ettersyn må det tas inn reguleringsbestemmelser som stiller krav til:

HSH

09.05.2017

Reguleringsplan vedtatt 10.12.19. Kan tas ut av listen

HSH

07.06.2017

Fylkesmannen opprettholdt kommuinens vedtak i brev av
23.11.18. Saken kan tas ut av listen.

a) Områdeplanens rekkefølgekrav (§8.2.4) om regulering av (universitets)Parken.
b) Utnyttelse mellom 80 – 100 boenheter.
c) At overvann kan overføres fra o_VS til et større felles fordrøyningsmagasin/åpent
vannspeil for hele parken.
d) Opparbeidelse av estetisk viktige grøntsoner jamfør 3D visualisering. Dette
gjelder blant annet arealer mellom veg og p-kjellere og skjæringer bak lavblokkene.

75/17

e) Tilkopling til /fjernvarme.
f) Nedgravde avfallsanlegg.
g) Etablering av lekeplass for område BK_1.
h) Estetiske tilpasninger av høye og/eller større sammenhengende betongfasader
o Betongfasader med sammenhengende flater større enn 10m² eller med høyde
over 1,5 meter skal tildekkes med vegetasjon, forblendes eller flaten brytes
opp ved bruk av andre materialer
o Skjæringer med høyde over 2,0 meter må tildekkes med vegetasjon eller kles
med naturstein slik at den synlige skjæringsflaten ikke er høyere enn 1,5
meter
3. Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen
legge fram forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2 og B/A-1. Avtalen
skal fastsette og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av
universitetsparken. Avtalen skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret
før detaljreguleringsplanen sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten
17/75 31/64 - Sandumveien 70 - Utsatt klagesak - Tennisbane Hanne Madsen
Saken utsettes. Teknisk Utvalg ber rådmannen redegjøre for
- tiltak utført på eiendommen i forbindelse med etablering av avløpsanlegget
- vilkår for konsesjonsvedtak for tilleggsareal

75/17

HSH

07.06.2017

Fylkesmannen opprettholdt kommuinens vedtak i brev av
23.11.18. Saken kan tas ut av listen.

17/91 Reservevann - Intensjonsavtale med Arendal, Lillesand og
Kristiansand kommuner
Rådmannen bes fortsette samtaler med Arendal, Lillesand og Kristiansand
kommuner med mål om å kommer frem til en intensjonsavtale om samarbeid om
reservevannsforsyning. Forslag til intensjonsavtale legges frem for politisk

HSH

04.07.2017

Erstattet av nyere vedtak hvor rådmannen gis fullmakt til å
utrede mulig felles reservevannforsyning. Kan tas ut av listen

17/92 Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest 1.gangsbehandling
1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til
detaljregulering for Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn med følgende
endringer:

HSH

04.07.2017

Avtale mellom partene, jfr. pkt 3 er under forhandling.
Reguleringsplan avventer avklaring av adkomstvei til ny
svømmehall.

SMD

07.06.2017

Sak ble lagt fram for oppvekst- og utdanningsutvalget i møte
17. oktober.

- allmennhetens interesser i det aktuelle område
- eventuell avtale med Drottningborg om allmenn bruk
Saksutredningen bør inneholde faktaopplysning om at saken er anmeldt, men dette
skal ikke være en del av vurderingsgrunnlaget.
91/17

a) Ny bestemmelse punkt 2.9: Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes
fjernvarme.
b) I bestemmelsene punkt 3.8 gjøres det følgende tillegg i siste avsnitt:
Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er mulig
gitt brannvesenets belastningskrav.
c) Ny bestemmelse punkt 5.8: Området o_GP1 kan benyttet til fordrøyning av
overvann inntil permanent fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til parken.
d) Ny bestemmelse punkt 7.16: Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3 skal
være anlagt før første bolig i område B1 tas i bruk.
2. I løpet av høringsperioden skal følgende vurderes:
a) Det skal vurderes om det er tilstrekkelig med arealer for snøopplag i tilknyttning til
friidrettshallen (I1), spesielt i område a_ST1.
b) Det vurderes om det er mulig å etablere enkle turveier fra f_SV7 til o_GS5.1 og
fra f_Gt1/f_L3 til o_GS5.2.
c) Det vurderes om det er hensiktsmessig å flytte fotgjengerovergangen over Terje
Løvås vei som er nord for o_SF1 til syd for o_SF1 med tanke på naturlig
fotgjengertrafikk mot Holviga.
Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen legge
fram forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2, B/A-1 og B/A-3. Avtalen
skal fastsette og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av
universitetsparken. Avtalen skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret
før detaljreguleringsplanen sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten

Oppvekst- og utdanningsutvalget
Eventuelt:
Spesialundervisning:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en sak om spesialundervisning i
Grimstadskolene. Saken må gjøre rede for utviklingen over tid m.h.t antall elever
med vedtak og forholdet mellom undervisningstimer til ordinær undervisning og til
spesialundervisning. Forskjeller mellom skolene m.h.t ressurser til
Langemyr skole:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en sak om organisasjonsform og eierskap
til Langemyr skole. Er dagens organisering hensiktsmessig? Bør det tas initiativ
Skoleskyss:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en orienteringssak om skoleskyss som
bl.a. bør inneholde kriterier for skoleskyss, særlig farlig skolevei, organisering av
skoleskyss og sammenligning med andre kommuner m.h.t antall elever med skyss.

Kommer som en del av omstilling/endring 2019.
Orienteringssak ble lagt fram for oppvekst- og
utdanningsutvalget i møte

15. august 2017.

Kommunestyrevedtak 2018
SAKSNR

SAK

ANSVAR

VEDTATT

FRIST

STATUS

MERKNAD

Formannskapet
Rutine for lukking av møter og dokumentasjon av muntlig informasjon
feb.18 Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen legge fram forslag til revidert reglement for politiske
organ i kommunestyrets februarmøte slik at signalene fra drøftingen i formannskapsmøtet kan innarbeides.

TMNS

18.01.2018

feb.18

Må sjekke status

Arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av rutiner for framtidige budsjettprosesser
1. Formannskapet velger følgende politikere til å delta i en politisk / administrativ
arbeidsgruppe:
- Formannskapets faste medlemmer.
2. Formannskapet tar til etterretning at rådmannen har valgt følgende administrative
roller til arbeidsgruppen:
- rådmann/ kommunalsjef (prosjekteier)
- enhetsleder HO

okt.18

- ansvarlige budsjett 2018
- økonomisjef
- tillitsvalgte

TMNS

07.05.2018

3. Arbeidsgruppen skal utarbeide rutiner for politisk og administrativt samarbeid for
framtidige budsjett og handlingsprogram samt hvordan tillitsvalgte involveres i
arbeidet.
4. Rutinene skal være førende for utarbeidelse av budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022.
5. Arbeidet startes opp umiddelbart og avsluttes 28. mars. Rutinene behandles i
formannskapet den 26. april og i kommunestyret den 7. mai.
1.
Økonomisjef er prosjektleder og rådmann prosjekteier.

Avklaring vedrørende småbåtplasser langs vestsiden av
20/18

Torskeholmen (mot Fiskernes Salgslag)
Wireplasser på Torskeholmen vest reetableres ikke i forbindelse med bygging av Byhaven.

HSH

15.02.2018

HSH

07.06.2018

HSH

16.01.2018

HSH

20.03.2018

Egen sak ikke fremmet

HSH

24.04.2018

Erstattet av nyere vedtak, kan tas ut av listen.

HSH

05.06.2018

Erstattet av nyere vedtak, kan tas ut av listen.

HSH

11.09.2018

Erstattet av nyere vetak, kan tas ut av listen.

Wireplassene kan eventuelt etableres på et senere tidspunkt dersom bruken av området legger til rette for det.
Det etableres flere plasser for dagsbesøkende i dette området.
18/60 Alternativ plassering av avfallstasjon i Vossgate
Avfallsstasjonen som er planlagt i Vossgate 12 flyttes til Vossgate 8, hvis grunnerverv går i orden.
Alle nedgravde avfallsanlegg i sentrum bygges med best mulige løsninger. Eventuelt manglende totalbudsjett for
den/de siste avfallsstasjon(er) fremmes som egen sak.

Byggesak vedtatt 07.06.19, saken kan tas ut av listen.

Teknisk utvalg

47/18

Orienteringssak - Gang/sykkelvei og vann/avløp langs
Homborsundveien
Teknisk utvalg ber om at Rådmannen arbeider videre med å gjennomføre gang/sykkelvei og vann/avløp langs
Homborsundveien. Det bes om at det tas kontakt med fylkeskommunen og Statens veivesen om medfinasiering
av deler av strekningen. Saken fremmes nytt for behandling i kommunestyret den 7. mai 2018.
Eventuelt
Helge Godtfredsen, Krf, tok opp spørsmål om; retningslinjer for kjøp/salg av fellesgarasjer som står på kommunal
grunn i Østerhus området/kommunen.
Administrasjonen bes legge frem en sak på dette.

apr.18

Erstattes av senere vedtak. Saken følges opp gjennom
regiuleringsarbeidet. Denne saken kan tas ut av listen.

18/105 Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med
kommunalt vedlikehold
Teknisk utvalg anbefaler kommunestyret å sette av nødvendige midler til vedlikehold av
veier. Det anbefales at det snarest gjennomføres vedlikehold etter følgende prioriteringsliste:
105/18

130/18

166/18

1. Sundsveien, Rønnes
2. Inntjoreveien
3. Killegårdsveien/Øde Ugland
Rådmannen bes avklare om det er nødvendig med regulering av Killegårdsveien. Dette legges fram for Teknisk
utvalg.
18/130 Nytt avløpsrenseanlegg – lokalisering
1. Kommunestyret ber Rådmannen gå i gang med omregulering av del av friområde i Østerhus for plassering av
nytt renseanlegg.
2. Plan for finansiering av nytt renseanlegg fremmes i forbindelse med kommunens ordinære budsjettarbeid.
3. Rådmannen bes starte detaljplanlegging av nytt renseanlegg så snart det er endelig avklart om Smaken av
Grimstad beholder sitt lokale renseanlegg.
18/166 Forslag til detaljregulering for Blom-Bakke brygge - 1.gangsbehandling
Teknisk Utvalg er positiv til planer i området, men ønsker en bearbeidelse og utvidelse av planen. Teknisk utvalg
mener at det ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til eksisterende bebyggelse.
Teknisk utvalg vil peke på følgende momenter i det videre arbeidet:
- Hele næringsområdet i eksisterende reguleringsplan (N1-3) bør inngå i ny reguleringsplan for transformasjon til
nye boliger
- Det må tas større hensyn til allmennheten i planen og pollen i området må være offentlig.
- Høydene må vurderes på nytt.

166/18

HSH

11.09.2018

Erstattet av nyere vetak, kan tas ut av listen.

HSH

11.09.2018

Erstattet av nyere vedtak, kan tas ut av listen.

HSH

16.10.2018

Erstattet av nnyere vedtak, kan tas ut av listen.

16.10.2018

Vedtaket er vurdert i kommunepllanrulleringen, kan tas ut av
listen.

16.10.2018

Vedtaket er nå stadfestet av fylkesmannen og det arbeides
med gjennomføring av byggearbeidet. Kan tas ut av listen.

HSH

27.11.2018

Erstattet av nyere vedtak, kan tas ut av listen.

SMD

16.01.2018

Oppvekst- og utdanningsutvalget behandlet sak om
seksualundervisning i skole i møte 24. april 2018.

- Siktlinjer må ivaretas
- Estetisk veileder må legges til grunn for bebyggelsen.
18/179 8/315 - Bergemoveien 42 - Vurdering av tiltak - Byggevareforretning - Igland Bergemoveien 42 AS
179/18

183/18

Teknisk Utvalg er positive til tiltaket og en utvikling av Bergemoen som handelsområde. Teknisk Utvalg anbefaler
at tiltaket spilles inn som forslag til justering av kommuneplanen.
18/183 Detaljregulering for Blom-Bakke brygge - Prinsippavklaring om videre planarbeid
Teknisk utvalg vedtar at planarbeidet med Blom-Bakke brygge kan fortsette uten krav om felles plansamarbeid.
Følgende punkter bes arbeidet med før saken fremmes til ny 1.gangsbehandling:
Det må tas større hensyn til allmennheten i planen og pollen i området må være offentlig.
Høydene må vurderes på nytt.
Siktlinjer må ivaretas
Estetisk veileder må legges til grunn for bebyggelsen.
18/187 3/191 - Landgraffs vei 22 - Saksframstilling klagesak - tomannsboliger - Karl André Bruun

187/18

191/18

Oversendelsesforslag
HSH
Teknisk utvalg ber administrasjonen fremme en sak for kommunestyret hvor man tar stilling til om det kan
utarbeides en fortettningsstrategi for Groosåsen-området (slik som det er vedtatt for Lauvstø-området).
18/191 200/188 - Levermyr stadion - Ny behandling - Lysanlegg - Grimstad kommune
Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1 bokstav a) og § 21-4,
rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å oppføre lysmaster på Ugland
Stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av garasjebygg med et bebygd areal på ca. 80m2. Det vises
for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, fotomontasjer, utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring
om ansvarsrett.
Teknisk utvalg gir tillatelse til plassering vist i situasjonskart mottatt 27.09.2018, iht. pbl § 29-4 tredje ledd bokstav HSH
a). Det foreligger samtykke fra tilstøtende eiendommer, for plassering av lysmast i syd-østre hjørnet av stadion. Det
vises til vurderingen under.
Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor.
Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt.

205/18

Teknisk utvalg ber rådmannen utarbeide retningslinjer for bruken av anlegget.
18/205 Kallandsheia B4 og B5 – Orienteringssak
Teknisk utvalg tar Rådmannens orientering vedrørende byggesaksprosessen på Kallandsheia B4 og B5 til
etterretning.
Teknisk utvalg forutsetter at klagesaken blir behandlet av administrasjonen, klagen blir forelagt teknisk utvalg
dersom det er grunnlag for det. Teknisk utvalg orienteres om utfallet av klagebehandlingen.
Administrasjonen bes vurdere hvorvidt Tek 10 er fulgt, og om det er grunnlag for å trekke ferdigattesten tilbake.
Teknisk utvalg bes holdt orientert om saken.
Oppvekst- og utdanningsutvalget
Eventuelt:
Seksualundervisning i grunnskolen:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en orientering om seksualundervisningen i
grunnskolen i Grimstad. Saken skal inneholde både omfanget og innholdet i
undervisningen.

Sak om SFO i skolenes ferier ble behandlet i oppvekst- og
utdanningsutvalget 24. april og vil bli behandlet endelig i
kommunestyrets møte 26. mai 2018.

Eventuelt:
SFO i skoleferiene:
Line Ostad (H) foreslo at administrasjonen laget en sak om SFO i skolenes ferier.

01.05.2018

Saken må også inkludere barn i familier med lav inntekt og legges fram for
oppvekst- og utdanningsutvalget innen 1. mai 2018. Utvalget var enig i forslaget.
Rammeplan for SFO:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om å få laget en ny
rammeplan for SFO ettersom den tidligere rammeplanen for SFO gikk ut i 2011.
Utdanningsforbundet og Kommunalt foreldreutvalg involveres i prosessen. Saken

Saken skal til behandling i juni 2019.

SMD

13.02.2018

SMD

13.02.2018

01.06.2018

legges frem for oppvekst- og utdanningsutvalget innen 1. juni. Utvalget var enig i
forslaget.
Svømmeopplæring:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- utdanningsutvalget ber om en sak om
svømmeopplæring i Grimstad kommune. Saken skal inneholde informasjon om
omfanget av svømmeundervisning på de forskjellige skolene, resultatene av
kartleggingsprøvene i svømming og muligheter for å samarbeide med frivillige
organisasjoner for å styrke svømmeopplæringen. Utvalget var enig i forslaget.
18/5 Videreutdanning for lærere skoleåret 2018/2019
1) 20 lærere gjennomfører videreutdanning med statlig og kommunal støtte
skoleåret 2018-2019.
2) Av disse prioriteres 10 lærere til det regionale videreutdanningstilbudet i faget
engelsk.
3) Søknader om videreutdanning behandles av administrativ skoleeier ifølge

mai.18

foreslått prioritering.
4) Permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen innvilges for lærere med

Oppfølgingssak ble behandlet av oppvekst- og
utdanningsutvalget i møte 25. mai 2018.

mai.18

vikarordning og deltakere på rektorskolen i henhold til personalhåndbokas
regler.
5) Søknad om permisjon i forbindelse med studier og eksamen innvilges og

SMD

Oppfølgingssak ble behandlet av oppvekst- og
utdanningsutvalget i møte 25. mai 2018.

13.02.2018

administreres av rektor på den enkelte skole.
6) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om å få en oppfølgingssak om etter- og
videreutdanning av lærere med informasjon om hvor mange som søkte på
EVU, hvilke fag de søkte om, hvor mange som fikk tilbud om EVU og i hvilke
fag, og hvordan dette påvirker antallet
Sak om velkomstklasser ble behandlet av oppvekst- og
utdanningsutvalget i møte 25. mai 2018.

Eventuelt:
Velkomstklasser:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en egen sak
hvor man vurderer ordningen med velkomstklasser i Grimstad kommune og
om det er en hensiktsmessig organisering av særskilt norskopplæring.
Utvalget var enig i forslaget.

SMD

20.03.2018
Saken ble lagt fram for oppvekst- og utdanningsutvalget
høsten 2018.

Morsmålsundervisning:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en egen sak
om morsmålsundervisning. Saken skal inneholde informasjon om hvordan
andre kommuner tilbyr morsmålsundervisning og hvorvidt man kan benytte
teknologiske hjelpemidler og fjernundervisning for å gi elever som har behov
for det tilbud om morsmålsundervisning. Utvalget var enig i forslaget.
Beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø - medlemmer i
beredskapsteamet
1) Beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø etableres med følgende faste
medlemmer:
- leder av PP tjenesten (koordinator for beredskapsteamet)
- oppvekstsjef/skolesjef
des.18

- kommunepsykolog
- ledende helsesøster/avdelingsleder helsesøster- og jordmortjenesten

SMD

20.03.2018

Ressursteamet ble operativt tidlig høst 2018. Evaluering
høsten 2019.

SMD

24.04.2018 Høst 2018

Kfr. sak til kommunestyret 18. juni 2018 om ny lærernorm.

- kommunejurist
2) Rådmannen kan ved behov styrke beredskapsteamet med flere faste eller
midlertidige medlemmer.
3) Ordningen med beredskapsteam mot mobbing evalueres etter ett år. I
evalueringen vurderer man sammensetningen, arbeidsmetoder og hvorvidt
man skal inkludere barnehagene i ordningen med beredskapsteam.
Årsmelding 2017
14/18

15/18

20/18

1) Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtar årsmelding 2017 for de deler av
virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde.
2) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en gjennomgang av finansieringsmodellen for skolene i Grimstad.
Saken legges frem for utvalget i løpet av høsten 2018.
Seksualundervisning i skolen
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til orientering.
2) Rådmannen bes undersøke muligheten for samarbeid med Universitetet i Agder og sexologi-studiet knyttet til
seksualundervisningen på skolene i Grimstad.
3) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen utarbeide en plan for at ansatte i skolen får økt sin
kompetanse på området.
Oppfølgingssak vedr. videreutdanning for lærere 2018/2019
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til etterretning.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det innhentes informasjon fra skolene om hvor mange som oppfyller
eller ikke oppfyller de nye kompetansekravene for lærere. Saken legges frem for utvalget før man skal vedta
prioriteringer av søknader om etter- og videreutdanning for 2019/2020.

SMD

SMD

Ikke påbegynt.

24.05.2018

2019

Svømmeopplæring i Grimstad skolene
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til etterretning.

21/18

Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det innhentes informasjon om hvor mange timer skolene trenger for å
gi tilstrekkelig svømmeundervisning i henhold til læreplanen. Utvalget ber om at det foretas en vurdering av hva
slags dimensjonering den nye svømmehallen må ha for å kunne tilfredsstille dette behovet eller om det finnes
SMD
alternative organiseringer som kan bidra til å tilfredsstille dette behovet, for eksempel ved å ha et basseng i østre
del av kommunen som kan benyttes av Fevik skole og Fjære barneskole. Dette kan løses ved at man samarbeider
med en privat organisasjon som kan bygge basseng og at kommunen leier tid eller at man kan bygge et lite
undervisningsbasseng, for eksempel i forbindelse med at kommunen skal bygge ny skole på Fjære barneskole.

24.05.2018

Egen sak.

Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som skal evaluere
ordningen med telledatoer. Arbeidsgruppen vil bestå av
rådgiver barnehage, kommunalsjef for kultur og oppvekst,
oppvekstsjef, økonomirådgiver, styrere fra privat og kommunal
barnehage.

18/27 Revisjon vedtekter - kommunale barnehager

27/18

Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtar forslaget til reviderte vedtekter for de fem kommunale barnehagene i
kommunen.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en evaluering av ordningen med telletidspunkt som ble vedtatt 5.
september 2016. Saken skal inneholde informasjon om økonomiske konsekvenser av telletidspunktet og
barnehagers opplevelse av de nye telletidspunktene.

SMD

24.05.2018

SMD

24.05.2018

Sak til OU sendes for behandling 9. juni og til KS 23. juni.

Søknad om oppstart av åpen barnehage
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget er positiv til oppstart av åpen barnehage.
29/18

2) Åpen barnehage til Grimstad misjonskirke godkjennes for inntil 30 barn.
3) Søknaden om tilskudd til Grimstad Misjonskirkes Åpen barnehage tas opp i forbindelse med 2. tertialrapport
2018.
4) Ordningen med åpen barnehage evalueres etter ett år. Evalueringen skal inneholde informasjon om hvor
mange som har benyttet seg av tilbudet.

sep.18

Avsluttet

jun.19

31/18

Prosjekt i sosialtjenesten - cannabisforebyggende tiltak
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en sak knyttet til kostnadene av å innlemme dette prosjektet i budsjettet
som et fast prosjekt. Kostnadsoverslaget skal inneholde informasjon om hvor mye det vil koste å utvide prosjektet
SMD
til å gi et tilbud på alle ungdomsskolene i Grimstad, i tillegg til Dahlske videregående skoler. Saken skal også
inneholde informasjon om hva effekten av prosjektet har vært til nå.

21.08.2018

Kultur- og miljøutvalget
Kirkeheia - fremtid bruk av scene og amfi
16/18

23/18

43/18

54/18

62/18

RS1/18

17/18

1. Kultur- og miljøutvalget tar saken til orientering
2. Kulturtjenesten innkaller de involverte til et møte mellom amfientusiaster og andre aktører for å revitalisere
engasjementet rundt amfiet på Kirkeheia.
Sommerjobb for ungdom i lavinntektsfamilier
Budsjettmidlene på 200 000 kr som er bevilget til sommerjobb for ungdom og utstyrssentral deles med ca. 150
000 kr på sommerjobb og ca. 50 000 kr til utstyrssentral.
Sommerjobbtilbudet evalueres innen utgangen av september.
Tilbud om sommerjobb bør også vurderes for ungdom under 18 år.
Fjære bygdebok - søknad om tilskudd til ferdigstillelse av bokserie
Kultur- og miljøutvalget ser den store verdien av dette arbeidet. En videre finansiering av arbeidet med Fjære
bygdebok vurderes i forbindelse med budsjett for 2019/2019-2022.
Evaluering av sommerjobb for barn/unge i lavinntektsfamilier
1. Kultur- og miljøutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Det arbeides videre med å tilby sommerjobb for ungdom i 2019, innenfor en ramme på 150 000 kr av de 200
000 som er bevilget til sommerjobb og utstyrsbank.
3. Utvalget ønsker at saken kommer opp igjen i februar, med en oversikt over hva pengene er brukt til.
18/62 Landvik historielag - søknad om støtte til Liv og lagnad i Landvik bind II
Kultur- og miljøutvalget ser den store verdien av dette arbeidet. En videre finansiering av arbeidet med Liv og
Lagnad i Landvik bind II vurderes i forbindelse med budsjett/HP for 2020/2020-2023.
Helse- og omsorgsutvalget
Referatsaker:
1/18 Kontroll-tjenester i Grimstad kommune
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen undersøke Farsund kommune sin praksisen vedr. økt fokus på
rus med innføring av sommerrunder hvor kontrollører oppholder seg i sentrum av byen.
Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en
vanskelig livssituasjon - våren 2018
Helse- og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig
livssituasjon, til følgende organisasjoner:
1. TilStede kr 25 000
2. Rasteplassen kr 25 000
3. Øygardens Institutt kr 25 000

PNT

21.03.2018

Møtet mellom amfientusiaster og andre aktører for å
revitalisere engasjementet på Kirkeheia vil bli avholdt før
sommerferien.

SMD

25.04.2018

Jobbsentralen jobbet med dette, sak behandlet i
kommunestyret høsten 2019

PNT

22.08.2018

okt.18

Budsjettbehandling utført i desember 2018

PNT

17.10.2018

feb.18

Saken må sjekkes

SMD

Budsjettbehandling utført i desember 2018

ASH

16.01.2018

ASH

20.03.2018

Dette ble undersøkt 19.01.18.

4. LPP Grimstad kr 25 000
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen revidere kriteriene og fremme eventuelle forslag til endringer i
løpet av høsten 2018.
nov.18

Dette er gjennomført.

Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon - annet halvår 2018
Helse- og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker
i en vanskelig livssituasjon, til følgende organisasjoner:
47/18

1. Grimstad Helsesportslag kr 40 000
ASH
2. Grimstad Røde Kors kr 7 000
3. A-larm Grimstad kr 30 000
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen undersøke hvorvidt ubrukte midler kan overføres til 2019. Dersom
dette ikke er mulig lyses midlene ut på nytt.

16.10.2018 Høst 18

Saken er ferdigbehandlet

Kommunestyrevedtak 2019
SAKSNR

SAK

ANSVAR

VEDTATT

FRIST

STATUS

Kommunal overtakelse av fastlegehjemmel

Se også sak 19 /67, 17.06.19 Rapport om legetjenesten i
Grimstad.

VEDTAK:
19.mai Grimstad kommune dekker overdragelsessum på kr 900 000 for ubesatt fastlegehjemmel ved Vinkjelleren
ASH
legesenter, slik at stillingen kan bli besatt av fastlønnet fastlege.
Kostnaden er et engangsbeløp og en investering. Revisor har vurdert spørsmålet og godtar dette som investering
og som finansiering i saken. Beløpet dekkes fra ubundet kapitalfond.
Kommunestyret ønsker fremmet en sak med gjennomgang av fremtidig fastlegebehov i Grimstad kommune,
herunder også UiA’s behov.
Frivilligsentral
VEDTAK:
1. Styre for Grimstad Frivilligsentral etableres innen 1. tertial 2019. Styret vedtar vedtekter for kommunens
frivilligsentral. Styret konstituerer seg selv og velger styrets leder.
19.jun 2. Kommunestyret oppnevner Espen Moy som politiker til styret.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å

MERKNAD
Hjemmelen er overtatt per april 2019 og ny lege er på plass
og i virksomhet fra 23/4-2019.

04.02.2019

ASH

04.02.2019

HSH

04.02.2019

ASH

25.02.2019 Høst 19

a. Kontakte Næringsforeningen med anmodning om et styremedlem
b. Kontakte frivillige organisasjoner og be dem velge 2 styremedlemmer
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for Frivillig arbeid i Grimstad kommune.
Revisjon av tilsynsstrategi for byggesaker 2019-2022 – Byggesaksenheten
VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 25-1, jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1
godkjenner Teknisk utvalg revisjonen av Grimstad kommunes strategi for tilsyn i byggesaker. Revisjonen
19.sep omhandler målsettinger, rutiner, organisering, samarbeid, ressursbruk, finansiering, utvelgelse og prioriterte
fagområder.
Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært i forhold til
strategien. Strategien kan revideres minst en gang i året etter behov og eventuelle nye krav.

Strategi for tilsyn i byggesaker er revidert. Det vil bli utarbeidet
en rapport til årsrapporten 2019, hvor behovet for revisjon
vurderes.

Mental helse - evaluering av aktivitet og tilskudd til Treffstedet
VEDTAK:
Kommunen tar rapport om aktivitet ved Treffstedet til etterretning.
Kommunen tar sikte på å videreføre tilskudd på kr 190 000 per år til Mental helse slik at foreningen fortsatt kan
eie og drive Treffstedet.
Dette forutsetter at aktivitetene fortsetter på et nivå som kan forsvare denne utgiften. Det forutsetter også
19.des tinglysning av kommunens forkjøpsrett med rimelige betingelser, ved et eventuelt salg av bygningen eller
nedleggelse av lokalforeningen.
Administrasjonen følger opp aktiviteten ved Treffstedet. Rådmannen tar på bakgrunn av dette stilling til om videre
tilskudd kan forsvares i kommunens budsjett og handlingsplan for et år av gangen, første gang i budsjett for
2020.

19/13

Nytt avløpsrenseanlegg - lokalisering
VEDTAK:
Avgjørelsen om plassering av renseanlegg stilles i bero inntil saken har fått en ny og grundig gjennomgang hvilke
type renseanlegg som skal bygges og hvor dette kan plasseres. Dette er formidable investeringer og trengs å
belyses grundig, det foreslås at det opprettes et temamøte for kommunestyret hvor det inviteres forskjellige
aktører som kan gi en grundig orientering om hvilke typer rensemetoder som finnes på markedet og hva som
anbefales, likedan hvilke driftsutgifter de forskjellige metoder genererer.
HSH
Det settes ned en politisk prosjekt gruppe i samarbeid med rådmannen for gjennomføring av temamøte,
bestående av Kjetil Glimsdal, Per Svenningsen, Øystein Møretrø og Bjørg Eide.

25.02.2019

Erstattet av nyere vedtak, kan utgå fra liste

HSH

25.02.2019

Erstattet av nyere vedtak, plan vedtatt juni, kan utgå fra liste

SMD

01.04.2019 Vår 21

Deler er gjennomført, men evaluering vil komme våren 2021
grunnet mulighet til god evaluering

HSH

01.04.2019 Høst 19

Erstattet av nytt vedtak, folkehelseoversikten er lagt fram. Kan
utgå fra liste.

Kommunestyret tar ikke stilling til plassering av renseanlegget på nåværende tidspunkt, da flere alternativer for
plassering i fjell bør utredes først. Det gis allikevel signaler til administrasjonen, at renseanlegg i fjell vil bli
foretrukket.

19/17

Klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - 2019-2022
VEDTAK:
Planen sendes tilbake til administrasjonen for å få en bedre forankring i «Klimaveikart Agder».
I ny plan må det vurderes mer konkrete tiltak knyttet blant annet til bruk av klima- og miljøkriterier i alle anbud og
innkjøp, krav til miljøsertifisering av alle leverandører, økt ambisjonsnivå på innkjøp av utslippsfrie biler, mikroplast
og plastforurensing - ikke minst i sjø - og slutt på bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.
Det innarbeides et eget kapittel om marin forurensning.

19/26

19/29

Oppfølging av kommunestyrets vedtak 28.05.18 om ferie-SFO
VEDTAK:
1) Kommunens ferie-SFO tilbys ved Fevik skole og Holviga barneskole. Langemyr skole viderefører ferie-SFO for
sine elever med base i sine lokaler
2) Kommunen innfører 11 måneders betaling for SFO
3) Det gjennomføres en foreldreundersøkelse innen SFO i løpet av høsten 2019.
4) Ferietilbudet evalueres før sommeren 2020.
Folkehelseprofil Grimstad kommune 2019
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering og ber om at data fra folkehelseprofilen innarbeides i helseoversikten som
skal revideres i løpet av året.
Rådmannen bes utarbeide en oppfølgingsplan med målbare tiltak iht. de tre faktorene Grimstad kommune scorer
dårligst på, i løpet av høsten 2019.

Etablering av eksternt varslingsorgan er i gang. Leverandør er
valgt og implementasjon (prosess og tekniske løsninger) er
igangsatt.
Løsning til godkjenning i løpet av november/desember 2020.
Idriftsatt januar 2021.

Behandling av årsmelding 2018
VEDTAK:
19/39

19/44

Årsmelding for Grimstad kommune 2018 tas til orientering med følgende tillegg:
Det bevilges 100.000 kr til vikartjenesten i biblioteket for sommeren 2019. Vi kommer tilbake
til inndekningen i forbindelse med budsjettrevisjonen i juni.
Oversendelsesvedtak:
Rådmannen bes komme tilbake med sak om etablering av eksternt varslingsorgan.

OKA

Etablering av bemanningstjeneste i helse- og omsorgssektoren
VEDTAK:
Det opprettes et prosjekt for etablering bemanningstjeneste. Bemanningstjenesten skal være etablert og i drift fra
ASH
januar 2020.
Kommunestyret ber om at prosjekt Bemanningstjenesten evalueres i sammenheng med 2. tertialrapport 2020.

27.05.2019

27.05.2019 Høst 2020

Løypemelding/evalueringsrapport legges ved 2. tertialrapport
2020.

27.05.2019

Erstattet av nyere vedtak. Kan utgå fra listen.

Grooseveien sør, rapport fra SVV og forslag til tiltak
VEDTAK:
19/53

HSH

jul.19

19/53

19/55

Kommunestyret anbefaler at endringer gjennomføres som beskrevet i rapporten fra SVV.
Sak om finansiering, inklusive trafikksikkerhetsmidler, legges - etter nye samtaler med Statens vegvesen og AustAgder fylkeskommune - fram når endelig kostnadsoverslag foreligger, om mulig før 1. juli.
Christian Krohgs maleri "Grimstad torg" - forslag til finansiering av kjøp m.m.
VEDTAK:
Kjøpet av Christian Krohgs maleri «Grimstad torg» og påfølgende utgifter, til sammen ca. 150 000 kr, finansieres
med 20 000 kr i tilskudd fra Gårdeierforeningen, 40 000 kr fra sentrumsfondet og restbeløpet tas fra
disposisjonsfondet.
Det fremmes en egen sak om plassering av bildet til neste møte i Kultur- og miljøutvalget.

HSH

27.05.2019

jul.19

PNT

27.05.2019

jun.19

HSH

17.06.2019

aug.19

Erstattet av nyere vedtak. Kan utgå fra listen.

Utvikling av Gundersholmen - anbefaling fra Grimstad eiendomsutvikling
VEDTAK:
19/60

19/61

19/62

Saken utsettes.
Kommunestyret ber GEU arrangere et folkemøte angående Gundersholmen rett over sommeren. Saken kommer
deretter tilbake til kommunestyret.
Lokalisering av ny svømmehall - utsatt behandling

VEDTAK:
1. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med utredning av ny svømmehall i området Campus Grimstad.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at det planlegges og prosjekteres for å bygge et 50 meters
HSH
anlegg med 8 baner integrert opplæringsbasseng, og terapibasseng som erstatning for varmtvannsbassenget på
Berge gård og Grimstad svømmehall.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et konkurransegrunnlag for at svømmehallen kan bygges i
samarbeid med private aktører der kommunen går inn med et innskudd og en langsiktig leieavtale.
BUA Grimstad - årets nykommer 2019 - veien videre
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken om veien videre for BUA til orientering. Det arbeides videre med å sikre stabil drift,
PNT
permanent lokalisering og organisering.
Kommunestyret ber om at det blir lagt frem en sak hvor fremtidig organisering, lokalisering og økonomiske rammer
klargjøres.

17.06.2019

Erstattet av nyere vedtak, kan utgå

17.06.2019 Vår 2021

Under arbeid

Rapport om legetjenesten i Grimstad kommune
19/67

VEDTAK:
Kommunestyret tar rapport om legetjenesten til orientering. Kommunestyret ber rådmannen bruke rapporten og
forslagene til tiltak for utvikling av legetjenesten som grunnlag for det videre arbeid med budsjetter og
handlingsplaner, første gang til budsjett og HP 2020-2023.
Vedtekter og rammeplan SFO
VEDTAK:

Er erstattet av nyere vedtak, kan utgå

Ble vurdert opp mot budsjett 2020/HP 2020 – 2023.
ASH

17.06.2019 Høst 19

SMD

17.06.2019

SMD

17.06.2019

Her er arbeidet i full gang og man ligger godt innenfor tentativ
fremdriftsplan for åpning skoleåret 2020

HSH

17.06.2019 Høst 19

Er lagt inn i forslag til planstrategi, kan utgå fra listen.

MHE

17.06.2019

Gul status grunnet kapasitetsutfordringer innenfor HR.
Arbeidet vil kunne bli styrket når HR teamet er fulltallig i løpet
av 2021.

Olav

17.06.2019

ASH

17.06.2019 Høst 19

TMNS

17.06.2019

MHN

17.06.2019 Høst 19

Kommer oppdatert sak okt. 2020 basert på dagens situasjon
om stortingsmelding vedr. Fastlegesituasjonen

1) Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Grimstad kommune datert 23.05.2019
19/70

19/71

19/77

19/78

19/81

19/82

19/83

19/85

19/89

19/93

2) Kommunestyret vedtar revidert rammeplan for skolefritidsordningen i Grimstad kommune datert 23.05.2019
3) Vedtektene og rammeplan gjøres gjeldende fra 01.08.2019
4) Det blir gjennomført en evaluering av rammeplan innen desember 2021, som belyser hvorvidt hver enkelt SFO
oppfyller de veiledninger og anbefalinger som ligger i rammeplanen. Evalueringen legges frem for Oppvekst- og
Utdanningsutvalget.
Alternativ opplæringsarena
VEDTAK:
1. Det etableres en alternativ opplæringsarena for grunnskolen i Grimstad.
2. Hommedal skolegård etableres som en alternativ opplæringsarena for grunnskolen i Grimstad i samsvar med
vedlagte planer. Oppstart med elever beregnes til august/september 2020. Avtalen med Fevik Maritime leirskole
sies opp.
3. Hommedal skolegård etableres som en ideell stiftelse. Grimstad kommune bidrar økonomisk med en fast 100%
pedagogstilling, samt et årlig beløp begrenset oppad til kr 50.000 til materiell/kurs for utarbeidelse av pedagogisk
opplegg. Dette finansieres innenfor sektorens økonomiske ramme. Skolenes dekning av opphold for den enkelte
elev dekkes innenfor skolens økonomiske ramme.
4. Rådmannen gis fullmakt til å organisere og opprette stiftelsen «Hommedal skolegård». Rådmannen kommer
tilbake med ny sak hvis annen organisasjonsform vurderes mer hensiktsmessig.
Langsiktig og forutsigbar utvikling av Fevik lokalsenter
VEDTAK:
Behovet, formålet, avgrensning og plantype for ny overordnet plan for de sentrale delene av Fevik skal vurderes i
forbindelse med ny planstrategi for perioden 2019-2023.
Kommunens arbeid med den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold på Agder - LIMplanen.
VEDTAK:
Grimstad kommune utarbeider en handlingsplan for å implementere strategi for kommunens arbeid med
Likestilling, inkludering og mangfold som er sektorovergripende og forpliktende for hele organisasjonen.
Busskort til studenter som melder flytting til Grimstad?
VEDTAK:
1. Grimstad kommunestyre vedtar å innføre en ordning hvor studenter som melder flytting til Grimstad fra
kommuner utenfor Agder, tilbys gratis busskort for ett studieår, jfr. ordningen i Kristiansand kommune. Så lenge
ordningen ikke berører studenter fra andre kommuner på Agder, vil ordningen gi både Grimstad og regionen økte
inntekter og flere innbyggere.
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utforme detaljert regelverk og informasjonsmateriell som gir likt
tilbud til studenter i Kristiansand og Grimstad.
Orientering om Ung data-undersøkelse 2019
VEDTAK:
Presentasjon av Ungdataundersøkelsen tas til orientering. Rådmannen bes om å arbeide videre med innholdet i
Ungdataundersøkelsen samt at elever involveres i deler av arbeidet.
Kommunestyret ønsker å styrke det forebyggende arbeidet med hensyn på psykisk helse, jf. resultatene fra
Ungdata. Innspillet søkes innarbeidet i budsjett 2020.
Veteranplan for Grimstad
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem forslag til Veteranplan for Grimstad vinteren 2020. Planarbeidet
gjennomføres i tråd med forslag til mandat vedlagt saken.
Tertialrapport 1. tertial 2019 - Grimstad kommune
VEDTAK:
Kommunestyret tar 1.tertialrapport 2019 til etterretning, og med de budsjettendringer på drift som fremkommer i
kapittel 3.
Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kroner 300.000 eks. mva. til solavskjerming ved Landviktun. Tiltaket
registreres som et investeringsprosjekt og finansieres fra generelt ubundet investeringsfond.
Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 50% diakonstilling med kr 400 000 pr. år i 2020, 2021 og 2022.
Stillingen er finansiert 100% med statlige midler i 2019, og med 50% statlige midler de neste tre årene.

Rådmannen bes om at det i inneværende kommunestyreperiode legge fram en orienteringssak med oversikt over
status pr. 30.06.19 for alle prosjekter i investeringsprogrammet. Dersom det for de enkelte tiltak forventes avvik fra
investeringsprogrammet for 2019 og eventuelt manglende ramme for investeringene, bes det om at det blir
redegjort for dette.
Lysanlegg Levermyr - økte kostnader
VEDTAK:
Kommunestyret utvider kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. Ugland Stadion Levermyr, slik at total
kostnadsramme for prosjektet blir på inntil kr 14.000.000 eks mva. Bistand til prosjektledelse leies inn via
HSH
rammeavtale med Rambøll slik at prosjektplanlegging kan startes så raskt som mulig.
Lysmastene finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.
Uforutsette utgifter er satt til ca.1,8 millioner, kommunestyret ber om en rapportering på prosjektet når det er
ferdigstilt.
Avklaring av pris for grunnerverv park - Campus Grimstad, med videreføring av forslag til innretning på
bidragsmodell
HSH

des.21

aug.19

FERDIG

Ordningen er implementert.

feb.20

17.06.2019

Erstattet av nyere vedtak, kan utgå fra listen.

26.08.2019

Fullført, kan utgå fra listen.

19/93

19/94

19/95 og
20/15

VEDTAK:
Kommunestyret aksepterer den fremforhandlede avtalen om grunnerverv for parkarealet i Campus Grimstad. Kjøp HSH
av grunn finansieres som en del av totalfinansieringen i parken, basert på sak formannskapets sak19/6 Park –
Campus Grimstad – forslag til innretning på bidragsmodell. Evt. finansieringsbehov etter utbyggingsavtale vil bli
fremmet som egen sak.
Rapport - eiendomsmassen i helse- og omsorgssektoren 2019
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Kommunen må ha stor oppmerksomhet rundt boligforståelse for å stå
ASH
rustet til å ivareta innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester på kort og lang sikt.
Den del av kommunens eiendomsmassen som hører til helse og omsorgstjenestene vil bli vurdert årlig, jamfør
kommunestyresak av 18. juni 2018, PS 18/72. Forslag til investerings- og utbedringstiltak vil bli lagt inn i budsjett
og økonomiplan.
Vertskommunesamarbeid om NAV og lokalisering av vertskommunen
VEDTAK:
1.
Grimstad kommune slutter seg til å etablere vertskommunesamarbeid om NAV mellom kommunene
Birkenes, Grimstad og Lillesand. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige tiltak for å iverksette og
sluttføre arbeidet. Det vises ellers til vedlagt utredningsdokument.
2.

Fullført, kan utgå fra listen.

26.08.2019 Årlig

Grimstad kommune ønsker å være vertskommune jf. kommuneloven §20-2.

Framforhandlet avtale godkjennes av kommunestyret.
3.

26.08.2019

ASH

26.08.2019

Saken har vært til behandling i kommunestyret 2 ganger, siste
gang 04022020 (20/15)

ASH

26.08.2019 Våren 20

KS – 15. sept. 2020, sak 20/146

PNT

26.08.2019 Halvårlig

Fulgt opp i sak 20/71 «Grimstad Hele Året – rapportering og
planer fremover» - vedtak 12.5.2020

26.08.2019

Erstattet av nytt budsjettvedtak 15.12.2020. Utgår

Vertskommunesamarbeidet skjer innenfor dagens kommunale og statlige økonomiske rammer.

4.
Et positivt vedtak om vertskommunesamarbeidet vil ikke bety endring av dagens tjenesteinnhold.
Tjenester som er involvert vil bli tatt med i den videre prosessen for utvikling av det nye
verstkommunesamarbeidet.
Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk
19/97

19/98

VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret ber om orientering om evaluering av tiltakene i første
møte etter at tilsynet er gjennomført mars 2020.
"Grimstad hele året" - et samarbeidsprosjekt mellom Grimstad min by, Grimstad næringsforening,
Gårdeierforeningen, Grimstad Industri- og håndtverkerforening og Grimstad kommune
VEDTAK:
Grimstad kommune deltar i samarbeidsprosjektet «Grimstad hele året» i tråd med prosjektpresentasjonen.
Grimstad hele året kommer tilbake med konkrete mål for prosjektet.
Prosjektgruppen rapporterer halvårlig til kommunestyret om fremdrift og planer for kommende sesong.
Til aprilmøtet rapporteres fra forrige sesong, og det presenteres konkrete planer for sommersesongen.
Til oktobermøtet rapporteres fra siste sesong, og konkrete planer for vintersesongen presenteres.

19/99

19/101

19/106

19/109

19/115

19/19

19/23

Hamsun-museum i Grimstad - rapport og anbefaling fra forprosjektet
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten fra forprosjektet for et Hamsun-museum i Grimstad til etterretning.
Det etableres et hovedprosjekt for å fremskaffe mer detaljert kunnskap, og det fremmes en egen sak om dette for
kommunestyret.
PNT
Det bør også lages en plan for en eventuell trinnvis etablering av museet med mulig sambruk med kulturhuset i en
periode.
Det er viktig og nødvendig å få Kulturdepartementet, Agder fylkeskommune og private interessenter/investorer
med på finansiering av både investering og drift.
Ved et eventuelt tilleggsbygg, må utearealet til Storgata barnehage nøye hensyntas.
Evaluering av museumskonsolideringen i Grimstad
VEDTAK:
Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning.
Grimstad kommune oppretter et museumsråd som settes sammen av personer som har interesse og kompetanse
innenfor de felter som GBM dekker.
Punkter kan f.eks. være – men dette må rådet komme frem til selv:
Støtte opp under museumsdriften gjennom:
PNT
1 Kreativitet knyttet til arrangementer for å øke besøkstall
2 Støtte opp under økonomi arbeide med fokus på
a Søkbare midler fra fylke og stat
b Private givere
3 Ha fokus på mulige samarbeidsordninger for å sikre nødvendig museums kompetanse på tvers av kommuner og
fylker
Rådet opprettes av kommunestyret innen utgangen av 2019
Søknad om støtte til interkommunalt skistadion i Froland
VEDTAK:
Rådmannen kommer tilbake til evt. støtte/finansiering i sitt budsjettforslag for 2020.
Kommunestyret gir et signal til rådmannen om at det er ønsket å yte dette bidraget.
Kostnadsoverslag endring av anlegg på Grooseveien
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen komme med en ny sak som tar for seg:
1. Gjennomgang av priser
2. Todelt løsning
a. Gjennomføring av hele prosjektet
b. Gjennomføring av deler av prosjektet
3. Utsette hele prosjektet
Utsatt evaluering av ferietilbudet SFO
VEDTAK:
Evalueringen av ferietilbudet på SFO endres til gjennomføring høsten 2020.
Universitetsbyen Grimstad – plan for videre arbeid
VEDTAK:
1. Videre arbeid med Universitetsbyen Grimstad organiseres ved at Grimstad
kommune, i samarbeid med UiA, oppretter en styringsgruppe, en ressursgruppe og
en prosjektbank/arbeidsgrupper i tråd med anbefalingene fra samskapningsprosjektet
gjennomført i 2018.
2. Videre arbeid vil basere seg på følgende målsettinger
a) Grimstad er en attraktiv vertsby for universitetet
b) Det er god samhandling mellom universitetet og næringsliv
3. Universitetsbyen Grimstad vil primært konsentrere seg om vertsbyfunksjoner og lokal
tilrettelegging. Samtidig ønsker Grimstad å bidra til godt regionalt samarbeid, UiA har
signalisert at man vil ta initiativ til en FoUoI-strategi som er regionalt orientert, og Grimstad kommune støtter dette
initiativet.
Sommergada 2019, evaluering og veien videre
VEDTAK:
«Sommergada», utgår som gjennomført i 2019.
Det kan stenges for gjennomkjøring mellom Torget og Nygaten ved enkeltarrangementer som tidligere. Slike
stengninger bør fortrinnsvis skje i forbindelse med nattåpent og søndagsåpent i juli.

26.08.2019

des.19

PNT

21.10.2019

des.19

HSH

21.10.2019 Våren 2020

Erstattet av nyere vedtak, kan utgå fra listen.

SMD

21.10.2019

Utsatt pga Covid 19 - egen sak på dette

TMNS

10.12.2019

HSH

10.12.2019

jun.20

19/23

Det skiltes med f.eks. «Velkommen til Sommergada», og dekorasjoner ved Torvet og Nygaten som i 2019, men
uten å være til hinder for gjennomkjøring.
Trafikksituasjonen på torvet vurderes på nytt når Jørgen Bangsgate åpnes for trafikk begge veier og torvet er
ferdigstilt.

HSH

10.12.2019

SMD/ASH

10.12.2019

jun.20

Veikart for bedre levekår på Agder og viljeserklæring
VEDTAK:
Grimstad kommune slutter seg til Veikart for bedre levekår forankret i Regionplan Agder
2030. Ved å undertegne viljeserklæringen forplikter kommunen seg til å bidra aktiv for å nå
felles mål om bedre levekår på Agder.
Grimstad kommune vil fortsette satsing, prøving og implementering av følgende tiltak:
19/24

Tiltak 1: Helsefremmende barnehager og skoler HBS som har fokus på:
Tiltak 2: Nye Mønstre – Trygg oppvekst

Pågående arbeid tverrsektorielt

Tiltak 3: Bua (Barn – Unge – Aktivitet)
Tiltak 4: Opplevelseskortet
Tiltak 5: Grimstad kommune søker om å bli ny pilotkommune for å innføre fritidskortet jf.
Regjeringens budsjettforslag.
Tekstforslag
Kommunestyret ber Rådmannen om at arbeidet med kommunale planer og strategidokumenter forenkles og
reduseres til et nødvendig omfang. Det skal vurderes både i forhold til antall og omfang av plandokumentene.
Redusert ambisjonsnivå i planstrategien antas å kunne frigjøre noe planfaglige midler slik at ressursene kan
1
benyttes til planarbeid for eksterne aktører som gir gebyrinntekter. Knyttes opp mot punkt 7.6 i Agenda
kaupangrapporten s 101: Omfang av overordnet planarbeid. Aktivitetsnivå på plan, redusere planarbeidet
(overordnede planer og temaplaner)
Kommunestyret ber Rådmannen prosjektere barneskole på Fjære med muligheter for fremtidig utvidelse. Det bør
tas høyde for at det i fremtiden eventuelt kan etableres en 1-10 skole på Fjære. Dette for å ta imot en fremtidig
2 befolkningsvekst øst i kommunen (Fevik- og Vik-området). I prosjekteringen av ny skole på Fjære, skal det
vurderes om denne skal bygges ved et offentlig-privat samarbeid. Det må også utredes energieffektive løsninger
som passivhus.
Kommunestyret forutsetter at prosessen med nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage, gjøres i medvirkning
3 med tillitsvalgte, ansatte, og andre ressurspersoner i barnehagesektoren for å sørge for bred involvering. Det
forutsettes også en tett dialog og informasjonsflyt til foresatte.

Ansvar

dato

Frist

HSH

17.12.2019

Se forslag til kommunal planstrategi. Det er foreslått en "nytt"
plansystem for kommunen hvor hovedhensikten er å gjøre
kommuneplanens samfunnsdel til et tydeligere politisk
styringsdokument.

AGG

17.12.2019

Arbeides med, kommer inn i KD budsjettforslag 2021

SMD

17.12.2019

4 Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen i løpet 2020.

ASH

17.12.2019

des.20

Kommunestyret vedtar at det ikke overføres midler fra parkering ved Eide kirkegård til overflatebehandling av
Grimstad kirke. I tillegg kan Fellesrådet overføre kr 1 100 000 fra det som tidligere er bevilget til denne
5
overflatebehandlingen, til parkering ved Eide kirkegård. Det bevilges kr 2 100 000 til investering i
overflatebehandling av Grimstad kirke i 2021.

MHN

17.12.2019

des.20

Kommunestyret ber Rådmannen om at arbeidet med planstrategi prioriteres slik at plan for langsiktig og
6 forutsigbar utvikling av Fevik lokalsenter (jfr. KS-sak 19/77 den 17.06.2016) kan påbegynnes snarest mulig, og
slik at også reguleringsplan for nye Fevik kirke kan utarbeides.

HSH

17.12.2019

Kommunestyret ber Rådmannen i samarbeid med Kirkesjefen om å foreta en nærmere analyse av KOSTRA7 tallene for kirke og trossamfunn slik de framkommer i analysen fra Agenda Kaupang, slik at en får bedre grunnlag MHN
for sammenlikning mellom kommuner. Denne gjennomgangen skal danne grunnlag for forslag til overføringer til

17.12.2019

des.20

Ved reduksjon av assistenter i skolen ber Kommunestyret Rådmannen bl.a. vurdere hvordan dette vil kunne
påvirke det psykososiale miljøet til elevene, og vurdere hvilke yrkesgrupper som best ivaretar elevene. Det bes om
8
AMH
at det legges fram en orienteringssak knyttet til disse endringene for Oppvekst- og utdanningsutvalget og
Administrasjonsutvalget senest i oktober 2020.

17.12.2019

okt.20

Kommunestyret ber Rådmannen om en statusrapport vedrørende prosjektet med Helsehus før det arbeides videre
ASH
med saken før sommeren 2020.

9

Kommunestyret ber Rådmannen fremlegge en orientering om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hvordan
10 dette er tilrettelagt for andre aktører enn kommunen, eventuelt samarbeid med andre kommuner. Det legges frem
for kommunestyret høsten 2020 en sak om hvordan BPA-ordningen praktiseres.
Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak innen juni 2020 der det fremkommer en årsverksoversikt, en
11 gjennomgang bemanningstjenesten og en nedbemanningsplan for overtallige. (Det vises til punkt 6.6 i Agenda
kaupangrapporten s.74)
Kommunestyret ber Rådmannen jobbe frem en standard for innholdet i hverdagen på sykehjem, med fokus på
mer aktivitet og mindre ensomhet. Dette ses i sammenheng med utarbeidelse av Demensplan 2020, hvor det
12
også vurderes muligheten for at Voksenskolen kan bli et nasjonalt ressurssenter. Det undersøkes mulige eksterne
finansieringskilder, som for eksempel statlige -og EU midler.
Kommunestyret ber Rådmannen vurdere behovet for å utvide logopedtjenesten for voksne, hvor det også ses på
13 mulighetene for interkommunalt samarbeid for å sikre et godt fagmiljø i tjenesten. Det bes fremlagt en sak for
Kommunestyret innen okt. 2020.
Kommunestyret ber Rådmannen styrke og konkretisere kommunens Klima, miljø- og energiplan gjennom en sak
14
med årlig rapportering og oppfølging i forhold til klima- og miljøplanen og andre miljøforpliktelser.

Det er fremmet sak om fritt brukervalg, se sak 20/111 og
20/112

Fulgt opp i forslag til kommunal planstrategi. Det planlegges å
begynne på et overordnet planarbeid for Fevik når
stedsutviklingsprosjektet på Fevik er ferdig. Stipulert oppstart
for planarbeidet på Fevik tidligst 2022, dersom tiltaket kan
finansieres innenfor egne rammer.er 2021.
Avtaler møte med kirkesjef
?
Sak bør utsettes til våren 2021 grunnet mulighet for bedre
evaluering. Må sees i sammenheng med gjennomgang av
ROS- og konsekvensanalyser vinter 2021 og sak til adm.
utvalg 06.05.21
?

17.12.2019

jun.20

Sak fremlagt juni 2020, sak 20/109

ASH

17.12.2019

nov.20

Det er fremmet sak vedr. orientering om BPA, se sakene
20/111 og 20/112

OKA

17.12.2019

jun.20

Det tas sikte på å legge frem denne saken første halvår 2020.

ASH

17.12.2019

SMD

17.12.2019

HSH

17.12.2019

Kommunestyret ber Rådmannen fremlegge en utredning i løpet av 2020 på å etablere flere søppeldunker i
15 sentrumsområder, gjerne med hundeposer, portbin (havnesøppeldunk) og pantering. Det vurderes
HSH
tilskuddordninger og et samarbeid med næringslivet om eventuelle sponsorinntekter.
Kommunestyret ber Rådmannen vurdere å etablere nedgravde avfallskontainere ved offentlige friområder (Groos,
16 Storesanden etc.). Beregning av kostnad og vurdering av et slikt tiltak bes foretatt i forbindelse med budsjett for
HSH
2021.

Saken er ferdigbehandlet, se sak 20/66

okt.20

Under arbeid av Hilde Weidemann, legges frem oktober
Bl.a klimaregnskap er lagt fram sammen med årsmeldingen.
Det vil bli lagt fram en egen sak om oppfølging når ny
miljørådgiver er på plass. Ansewttelse pågår.

17.12.2019

17.12.2019

des.20

17.12.2019

mai.20

HSH

17.12.2019

mai.20

Erstattet av nyere vedtak, kan utgå

AMH

17.12.2019

apr.20

Gjennomført
?

SMD

17.12.2019 Vår 20

OKA

17.12.2019

feb.20

Forsinket grunnet Korona

OKA

17.12.2019

feb.20

Er utført per mars 2020

Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak hvor lønnskostnader og generelle kostnader, besøkstall og
23 åpningstider for biblioteket (inklusiv biblioteket på Fevik) belyses og sammenlignes med nabokommuner. Det bes PNT
også om at det telles enkeltpersoner som er besøkende, i tillegg til utlån. Saken legges frem innen oktober 2020.

17.12.2019

okt.20

Det er gjort og avsluttet: sak 20/9410: Grimstad bibliotek
sammenlignet med andre bibliotek.

17

18

19
20
21
22

Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak i forbindelse med 1. tertialrapport vedrørende organisering og
OKA
kostnad ved overføring på Web-TV av møtene i Kontrollutvalget, Formannskapet og Kommuneplanutvalget.
Kommunestyret ber Rådmannen fremme en sak for å nedsette et adhoc-utvalg i løpet av våren 2020 for
oppdatering av estetisk veileder (vedtatt i 2009), samt retningslinjer for hvordan veilederen skal brukes. Utvalget
skal settes sammen av politikere fra Kommunestyret og Teknisk utvalg, personer med kompetanse på byggeskikk
og historie i Grimstad, samt administrativ ressurs på plan- og byggesaksområdet.
Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak til behandling innen mai 2020, der tilskudd til åpen barnehage
gjennomgås, herunder hvilke forpliktelser kommunen vil få ved en åpen barnehage. Det tas sikte på at tilskudd
skal kunne gis fra høsten 2020, og det skal i saken tas stilling til om tildelingen av tilskudd bør foretas av
Kommunestyret ber rådmannen følge opp kommunestyrets vedtak om Hommedal skolegård, slik at kommunen der
har en alternativ opplæringsarena som kan ta imot elever fra skolestart høsten 2020. Kommunestyret ser denne
satsingen som en viktig konkretisering av tidlig innsats i grunnskolen.
Kommunestyret ber Rådmannen gi en orientering om oppdatering på arbeidet med heltidskultur og turnusarbeid
innen mars 2020. Fremtidige orienteringer gis i utvalgene i forbindelse med tertialrapporter.
Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om plan for reduksjon av sykefravær for hver sektor. Saken
legges frem for Kommunestyret innen mars 2020. Fremtidige orienteringer gis i utvalgene i forbindelse med
tertialrapporter.

Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak der det vurderes alternativer, inklusive organisasjonsformer,
for drift og eierskap av kommunens eiendommer. Intensjonen er at reelle kostnader vedrørende bygningsmasse
24
og lokaler synliggjøres for hver enhet. Innføring av internfakturering for alle kommunens enheter for å synliggjøre
reelle kostnader pr enhet kan vurderes som alternativ.
Det vises til vedtak i 2019: «Arbeidet i nedsatt politisk/administrativ gruppe som ser på rutinene for
budsjettprosesser og ønsket utforming av budsjettene, videreføres. Arbeidet skal forankres i Kommunestyret.»
Dette arbeidet videreføres, og det bes om at følgende vurderes:
a. Tiltak som omtales, og som det er funnet plass til, må beskrives og beløpsfestes slik at det på et reelt grunnlag
kan vurderes om noe av dette skal nedprioriteres.
25 b. Driftsutgifter ved investeringer må fremkomme.

Det tas sikte på å legge frem denne saken første halvår 2020.
?

Gjennomført

HSH/PNT

17.12.2019

Nytt KS vedtak i juni 2020. Det skal settes ned en gruppe for
å jobbe med dette. Gruppen er foreløpig ikke nedsatt. Dette
er et omfattende arbeid som krever kompetanse ut over
organisasjonen egen. Igangsette utredning i 2021.

MHN

17.12.2019 Høst 20

Jobber med å implementere endringene ifbm nytt
budsjettformat

25

17.12.2019 Høst 20

Jobber med å implementere endringene ifbm nytt
budsjettformat

17.12.2019

jan.20

Gjennomført

ASH

17.12.2019

feb.20

Det er fremmet sak, se sak 20/40

PNT

17.12.2019

okt.20

Klar til møte i november

PNT

17.12.2019

SMD

17.12.2019

MHN
c. Tiltak det ikke er funnet plass til, må beskrives og tallfestes, både investeringer og drift, slik
at det på et reelt grunnlag kan vurderes om dette ønskes innlemmet i budsjettet.

d. Tiltakene må gis prioritet/markeres med viktighet på en skala som viser hva som anses mest/minst viktig.
e. Budsjettene må utformes mer detaljert på sektornivå, se eksempelvis Risør kommunes budsjett og
handlingsplan.
Kommunestyret ber Rådmannen gi samme økonomiorientering i utvalg og Kommunestyret lik den Formannskapet
26
TMNS/MHN
får.

27

28
29
30

Kommunestyret ber Rådmannen opprette et samarbeid mellom kommunens Rus- og psykisk helseavdeling og
frivillige organisasjoner som driver rusforebyggende arbeid. I denne prosessen skal det utarbeides
intensjonsavtaler. Den skal blant annet inkludere omfordeling av eksisterende ressurser, for oppfølging og
veiledning av rusmisbrukere/tidligere rusmisbrukere. Saken godkjennes av Kommunestyret og legges frem innen
utgangen av mars 2020.
Kommunestyret ber Rådmannen om en utredning i løpet av høsten 2020 på samordning av Grimstad Turistkontor
med Grimstad hele året. (Det vises til punkt 6.6 i Agenda kaupangrapporten s.74)
Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en gjennomgang av parkeringsbestemmelsene, hvor det også skal
fremgå en oversikt over parkeringsinntekter slik at Kommunestyret kan vurdere alternativer for prisdifferensiering
for ulike tider på døgnet.
Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten for at elever i SFO-tiden, i samarbeid med frivillige
organisasjoner, kan gjennomføre aktiviteter på institusjoner sammen med eldre.

Lagt frem i mars i 2021, sak PS 21/25
nov.20
?

Kommunestyret ber om at det igangsettes et arbeid i samarbeid med Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, for å
etablere vei fra E18 til Fv420 gjennom Omre industriområde, vann og avløp, samt høydebasseng. Kommunestyret
31
HSH
ber om at det utarbeides et anslag for kostnader, og at dette innarbeides i handlingsplanen for 2021-2024 utfra
forventet mulig oppstart.

17.12.2019

Samarbeider med tomteselskapet om gjennomføring.
Utarbeidelse av tekniske planer pågår.

32 Kommunestyret ber Rådmannen utrede prosjekt «Skøytebane i sentrum».

HSH

17.12.2019

Har behov for en konkretisering av hva som ligger i dette
punktet. Denne saken er pr september 2020 ikke fulgt opp.
Grimstad Min By utreder mulighetene om skøytebane i
sentrum.

OKA

17.12.2019

Sak med kostnadsoverslag vil bli lagt frem i Q3

OKA

17.12.2019

AMH

17.12.2019

okt.20

Arbeidet er i gang. Landvik skole er blant annet pilot for
innføring/bruk av iPad.

AGG

17.12.2019

sep.20

Dette (vurdering) ble videreført for budsjett 2021. Ikke funnet
rom for å øke bemanning innenfor dagens ramme, selv om
behovet er der.

HSH

17.12.2019

Dette er gjennomført.

HSH

17.12.2019

Gjennomført.

HSH

17.12.2019

Gjennomført

HSH

17.12.2019

Dette innarbeides i sjekklistene i prosjektveiviseren

HSH

17.12.2019 Høst 20

33

Kommunestyret ber Rådmannen om å opprette en egen fane på Kommunens hjemmesider (jf. Arendal) som
inneholder status på politiske saker.
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om hvordan kommunen skal håndtere prosjektstyring. Saken skal
inneholde minst tre alternativer.

34 A) Etablering av et interkommunalt selskap etter modell fra IKT-Agder.

Uklart om det her menes prosjektstyring av
investeringsprosjekter, eller om det er et mer omfattende PMO
Prosj. St inv.forosj

B) Outsourcing til private aktører.
C) Kommunal løsning
35

36

37

38

39
40

Kommunestyret ber om en plan for et konkret digitalt løft for alle ansatte i Grimstadskolen (eks onlinestudier).
Planen skal fremlegges for Kommunestyret høsten 2020 slik at den kan implementeres fra skoleåret 2021/2022.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere å øke bemanningen i PP-tjenesten i forbindelse med en gjennomgang av
det spesialpedagogiske tilbudet i kommunen. Kommunestyret ber om å få en orientering om saken senest i
september 2020.
I gebyrregulativet for byggesak legges det inn følgende tillegg:
- Alminnelige landbruksbygg under 1000 m2 som omsøkes etter PBL §20-4b gis et gebyr på 7620 kr.
- Alminnelige landbruksbygg som omsøkes etter PLB20-3 gis et gebyr på 15240 kr.
- Andre typer bygg etter §20-1 a og b skal ha et minstegebyr på 7620 kr t.o.m. 100 m2 (feil i tabell) og
ellers økning som vist inntil 2000m2.
I gebyrregulativet for bygges sak legges de inn følgende om fritak for dispensasjonsgebyr for visse gapahuker:
- Gebyr fritas i kommunens LNF-området når tiltakshaver er ideel organisasjon (nonprofit) og hvor
gapahuken oppføres for allmennhetens bruk. En gapahuk etter denne bestemmelsen er et byggverk av
kun trematerialer og kun tre vegger og tak, evt. to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden.
Gebyrfritaket gjelder gapahuker til og med 20 m2 Med en maksimal konstruksjonshøyde på 2,5 m
I gebyrregulativet for oppmåling gjøres det følgende endring for opprettelse av ny matrikkelenhet:
- Eiendommer over 20000m2 betales etter medgått tid, men med minstepris på 39000kr.
Kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre klimakonsekvensvurderinger av investeringsprosjekter for å
oppdage om investeringene øker eller reduserer utslipp, der det er hensiktsmessig med en slik vurdering. Dette for
å unngå at kommunen låser seg inn i en løsning som på lengre sikt fører til økte utslipp.

Kommunestyre ber rådmannen om å se på muligheten for å opprette bilkollektiv. Det sees i sammenheng med
41
budsjett 2021

Dette arbeidet er ikke igangsatt

42

Kommunestyre ber rådmannen om å opprette en egen fane på kommunens hjemme side som skal gi informasjon
PNT
om ulike former for gravferd og pris.

17.12.2019

43

Fremtidige budsjettforslag bygges opp over samme innholdsmessige disposisjon i alle sektorene slik at det blir mer
MHN
oversiktlig.

44 Fremtidige budsjett må inneholde et mer detaljert tallgrunnlag.
45

Langt mer skånsom utbygging av nye boligområder. Nye utbyggingsplaner skal ha fokus på å bygge i terrenget
og unngå store endringer av landskapet. (flatsprenging skal unngås)

46 Fokus på «matsvinn» i institusjoner, barnehager og skoler.

17.12.2019 Høst 20

Jobbes med

MHN

17.12.2019 Høst 20

Jobbes med

HSH

17.12.2019

AMH

17.12.2019

Rådmannen bes opprette samarbeid mellom Biblioteket og Frivilligsentralen for å avlaste og omfordele ressurser til
PNT
å utvide åpningstidene til når det er arrangementer i byen.

17.12.2019

Kommunestyre ber rådmannen om å opprette en sak for å se hvor mye energi vi kan ta ut ved å montere solceller
48 på alle kommunens bygg, og kostnaden knyttet til det, samt kartlegging av energiforbruk og mulige
HSH
effektiviseringstiltak.

17.12.2019

47

Har ikke RH sett på dette?
Dette ble opprettet i 2020:
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-ogsosiale-tjenester/dodsfall-og-gravferd/

Terrengtilpasning, landskap og fjernvirkning er en del av all
arealplanlegging. Dette er forankret i
kommuneplanbestemmelsene.
Denne saken bli fremmet fra Kultur og oppvekst i oktober
2020
Det er gjort og avsluttet: sak 20/9417
Vi har startet tilstandsrapporter for alle kommmnunale bygg.
Dette danner grunnlag for å vurdere energiøkonomiserende
tiltak.

Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt miljø i skole og barnehage - Grimstad kontrollutvalg
VEDTAK:
Forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering og kommunestyret ber rådmannen følge opp funnene og
anbefalingene i rapporten om:
Å vurdere om det er behov for å iverksette tiltak i forhold til å sikre en god overgang mellom barnehage og skole

19/39

At kommunen i tilstrekkelig grad sikrer at plan og rutiner for det psykososiale skolemiljø gjøres kjent blant alle
ansatte i skolen
At kommunen gjennomfører evalueringsprosesser med bred involvering på både barnehage- og skoleområdet
knyttet til det psykososiale miljøet
Å vurdere om det er behov for å sette inn tiltak for å sikre at det oppleves som trygt for alle å si ifra om svikt
knyttet til saker etter opplæringsloven kapittel 9A
At kommunen iverksetter tiltak for å sikre at skolens informasjonsplikt ivaretas i FAU og foreldremøter, i tråd med
kommunens egne rutiner
Rådmannen bes om å gi en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget innen
september 2020.

AMH

17.12.2019

sep.20

Det er laget gode systemer og planer for arbeidet, og
implementering er godt i gang

Kommunestyrevedtak 2020
SAKSN
R
20/12

SAK

ANSVAR

Revisjonsrapport Lysmaster J. J. Ugland stadion Levermyr - Grimstad
HSH/OK
kontrollutvalg
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen merke seg:
•kommunen selv tar eierskap og vurderer kostnadsoverslag fra eksterne rådgivere
•det må unngås parallelle løp og at man må ha nødvendige tillatelser på plass før
anbud ut-lyses
•sikre at sektorene har tilgang på nødvendig kompetanse ved uenigheter mellom
kommu-nen og leverandør om krav og forpliktelser i avtaler
•Innkjøpsreglementet skal følges i slike prosjekter også
Kontrollutvalget vil gjøre kommunestyret i Grimstad oppmerksom på følgende utdrag fra
revisjonsrapporten:
Revisjonen har gjennomgått møtereferater og korrespondanse mellom Grimstad
kommune, Rambøll og Nettpartner i perioden mai-juni 2019. Denne dokumentasjonen
viser at det foreligger flere andre økonomiske avtaler og forutsetninger enn det som
fremgår av kostnadsoverslaget som ble forelagt kommunestyret i sak 19/89 17.06.2019.
Revisjonen stiller derfor spørsmålstegn ved om kommunestyret har blitt forelagt en
tilstrekkelig opplyst sak.

VEDTATT

FRIST

STATUS

MERKNAD

04.feb

Kommunestyret ber rådmannen iverksette systematisk oppfølging i organisasjonen på de
lærings-punktene rapporten konkluderer med.
20/17

20/27

Etablering av eksternt av varslingsorgan jf. kommunestyrevedtak 19/39 Behandling av
OK
årsmelding 2018
VEDTAK:
1. Rådmannen inngår avtale med et eksternt firma om å levere tjenester som eksternt
varslings-mottak for Grimstad kommune.
2. Rådmannen orienterer kommunestyret når ordningen er etablert, senest innen juli
2020.
3. Ordningen evalueres innen utgangen av 2021.
4. Oppdraget lyses ut med forutsetning om politisk godkjenning av mandat og
varslingsrutiner.
5. For at en skal ha tillit til og sikre nødvendig uavhengighet må firmaet ikke ha andre
oppdrag eller bindinger til Grimstad kommune, under forutsetning av at dette ikke vil
være i strid med gjeldende lovverk.
Opprustning av Grimstad Torv
HSH
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar illustrasjonsplan og veiledende kostnadskalkyle som grunnlag for
planlegging og opparbeidelse av Torvet. Kommunestyret vedtar at arbeidet med
detaljreguleringsplan for Torvet ferdigstilles for utlegging på offentlig ettersyn.

04.feb

31.12.2020

31.03 (14.04.)

Regiuileringsplan vedtatt.

Det utformes bestemmelser om bruk og utforming av skilt jf. Estetisk Veileder.

20/39

Rådmannen kommer tilbake med egen sak om finansiering.
Vurdering av satser for økonomisk sosialhjelp 2020
VEDTAK:
Kommunestyret legger til grunn at NAV kontoret fortsatt legger til grunn sentrale
veiledende satser ved behandling av søknad om økonomisk sosialhjelp og vurdering av
nødvendig livsopphold for stønadsmottaker.

ASH/Øystein 31.03 (14.04.)
Fritzen

Saken var til behandling i KS den 15.12.2020, se PS 20/220

Veiledende satser for stønad til boutgifter opphører.
Kommunestyret ber administrasjonen arbeide for at barnetrygden på sikt skal tas ut av
inntekts-grunnlaget for beregning av økonomisk sosialhjelp.

20/46

20/62

Kommunestyret ber om at NAV, som et minimum, legger til grunn sentrale, veiledende
satser ved behandling om økonomisk sosialhjelp.
Revisjon varslingsrutiner jf. nye regler og endringer i kapittelet om varsling i Arbeidsmiljøloven
VEDTAK:
Reviderte varslingsrutiner godkjennes og publiseres med følgende endring:
Teksten med endring merket med rødt side fire i etiske retningslinjer om varslerens
identitet og fortrolighet strykes.
Det tas en ny gjennomgang av varslingsrutiner og etiske retningslinjer til høsten med
politisk og ansattes involvering, i forbindelse med avholdelse av utsatt temamøte i
kommunestyret
Endring av skolestruktur i Grimstad - nedleggelse av Fjære ungdomsskole
VEDTAK:
Kommunestyret følger opp sitt vedtak av 17. desember 2019 og avvikler driften ved
Fjære ungdomsskole med virkning fra 31.07.2020
Kommunestyret ber rådmannen om å komme med en sak der det vurderes
konsekvensen av at det gis gratis skoleskyss dersom det innvilges plass på en annen
skole enn nærskolen. I saken belyses det forskjellene om eleven har plass på en friskole
eller en kommunal skole.

OK

SMD

31.03 (14.04.)

30.10.2020

12.mai

Avsluttet

20/68

Rullering av eiendomsmasserapporten for helse- og omsorgssektoren 2020
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Kommunen må ha stor oppmerksomhet
rundt boligforståelse for å stå rustet til å ivareta innbyggernes behov for helse- og
omsorgstjenester på kort og lang sikt.

ASH/HSH

12.mai

30.11.2020

Det planlegges samling mellom aktuelle politiske utvalg og
administrasjonen i løpet av 2. semester 2020. Avklart med FM
den 24.09.2020 at man skal planlegge/gjennomføre workshop
i løpet av oktober 2020.

Den del av kommunens eiendomsmassen som hører til helse og omsorgstjenestene vil
bli vurdert årlig, jamfør kommunestyresak av 18. juni 2018, PS 18/72. Forslag til
investerings- og utbedringstiltak vil bli lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Work shop ble gjennomført den 22.10.2020.
Arbeidet med investeringsplan/-gjennomføring fortsetter i
2021.
Fokus: Prosjekt Eiendomsmasse, «en port inn – en stemme
ut», sykehjemsplasser, helsesenter/tidlig innsats.
Se også investeringsplan 2021 - 2024
(Det er ikke funnet midler til å flytte helsestasjonsvirksomheten
til mer sentrumsnære lokaler)

Kommunestyret ber rådmannen snarest, og innen utarbeidelse av budsjett for 2021,
undersøke muligheten for sentrumsnære lokaler til bruk for helsestasjonen, fortrinnsvis i
allerede kommunal eiendom.

20/69

20/70

Se kommunedirektørens informasjon til KS juni 23. Juni 2020
Sak 20/68, 20/109 og 20/140 bør sees i sammenheng.

Dagaktivitet til mennesker med demens
ASH
VEDTAK:
Kommunestyret ser med stor bekymring på dagaktivitetstilbudet for kommunens eldre og
ber om at rådmannen kommer tilbake med en sak vedr opptrappingsplan av
dagaktivitetstilbud for denne gruppa.
Organisering og samarbeid – bofellesskap
ASH/HSH
VEDTAK:
Kommunens strategi i boligplanlegging «En port inn – en stemme ut», legges til grunn
for kommunens videre arbeid knyttet til prosjektet «Nye boliger – enhet for habilitering
2020 - 2023» med følgende endringer:
1.Hensyn til beboernes behov må komme tydeligere frem i planen både i vurdering av
brukersammensetning punkt 2.2 og i vurdering av antall boenheter 2.3.
Punktet om «normalt 8 boenheter» sløyfes.
Planen «En port inn» har ikke tilbakevirkende kraft på allerede igangsatte prosjekter.

12.05.

Se PS 20/172, KS oktober 2020

12.05.

23.06.2020

12.05.

01.03.2021

2.Kommunen gjenopptar kontakten med foreldrene knyttet til Groos bofellesskap med
sikte på å få i gang prosjektet igjen. Prosjektet gjennomføres i tråd med de føringer og
kommunale vedtak som tidligere har ligget til grunn for prosjektet, og med den
samarbeidsavtalen som foreldregruppen har foreslått og som Husbanken har godkjent.
3. Eplehaven bofellesskap gjennomføres i dialog med foreldre/pårørende og i tråd med
de føringer og avtaler som tidligere har ligget til grunn for prosjektet. Det inngås
en samarbeidsavtale i tråd med den som benyttes i Groos bofelleskap.
4. Groos bofelleskap skal være et prøveprosjekt for kommunen bestående av foreldre i
med turnus i innflyttingsperioden.

20/81

5. Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret i møtet 23.6.2020 med
Oversendelse fra kontrollutvalget - sluttrapport investeringsprosjekter
VEDTAK:
Kommunestyret merker seg at det ikke er blitt gjennomført sluttrapport av
investeringsprosjekter for 11 av 32 prosjekter over kr. 500 000 siden 2015.

Se PS 20/115, KS juni 2020, PS 20/140, KS september
2020)
HSH

Kommunestyret ber om at det innføres en tidsfrist på inntil 6 mnd. fra prosjektavslutning
til slutt-rapport fremlegges. Dette innarbeides i økonomireglementet.
Kommunestyret merker seg tiltakene rådmannen har iverksatt for å sørge for at
økonomiregle-mentet pkt. 8.4 følges.
20/97

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig orientering til kontrollutvalget innen 1. mars
Regulering av ny svømmehall og campus park – mulighetsstudie
HSH/MHN
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar alternativ 1, i forlengelsen av eksisterende idrettshall. Det
utarbeides bedre kalkyler for kostnader både for 25 og 50-meters basseng, som legges
frem i forbindelse med rådmannens budsjett og langtidsplan for 2021-2025.

22.jun

15.12.2020

Reguleringsarbeidet videreføres

Mulighet for å etablere parseller for dyrking av frukt og grønnsaker vurderes i videre
planarbeid.
For alternativ 1 skal veiløsning vurderes, både den som er i gjeldene plan med innkjøring
fra toppen av Terje Løvås vei, og den foreslåtte veien langs friidrettshallen.
Det tas kontakt med andre interessenter i området for å få en helhetlig og fremtidsrettet
løsning.
20/94

20/95

Oppdatering av estetisk veileder - oppfølging av budsjettvedtakets tekstforslag
HSH
VEDTAK:
Det etableres «ny praksis» hvor de estetiske retningslinjene alltid skal legges til grunn for
behand-ling av plan- og byggesaker i Grimstad kommune. Evt. avvik fra retningslinjene
skal begrunnes i sak eller vedtak. Det høstes erfaring fra «ny praksis» innen utgangen
av 2021. Det avventes med å sette ned et evt. ad-hocutvalg til etter man har
konklusjonene fra evalueringen på plass.
Ny finansiering for prosjekt 8701702 Varslingssystemer skoler – 2020
HSH/SMD
VEDTAK:
1. Kommunestyre vedtar å øke budsjettrammen med kr. 0,4 mill. til varslingssystem for
Fevik skole.
2. Ekstrabevilgningen finansieres ved bruk av lån.
3. Det utarbeides en plan for innføring av varslingssystemer ved resterende skoler.

22.06.

31.12.2021

22.06.

31.12.2021

Saken avsluttet, sluttrapport behandlet.

20/98

Sorenskrivergården – bruk 2020
HSH/SMD
VEDTAK:
1. Det gjennomføres en kartlegging om det er mulighet for et frivillighetens hus i
Sorenskrivergår-den
2. Det legges opp til en bredere politisk prosess på fremtidig bruk av Sorenskrivergården.
3. Det er ønskelig å få saken til ny behandling i første møte i KS i 2021, med sikte på å
få ny aktivi-tet i huset fra sommeren 2021.

22.06.

feb.21

20/109

Status prosjekt Helsehus
VEDTAK:
Kommunestyret tar saksfremlegget til informasjon.

22.06.

15.12.2020

ASH

Sak fremmes til oktobermøtene

Sak 20/68 og 20/109 bør sees i sammenheng.
Se også sak 20/140.
Workshop ble gjennomført den 22. oktober 2020.

Kommunestyret ber rådmannen igangsette planer med å utvide Frivolltun og Feviktun for
å øke antallet sykehjemsplasser, samt utrede I4Helse med tanke på fremtidige
korttidsplasser, og vurde-re om Landvik 16 skal tas i bruk for personer med
demenssykdom.

20/111

20/112

20/129

Saken sees i sammenheng med investeringsprogram 2021 –
2024.
Se sak 21/67 - kommunestyremøte 18.05.21

Før det arbeides videre med planer for et eventuelt helsehus, ber kommunestyret
rådmann legge til rette for et arbeidsmøte der helse- og omsorgsutvalget og
formannskapet deltar sammen med administrasjonen. Tema kan være: Hva er
utfordringene for helse- og omsorgssektoren på kort og lang sikt, (blant annet med tanke
på bygging av boliger)? Hvor og hvordan er det hensiktsmessig å løse utfordringene?
Møtet bør finne sted tidlig høsten 2020 slik at en kan ta hensyn til dette i budsjettarbeidet for 2021.
Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) VEDTAK: Grimstad kommunestyre ASH
ber rådmannen legge til rette for at brukere i tillegg til kommunens tjenester kan velge
mellom private tjenesteleverandører til utøvelse av BPA-tjenestene. Kommunestyret ber
rådmannen sørge for en god prosess med brukere og ansatte. Ny ordning skal ikke være
mer kostbar per time, og iverksettes i løpet av 2020. Rådmannen står fritt til å velge
hvorvidt det er mest hensiktsmessig med et interkommunalt samarbeid. Både ideelle og
kommersielle aktører inkluderes i arbeidet.
Fritt brukervalg i omsorgstjenesten
ASH
VEDTAK:
1. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for fritt brukervalg innen praktisk
bistand/hjemmehjelp med virkning fra 1.1.2021. Rådmannen står fritt til å organisere det
offentlige tilbudet gjennom et interkommunalt samarbeid.
2. Kommunestyret ber om en evaluering høsten 2023.
Revidering av politisk delegering- og utvalgsreglement
VEDTAK:
1. Kommunestyret etablerer et midlertidig politisk utvalg som skal vurdere gjeldende
delegeringsreglement og forslå et nytt helhetlig reglement for delegering fra
kommunestyret til utvalg, ordfører og rådmannen i Grimstad kommune. Rådmannen
sørger for nødvendig sekretariatsfunksjon.
2. Forslaget legges frem for kommunestyret innen utgangen av året.
3. Som medlemmer foreslås formannskapet supplert med gruppeledere som ikke er
representert i formannskapet.
4. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune i denne sammenheng går over til å
bruke tittel kommunedirektør som beskrevet i kommuneloven, og ikke rådmann.

OK

22.06.

Se også KS sak 20/205, pkt. 1

22.jun

01.12.2023

22.jun

31.12.2020

01.01.2025

20/135

Nytt avløpsrenseanlegg - Lokalisering
HSH
VEDTAK:
1), Det inngås avtale om kjøp av Industriveien 1 for 18 mill. kr.Kommunestyret ber om at
det kjøres 2 forprosjekter slik at fjellalternativet også blirmed i utredningen. Hvis det viser
seg at anlegg i fjell blir for kostbart og komplisert,kan anlegget etableres i dagen.
2), Reguleringsprosess startes opp umiddelbart
3), Det sendes ut anbud på gjennomføring av forprosjekt med tanke på valg av
renseprosess og kapasitet. Forprosjekt gjennomføres i løpet av 2021.
4), Basert på forprosjektet gjennomføres detaljprosjektering innen sommeren 2023.
5), Anbudsprosess og gjennomføring av bygging av nytt renseanlegg starter så snart
detaljprosjektering foreligger, med tanke på driftsstart i 2025.
6), Finansiering av nytt renseanlegg behandles i kommunens ordinære budsjettarbeid.

15.sep

20/140

Boliger og tomtevalg. Enhet for habilitering jf investeringsprogram 2020 - 2023
ASH/HSH
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen se gnr. 52, bnr. 317, Fevik også opp mot planlegging av
institusjonsplasser, se vedtak 20/109.

15.sep

Kommunestyret ber rådmannen om å konkretisere mulighetene for boligprosjekter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne på følgende områder:
•
Gnr/Bnr 200/1614 Føreidsgt 17 (Gamle Grimstad barnehage)
•
Gnr/Bnr 200/174 Ekelunden (Frivoldveien 24, 38 og 40)
•
Gnr/Bnr 80/128 Trollsvingen 21 (i Holvika ved Langemyr skole)
Videre ber kommunestyret rådmannen om en konkretisering av mulighetene for:
•
omdisponere kommunale utleieboliger og HDO-leiligheter til etablering av boliger for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
•
erverve/kjøpe eiendom/tomter fra grunneiere/utbyggere for å dekke ytterliggere
behov for tomter til formålet og prosjektet.
•
selge Holteveien 10 og 12
•
delvis rivning av eksisterende bygningsmasse i Markveien, samt oppføring av nye
boliger
•
kjøp av tomt, fortrinnsvis etter takst, knyttet til konkret, planlagt privat bofellesskap
•
Anskaffelsene av tomter og bygging av boliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne dekkes av investeringsprogram 2020 – 2023 (jf KS sak19/36)

Saken sees opp mot vedtak KS sak 20/205 pkt. 2
"Kommunestyret ber kommunedirektøren undersøke hvor rask
regelverket for en godkjenningsmodell for fritt brukervalg vil
være på plass. Dersom det ikke gis signaler om at dette vil bli
vedtatt før sommeren 2021, ber kommunestyret om at det i
løpet av 2021 gjennomføres en anbudsprosess etter
gjeldende regelverk for praktisk bistand/hjemmehjelp".

Erstattet av nytt vedtak 09.02.21, dokumneter er under
utarbeidelse for å lye konkurranse for forprosjekt. Denne
saken kan utgå av listen.

Arbeidet sees i sammenheng med pågående prosjekt med
veikart for eiendomsmasse til jhele og omsorg

Når rådmannen presenterer mulighetene legges det til rette for en medvirkningsprosess
med kommuneplanutvalget og helse og omsorgsutvalget for disse områdene.

For å sikre tilgang på boliger på lengre sikt, ber kommunestyret om at det tas kontakt
med private utbygger for å kunne etablere boliger i nye felt. Det bør vurderes alternativer
i alle deler av kommunen ut fra brukerne sine behov. Alternativ til at kommunen bygger
boliger er at det etableres tilvisningsavtaler og/eller tildelingsavtaler, jfr. pkt. 5 i
eiendomsmasserapporten (sak 20/68).
Ved bygging av nye omsorgsboliger skal Husbankens veileder følges. Det betyr blant
annet at boligene ikke skal ha institusjonslignende preg og at de bør lokaliseres i
ordinære bomiljøer, på steder som gjør det mulig å møte andre og at en kan ta i bruk
offentlige rekreasjonsarealer og benytte servicetilbud.
20/141

Opprettelse av studentråd i Grimstad kommune
VEDTAK:
1., Grimstad kommune oppretter Studentrådet i Grimstad.
2., Forslag til reglement for Studentrådet i Grimstad godkjennes.
3., Studentrådets medlemmer mottar møtegodtgjørelse tilsvarende kommunens
politiskoppnevnte råd.
4., Ordningen evalueres våren 2023.
5., Kommunestyret oppnevner et medlem og et varamedlem blant
kommunestyretsmedlemmer.
6., For inneværende valgperiode oppnevnes Øystein Haga (V) som medlem med
MonaShirin Bagheri (MDG) som personlig varamedlem.

OK

15.sep

01.06.2023

20/158

Handlingsplan for næringsattraktivitet
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar handlingsplan for næringsattraktivitet.
Kommunestyret ber om at handlingsplanen følges opp med en sak til kommunestyret
innen januar 2022 med en evaluering og status for oppfølging av planen. Evalueringen
gjøres i samarbeid med næringsforeningen.
Nytt oppfølgingspunkt under punkt 2: Tiltak innenfor saksbehandling:
Det innføres fast halvårlig dialog med teknisk utvalg, næringssjef, kommunedirektør og
ordfører for å følge opp punktene som fremkommer i handlingsplanen med tiltak rettet
mot teknisk sektor.

PNT

27.okt

31.01.2022

20/177

Tilsyn tjenester til barn og unge med psykiske utfordringer - plan for lukking av
ASH
lovbrudd
VEDTAK:
Kommunestyret tar Fylkesmannens rapport til orientering.
Kommunestyret ber kommunedirektøren oppnevne en prosjektleder som frikjøpes i 50%
stilling for 2021 og 2022, og organisere arbeidet slik at lovbruddet kan rettes i henhold til
vedlagt fremdriftsplan. Begge sektorene søker tiltaket finansiert via eksisterende fond.

27.okt

20/190

1.
Kommunestyret gir sin tilslutning til den fremforhandlede avtalen mellom Tone
OK
Marie Nybø Solheim og Grimstad kommune, og ber ordfører signerer avtalen på
kommunens vegne. Avtalen offentliggjøres når den er signert av begge parter.
2.
Kommunestyret konstituerer Olav Kavli som kommunedirektør fra avtalen er signert
og frem til ny kommunedirektør er ansatt.
3.
Kommunestyret ber om at rekrutteringsprosessen med å ansette ny
kommunedirektør iverksettes umiddelbart. Forhandlingsutvalget følger opp denne
prosessen.

17.nov

Avsluttet

20/195

Prinsippavklaring knyttet til salg av råtomter på Omre industriområde
VEDTAK:
Det inngås ikke avtaler om salg av råtomter på Omre, men Grimstad bolig- og
tomteutvikling KF går i gang med prosessen knyttet til prosjektering og utarbeidelse av
tekniske planer med tanke på etablering av infrastruktur på Omre.
Kommunestyret ber Grimstad bolig- og tomteutvikling KF gå i gang med å utrede
muligheten for et samarbeid med øvrige grunneiere innenfor planområdet med et formål
om å fremskynde fremdriften og på sikt frembringe salgbare arealer til nyetableringer.

08.des

Saken følges opp av Grimstad tomte og boligselskap

20/201

Kunnskapsgrunnlag - barnehagebehov 2020 - 2025
AGG
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering og administrasjonen/stab skal årlig vurdere
barnehagedekningen opp mot faktisk innbyggertall og oppdatert framskrevet befolkning.

08.des

Saken følges opp av oppvekstsektoren

20/205

20/213

OK/ HSH

På grunn av stort lokalt behov gir kommunestyret Trygge Barnehager – eier av
barnehagetomt i Støleområdet lov til etablering og bygging av barnehage på sin tomt.
Planleggingen kan starte umiddelbart.
Anbudsprosess fritt brukervalg - løypemelding. Gjelder oppfølging av PS 20/111 og ASH
PS 20/112
VEDTAK:
1.Kommunestyret ber kommunedirektøren å snarlig åpne opp for fritt brukervalg innen
BPA, i tråd med tidligere vedtak og etter gjeldene regelverk.
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren undersøke hvor rask regelverket for en
godkjenningsmodell for fritt brukervalg vil være på plass. Dersom det ikke gis signaler om
at dette vil bli vedtatt før sommeren 2021, ber kommunestyret om at det i løpet av 2021
gjennomføres en anbudsprosess etter gjeldende regelverk for praktisk
bistand/hjemmehjelp.
Vurdering av muligheter Fjære skole
VEDTAK:
Det bygges nytt bygg til Fjære barneskole på dagens barneskoletomt. Bygget skal
vurderes å bygges som et passivhus, og det skal i prosjektet legges opp til mulighet for
at skolen kan bygges i heltre.

AGG/ HSH

08.des

15.des

31.12.2021

Pkt. 1 konkurransedokumenter utarbeidet, lagt ut på Doffin
med anbudsfrist den 23.04.21 , pkt. 2 fritt brukervalg praktisk
bistand gjennomføres i løpet av høsten 2021. Se også sak
20/112

Prosjektet pågår og det rapporteres til KS i hvert møte om
status.

20/213

AGG/ HSH

15.des

Prosjektet pågår og det rapporteres til KS i hvert møte om
status.

20/214

Prioritering av skolebygg i investeringsprogrammet 2021 - 2028
AGG/ HSH
VEDTAK:
1. Ny Fjære barneskole planlegges med igangsetting i 2021. Det vurderes om prosjektet
skal gjennomføres i egen regi eller som et OPS-prosjekt. Det avklares tidlig i 2021 hvilken
prosjektmodell som skal benyttes.
2. Holviga skole igangsettes så raskt som mulig etter oppstart Fjære, med oppstart
prosjektering i 2021. Det avklares tidlig i 2021 hvilken prosjektmodell som skal benyttes.
Kommunestyret ber om en sak som drøfter blant annet arealbehov og størrelse på
utbygging av Holviga skole
3. Kommunestyret viser forøvrig til budsjett og handlingsprogram for 2021-2024.

15.des

Prosjektet pågår og det rapporteres til KS i hvert møte om
status.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak der det vurderes hvordan
det kan sikres en god bredbånds- og mobildekning for næringsliv og innbyggere i alle
deler av kommunen. Der det ikke er tilgang til bredbånd gjennom fiber, må det gis en
vurdering av alternativ med et stabilt høyhastighetsmobilt bredbånd. Det må vurderes
hvor stort behovet er for kommunal finansiering, sett i lys av at det de siste årene har
vært en lokal egenandel ved utbygging av bredbånd.

PNT

15.des

Det legges frem en ny bredbåndsstrategi i høst.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
2. Matrikkelens B-del ble delvis oppgradert i 2013. Ifølge budsjettdokumentet er
matrikkelen etter det ført nesten jevnlig, men det er avdekket svært mye mangler. Nytt
kartgrunnlag forventes levert senvinteren 2021 (flyfotografering utført våren2020).
Kommunestyret ber om en sak som belyser status og fremdrift for arbeidet med
matrikkelen innen august 2021, inkludert hva som er gjort av utbedringer og hva som

HSH

15.des

31.08.2021

Det legges fram sak i juni/aug

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå videre med arbeidet med å se på
mulighetene for et samarbeid innenfor brann og redning. Intensjonen med slikt
samarbeid må være å styrke beredskapen, samtidig som man søker å finne muligheter
for å oppnå innsparing, uten at det går på bekostning av en beredskap som ivaretar
Grimstad som vekstkommune. I denne prosessen må det også foretas en vurdering av
hvordan kommunene i samarbeidet skal organisere, dimensjonere og lokalisere
beredskapen på bakgrunn av tettsteder, innbyggertall og innsatstider, slik at
beredskapen sikres for alle innbyggere i samarbeidets nedslagsfelt. Det synes å være
noe uklart hva som er definisjonen av tettstedsberegningen som legger føringer for krav
til størrelsen på beredskapsstyrken, men dersom det viser seg at vi driver ulovlig med
dagens bemanning, må dette tas tak i raskest mulig og legges frem for kommunestyret
Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren ha sterk budsjettdisiplin gjennom året, og ha
høy terskel for å legge frem saker som medfører kostnader utover budsjett.
Kommunestyret selv må følge opp med tilsvarende budsjettdisiplin, og alle saker som
medfører økte kostnader, må ha tilhørende inndekning

HSH

15.des

01.07.2021

Det legges opp til at det fremmes en sak i desember 2021

OK/ MHN

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren søke å redusere utgiftsnivået gjennom året.
Reduserte kostnader og tilskudd til alle større arrangement som ikke gjennomføres på
grunn av koronapandemien eller andre årsaker, settes på et samlet fond, fremfor å gå
inn i sektorenes rammer.

OK/ MHN

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå igjennom alle kommunale leiekontrakter
for å avklare om det er noen kontrakter det er behov for å revidere. Kommunedirektøren
bes også se på behovet for hvert enkelt leieforhold, samt eventuell oppjustering av
leiesatser der kommunen er utleier, til lavere kost enn markedspris.

MHN

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
7. Kommunestyret ber om at dersom det må gjøres innsparinger ved drift av biblioteket,
så prioriteres Fevik filial holdt åpen, og at det ses på mulighetene for noe reduserte
åpningstider ved hovedbiblioteket. Dersom det skal foregå justeringer av åpningstider,
legges det frem en sak for Kultur- og miljøutvalget om dette.

PNT

15.des

Dette adresseres i forbindelse med behandlingen av
tertialrapport. Ekstra behov ved biblioteket løses innenfor
sektorens rammer.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
8. Kommunestyret ber Kommunedirektøren inntil videre stoppe fremdrift og ressursbruk
for etablering av et nytt Hamsun-museum. Eventuell profilering av Hamsun i Storgt 44,
må gjennomføres innenfor gitte rammer og eventuell ekstern finansiering.

PNT

15.des

Dette følges fortløpende opp av kulturtjenesten.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
9. Dersom andre kommuner reduserer sin finansielle andel til Aust Agder museum og
arkiv (AAMA), bes kommunedirektøren iverksette nødvendige tiltak for at Grimstad
kommune reduserer sitt bidrag til AAMA tilsvarende. En eventuell virkning gjennomføres
så snart som mulig, og i henhold til selskapsavtalen.

PNT

15.des

Representantskapet skal ha møte i begynnelsen av mai.
Saken håndteres videre etter det.

Det må i prosjekteringen tas høyde for at det i fremtiden eventuelt kan etableres en 1-10
skole på Fjære.
Prosjektet gjennomføres med egen finansiering i Handlingsprogram 2021-2024.

20/215

20/215

PNT

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
PNT
VEDTAK:
10. På bakgrunn av samtaler om videre drift i Fjæreheia, bes kommunedirektøren se på
en løsning for at Grimstad kommune trer ut av sin 3% eierandel i Kilden IKS. Dette gjøres
parallelt som det etableres en ny eierstruktur for Fjæreheia Amfi. Kommunestyret ber
kommunedirektøren si opp avtalen med Kilden IKS før 31/12.20.

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
HSH
VEDTAK:
11. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på konsekvensene av
effektiviseringskrav innen kommunaltekniske tjenester, inkludert vann- og avløpsområdet.
Det skal i den forbindelse ses på et effektiviseringskrav på reduksjon i kostnadene på
henholdsvis 5% og 10%, fra 2020-nivået til 2023, med delvis gjennomføring i 2022. Det
bør tas utgangspunkt i det som er vurdert ved gjennomgangen til Agenda Kaupang,
supplert med andre tiltak.
Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
MHN
VEDTAK:
12. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på mulige tiltak for å redusere
kostnadene innenfor økonomiavdelingen, ved for eksempel effektivisering av
faktureringsrutiner og generell automatisering av prosesser.

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
HSH
VEDTAK:
13. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om det er mulig å prioritere midler til
asfaltering av resten av Hålandsveien, enten som en del av de ordinære midlene til drift
av veier, eller som et tiltak dersom det skal settes i gang ekstraordinære tiltak som
sysselsetting i forbindelse med koronasituasjonen.

15.des

Fremmes sak til oktbermøtet

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
14. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak for Formannskapet der
det vurderes om det kan gis investeringstilskudd til tiltak i landbruket fra fondet for
næringsutvikling. Dette knyttes opp mot tiltak der det gis lån og/eller tilskudd fra
Innovasjon Norge etter modell i Arendal og Froland kommuner.

15.des

Kommer opp i første møte over sommeren.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
OK/ MHE
VEDTAK:
15. Kommunestyret konstaterer at kostnaden til overtid i alle sektorer overstiger budsjett,
og ber kommunedirektøren om å innføre gode rutiner for bruk av overtid med det formål
å redusere kostnaden i samtlige sektorer. Dette må ses i sammenheng med innleie av
vikarer og vakante stillinger.

15.des

Begrensning i bruk av overtid, og tydelige retningslinjer er
kommunisert ut til alle ledere i kommunen. Det jobbe med å få
på plass en rapport slik at vi kan følge bruken. HO sektoren
har utarbeidet rutiner og opplæringssystem vedr.
innleiekontroll.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
16. Kommunestyret ber kommunedirektøren, senest før budsjettprosessen for 2022,
komme med en plan for mulig bruk av tidligere Grimstad barnehage, Ekelunden og
frigitte heldøgns omsorgsplasser på Berge Gård. Kommunedirektøren bes også vurdere
behovet for å omgjøre vedtak om salg av Tønnevoldsskogen barnehage, før 2.
tertialrapport 2021, slik at eventuell omgjøring av vedtaket kan justeres i budsjett for
2022.

HSH/ AGG

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
17. Kommunestyret ber kommunedirektøren tilstrebe at budsjettprosessene fremover
legger opp til en tidligere involvering på politisk nivå. Det er ønskelig at budsjettet
presenteres tidligere, for en bredere involvering og med lengre høringsfrist.

MHN

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
18. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Kortfilmfestivalen i god tid
før festivalen avholdes 2021, med den hensikt å se på hvordan festivalen kan
opprettholde sin tilstedeværelse i Grimstad, og for å se på om tilskuddet må reduseres
forholdsmessig dersom det ikke blir avholdt festival i 2021 ihht avtale.

PNT

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
ASH
VEDTAK:
19. Kommunestyret ber kommunedirektøren så raskt som mulig utarbeide en forpliktende
handlingsplan for oppbygging av sykehjemsplasser og sterk reduksjon av HDO-plasser
for våre eldre.

15.des

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
VEDTAK:
20 Etter styrking av innkjøpsområdet, i tråd med vedtatt budsjettforslag, ber
kommunestyret om at innkjøpsreglementet revideres og legges frem for politisk
behandling innen våren 2022.

20/215

Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2021-24
AGG/ HSH
VEDTAK:
21 Kommunestyret ber kommunedirektøren se på betalingen for skolenes bruk av
kunstgressbaner sett i forhold til den belastningen som bruken har. Det bør også ses på
om leie for de kommunalt eide anleggene bør økes og kompensere dette gjennom
driftstilskudd til idrettslagene.

20/215

PNT

MHN

Representantskapet skal ha møte i begynnelsen av mai.
Saken håndteres videre etter det.

31.12.2020

Avtalen ble sagt opp 18.12.2021. Sak om videre drift av
Fjæreheia kommer høsten 2021.

Pågår arbeid i forbinelse med budsjettarbeidet.

15.des

01.06.2022

31.10.2021

Legges inn i budsjettarbeidet

01.06.2021

Kulturtjenesten er i dialog med festivalen, og FS, KU og KS vil
bli informert i mai-runden.

HO sektoren har utarbeidet rapport for eiendomsmasse som
inkluderer investeringsbehov - sykehjemsplasser. Saken
fremmes til politisk behandling mai 2021. se sak 21/67
Eiendomsmasserapport KS 18.05.21.

Kommunestyrevedtak 2021
SAKSNR

SAK

ANSVAR VEDTATT FRIST

21/3

Nytt renseanlegg - Endring av fremdriftsplan
VEDTAK:
1. Kommunestyret ber Kommunedirektøren følge opp tidligere enstemmig vedtak fra kommunestyret vedtatt 15.09.2020
ved og bringe forprosjekt for renseanlegg som ønskes etablert i fjell ut på eksternt anbud. Det kjøres kun forprosjekt på
anlegg i fjell. Forprosjek-tet gjennomføres i løpet av 2021.
2. Kommunestyret ber Kommunedirektøren orientere i utvalgsmøtene til Teknisk Utvalg om fremdrift på prosjektet. Når det
skal taes stilling til om det skal etableres Biogass anlegg kommer Kommunedirektøren tilbake til Kommunestyret for gi en
grundig oriente-ring om de ulike alternativene slik at dette blir belyst på en god måte med hensyn til kost-nader og den
faktiske nytteverdi av Biogassanlegg.

HSH

09.02.21

Det er inngått kontrakt om forprosjekt og orienteringssak om
status legges fram for kommunestyret i oktober.

21/5

ROS-analyse antikorrupsjon
VEDTAK:
1. Rådmannen inngår avtale med et eksternt firma om å levere tjenester som eksternt varslingsmottak for Grimstad
kommune.
2. Rådmannen orienterer kommunestyret når ordningen er etablert, senest innen juli 2020.
3. Ordningen evalueres innen utgangen av 2021.
4. Oppdraget lyses ut med forutsetning om politisk godkjenning av mandat og varslingsru-tiner.
5. For at en skal ha tillit til og sikre nødvendig uavhengighet må firmaet ikke ha andre oppdrag eller bindinger til Grimstad
kommune, under forutsetning av at dette ikke vil være i strid med gjeldende lovverk.Grimstad kommunestyre ber
kommunedirektøren følge opp anbefalingene som fremgår av ROS-analysen (Risiko- og sårbarhetsanalysen). Følgende
setning under "Anbefalinger for videre arbeid med korrupsjon- folkevalgte" første punkt, tas ut og arbeides ikke videre
med "Dette innebærer at kontakten dokumenteres og arkive-res sammen med øvrig korrespondanse på saken."
Kommunedirektøren oppfordres til å arrangere en opplæringsseanse i 2021 hvor folkevalgtes oppfordring til å referatføre
møter med private parter er tema

OK

31.12.21

Utført og lukket

21/26

Leve hele livet - Fase 2: kartlegging og videre fremdriftsplan
ASH/HSH 31.12.21
VEDTAK:
Kommunestyret tar fremdriftsplanen for «leve hele livet» til orientering, og ber om at det fremmes en sak til kommunestyret
i løpet av 2021, med forslag til handlingsplan for «leve hele livet».

21/29

Tilsyn ved undersøkelsesarbeidet i barneverntjenesten.VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere barneverntjenestens ressurssituasjon, og i løpet av våren 2021 legge
frem ny sak om barneverntjenesten og ressursbehov på bakgrunn av ny barnevernreform og barnevernlov fra 2022.
Kommunestyret ber om å få en sak opp i aprilmøtet om økning på to stillinger til barne-verntjenesten ut fra dagens
saksfremstilling i utvalget.

ASH

OPS som gjennomføringsmodell for skoleprosjekterOPS som gjennomføringsmodell for skoleprosjekter
VEDTAK:
Sett i lys av de erfaringer som andre kommuner har gjort seg i tilknytning til bruk av OPS som kontraktsmodell for
skolebygg så vil ikke kommunestyret anbefale OPS som gjennomføringsmodell for bygging av nye skoler for Fjære og
Holviga.
Kommunestyret ber om en orienteringssak til neste møte hvor man viser konkrete planer for fremdrift på Holviga, inkl.
muligheter for modulskole fra neste skoleår.

HSH

21/34

21/39
Grimstad Hele Året - rapportering og planer fremover
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Når navnekomitéen for gateskilt har gjennomført sitt arbeid, så vil administrasjonen i Grimstad kommune følge opp
prosessen videre overfor Kartverket. Deretter kan Gårdeierforeningen ferdigstille sitt arbeid.
3. Målet for Grimstad Hele Året det neste året er å ferdigstille forprosjekt Destinasjon Grimstad, samt starte opp et
hovedprosjekt for Destinasjon Grimstad.

STATUS

MERKNAD

Kommunens videre arbeid med reformen må sees opp mot
statsbudsjettet og mulighet for å hente inn eksterne
prosjektmidler

Barneverntjenestens ressursbehovv Sak 21/454 , 1
tertialrapport sak 21/84, Barnevernsreformen - orientering
sak 21/98, Statusrapport Barneverntjenesten oktober 21.
Kontinuerlig oppdatering gis i hvert KS møte

PNT/
HSH

27.04.21

ASH

27.04.21

21/45

Barneverntjenestens ressursbehov
VEDTAK:
Kommunestyret ser med alvor på ressurssituasjonen i barneverntjenesten og ber kommunedirektøren utarbeide forslag til
styrking av kommunens barneverntjeneste i forbindelse med første tertialrapport 2021.

21/61

G/S-veg Homborsund
HSH
VEDTAK:
1. Grimstad kommune ferdigstiller reguleringsarbeidet så fort som mulig, saken må prioriteres både i forhold til historikk og i
forhold til utviklingen av Omre industriområde. Reguleringsplanen må ivareta muligheter for etablering av VA-anlegg langs
eller i G\S-vegen.
2. Grimstad kommune forespør Agder fylkeskommune om å stå for byggeledelse og gjennomføring av prosjektet, som bør
utlyses som total entreprise for ivaretakelse av kostnadsoversikt på prosjektet før gjennomføring.
3. Kommunestyret ber om at det fremmes ny sak med en konkret fremdriftsplan tidlig høst 2021

18.05.21 01.11.21

21/62

Sluttrapport Lysanlegg Eideveien - melding til kommunestyret
VEDTAK:
Kommunestyret tar sluttrapport Lysanlegg Eideveien til orientering. Kommunestyret ber om at mindreforbruket på
prosjektet beholdes til trafikksikkerhetstiltak, enten på lysanlegg på resten av Eideveien eller andre tiltak for eksempel de
som er omtalt i PS 19/25. Det fremmes enten egen sak om bruken eller så vurderes dette i budsjettet for 2022.

18.05.21 31.12.21

HSH

Saken er blitt fulgt opp i 1. tertialrapport 2021, sak
21/84

21/64

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, status 2021
HSH/
VEDTAK:
ASH
Kommunestyret tar oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, status 2021, til orientering. Kunnskapsgrunnlaget
tas med videre inn i arbeidet med handlingsplan og budsjett
Kommunestyret ser med stor bekymring på funn for kommunen folkehelseprofilen for 2020. Dette er funn som går igjen
over flere år. Kommunestyret ønsker at resultatene fra Folkehelseprofilen følges opp med en handlingsplan med tiltak for
å bedre psykisk helse og levevilkår til barn og unge i kommunen
Kommunestyret ber kommunedirektøren implementere «plan om friluftsliv» som ber kommunen kartlegge og anlegge flere
turstier i kommunen. Kommunen bør satse på mer friluftsliv som arbeid for forbedring av psykisk og fysisk helse.
Kommunestyret ber om at Studentrådet blir en aktiv bidragsyter til neste "oversikt over helsetilstanden" hvor også
studentene som gruppe blir kartlagt. Kommunestyret ber også at Studentrådet deltar når det utarbeides forslag til tiltak
som berører studentene i Grimstad.

18.05.21

Kommentar: Saken eies av SM. Ansvar for
utarbeiding av handlingsplan for bedre psykisk helse
og levekår må avklares ibm. Oppretting av "Nye
Oppvekst"

21/67

Rapport eiendomsstrategi helse- og omsorg
ASH
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Kommunen må ha stor oppmerksomhet rundt boligforståelse for å stå rustet til
å ivareta innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester på kort og lang sikt. Rapporten vil danne bakgrunn for det
videre arbeid med å utarbeide et veikart for kommunens eiendomsmasse innen helse- og omsorgssektoren. Forslag til
investerings og utbedringstiltak vil bli lagt inn i budsjett og handlingsprogrammet.
Med bakgrunn i pågående reduksjon av HDO-plasser og dokumentert mangel på sykehjemsplasser ber kommunestyret
kommunedirektøren prioritere arbeidet med å skaffe til veie flere sykehjemsplasser. Det vil være ønskelig å få sak en sak
om dette innen årets utløp.

18.05.21 31.12.21

Kommentar: HO-utvalget blir jevnlig orientert om
fremdrift i sektorens veikartprosjekt for
investeringsprogram. Sak vedr. forståelse av
planlegging av institusjonsplasser legges frem til
politisk behandling i okt. 21

HSH

22.06.21 2022

Budsjettmidler fra 2021 er flyttet til 2022. Videre
aktivitet må avklare videre aktivitet og evt. samarbeid
med Friluftsrådet sør.

HSH

22.06.21 31.12.21

Under arbeid, men i rute. Avklaring av avgrensning i
KPU i oktobermøtet.

21/70

21/74

Oversendelse av interpellasjon: Forvaltning av strandsonen - Fra Arnt Gunnar Tønnessen (V) på vegne av partiene
Venstre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt.
VEDTAK:
Kommunedirektøren bes om å legge inn finansiering av merking og klargjøring av kyststi gjennom Grimstad i neste års
budsjett og handlingsplan, med oppstart i 2022 og fullføring i løpet av handlingsplanperioden.
Avklaring vedrørende fremtidig bruk av dypvannskai på Gundersholmen
VEDTAK:
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en ny sak innen utgangen av året, der alternativer til dagens havn er
utredet, og der en også redegjør for konsekvensen for brukerne av havna ved en nedleggelse eller flytting

21/77

Fastlegetjenesten - behov for tiltak
VEDTAK:
1) Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette nødvendige tiltak for å få rekruttert leger til de fire (4) ledige
stillingene, og fremme ny sak i 2. tertialrapport om hvordan kostnadene kan finansieres.
2) Kommunestyret ber kommunedirektøren ivareta opprettelse av fem nye legestillinger i budsjett og handlingsplan 20222025

ASH

22.06.21 31.10.21

Kommentar : Saken følges opp fortløpende. Det vil bli
fremmet ny politisk sak i oktober - 21.

21/91

Matrikkel B-prosjekt. Orientering om status og videre fremdrift.
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber om at det ansettes en matrikkelfører i en prosjektstilling for inntil 2 år.
Det legges frem en ny sak med evaluering og eventuelt behov for forlengelse dersom prosjektet ikke er ferdigstilt innen
angitt frist på 2 år. Stillingen finansieres av økte inntekter som prosjektet genererer.

HSH

31.08.21 31.08.23

Stilling lyses ut i høst

21/101

Grimstad idrettsråd - kostnader ved skolenes bruk av idrettslagenes kunstgressbaner
HSH/PNT 31.08.21
VEDTAK:
1.Kommunestyret tar saken til orientering
2.Kommunestyret anmoder kommunedirektør om å gjennomføre omfordelingen i budsjett for 2022 ved at kr 442 000,omdisponeres til kompensasjon for skolenes bruk av anleggene.
3.Kommunestyret ber om at det i budsjett for handlingsperioden 2022-2025 vurderes om det er grunnlag for å øke
beløpet basert på utredningen fra Grimstad idrettsråd. Kommunedirektøren bes i denne sammenhengen gå i
forhandlinger med Grimstad idrettsråd/idrettslagene om en avtale innenfor ny budsjettramme.
4.Kommunestyret ber om del to av tekstforslag nr 21 «Det bør også ses på om leie for de kommunalt eide anleggene bør
økes og kompensere dette gjennom driftstilskudd til idrettslagene» redegjøres for og vurderes særskilt i forbindelse med
budsjett for handlingsperioden 2022-2025.
5.For inneværende år kompenseres kr 420.000,- gjennom koronamidler for skolenes bruk av idrettslagenes
kunstgressbaner, med bakgrunn i økt bruk det siste året

21/102

Dagsturhytta Agder - invitasjon til deltakelse i prosjektet
VEDTAK:
1.Grimstad kommune blir med i prosjektet Dagsturhytta Agder.
2.Grimstad kommune ønsker dagsturhytte oppført i 2023.
3.Kommunens andel av finansieringen på inntil 200 000 kr innarbeides i budsjettet i 2023.
4.Det inngås avtale med en frivillig organisasjon for nødvendig vedlikehold og tilsyn av Dagsturhytta etter modell fra
vestlandet.
5.Kommunestyret anbefaler at Studentforeningen fjell og fjære inkluderes i den faglige referansegruppen i det videre
arbeidet med dagsturhytta Agder
6.Det vurderes å innarbeide toalett i planprosessen av miljø og-forurensnings hensyn.

HSH/
PNT

31.08.21

Arbeid pågår

Vedtak - Formannskapet og Hovedutvalg
SAKSNR

SAK

ANSVA VEDTATT
R

Formannskapet 2021

Trafikksikkerhetstiltak Landvik Skole
HSH
VEDTAK:
1. Kommunen går i dialog med grunneier av regulert
parkeringsareal med sikte på erverv av nødvendig grunn. Det
innhentes takst, og markedsmessig pris legges til grunn.
2. En helhetlig trafikksikkerhetsplan lages på bakgrunn av
reguleringsplanen
3. Inntil parkeringsarealet er opparbeidet, innføres de planlagte
avbøtende tiltak. Det må sikres en mulighet for varelevering også på
siden av bygget mot fylkesveien.
4. Det bør etter hvert lages en helhetlig plan for hele området.
Formannskapet ber om at dette vurderes ved rullering av
planstrategien.
21/54
21/57

Bruk av tiltakspakkemidler
VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering og ber kommunedirektøren
om å igangsette prosjektene som beskrevet i saken.

HSH

06.05.21

06.05.21

FRIST

STATUS

MERKNAD

Søknad om etablering av discgolfbane
HSH
VEDTAK:
Formannskapet er positive til at det etableres discgolfbane i
området rundt Støyderbekken og ber Kommunedirektøren om å
følge opp initiativtagerne slik at en kan gå i gang med tilrettelegging
av banen under følgende vilkår:
• Banen etableres slik at den ikke kommer i konflikt med annen bruk
i området.
• Banen etableres i samråd med Groosåsen vel.
• Det skal ikke gjøres terrenginngrep, og installasjoner som skal
etableres skal kunne fjernes uten inngrep i naturen.
• Det tillates kun skjøtsel som er høyest nødvending for etablering
av banen.
• Skjøtsel og endelig banealternativer skal godkjennes av
Fagansvarlig Park før utførelse.
• Det må etableres et sett med adferdsregler for bruk av
discgolfbanen som plasseres på et synlig sted.
• Det forutsettes at det blir gitt nødvendige tillatelser etter annet
lovverk som for eksempel plan- og bygningsloven.
• Kommunen skal ikke bære kostnader med etableringen.
• Bruken av banen skal evalueres etter en prøveperiode på 2 år.
21/77

Kommuneplanutvalget 2021

Administrasjonsutvalget 2021

Hovedutvalg 2021
Teknisk utvalg

26.08.21

2023/2024

21/78

Informasjon til teknisk utvalg fra administrasjonen - 8. juni 2021
HSH
VEDTAK:
Informasjonen tas til orientering.
Teknisk utvalg ber administrasjonen spille inn til landbruksnemda
hvorvidt det må til en endring av møtedag for at
utvalgsmedlemmene kan diskutere sakene i de ulike partiers
gruppemøter mandags kveld. I de saker der landbruksnemda gir
uttalelser vil saken bli fremlagt for teknisk utvalg i neste møte runde.
Dette er for å ivareta at landbruksnemdas uttalelse legges til grunn
for forslag til vedtak i teknisk utvalg.

08.06.21

Formannskapet 2020

20/35

Behov for kjøp av kjølebil til kjøkkentjenesten
VEDTAK:
Rådmannen undersøker hvorvidt Avigo kan ivareta oppgaven.
Dersom dette ikke er mulig kjøpes det inn en kjølebil til
kjøkkentjenesten som finansieres ved en omdisponering av midler
fra prosjekt 8702001. Det bør være en nullutslippsbil.

ASH

20/50

Lønnspolitisk plan revisjon 2020
VEDTAK:
Rådmannens forslag til revidert lønnspolitisk plan for Grimstad
kommune vedtas.
Formannskapet ber om at administrasjonen og tillitsvalgte tar en ny
runde forhandlinger om funksjonstillegg.

OK/ MHE 30.04.2020

Kommuneplanutvalget 2020

19.03.2020

Stedsutvikling 2020 - orientering om søknad om
HSH
stedsutviklingsmidler
VEDTAK:
Kommuneplanutvalget tar saken til orientering med følgende tillegg:
• Kommuneplanutvalget ber om at arbeidet med stedsutvikling og
arbeidet med plan for lokalsenter på Fevik startes tidlig på høsten
2020.
•Kommuneplanutvalget forventer at det legges til rette for en bred
medvirkning fra kommunens innbyggere i denne saken.

30.04.20

Administrasjonsutvalget 2020

Hovedutvalg 2020
Teknisk utvalg
20/34

Søknad om julemarked – Østerhusskogen
VEDTAK:
Tiltaket har en god intensjon, men vil være i konflikt med
allmenhetens interesser som friluftsområde og vil endre
vegetasjonen permanent.
Teknisk utvalg ber rådmannen utarbeide forslag til adferdsregler for
frilufts-områder hvor retningslinjer for omfang og innhold fastsettes
basert på drøfting i møte.

Formannskapet 2019

HSH

18.03.20

Høsten 2020

Park - Campus Grimstad - forslag til innretning på
bidragsmodellFormannskapet slutter seg til innretning på forslag til
bidragsmodell for ivaretakelse av rekkefølgekrav til parken i Campus
Grimstad, og ber admini-strasjonen legge frem forslag til avtale
basert på denne modellen.

Forslag til avtale legges fram
når forslag er ferdig forhandlet

HSH

19/6

24.06.19

Justering av leiesatser for gressbanen på J.J. Ugland Stadion
Formannskapet ber rådmannen fremme en sak om økte leiesatser.
19/19

Inngåelse av leieavtale - lokaler for Brannstasjonen legesenter
På bakgrunn av vedtak i sak 19/28 og gjennomført konkurranse inngår
Grimstad kommune avtale om leie av lokaler for Brannstasjonen legesenter for
3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år.
Kostnad for leieforholdet er i størrelsesorden kr 3 000 000 for den første 3årsperioden og kr 6 500 000 om leieperioden blir 6 år. Alle summer er eksklusive merverdiavgift.
Kostnaden innarbeides i helse- og barneverntjenestens ordinære budsjett,
første gang i Budsjett- og handlingsplan for 2020-2023. Rådmannen gis fullmakt
til å inngå husleieavtalen så snart det er praktisk mulig

19/79

Kommuneplanutvalget 2019

Administrasjonsutvalget 2019

Hovedutvalg 2019
Teknisk utvalg

Ny sak ennå ikke framlagt
HSH

21.03.2019

HSH

22.08.2019 Høst 19

200/1477 - 200/1935 - 200/1942 - Saksfremlegg - Odden - Utbygging på
Odden
Fordi Oddenutbyggingen vil bli vesentlig og betydningsfull i forhold til Grimstads
fremtidige visuelle utrykk ønskes også byggesaken lagt frem til politisk
behandling.
19/44

Byggesaken legges fram
når den er klar, trolig
høsten 2019
HSH

19.03.2019

Nettbasert søknadskjema og retningslinjer for felling av trær på kommu-nal
grunn
Forslag til tekst om retningslinjer og søknadsskjema publiseres på kommu-nens
hjemmeside
19/48

Gjennomført
HSH

19.03.2019

Grefstadveien - Saksfremlegg for saksbehandling - ny vei Grimstad kommune
Saken utsettes for befaring i neste møte.
Det bes vurdert om det er mulig å avslutte fyllingen med en mur på 1 meter.
Rådmannen bes videre orientere om hele prosjektet.
19/55

19/56

10/3 mfl - Saksfremlegg for saksbehandling - vannledning Solbergåsen Grimstad kommune
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr. § 20-1 l) og § 21-4, gis det
tillatelse til legging av ny vannledning. Det vises til søknad mottatt 27.02.2019.
Det gis i medhold av pbl. § 19-2, dispensasjon fra LNF-formål.
Nabovarsel
Med hjemmel i pbl. § 21-3, gis det fritak for nabovarsling, da det ansees at
deres interesser ikke, eller kun i liten grad, vil bli berørt av tiltaket.
Som vilkår for tillatelsen settes at behandlingsgebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt, og at berørt terreng tilbakeføres.
Teknisk utvalg ber administrasjonen gjennomføre en oppdatering av den gamle
grunneieravtalen fra 1980

Erstattet av nytt vedtak
HSH

30.04.2019

Bygging av vannledningen
pågår

HSH

30.04.2019

Reguleringsplan for Roligheda småbåthavn - Prinsippavgjørelse om planavgrensning
Teknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen for Roligheda småbåthavn kan
fremmes med ytre grenser slik det framgår av plankart datert 14.03.2019.
Rådmannen bes om å legge fram planen til 1.gangsbehandling med utgangspunkt i dette og planbeskrivelse datert 21.03.2019, til behandling senest i
møte den 02.07.2019, såfremt det ikke gjøres annen avtale med tiltakshaver.
19/61

HSH

14.05.2019

jul.19

HSH

02.07.2019

aug.19

Tertialrapport 1. tertial 2019 - Grimstad kommune
Teknisk utvalg tar 1.tertialrapport 2019 til etterretning, og med de budsjettendringer på drift som fremkommer i kapittel 3.
Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kroner 300.000 eks. mva til solavskjerming ved Landviktun. Tiltaket registreres som et investeringsprosjekt og
finansieres fra generelt ubundet investeringsfond.
Teknisk utvalg ber om å få oversikt over status for investeringsprosjekter til
august møtet.
19/100

Oppvekst- og utdanningsutvalget

Orientering om videreutdanning for lærere 2019-2020
1) 20 lærere gjennomfører videreutdanning med statlig og kommunal støtte
skoleåret 2019- 20
2) Av disse prioriteres 10 lærere til de regionale videreutdanningstilbudene i
fagene engelsk og matematikk
3) En andel lærere prioriteres også til å ta spesialpedagogikk
4) Søknader om videreutdanning behandles av administrativ skoleeier ifølge
foreslått prioritering
5) Permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen innvilges for lærere med
vikarordning, stipendordning og deltakere på rektorskolen i henhold til
personalhåndbokens regler
6) Søknad om permisjoner i forbindelse med studier og eksamen innvilges og
administreres av rektor på den enkelte skole
19/8

SMD

12.02.2019

Kultur- og miljøutvalget

Det var ikke rom for nye
eller fornyede innspill i
rådmannens forslag til
budsjett for 2020, utover
det som ble lagt frem i
forbindelse med Agenda
Kaupang-arbeidet.
Bøkene i regi av Fjære
historielag og Landvik
historielag ble derfor ikke
prioritert for dette
budsjettåret.

Fjære historielag - fornyet søknad om støtte til bygdebøker fra 2020
Søknaden fra Fjære historielag om 300 000 kr årlig i perioden 20202023 legges frem som et innspill til budsjettbehandlingen for 2020.
19/52

SMD

21.08.2019

Det var ikke rom for nye
eller fornyede innspill i
rådmannens forslag til
budsjett for 2020, utover
det som ble lagt frem i
forbindelse med Agenda
Kaupang-arbeidet.
Bøkene i regi av Fjære
historielag og Landvik
historielag ble derfor ikke
prioritert for dette
budsjettåret.

Landvik historielag - ny søknad om tilskudd til "Liv og lagnad i
Landvik"
Søknaden fra Landvik historielag om 300 000 kr årlig i perioden
2020-2030 legges frem som et innspill til budsjettbehandlingen for
2020.
19/53

SMD

21.08.2019

Helse- og omsorgsutvalget
Mandat for bruker- og pårørendeutvalg i enhet for habilitering
Helse og omsorgsutvalget tar «Mandat for bruker- og pårørendeutvalg i enhet
for habilitering» til orientering.
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen utarbeide en evaluering av tilta-ket
innen juni 2020
19/14

Evaluering av tiltaket vil bli
utarbeidet innen juni 2020

ASH

19.03.19

Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) Livet-timen med SAMMmetoden i politiske utvalg, elevråd og klasser
Utvalgsmedlemmene har svart på 5 spørsmål og fått noe innføring i SAMMmetoden – Systematisk arbeid med motivasjon ( www.samm.uia.no ) i forbindelse med oppfølging av sak 19/36 (19/5143) –
Orientering om Ungdata-undersøkelsen 2019. Dette er oppstart på HBStiltakene «Livet-timen» og «Samarbeid skole-hjem». SAMM-metoden skal på
samme måte brukes i forbindelse med tiltaket «Livet-timen» i elevrådene og
klassene på Fevik og Fjære ungdomsskole. På denne måten får alle ledd en
viss felles erfaring med en metode som bidrar til å styrke og ruste personer i det
å mestre livet.
Utvalget vil på de to kommende utvalgsmøtene i høst, få oppsummering og
tilbakemelding på det som ble jobbet med på dagens møte. Det skal deretter
jobbe videre med temaet etter SAMM-metoden, og på det siste møtet før
årsskiftet skal metoden, prosessen og utfallet bli evaluert.
19/41

ASH

20.08.19

Høst 19

Formannskapet 2018

Rutine for lukking av møter og dokumentasjon av muntlig
informasjon
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen legge
fram forslag til revidert reglement for politiske organ i
kommunestyrets februarmøte slik at signalene fra drøftingen i
formannskapsmøtet kan innarbeides.
18/2

TMNS/IO18.01.18

02.2018

18/10

Arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av rutiner for framtidige
budsjettprosesser
1. Formannskapet velger følgende politikere til å delta i en politisk / administrativ
arbeidsgruppe:
- Formannskapets faste medlemmer.
2. Formannskapet tar til etterretning at rådmannen har valgt følgende administrative
roller til arbeidsgruppen:
- rådmann/ kommunalsjef (prosjekteier)
- enhetsleder HO
- ansvarlige budsjett 2018
- økonomisjef
- tillitsvalgte
3. Arbeidsgruppen skal utarbeide rutiner for politisk og administrativt samarbeid for
framtidige budsjett og handlingsprogram samt hvordan tillitsvalgte involve-res i
arbeidet.
4. Rutinene skal være førende for utarbeidelse av budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022.
5. Arbeidet startes opp umiddelbart og avsluttes 28. mars. Rutinene behand-les
i
formannskapet den 26. april og i kommunestyret den 7. mai.
1.Økonomisjef er prosjektleder og rådmann prosjekteier.
TMNS

18.01.18

Avklaring vedrørende småbåtplasser langs vestsiden av
Torskeholmen (mot Fiskernes Salgslag)
Wireplasser på Torskeholmen vest reetableres ikke i forbindelse med byg-ging
av Byhaven.
Wireplassene kan eventuelt etableres på et senere tidspunkt dersom bruken av
området legger til rette for det.
Det etableres flere plasser for dagsbesøkende i dette området.
18/20

HSH

15.02.18

07.06.18

Alternativ plassering av avfallstasjon i Vossgate
Avfallsstasjonen som er planlagt i Vossgate 12 flyttes til Vossgate 8, hvis
grunnerverv går i orden.
Alle nedgravde avfallsanlegg i sentrum bygges med best mulige løsninger.
Eventuelt manglende totalbudsjett for den/de siste avfallsstasjon(er) fremmes
som egen sak.
18/60

Byggesak om avfallsstasjonen
legges fram i juni

HSH

07.06.18

Kommuneplanutvalget 2018

Administrasjonsutvalget 2018

Hovedutvalg 2018
Teknisk utvalg
Orienteringssak - Gang/sykkelvei og vann/avløp langs
Homborsundveien
Teknisk utvalg ber om at Rådmannen arbeider videre med å gjennomføre
gang/sykkelvei og vann/avløp langs Homborsundveien. Det bes om at det tas
kontakt med fylkeskommunen og Statens veivesen om medfinasiering av
deler av strekningen. Saken fremmes nytt for behandling i kommunestyret den
7. mai 2018.
18/47

Regulering er igangsatt. Det er
kontakt med fylkeskommunen
om med finansiering.

HSH

16.01.18

Eventuelt
Helge Godtfredsen, Krf, tok opp spørsmål om; retningslinjer for kjøp/salg av
fellesgarasjer som står på kommunal grunn i Østerhus området/kommunen.
Administrasjonen bes legge frem en sak på dette.

04.2018

Egen sak ikke fremmet
HSH

20.03.18

Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier medkommunalt vedlikehold
Teknisk utvalg anbefaler kommunestyret å sette av nødvendige midler til
vedlikehold av
veier. Det anbefales at det snarest gjennomføres vedlikehold etter følgende
prioriteringsliste:
1. Sundsveien, Rønnes
2. Inntjoreveien
3. Killegårdsveien/Øde Ugland
Rådmannen bes avklare om det er nødvendig med regulering av Killegårdsveien. Dette legges fram for Teknisk utvalg.
18/105

18/130

18/166

Erstattet av nyere vedtak

HSH
Nytt avløpsrenseanlegg – lokalisering
1. Kommunestyret ber Rådmannen gå i gang med omregulering av del av
friområde i Østerhus for plassering av nytt renseanlegg.
2. Plan for finansiering av nytt renseanlegg fremmes i forbindelse med kommunens ordinære budsjettarbeid.
3. Rådmannen bes starte detaljplanlegging av nytt renseanlegg så snart det er
endelig avklart om Smaken av Grimstad beholder sitt lokale renseanlegg.
Forslag til detaljregulering for Blom-Bakke brygge - 1.gangsbehandling
Teknisk Utvalg er positiv til planer i området, men ønsker en bearbeidelse og
utvidelse av planen. Teknisk utvalg mener at det ikke i tilstrekkelig grad tatt
hensyn til eksisterende bebyggelse.
Teknisk utvalg vil peke på følgende momenter i det videre arbeidet:
- Hele næringsområdet i eksisterende reguleringsplan (N1-3) bør inngå i ny
reguleringsplan for transformasjon til nye boliger
- Det må tas større hensyn til allmennheten i planen og pollen i området må
være offentlig.
- Høydene må vurderes på nytt.
- Siktlinjer må ivaretas
- Estetisk veileder må legges til grunn for bebyggelsen.

24.04.18

Erstattet av nyere vedtak

HSH

05.06.18

Erstattet av nyere vedtak

HSH

11.09.18

8/315 - Bergemoveien 42 - Vurdering av tiltak - Byggevareforretning - Igland
Bergemoveien 42 AS
Teknisk Utvalg er positive til tiltaket og en utvikling av Bergemoen som handelsområde. Teknisk Utvalg anbefaler at tiltaket spilles inn som forslag til
justering av kommuneplanen.
18/179

Erstattet av nyere vedtak
HSH

11.09.18

Detaljregulering for Blom-Bakke brygge - Prinsippavklaring om videre
planarbeid
Teknisk utvalg vedtar at planarbeidet med Blom-Bakke brygge kan fortsette
uten krav om felles plansamarbeid. Følgende punkter bes arbeidet med før
saken fremmes til ny 1.gangsbehandling:
• Det må tas større hensyn til allmennheten i planen og pollen i området må
være offentlig.
• Høydene må vurderes på nytt.
• Siktlinjer må ivaretas
• Estetisk veileder må legges til grunn for bebyggelsen.
18/183

18/187

3/191 - Landgraffs vei 22 - Saksframstilling klagesak - tomannsboli-ger - Karl
André Bruun
Oversendelsesforslag
Teknisk utvalg ber administrasjonen fremme en sak for kommunestyret hvor
man tar stilling til om det kan utarbeides en fortettningsstrategi for Groosåsenområdet (slik som det er vedtatt for Lauvstø-området).

Erstattet av nyere vedtak

HSH

16.10.18

Vedtaket er vurdert i
kommunepllanrulleringen.
HSH

16.10.18

200/188 - Levermyr stadion - Ny behandling - Lysanlegg - Grimstad kommune
Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1
bokstav a) og § 21-4, rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017.
Det søkes om tillatelse til å oppføre lysmaster på Ugland Stadion, Levermyr, for
flombelysning, samt oppføring av garasjebygg med et bebygd areal på ca.
80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, foto-montasjer,
utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om an-svarsrett.
Teknisk utvalg gir tillatelse til plassering vist i situasjonskart mottatt
27.09.2018, iht. pbl § 29-4 tredje ledd bokstav a). Det foreligger samtykke fra
tilstøtende eiendommer, for plassering av lysmast i syd-østre hjørnet av
stadion. Det vises til vurderingen under.
Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor.
Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt.

Vedtaket er nå stadfestet av
fylkesmannen og det arbeides
med gjennomføring av
byggearbeidet.

Teknisk utvalg ber rådmannen utarbeide retningslinjer for bruken av anleg-get
18/191

Kallandsheia B4 og B5 – Orienteringssak
Teknisk utvalg tar Rådmannens orientering vedrørende byggesaksproses-sen
på Kallandsheia B4 og B5 til etterretning.
Teknisk utvalg forutsetter at klagesaken blir behandlet av administrasjonen,
klagen blir forelagt teknisk utvalg dersom det er grunnlag for det. Teknisk
utvalg orienteres om utfallet av klagebehandlingen.
Administrasjonen bes vurdere hvorvidt Tek 10 er fulgt, og om det er grunnlag
for å trekke ferdigattesten tilbake. Teknisk utvalg bes holdt orientert om saken.

18/205

HSH

16.10.18

Erstattet av nyere vedtak

HSH

27.11.18

Oppvekst- og utdanningsutvalget
Eventuelt:
Seksualundervisning i grunnskolen:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en orientering om
seksualunder-visningen i grunnskolen i Grimstad. Saken skal
inneholde både omfanget og innholdet i undervisningen.

Oppvekst- og
utdanningsutvalget behandlet
sak om seksualundervisning i
skole i møte 24. april 2018.
SMD

16.01.18

Eventuelt:
SFO i skoleferiene:
Line Ostad (H) foreslo at administrasjonen laget en sak om SFO i
skolenes ferier.
Saken må også inkludere barn i familier med lav inntekt og legges
fram for
oppvekst- og utdanningsutvalget innen 1. mai 2018. Utvalget var
enig i for-slaget.
Rammeplan for SFO:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om å
få laget en ny
rammeplan for SFO ettersom den tidligere rammeplanen for SFO
gikk ut i 2011.
Utdanningsforbundet og Kommunalt foreldreutvalg involveres i
prosessen. Saken
legges frem for oppvekst- og utdanningsutvalget innen 1. juni.
Utvalget var enig i
forslaget.
Svømmeopplæring:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- utdanningsutvalget ber om en
sak om
svømmeopplæring i Grimstad kommune. Saken skal inneholde
informasjon om
omfanget av svømmeundervisning på de forskjellige skolene,
resultatene av
kartleggingsprøvene i svømming og muligheter for å samarbeide

Sak om SFO i skolenes ferier
ble behandlet i oppvekst- og
utdan-ningsutvalget 24. april
og vil bli behandlet endelig i
kommunestyrets møte 26. mai
2018.

Saken skal til behandling i juni
2019.

SMD

13.02.18

18/5

Videreutdanning for lærere skoleåret 2018/2019
1) 20 lærere gjennomfører videreutdanning med statlig og
kommunal støtte
skoleåret 2018-2019.
2) Av disse prioriteres 10 lærere til det regionale
videreutdanningstilbudet i faget engelsk.
3) Søknader om videreutdanning behandles av administrativ
skoleeier ifølge
foreslått prioritering.
4) Permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen innvilges for
lærere med
vikarordning og deltakere på rektorskolen i henhold til
personalhåndbokas
regler.
5) Søknad om permisjon i forbindelse med studier og eksamen
innvilges og
administreres av rektor på den enkelte skole.
6) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om å få en oppfølgingssak
om etter- og
videreutdanning av lærere med informasjon om hvor mange som
SMD
Eventuelt:
Velkomstklasser:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en
egen sak
hvor man vurderer ordningen med velkomstklasser i Grimstad
kommune og
om det er en hensiktsmessig organisering av særskilt
norskopplæring.
Utvalget var enig i forslaget.
Morsmålsundervisning:
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en
egen sak
om morsmålsundervisning. Saken skal inneholde informasjon om
hvordan
andre kommuner tilbyr morsmålsundervisning og hvorvidt man kan
benytte
SMD

Oppfølgingssak ble behandlet
av oppvekst- og
utdanningsutvalget i møte 25.
mai 2018.

13.02.18
Sak om velkomstklasser ble
behandlet av oppvekst- og
utdanningsut-valget i møte 25.
mai 2018.

20.03.18

Saken ble lagt fram for
oppvekst- og
utdanningsutvalget høsten
2018.

18/12

Beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø - medlemmer i
beredskapsteamet
1) Beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø etableres med
følgende faste
medlemmer:
- leder av PP tjenesten (koordinator for beredskapsteamet)
- oppvekstsjef/skolesjef
- kommunepsykolog
- ledende helsesøster/avdelingsleder helsesøster- og
jordmortjenesten
- kommunejurist
2) Rådmannen kan ved behov styrke beredskapsteamet med flere
faste eller
midlertidige medlemmer.
3) Ordningen med beredskapsteam mot mobbing evalueres etter ett
år. I
evalueringen vurderer man sammensetningen, arbeidsmetoder og
hvorvidt
SMD

Ressursteamet ble operativt tidlig
høst 2018. Evaluering høsten
2019.

20.03.18

Årsmelding 2017
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtar årsmelding 2017 for de
deler av
virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde.
2) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en gjennomgang av
finansie-ringsmodellen for skolene i Grimstad. Saken legges frem for
utvalget i løpet av høsten 2018.
18/14

Kfr. sak til kommunestyret 18.
juni 2018 om ny lærernorm.

SMD

24.05.18

Seksualundervisning i skolen
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til orientering.
2) Rådmannen bes undersøke muligheten for samarbeid med
Universitetet i Agder og sexologi-studiet knyttet til
seksualundervisningen på skolene i Grimstad.
3) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen utarbeide en
plan for at ansatte i skolen får økt sin kompetanse på området.
18/15

Høst 2018

Ikke påbegynt.

SMD

24.05.18

18/20

18/21

Oppfølgingssak vedr. videreutdanning for lærere 2018/2019
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til etterretning.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det innhentes
informasjon fra skolene om hvor mange som oppfyller eller ikke
oppfyller de nye kompetan-sekravene for lærere. Saken legges frem
for utvalget før man skal vedta prio-riteringer av søknader om etterog videreutdanning for 2019/2020.
Svømmeopplæring i Grimstad skolene
SMD
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til etterretning.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det innhentes
informasjon om hvor mange timer skolene trenger for å gi
tilstrekkelig svømmeundervisning i henhold til læreplanen. Utvalget
ber om at det foretas en vurdering av hva slags dimensjonering den
nye svømmehallen må ha for å kunne tilfredsstille dette behovet
eller om det finnes alternative organiseringer som kan bidra til å
tilfredsstille dette behovet, for eksempel ved å ha et basseng i østre
del av kommunen som kan benyttes av Fevik skole og Fjære
barneskole. Dette kan løses ved at man samarbeider med en privat
organisasjon som kan bygge basseng og at kommunen leier tid
eller at man kan bygge et lite undervis-ningsbasseng, for eksempel i
forbindelse med at kommunen skal bygge ny skole på Fjære
barneskole.
SMD

24.05.18

2019

Egen sak

24.05.18

Det vil bli opprettet en
arbeidsgrup-pe som skal
evaluere ordningen med
telledatoer. Arbeidsgruppen vil
bestå av rådgiver barnehage,
kom-munalsjef for kultur og
oppvekst, oppvekstsjef,
økonomirådgiver, styrere fra
privat og kommunal barnehage.
Sak til OU sendes for
behandling 9. juni og til KS 23.
juni.

Revisjon vedtekter - kommunale barnehager
Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtar forslaget til reviderte
vedtekter for de fem kommunale barnehagene i kommunen.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en evaluering av
ordningen med telletidspunkt som ble vedtatt 5. september 2016.
Saken skal inneholde in-formasjon om økonomiske konsekvenser
av telletidspunktet og barnehagers opplevelse av de nye
telletidspunktene.
18/27

SMD

24.05.18

Søknad om oppstart av åpen barnehage
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget er positiv til oppstart av åpen
barneha-ge.
2) Åpen barnehage til Grimstad misjonskirke godkjennes for inntil 30
barn.
3) Søknaden om tilskudd til Grimstad Misjonskirkes Åpen barnehage
tas opp i forbindelse med 2. tertialrapport 2018.
4) Ordningen med åpen barnehage evalueres etter ett år.
Evalueringen skal inneholde informasjon om hvor mange som har
benyttet seg av tilbudet.
18/29

Avsluttet
Sept. 18
Juni 19
SMD

24.05.18

18/31

Prosjekt i sosialtjenesten - cannabisforebyggende tiltak
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en sak knyttet til
kostnadene av å innlemme dette prosjektet i budsjettet som et fast
prosjekt. Kostnadsoversla-get skal inneholde informasjon om hvor
mye det vil koste å utvide prosjektet til å gi et tilbud på alle
ungdomsskolene i Grimstad, i tillegg til Dahlske videregåen-de
skoler. Saken skal også inneholde informasjon om hva effekten av
pro-sjektet har vært til nå.

SMD

21.08.18

Kultur- og miljøutvalget
Møtet mellom amfientusiaster
og andre aktører for å
revitalisere engasjementet på
Kirkeheia vil bli avholdt før
sommerferien.

Kirkeheia - fremtid bruk av scene og amfi
1. Kultur- og miljøutvalget tar saken til orientering
2. Kulturtjenesten innkaller de involverte til et møte mellom amfientusiaster og
andre aktører for å revitalisere engasjementet rundt amfiet på Kirkeheia.
18/16

SMD

21.03.18

Sommerjobb for ungdom i lavinntektsfamilier
Budsjettmidlene på 200 000 kr som er bevilget til sommerjobb for ungdom og
utstyrssentral deles med ca. 150 000 kr på sommerjobb og ca. 50 000 kr til
utstyrssentral.
Sommerjobbtilbudet evalueres innen utgangen av september.
Tilbud om sommerjobb bør også vurderes for ungdom under 18 år.
18/23

Jobbsentralen jobbet med
dette, sak behandlet i
kommunestyret høsten 2019
SMD

25.04.18

Fjære bygdebok - søknad om tilskudd til ferdigstillelse av bokserie
Kultur- og miljøutvalget ser den store verdien av dette arbeidet. En videre
finansiering av arbeidet med Fjære bygdebok vurderes i forbindelse med
budsjett for 2019/2019-2022.
18/43

Budsjettbehandling utført i
desember 2018
SMD

22.08.18

okt. 18

Evaluering av sommerjobb for barn/unge i lavinntektsfamilier
1. Kultur- og miljøutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Det arbeides videre med å tilby sommerjobb for ungdom i 2019, innenfor en
ramme på 150 000 kr av de 200 000 som er bevilget til sommerjobb og utstyrsbank.
3. Utvalget ønsker at saken kommer opp igjen i februar, med en oversikt over
hva pengene er brukt til.
18/54

18/62

Oka

Landvik historielag - søknad om støtte til Liv og lagnad i Landvik bind II
Kultur- og miljøutvalget ser den store verdien av dette arbeidet. En videre
finansiering av arbeidet med Liv og Lagnad

17.10.18

02.18
Budsjettbehandling utført i
desember 2018

SMD

Helse- og omsorgsutvalget
Referatsaker:
1/18 Kontroll-tjenester i Grimstad kommune
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen undersøke Farsund kommune
sin praksisen vedr. økt fokus på rus med innføring av sommerrunder hvor
kontrollører
oppholder
seg i sentrum
av byen.
Støtte til frivillige
organisasjoners
arbeid
for mennesker i en vanskelig

18/17

ASH
livssituasjon - våren 2018
Helse- og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners
arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon, til følgende organisasjo-ner:
1. TilStede kr 25 000
2. Rasteplassen kr 25 000
3. Øygardens Institutt kr 25 000
4. LPP Grimstad kr 25 000
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen revidere kriteriene og fremme
eventuelle forslag til endringer i løpet av høsten 2018.
ASH

Dette ble undersøkt
19.01.18.
16.01.18

Gjennomført

20.03.18

11.2018

Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig
livssituasjon - annet halvår 2018
Helse- og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners
arbeid for mennesker
i en vanskelig livssituasjon, til følgende organisasjoner:
1. Grimstad Helsesportslag kr 40 000
2. Grimstad Røde Kors kr 7 000
3. A-larm Grimstad kr 30 000
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen undersøke hvorvidt ubrukte
midler kan overføres til 2019. Dersom dette ikke er mulig lyses midlene ut på
nytt.
18/47

Saken er ferdigbehandlet

ASH

16.10.18

TMNS

16.02.17

Formannskapet 2017
Agder Renovasjon IKS - Haavind rapporten
Formannskapet ber om at kommunestyrets vedtak fra 2013 sak 108/13 følges
opp så snart som mulig.
17/14

Høst 18

Søknad om støtte til Gründerhus i Grimstad
1. Grimstad kommune støtter Co:Hub med 160 000 kroner for 2017-2018.
2. Bevilgningen kan utbetales når selskapet er etablert. Senest mars 2019 skal
det oversendes en kortfattet rapport om etableringen av tiltaket, samt et regnskap attestert av autorisert regnskapsfører.
3. Bevilgningen gis som bagatellmessig støtte.
4. Beløpet bevilges fra midler satt av til fond, næringspolitiske tiltak, Formannskapets disposisjon (disponering av mindreforbruk 2016, sak 17/62).
17/91

TMNS/ BS30.11.17

Kommuneplanutvalget 2017

Administrasjonsutvalget 2017

Hovedutvalg 2017
Teknisk utvalg

08.03.18

Vesterled 150, 5/33 og 5/174 - Prinsippavklaring om oppstart
av planarbeid
Teknisk utvalg er positive til at det startes opp arbeid med detaljregulering for
etablering av boligbebyggelse på eiendommene 5/33. Det bes om at en reguleringsplan også omfatter naboeiendommen slik at det totale området blir
større. Verdien som jordbruksareal anses som liten, og en omregulering vil
anses som en fortetting der boligbebyggelse er dominerende bruk i dag.

Oppstartsmøte er avholdt

Teknisk Utvalg påpeker at avstandskravene til E-18 og Fylkesvei 420 må
overholdes i planarbeidet. Eventuelt en redusert avstandsgrense mot Fylkesveien som skissert godtatt av Veivesenet på befaring 17.01.2017.
17/16

HSH

17.01.2017

Detaljregulering for Lunden sandtak - fastsettelse av Planprogram
Teknisk utvalg fastsetter forslag til planprogram for detaljregulering for Lun-den
sandtak.
Framdriftsplanen må revideres i dialog med tiltakshaver og Grimstad kommune før
planprosessen fortsetter.
17/36

Erstattet av nyere vedtak

HSH

19.02.17

17/50

Detaljregulering av delområde B/A1 i Områdeplan for Campus
Grimstad - 1. gangs behandling
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10, vedtar Teknisk Utvalg å legge
forslag til Detaljregulering av B/A-1, ut på offentlig ettersyn, med føl-gende
endringer;
2. Før offentlig ettersyn må det tas inn reguleringsbestemmelser som stiller
krav til:
a) Områdeplanens rekkefølgekrav (§8.2.4) om regulering av (universitets)Parken.
b) Utnyttelse mellom 80 – 100 boenheter.
c) At overvann kan overføres fra o_VS til et større felles fordrøyningsmagasin/åpent
vannspeil for hele parken.
d) Opparbeidelse av estetisk viktige grøntsoner jamfør 3D visualisering. Dette
gjelder blant annet arealer mellom veg og p-kjellere og skjæringer bak
lavblokkene.
e) Tilkopling til /fjernvarme.
f) Nedgravde avfallsanlegg.
g) Etablering av lekeplass for område BK_1.
h) Estetiske tilpasninger av høye og/eller større sammenhengende betongfasader og skjæringer, for eksempel:
o Betongfasader med sammenhengende flater større enn 10m² eller med
høyde
over 1,5 meter skal tildekkes med vegetasjon, forblendes eller flaten brytes
opp ved bruk av andre materialer
o Skjæringer med høyde over 2,0 meter må tildekkes med vegetasjon eller kles
med naturstein slik at den synlige skjæringsflaten ikke er høyere enn 1,5
meter
HSH

Avtale mellom partene, jf. 3, er
under forhandling

09.05.2017

31/64 - Sandumveien 70 - Utsatt klagesak - Tennisbane Hanne Madsen
Saken utsettes. Teknisk Utvalg ber rådmannen redegjøre for
- tiltak utført på eiendommen i forbindelse med etablering av avløpsanlegget
- vilkår for konsesjonsvedtak for tilleggsareal
- allmennhetens interesser i det aktuelle område
- eventuell avtale med Drottningborg om allmenn bruk
Saksutredningen bør inneholde faktaopplysning om at saken er anmeldt, men
dette skal ikke være en del av vurderingsgrunnlaget.
17/75

Vedtak om opphør av bruk er
sendt tiltakshaver 27.03.18

HSH

07.06.2017

Reservevann - Intensjonsavtale med Arendal, Lillesand og
Kristiansand kommuner
Rådmannen bes fortsette samtaler med Arendal, Lillesand og Kristiansand
kommuner med mål om å kommer frem til en intensjonsavtale om samarbeid
om reservevannsforsyning. Forslag til intensjonsavtale legges frem for poli-tisk
behandling når den foreligger.
17/91

Samtalene er fortsatt i en tidlig
fase. Rådmannen kommer
tilbake når det er et forslag til
intensjonsavtale å ta stilling til.
HSH

04.07.2017

Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest - 1.gangsbehandling
1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn med følgende
endringer:
a) Ny bestemmelse punkt 2.9: Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes
fjernvarme.
b) I bestemmelsene punkt 3.8 gjøres det følgende tillegg i siste avsnitt:
Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er
mulig
gitt brannvesenets belastningskrav.
c) Ny bestemmelse punkt 5.8: Området o_GP1 kan benyttet til fordrøyning av
overvann inntil permanent fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til
parken.
d) Ny bestemmelse punkt 7.16: Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3
skal
være anlagt før første bolig i område B1 tas i bruk.

17/92

2. I løpet av høringsperioden skal følgende vurderes:
a) Det skal vurderes om det er tilstrekkelig med arealer for snøopplag i tilknyttning til
friidrettshallen (I1), spesielt i område a_ST1.
b) Det vurderes om det er mulig å etablere enkle turveier fra f_SV7 til o_GS5.1
og
fra f_Gt1/f_L3 til o_GS5.2.
c) Det vurderes om det er hensiktsmessig å flytte fotgjengerovergangen over
Terje
Løvås vei som er nord for o_SF1 til syd for o_SF1 med tanke på naturlig
fotgjengertrafikk mot Holviga.

Oppvekst- og utdanningsutvalget

Avtale mellom partene, jf. 3, er
under forhandling

HSH

04.07.2017

Eventuelt:
Spesialundervisning:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en sak om spesialundervisning i
Grimstadskolene. Saken må gjøre rede for utviklingen over tid m.h.t antall
elever med vedtak og forholdet mellom undervisningstimer til ordinær undervisning og til
spesialundervisning. Forskjeller mellom skolene m.h.t ressurser til spesialundervisning drøftes i saken.

Sak ble lagt fram for oppvekstog utdanningsutvalget i møte
17. oktober.
SMD

07.06.2017

Eventuelt: Langemyr skole:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en sak om organisasjonsform og
eierskap til Langemyr skole. Er dagens organisering hensiktsmessig? Bør det
tas initiativ overfor øvrige eierkommuner for endret organisasjonsmo-dell?
Eventuelt: Skoleskyss:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en orienteringssak om skoleskyss
som bl.a. bør inneholde kriterier for skoleskyss, særlig farlig skolevei, organisering av skoleskyss og sammenligning med andre kommuner m.h.t antall
elever med skyss.

Kommer som en del av
omstilling/endring

SMD

Orienteringssak ble lagt fram
for oppvekst- og
utdanningsutvalget i møte
15. august 2017.
SMD

Formannskapet 2016

07.06.2017

07.06.2017

16/21

Utvikling av Torskeholmen. Mandat Grimstad Eiendomsutvikling. 2016/368-2
Vedtak:
1. Grimstad formannskap er positiv til utvikling av Torskeholmen og mener en
urban
utvikling her er i tråd med kommunens mål og overordnede planer.
2. Utvikling av Torskeholmen skal være av urban karakter og tilføre området
offentlige arealer av høy kvalitet. Utviklingen skal gjennom en helhetlig
detaljreguleringsplan for utnyttelse av hele Torskeholmen.
3. Utviklingsarbeidet skal skje basert på en samarbeidsmodell med alle eierne i
området.
4. Forut for detaljregulering skal eierne enes om verdivurdering av
eiendommene og
fordelingsnøkkel for verdigevinst som følge av detaljregulering.
5. Grimstad Eiendomsutvikling AS gis i mandat å utrede en eventuell etablering
av et felles utviklingsselskap med berørte eiere. Utviklingsselskapet skal
forestå detaljregulering av Torskeholmen. Utredningen og forslag til
selskapsdannelse skal legges fram for formannskapet for godkjenning.
Utredningen skal inneholde økonomiske og juridiske vurderinger av slik
selskapsdannelse. Utviklingsselskapets eierandeler skal være tilsvarende
verdiene fastsatt i henhold til dette vedtaks punkt 4.
6. Grimstad Eiendomsutvikling gis i mandat å forhandle fram avtale for frikjøp
av gnr/bnr 200/1273, 200/1269 og 200/1782. Framforhandlet avtale skal
legges fram for formannskapet for godkjenning.
7. GEU bes om å utrede økonomiske rammebetingelser for utvikling av
Torskeholmen. Grimstad formannskap forutsetter at utvikling av Torskeholmen
skal være
selvfinansierende. Utredning som belyser dette legges fram for formannskapet
sammen med sak omtalt i pkt 5.
HSH

Kommuneplanutvalget 2016

Erstattet av nyere vedtak

17.03.16

Administrasjonsutvalget 2016

Hovedutvalg 2016
Helse- og omsorgsutvalget
Planen rulleres jevnlig, Det er
igangsatt arbeid med
implemtering. Dette har vært
tema i helsetjenestens arbeid
med å presentere planen og
gjøre den kjent i egen
organisasjon.
Dette har også vært et
gjennomgå-ende tema i all
samhandling i Fami-liens hus
og sentralt tema i fagdag for
Familiens Hus april 2017

Handlingsplan 2015-2018 vold i nære relasjoner 2016/29-1
Vedtak:
Helse- og omsorgsutvalget tar den fremlagte handlingsplanen til orientering.
Det forutsettes at alle kommunens tjenester gjør seg kjent med planen og
følger anbefalingene.
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen innarbeide og tydeliggjøre følgende:
1. En større tydeliggjøring av enkeltpersoners plikt til å melde til barnevernet
2. At tema eldre blir fulgt opp videre i rapporten, står nå som emne pkt 2.2
Dette er et tabubelagt tema i eldreomsorgen som trenger synliggjøres

Det arbeides med dette.

3. Utvalget ønsker som forebyggende tiltak, pkt 3.3 undervisningsprogram om
seksualitet og kropp, - styrke barnets egne grenser og kompetanse. Det finnes
gode undervisningsopplegg som kan nyttes i barnehage og skoler i disse
temaene. Samtidig må ansatte i disse institusjonene få økt kompetanse i disse
temaene, slik at de kan trygges på å veilede/undervise i dette

4.Ønsker stryke begrepet offentlig i rapportens del 6.2
16/1

ASH

19.01.16

Den 11. oktober starter et bredt
sam-arbeid mellom
helsetjenestene og
skolelederne for å utvikle en
bedre helhet, sammenheng og
treffsikker-het av tjenestene
som retter seg mot skolebarn.
Undervisningstiltak om

