
 

 

 

 

 

  

 

Vedtaksprotokoll 

Grimstad kommunestyre 

2015-2019 
 

Sist oppdatert: 02.12.2019 

 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 2 av 205 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.10.15 _________________________________ 19 

PS 130/15 Godkjenning av Kommunestyrevalget 2015 i Grimstad kommune 2014/1515-93 19 
PS 131/15 Valg av formannskap 2015 - 2019 2015/2278-1 _____________________________ 19 
PS 132/15 Valg av ordfører 2015 - 2019 2015/2278-2 _________________________________ 19 
PS 133/15 Valg av varaordfører 2015 - 2019 2015/2278-3 _____________________________ 19 
PS 134/15 Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019 2015/2278-4 ____________________________ 19 
PS 135/15 Valg av diverse utvalg 2015 - 2019 2015/2278-5 ____________________________ 20 
PS 136/15 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-10 ___________________________________ 22 
PS 137/15 Valg av representant til Kommunenes Sentralforbunds (KS) Fylkesmøte 2015 - 

2019 2015/2278-6 ______________________________________________________________ 22 
PS 138/15 Valg av medlem og varamedlem til styret i Østre Agder for perioden 2015 - 2019 

2015/2278-7___________________________________________________________________ 23 
PS 139/15 Valg av medlem til representantskapet - Konsesjonskraft IKS for perioden 2015 - 

2019 2015/2278-8 ______________________________________________________________ 23 
PS 140/15 Forslag til møteplan for 2016 2015/2278-9 ________________________________ 23 

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.12.15 _________________________________ 23 

PS 141/15 REFERATSAKER /- ___________________________________________________ 23 
PS 142/15 Handlingsplan for velferdsteknologi 2015-2018 2015/2598-1 _________________ 23 
PS 143/15 NY VA-NORM 2015/1121-3 _____________________________________________ 23 
PS 144/15 Landvik skole: orientering om fylkesmannens tilsyn med elevenes psykososiale 

skolemiljø 2010/229-67 _________________________________________________________ 24 
PS 145/15 Detaljreguleringsplan for Oddensenteret - Oppretting av feil i vedtak 2012/2842-92

 24 
PS 146/15 Forslag til reguleringsplan - Østerhus - Morviga område N2. 2.gangs behandling. 

2015/1118-16__________________________________________________________________ 24 
PS 147/15 Mindre endring av reguleringsplan for Morholtlien - søknad om ______________ 24 
unntak fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av turvei til Lauvåsvollen _________________ 24 
2010/3424-19__________________________________________________________________ 24 
PS 148/15 Forslag til detaljregulering for Grøm A17 - 2.gangsbehandling 2011/3746-56 ___ 24 
PS 149/15 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-33 ___________________________________ 25 
PS 150/15 JJ UGLAND STADION LEVERMYR 2015/2690-1 ____________________________ 29 
PS 151/15 OPPDIMENSJONERING AV VANNLEDNING TIL LUNDEN, REDDAL – 

OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 2015/2696-2 __________________________ 30 

KOMMUNESTYRETS MØTE 14.12.15 _________________________________ 30 

PS 152/15 Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016 - 2019 2015/627-5 _________________ 30 
PS 153/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016 - 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i 

Grimstad 2015/627-7 ___________________________________________________________ 35 
PS 154/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016 - 2019 for Grimstad kulturhus KF 

2015/627-9____________________________________________________________________ 35 
PS 155/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016 - 2019 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF 2015/627-10 ___________________________________________________ 35 
PS 156/15 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015/2615-1 ___________ 36 

KOMMUNESTYRETS MØTE 01.02.16 _________________________________ 36 

PS 1/16 REFERATSAKER /- _____________________________________________________ 36 
PS 2/16 Utvidelse av låneramme for IKT Agder IKS 2010/1919-22 ______________________ 36 
PS 3/16 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker - Ny behandling 2015/2615-8 36 
PS 4/16 Eiendomsskatt fritak etter § 7 a og b - skatteåret 2016 2015/2819-10 ____________ 36 
PS 5/16 Skral festival - søknad om tilskudd til festivalen 2016 2015/2703-7 ______________ 36 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 3 av 205 

 

PS 6/16 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i 

Grimstad kommune 2015/2278-56 ________________________________________________ 37 
PS 7/16 PLASSERING AV NYTT RENSEANLEGG - KONSEKVENSUTREDNING 2015/167-6 37 
PS 8/16 Handlingsplan 2015-2018 vold i nære relasjoner 2016/29-1 ____________________ 37 
PS 9/16 Revidering av lokal Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og 

serveringsloven for Grimstad kommune, Aust-Agder 2010/461-33 _____________________ 37 
PS 10/16 200/1517 - Vestregate 22 - Fasadeendring samt carport - Helge Danielsen 2015/1017-

20 37 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.02.16 _________________________________ 38 

PS 11/16 REFERATSAKER /- ____________________________________________________ 38 
PS 12/16 Raet nasjonalpark - høring før saken sendtes miljødirektoratet for behandling 

sentralt. 2013/78-72 ____________________________________________________________ 38 
PS 13/16 Eiendomsskatt fritak etter § 7 a - skatteåret 2016 2015/2819-11 ________________ 38 
PS 14/16 Kommunalt tilskudd til politiske partier 2015 - 2019 2010/3167-5 ______________ 39 
PS 15/16 REVISJON AV DELEGASJONSREGLEMENT 2011/3175-38 ___________________ 39 
PS 16/16 Salg av areal - Stine Sofies Stiftelse - Østerhus 2011/3121-9 __________________ 39 
PS 17/16 Mindre endring av reguleringsplan for Morholtlien - søknad om unntak fra 

rekkefølgekrav om opparbeidelse av turvei til Lauvåsvollen 2010/3424-24 ______________ 39 
PS 18/16 Detaljregulering Guldmandsveien 2 - 2.gangsbehandling og Sluttbehandling 

2014/1564-31__________________________________________________________________ 40 
PS 19/16 Forslag til detaljregulering for del av Klomreheia, gnr 7 bnr 16 2012/912-27 _____ 40 
PS 20/16 Forslag til detaljreguleringsplan for Vesterbukt- 2.gangsbehandling 2013/3001-29 40 
PS 21/16 J.J.Ugland Stadion - handlingsplan for tiltak med flomlys og undervarme på 

stadion. Ny behandling. 2015/3034-6 ______________________________________________ 40 
PS 22/16 Endelig rapport tilsyn barnevern - svar fra Grimstad kommune 2011/1480-28 ___ 41 
PS 23/16 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 - innspill til planarbeidet og 

kunnskapsgrunnlaget 2015/2159-12 ______________________________________________ 41 
PS 24/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen 

2014/1117-14__________________________________________________________________ 41 
PS 25/16 Kommunestruktur - invitasjon fra nabokommuner om samtaler 2013/2698-26 ___ 42 
PS 26/16 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-57 ____________________________________ 42 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.03.16 _________________________________ 43 

PS 27/16 REFERATSAKER /- ____________________________________________________ 43 
PS 28/16 Årsmelding 2015 for Grimstad kontrollutvalg 2010/363-254 ___________________ 43 
PS 29/16 Plan for forvaltningsrevisjon Grimstad 2016 - 2019 2010/363-256 ______________ 43 
PS 30/16 Forslag til kommunal planstrategi for Grimstad 2016-2019 2015/2159-13 _______ 43 
PS 31/16 Tilsyn med Grimstad kommune - beredskapsplaner og forebyggende beredskap 

2010/3655-91__________________________________________________________________ 43 
PS 32/16 Etablerersenteret IKS - invitasjon til deltagelse 2013/2873-21 _________________ 43 
PS 33/16 Høringsuttalelse til revisjon av handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder. 

2010/589-20___________________________________________________________________ 43 
PS 34/16 Forslag til detaljplan for Vikkilen - småbåthavn. 2.gangs behandling. 2011/3230-39

 44 
PS 35/16 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-59 ____________________________________ 45 

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.04.16 _________________________________ 46 

PS 36/16 REFERATSAKER /- ____________________________________________________ 46 
PS 37/16 Orienteringssak - styrking av skolehelsetjenesten 2016/532-1 ________________ 46 
PS 38/16 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015/2615-12 ___________ 46 
PS 39/16 Sluttrapport - Rehabilitering Langemyr skole 2014/482-9 _____________________ 47 
PS 40/16 Utvikling av Omre Industripark 2014/1294-9 ________________________________ 47 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 4 av 205 

 

PS 41/16 HØRING - BEGRENSNING I STATLIG KLAGEINSTANS ADGNG TIL Å OVERPRØVE 

KOMMUNENS UTØVELSE AV DET FRIE SKJØNN MV 2014/1619-8 _____________________ 48 
PS 42/16 Detaljregulering for del av Vikshei. 2. gangs behandling i Teknisk utvalg. 

Sluttbehandling i Kommunestyret. 2010/1491-40____________________________________ 48 
PS 43/16 Detaljregulering for Grøm A17 - Klagebehandling 2011/3746-63 _______________ 48 
PS 44/16 Kontaktforum for innvandrere - innvandrerråd 2016/648-1 ____________________ 48 
PS 45/16 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-66 ____________________________________ 48 
PS 46/16 Forespørsel om delegering av myndighet til sluttbehandling av reguleringsplan for 

Campus Grimstad arena, friidrettshall 2015/1968-46 _________________________________ 49 

KOMMUNESTYRETS MØTE 23.05.16 _________________________________ 49 

PS 47/16 REFERATSAKER /- ____________________________________________________ 49 
PS 48/16 Årsmelding 2015 2016/937-1 _____________________________________________ 49 
PS 49/16 Årsregnskap 2015 2016/953-1 ___________________________________________ 49 
PS 50/16 Oppgradering av tekniske løsninger for lyd, prosjektor og web-TV - 

kommunestyresalen 2016/799-1 _________________________________________________ 50 
PS 51/16 Bruk av låven på Dømmesmoen 2010/3637-127 _____________________________ 50 
PS 52/16 ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR VERNE - OG MILJØARBEIDET 

2015 2015/425-5 _______________________________________________________________ 50 
PS 53/16 Årsmelding og årsregnskap 2015 - for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF 

2016/953-2____________________________________________________________________ 50 
PS 54/16 Årsmelding og årsregnskap 2015 for Grimstad Kulturhus KF 2016/953-3 _______ 50 
PS 55/16 Kommunebarometeret 2016 - foreløpige resultater 2012/1338-28 ______________ 51 
PS 56/16 Bruk av ledige rom på rehabiliteringsavdelingen Berge gård 2015/1249-10 ______ 51 
PS 57/16 Bygg- og eiendomstjenesten - effektivisering 2016/967-1 ____________________ 51 
PS 58/16 Forslag til byrom- og formingsveileder for de sjønære arealer i Grimstad 2013/3225-

43 51 
PS 59/16 Høring: Nasjonal transportplan 2018-2029 2016/494-4 _______________________ 51 
PS 60/16 Høring av forslag til regional planstrategi for Aust-Agder og Vest-Agder 2016-2020 

2015/2159-21__________________________________________________________________ 52 
PS 61/16 Invitasjon til å delta i prosjekt Nordiske roser. 2012/2443-57 __________________ 52 
PS 62/16 Gravferd uten pårørende og ved tvist 2015/2279-3 __________________________ 52 
PS 63/16 Områderegulering for Linnheia boligområde - ny sluttbehandling 2010/867-117 _ 52 
PS 64/16 Forslag til detaljregulering for Toppen - 2.gangsbehandling 2013/1545-32 ______ 53 
PS 65/16 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

2010/2082-208 ________________________________________________________________ 53 
PS 66/16 13/116 - Rypeveien 25 -  Forslag til vedtak - garasje med bolig - Even Nyheim 

Guttormsen 2016/557-2 _________________________________________________________ 54 

KOMMUNESTYRETS MØTE 06.06.16 _________________________________ 54 

PS 92/16 Ansettelse av rådmann - 2016/558 -5 ______________________________________ 54 

KOMMUNESTYRETS MØTE 20.06.16 _________________________________ 54 

PS 67/16 REFERATSAKER /- ____________________________________________________ 54 
PS 68/16 1. tertialrapport 2016 2016/1158-1 ________________________________________ 54 
PS 69/16 Økning av lærlingplasser i Grimstad kommune 2010/813-76 __________________ 57 
PS 70/16 Oppretting av stilling som SLT-koordinator 2016/1156-1 _____________________ 57 
PS 71/16 Tilskudd fra Kreftforeningen til stilling for kreftkoordinator 2010/1437-18 _______ 57 
PS 72/16 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Grimstad kommune 2015/1186-6 ________ 57 
PS 73/16 Om styrking av skolehelse- og fysioterapitjenesten 2016/532-3 _______________ 57 
PS 74/16 Kapasitetsstyring av helse og omsorgstjenestene i Grimstad kommune 2010/1437-

17 57 
PS 75/16 Fastsetting av planprogram - Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 2016/413-9

 58 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 5 av 205 

 

PS 76/16 Boligkontor Grimstad kommune 2015/1249-11 _____________________________ 58 
PS 77/16 Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven for 

Grimstad kommune, Aust-Agder 2010/461-46 ______________________________________ 58 
PS 78/16 Brukerundersøkelse i barnehagene 2016 2016/1121-1 _______________________ 58 
PS 79/16 Kommunal planstrategi for Grimstad kommune 2016-2019 - sluttbehandling 

2015/2159-28__________________________________________________________________ 58 
PS 80/16 Vedlikeholdsstrategi Bygg- og Eiendomstjenesten 2016/1336-1 _______________ 58 
PS 81/16 Omklassifisering av kommunale veier 2016/410-3 ___________________________ 58 
PS 82/16 Utbygging av kommunalt avløpsanlegg på Hesnes 2016/965-1 ________________ 58 
PS 83/16 Forslag til detaljregulering for Støle bolig/barnehage, 79/19 (tidligere Støle 

lokalsenter) - 2.gangsbehandling 2014/3186-41 _____________________________________ 59 
PS 84/16 Detaljregulering for Feviktun - vedtaksbehandling 2013/3146-62 ______________ 59 
PS 85/16 Avløp Groos - Lillesandsveien 2016/1239-1 ________________________________ 59 
PS 86/16 Forslag til detaljregulering for del av Vessøyneset - 2. gangsbehandling 2014/3200-

20 59 
PS 87/16 Kommunestruktur - avsluttende behandling 2013/2698-29____________________ 59 
PS 88/16 Oppnevning av lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og 

jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2010/2082-224 _____________ 59 
PS 89/16 Emisjon Innoventus Sør 2016/815-2 ______________________________________ 59 
PS 90/16 Tilsyn fra fylkesmannen om elevenes psykososiale miljø - Landvik skole 2015/2931-

4 59 
PS 91/16 Kjøp av tjenester i helse- og omsorgssektoren 2015/1594-40 _________________ 60 
PS 92/16 Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Grimstad kommune 2010/363-270 _ 60 
PS 93/16 Prioritering av ekstratilskudd i revidert nasjonalbudsjett til vedlikehold og 

rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg 2015/627-38 ______________________ 60 

KOMMUNESTYRETS MØTE 05.09.16 _________________________________ 60 

PS 94/16 REFERATSAKER /- ____________________________________________________ 61 
PS 95/16 Telletidspunkter for driftstilskudd til barnehagene i Grimstad kommune 2010/1755-

47 61 
PS 96/16 Ungdataundersøkelsen 2016 - resultater for Grimstad kommune 2015/31-12 ____ 61 
PS 97/16 Orientering om I4 Helse 2016/705-2 _______________________________________ 61 
PS 98/16 Godkjenning av revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal 2010/790-29 61 
PS 99/16 Lovfestet rett til opphold i sykehjem - orientering om nytt lovverk 2016/1830-1 __ 61 
PS 100/16 REVISJON AV DELEGASJONS- OG UTVALGSREGLEMENT 2011/3175-40 _____ 62 
PS 101/16 NHOs KommuneNM 2016 - resultatene for Grimstad 2016/1836-1 _____________ 62 
PS 102/16 Høring om nye oppgaver til større kommuner 2013/2698-32 _________________ 62 
PS 103/16 Forslag til møteplan for 2017 2015/2278-79 _______________________________ 63 
PS 104/16 Husbankens kommuneprogram 2016/1886-1 ______________________________ 63 
PS 105/16 Boliger til mennesker med utviklingshemming 2016/1737-1 _________________ 63 
PS 106/16 DØMMESMOEN – DAGENS OG FRAMTIDIG SITUASJON 2010/3637-129 _______ 63 
PS 107/16 Mandat for planlegging og opparbeiding av Bibliotekspark 2016/1767-2 _______ 63 
PS 108/16 200/1300 - Storgaten - nedgravd avfallstasjon - Grimstad kommune 2016/1276-6 64 
PS 109/16 Mulighetsstudie sykkel Grimstad sentrum 2015/64-19 ______________________ 64 
PS 110/16 Bruk av fossilt brensel i kommunal bygningsmasse 2016/1868-3 _____________ 64 
PS 111/16 200/51 - Soloddveien 11 - Endringstillatelse cote/bygningshøyde - Marianne og 

Kjell Egge 2015/2785-20 ________________________________________________________ 64 
PS 112/16 Detaljregulering Guldmandsveien 2, ny sluttbehandling 2014/1564-35_________ 64 
PS 113/16 Detaljplan for Vikkilen - småbåthavn. Klagebehandling. 2011/3230-62 _________ 64 
PS 114/16 Avtale om opprettelse og drift av dykkertjeneste i Østre Agder samarbeidet 

2016/1874-2___________________________________________________________________ 65 
PS 115/16 Suppleringsvalg - Oppnevning av meddommere til Agder lagmannnsrett og til 

Aust-Agder tingrett for perioden 2017 - 2020 2010/2082-268 __________________________ 65 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 6 av 205 

 

PS 116/16 Forslag til kandidat til nye dyrevernnemnder i region Sør og Vest 2015/2278-78 65 
PS 117/16 Diverse valg 2016 - 2019 2015/2278-80 ___________________________________ 65 
PS 118/16 Orientering om kommunens ordninger innenfor merverdiavgift der det foreligger 

en utbyggingsavtale 2016/1857-1 ________________________________________________ 66 

KOMMUNESTYRETS MØTE 10.10.16 _________________________________ 66 

PS 119/16 Innspill til utredning av fylkesmannens fremtidige struktur 2016/1766-2 _______ 66 
PS 120/16 Høring - kommunelovutvalgets utredning NOU 2016:4 Ny kommunelov 2011/878-

14 66 
PS 121/16 Veileder for utarbeidelse av sak for folkevalgt organ 2016/1748-3 ____________ 67 
PS 122/16 Barn i husholdninger med dårlig råd 2016/1951-1 __________________________ 67 
PS 123/16 Videre funksjon som vertskommune for utviklingssenter for hjemmetjenester og 

sykehjem 2010/861-20 __________________________________________________________ 67 
PS 124/16 Orientering - tomt for ny kirke på Fevik 2010/2415-9 ________________________ 67 
PS 125/16 Omklassifisering av veier 2016/410-5 ____________________________________ 68 
PS 126/16 Videre utvikling av Omre Industripark 2014/1294-11 ________________________ 68 
PS 127/16 Kommunale utendørs idrettsanlegg for fotball og friidrett - vurdering av alternative 

driftsformer. 2010/793-80 _______________________________________________________ 68 
PS 128/16 Detaljregulering for Fjære kirke og kirkegård - 2. gangs behandling i Teknisk 

Utvalg. Sluttbehandling i Kommunestyret. 2013/2585-35 _____________________________ 68 
PS 129/16 Godkjenning av lånefinansiering - Vollekjær 2016/2118-2 ___________________ 69 
PS 130/16 ATP og bypakke for Arendalsregionen - Statusrapport 2012/1577-14 __________ 69 

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.11.16 _________________________________ 69 

16/131 2. tertialrapport 2016 _____________________________________________________ 69 
16/132 Nytt bibliotek - materialkvalitet innvendig ___________________________________ 71 
16/133 Kommunale utendørs idrettsanlegg -prinsipper for drift _______________________ 71 
16/134 Vurdering av drift av idrettshaller __________________________________________ 71 
16/135 Forslag til nye retningslinjer for støtte til frivillige organisasjoners arbeid for 

mennesker i en vanskelig livssituasjon ___________________________________________ 71 
16/136 Treffstedet - fornyelse av avtale om tilskudd _________________________________ 72 
16/137 Utredning om ny region Agder - høring _____________________________________ 72 
16/138 Revidering av Grimstad kommunes avfallsforskrift ___________________________ 72 
16/139 Orienteringssak - fysioterapitilbudet i Grimstad ______________________________ 72 
16/140 Høring: Forslag til ny struktur for driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder for 

Agder politidistrikt _____________________________________________________________ 72 
16/141 Detaljregulering for Storvold (planID 369). 2. gangs behandling i teknisk utvalg - 

sluttbehandling i kommunestyret ________________________________________________ 73 

KOMMUNESTYRETS MØTE 05.12.16 _________________________________ 73 

16/142 Sluttrapport - Ny alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad kommune - 

eiendomsskatt ________________________________________________________________ 73 
16/143 Justering av økonomireglement ___________________________________________ 73 
16/144 Driftsgjennomgang boveiledertjenesten_____________________________________ 74 
16/145 Plassering av bemannet bolig for mennesker med rusproblemer ________________ 74 
16/146 Bosetting av flyktninger 2017 _____________________________________________ 74 
16/147 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for planarbeidet _____________________ 74 
16/148 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 - Grimstad kommune ____________________ 74 
16/149 Behandling av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 __________ 75 
16/150 Landsskytterstevnet på Evje 2019 - søknad om tilskudd _______________________ 75 
16/151 Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen.  2. gangs 

behandling ___________________________________________________________________ 75 
16/152 Forslag til detaljregulering Øde Ugland  område Bk (tidl. område L). 2.gangs 

behandling ___________________________________________________________________ 75 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 7 av 205 

 

16/153 Detaljregulering for Bie dagligvare – vedtaksbehandling _______________________ 75 

KOMMUNESTYRETS MØTE 12.12.16 _________________________________ 75 

16/154 Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 ______________________________ 75 
16/155 Budsjett 2017 - Handlingsprogram 2017-2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad

 82 
16/156 Budsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 for Grimstad kulturhus KF ________ 82 
16/157 Budsjett 2017 - Handlingsprogram 2017-2020 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

 82 
16/158 Stortingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdag ________________________________ 82 
16/159 J.J. Ugland stadion, Levermyr - utvidelse av tribunekapasitet __________________ 82 

KOMMUNESTYRETS MØTE 30.01.17 _________________________________ 83 

17/1 Amazon - ønske om kjøp av kommunalt areal - Levermyr ________________________ 83 
17/2 Landvik skole - anmodning fra Idrettslaget Imås om å overta gymsalen. ____________ 83 
17/3 Tiltak mot barnefattigdom i Grimstad - forslag til prosjektplan ____________________ 83 
17/4 Bolig til mennesker med utviklingshemming - Tomt til selvkost ___________________ 84 
17/5 Evaluering av midlertidige sentrumstiltak _____________________________________ 84 
17/6 Evaluering av parkeringsordning ____________________________________________ 84 
17/7 Prosjektplan sykkelbyen Grimstad 2017 og status gjennomførte tiltak 2016 _________ 84 
17/8 Utvikling av de sjønære arealer Grimstad sentrum - organisering _________________ 84 
17/9 Terje Vigen Brygge, budsjettendring Tekniske anlegg - Terje Vigen _______________ 85 
17/10 Prosjektplan for Strategisk næringsplan _____________________________________ 85 
17/11 Value Invest (977244757) - Svar på søknad om utvidet serveringstid til hele døgnet for 

McDonalds Grimstad ___________________________________________________________ 85 
17/12 Kjøp av helsetjenester til enkeltbrukere - orientering om status og tiltak __________ 85 
17/13 BDO rapport om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune ____________________ 85 
17/14 Gebyrsatser for plan/bygg, småbåtplasser og gjestehavn 2017 __________________ 86 
17/15 Eiendomsskatt fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b - skatteåret 2017 _______ 86 
17/16 Kirkens Bymisjon - orientering om bruk av midler _____________________________ 86 
17/17 Bioddgaten 2 - 4. Endring av detaljreguleringsplan - prinsippavklaring. ___________ 86 
17/18 Forslag til detaljregulering for Grooseveien 290. 2.gangs behandling og 

sluttbehandling. _______________________________________________________________ 87 
17/19 Budsjettrutiner og evaluering av støttetjenester i Helse og omsorg _______________ 87 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.02.17 _________________________________ 87 

17/20 Forskyving av utvalgsmøtene i august _______________________________________ 87 
17/21 Etablering av innvandrerråd i Grimstad ______________________________________ 87 
17/22 Raet Nasjonalpark - Oppnevning av kommunens representant til nasjonalparkstyret 

med varamedlem. Strategi for videre arbeid _______________________________________ 87 
17/23 Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften _____________________ 88 
17/24 Agder Renovasjon IKS - Haavind rapporten___________________________________ 88 
17/25 Kommunale utendørs idrettsanlegg for fotball og friidrett - forslag til prinsipper for nye 

leiesatser/sammenliknet med utlei av haller. _______________________________________ 88 
17/26 Vurdering av drift av idrettshaller ___________________________________________ 89 
17/27 Salg av kommunal eiendom - Storgaten 50 ___________________________________ 89 
17/28 Forstudie - etablering av Hamsun-museum i Grimstad _________________________ 89 
17/29 Bruk av trafikksikkerhetsmidler _____________________________________________ 90 
17/30 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH _________________________ 90 
17/31 Opprettelse av årsverk ____________________________________________________ 90 
17/32 Opprettelse av ny stilling som saksbehandler byggesak ________________________ 90 
17/33 Mandat til å planlegge offentlig toalett i Byhaven ______________________________ 91 
17/34 Prosjektplan Torg- og gatebruksplan Grimstad sentrum ________________________ 91 
17/35 Tiltak mot barnefattigdom - Valg av representanter til politisk referansegruppe_____ 91 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 8 av 205 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.17 _________________________________ 91 

17/36 Rammeplan for kulturskolen _______________________________________________ 91 
17/37 Amazon Grimstad FK - forslag til samarbeidsavtale 2017 _______________________ 91 
17/38 Sluttrapport prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering _________________________________ 92 
17/39 Refusjon for kommunens økte kostnader ved graving i kommunal vei. ____________ 92 
17/40 Byhaven. Mandat til utbygging og finansiering. _______________________________ 92 
17/41 Rapport om bruk av ekstra tilskudd til kommunalt vedlikehold i 2016 _____________ 93 
17/42 Vedlikeholdstilskudd 2017. Prioritering av tiltak. ______________________________ 93 
17/43 Samarbeidsordningen innen brann- og redningsarbeidet på Agder _______________ 93 
17/44 Opprettelse av ny stilling som arealplanlegger ________________________________ 93 
17/45 Heldøgnsbemanning i sosialtjenesten _______________________________________ 93 
17/46 Gransking av eposter i innkjøpssaken - Grimstad kommune ____________________ 94 
17/47 Overdragelse av gymsal på Landvik - Imås IL _________________________________ 94 

KOMMUNESTYRETS MØTE 02.05.17 _________________________________ 94 

17/48 Invitasjon fra Åmli kommune om aksjekjøp for etablering av felles regionalt 

tomteselskap til biodrivstoffabrikk i Åmli __________________________________________ 94 
17/49 Omre Industripark - salg av råtomter ________________________________________ 94 
17/50 Utvikling av Gundersholmen _______________________________________________ 95 
17/51 Salg av kommunalt areal fra park ved "Fagskolen" ____________________________ 95 
17/52 Kommunalt vedlikehold av private veier______________________________________ 95 
17/53 Offentlig ettersyn av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for 

Arendal kommune _____________________________________________________________ 96 
17/54 Skjeviga Nord - hovedadkomst - prinsippavklaring ____________________________ 96 
17/55 Hovedplan for sykkel, forslag om utsettelse __________________________________ 97 
17/56 Omdisponering av investeringsmidler til kloakkpumpeledning på Biesletta ________ 97 
17/57 Prognose barnehagebehov og kommunale barnehageplasser i sentrum __________ 97 
17/58 Finansering av ny sentrumsbarnehage ______________________________________ 97 
17/59 Opprettelse av årsverk ____________________________________________________ 98 
17/60 Orienteringssak - Fordeling av tilskudd til lag og foreninger _____________________ 98 

KOMMUNESTYRETS MØTE 22.05.17 _________________________________ 98 

17/61 Årsmelding 2016 _________________________________________________________ 98 
17/62 Årsregnskap 2016 ________________________________________________________ 98 
17/63 Årsmelding og årsregnskap 2016 for Grimstad Kulturhus KF ___________________ 100 
17/64 Årsmelding og årsregnskap 2016 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF _______ 100 
17/65 Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) årsrapport for verne- og miljøarbeid i Grimstad kommune 

2016 100 
17/66 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold - ekstra tilskudd 2017 ______________ 100 
17/67 Avløpsrenseanlegg - Nybygging eller ombygging ____________________________ 100 
17/68 Finansiering av offentlig toalett i Byhaven ___________________________________ 101 
17/69 Opprettelse av årsverk ___________________________________________________ 101 
17/70 Forlengelse av Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad __________________ 101 
17/71 Søknad om at Grimstad sentrum defineres som turiststed _____________________ 101 
17/72 Valg av medlemmer og varamedlemmer til innvandrerrådet ____________________ 101 
17/73 Endringer av reguleringsplan for Morholtlien - prinsippavklaring ________________ 102 
17/74 Årsmelding 2016 - Grimstad kontrollutvalg __________________________________ 102 
17/75 Opprettelse av årsverk ___________________________________________________ 102 
17/76 Brannavvik Berge gård ___________________________________________________ 102 
17/77 Valg av kandidat til styret / varamedlem til styret i Jordøya Tomteutvikling _______ 102 

KOMMUNESTYRETS MØTE 19.06.17 ________________________________ 102 

17/78 1. tertialrapport 2017 _____________________________________________________ 102 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 9 av 205 

 

17/79 Valg og implementering av nytt ERP-system _________________________________ 103 
17/80 Etiske retningslinjer og varslingsrutiner ____________________________________ 103 
17/81 Prosjektplan eiendomsstrategi ____________________________________________ 103 
17/82 Forespørsel fra Hesnes Montessoriskole om kjøp av Hesnes Skole _____________ 103 
17/83 Tomt for ny kirke på Fevik ________________________________________________ 104 
17/84 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til Grimstad ____ 104 
17/85 Detaljregulering Grøm Næringspark - Grønn Næring, 2. gangs behandling _______ 104 
17/86 Forslag til reguleringsplan for Moysand familiecamping _______________________ 104 
17/87 Orientering om Regionalt næringsfond Arendal, Grimstad og Froland ___________ 105 
17/88 Kommunal forskrift for kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem _______ 105 
17/89 Endringer av reguleringsplan for Morholtlien - prinsippavklaring ________________ 105 
17/90 Analyse av eposter i innkjøpssaken - Grimstad kommune _____________________ 106 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.08.17 ________________________________ 106 

17/91 Budsjett 2017 Grimstad Eiendomsutvikling __________________________________ 106 
17/92 Avtale med aktører på Omre ______________________________________________ 106 
17/93 Prinsippavklaring - Opprettelse av eiendomsfond ____________________________ 107 
17/94 Økonomiske konsekvenser og HMS-forhold i sak haller _______________________ 107 
17/95 Hamsun-museum i Grimstad ______________________________________________ 108 
17/96 Holviga Båthavn ønske om leie av parkeringsareal ___________________________ 108 
17/97 Tour des Fjords i Aust-Agder 2018 og 2020 __________________________________ 108 
17/98 Forslag til detaljregulering for Ytre Odden, NT4.1 - 2.gangsbehandling ___________ 109 
17/99 Forslag til detaljregulering for Frivoll/Storvold. 2. gangs behandling og 

sluttbehandling. ______________________________________________________________ 109 
17/100 Forslag til områderegulering for Linnheia boligområde – ny 2.gangsbehandling __ 109 
17/101 Intensjonsavtale med UiA om I4Helse ______________________________________ 109 
17/102 Digitaliseringsplan helse- og omsorg 2018 – 2023 ___________________________ 110 
17/103 Opprettelse av årsverk __________________________________________________ 110 
17/104 Tilsyn med arkivene i Grimstad kommune - lukking av avvik __________________ 110 
og utarbeidelse av arkivplan ___________________________________________________ 110 
17/105 Forslag til møteplan for 2018 _____________________________________________ 110 
17/106 Valg av nytt medlem av valgkomitéen for resten av valgperioden 2015 – 2019 ____ 110 
17/107 Refinansiering av byggeprosjekt Feviktun 6 ________________________________ 110 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.09.2017 ______________________________ 111 

17/108 Stadfestelse av formannskapets vedtak om setterådmann. ____________________ 111 

KOMMUNESTYRETS MØTE 30.10.2017 ______________________________ 111 

17/110 Forvaltningsrevisjon Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad 

kommune ___________________________________________________________________ 111 
17/111 Organiseringsprosjekt - prosjekt "Struktur" ________________________________ 111 
17/112 2.tertialrapport 2017 ____________________________________________________ 111 
17/113 Opprettelse av nye stillinger _____________________________________________ 112 
17/114 Første høringsrunde av areal- og transportplan for __________________________ 112 
Arendalsregionen ____________________________________________________________ 112 
17/115 Høring og politisk behandling av mulighetsstudie ___________________________ 112 
bymiljøpakke Arendal- og Grimstadregionen ______________________________________ 112 
17/116 Revidert handlingsplan for velferdsteknologi _______________________________ 112 
17/117 Boligsosialhandlingsplan for 2017-2020 ____________________________________ 112 
17/118 Eiendomsstrategi ______________________________________________________ 113 
17/119 Forvaltning og retningslinjer for startlån ___________________________________ 113 
17/120 Etablering av tilfluktsrom ________________________________________________ 113 
17/121 Tomt for ny kirke på Fevik _______________________________________________ 113 
17/122 Kommunale utendørs idrettsanlegg - prinsipper for nye leiesatser _____________ 114 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 10 av 205 

 

17/123 Nytt avløpsrenseanlegg _________________________________________________ 114 
17/124 Orientering om oppfølging skolemiljøsak __________________________________ 114 
17/125 Etablering av beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø. _________________ 114 
17/126 Gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO) _______________________________ 114 
17/127 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ 115 
17/128 Organiseringen av Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen _________________________ 115 
17/129 Kommunale vigsler _____________________________________________________ 115 
17/130 Setterådmannens oppdrag ad erstatningskrav fra varsler Holvik, samt oppfølging pva. 

arbeidsgiver i sykemeldingsperioden for varsleren ________________________________ 116 
17/131 Opprettelse av prosjektstilling ____________________________________________ 116 
17/132 Orienteringssak - utbygging av kommunalt avløpsanlegg på Hesnes ___________ 116 

KOMMUNESTYRETS MØTE 11.12.2017 ______________________________ 116 

17/133 Atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen ________________________________ 117 
17/134 Eierskapsmelding - oppfølgning av Haavind-rapporten _______________________ 117 
17/135 Internkontroll __________________________________________________________ 117 
17/136 Opprettelse av kommunal tilsynsordning for salg av tobakksvarer _____________ 117 
17/137 Revisjon av kommunale retningslinjer for tilskudd til private barnehager ________ 117 
17/138 Bosetting av flyktninger 2018. ____________________________________________ 118 
17/139 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 _____________________________________ 118 
17/140 Forskriftsendring - feietjenesten – fritidsbebyggelse _________________________ 118 
17/141 Eiendomsskatt - Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b - skatteåret 2018 ___ 118 
17/142 Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler ________________________________ 118 
17/143 Eydehavn havneterminal som stamnetthavn for regionen _____________________ 118 
17/144 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for arbeidet _______________________ 118 
17/145 Forslag til endring av detaljregulering for Fuhr, Vinkjelleren NB1 - 2. gangsbehandling

 119 
17/146 Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven ________ 119 
17/147 Forslag til ny bruk av Sorenskrivergården __________________________________ 119 
17/148 Forslag til retningslinjer for kunst i kommunale rom og uterom ________________ 119 
17/149 Utvikling av industritomta _______________________________________________ 120 
17/150 Opprettelse av årsverk __________________________________________________ 120 
17/150.1 Setterådmannens vurdering og anbefalinger ad erstatningskrav fra Ragnar Holvik 

som varsler__________________________________________________________________ 120 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.12.2017 ______________________________ 120 

17/151 Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018 -2021 ______________________________ 120 
17/152 Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018 - 2021 for Grimstad Kulturhus KF _______ 125 
17/153 Budsjett 2018, Handlingsprogram 2018 -2021 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

 126 
17/154 Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad

 126 
17/155 Salg av næringstomt til Leif Skalleberg AS i Østerskogen _____________________ 126 
17/156 Opprettelse av årsverk __________________________________________________ 126 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.01.18 ________________________________ 127 

18/1 Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken - oppsummering og avslutning av plan

 127 
18/2 Tilpasning av kommunens avlasterordning utenfor institusjon til nytt arbeidsrettslig 

rammeverk __________________________________________________________________ 127 
18/3 Berge gård senter - omdisponering og tilpasning av lokaler _____________________ 127 
18/4 Rapport fra økonomigjennomgang i Boveiledertjenesten _______________________ 127 
18/5 Øynaheia Løypelag - støtte til finansiering av ny løypemaskin ___________________ 127 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 11 av 205 

 

18/6 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 - delegering av myndighet og finansiering av 

koordinator. _________________________________________________________________ 128 
18/7 Torg og gatebruksplan for Grimstad sentrum _________________________________ 128 
18/8 Eierskapsmelding Agder Energi AS _________________________________________ 128 
18/9 Agder Energi AS - fusjonssonderinger med Skagerak Energi AS _________________ 128 
18/10 Avtale om tilskudd - "Treffstedet"/Mental Helse Grimstad ______________________ 129 
18/11 "Styrke- og balansegrupper" - treningstilbud til eldre _________________________ 129 
18/12 Mellomfinansiering til bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne ___ 129 
18/13 Tiltaksplan mot barnefattigdom i Grimstad __________________________________ 129 
18/14 Prosjektplan Sykkelbyen Grimstad 2018 og Årsrapport 2017 ___________________ 130 
18/15 Trafikksikkerhetsplanen for Grimstad kommune 2018 – 2021 – Planforslag _______ 130 
18/16 Endring av kommuneplanens arealdel - diskusjonsnotat om omfang, fremdrift og 

ressursbehov ________________________________________________________________ 130 
18/17 Flagging fra kommunens eiendommer – retningslinjer ________________________ 131 

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.02.18 ________________________________ 131 

18/18 Høringsutkast Strategisk næringsplan for Grimstad kommune _________________ 131 
18/19 Rapport etter tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til _____________________ 131 
personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) _________________________ 131 
18/20 Rapport overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale selskaper - Grimstad 

kontrollutvalg ________________________________________________________________ 131 
18/21 Kommunalt responssenter ________________________________________________ 132 
18/22 Forskrift om felles ordensregler for kommunens grunnskoler __________________ 132 
18/23 På 1800-tallet sto det en vindmølle på Møllerheia. Skal vi bygge den opp igjen? ___ 132 
18/24 Bruk av trafikksikkerhetsmidler 2018 _______________________________________ 132 
18/25 Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad I4-Helse 2.gangsbehandling ____ 132 
18/26 Grefstadveien - utbygging etter gjeldende reguleringsplan _____________________ 133 
18/27 Vann/avløpsanlegg Hesnes, ny gjennomgang av trasevalg _____________________ 133 
18/28 Opprettelse av stillinger – Bestillerenheten __________________________________ 133 
18/29 Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a - Farm In Action 

AS 133 
18/30 Orientering om avslutning av oppdraget som setterådmann knyttet til blant annet 

behandlingen av erstatningskrav fra Ragnar Holvik ________________________________ 133 

KOMMUNESTYRETS MØTE 03.04.18 ________________________________ 133 

18/31 Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken – Grimstad kontrollutvalg ____________ 133 
18/32 Felles høringsuttalelse fra Østre Agder - Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus HF 134 
18/33 Oppløsning av IKS - Agder IKT Driftssenter IKS ______________________________ 134 
18/34 Forslag til nye vedtekter for Østre Agder regionråd ___________________________ 134 
18/35 Nye betalingsmodeller for Østre Agder _____________________________________ 134 
18/36 Kommunebarometeret 2017 _______________________________________________ 134 
18/37 Framtidsbarometeret 2017 for Grimstad kommune ____________________________ 134 
18/38 Skolepakke tre - skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i Grimstad ___ 135 
18/39 Prosjektplan industritomten - Fremtidig bruk av området - herunder helsehus og øvrige 

behov innenfor helse- og omsorg _______________________________________________ 135 
18/40 Prosjektplan - forprosjekt ny brannstasjon __________________________________ 135 
18/41 Orienteringssak vedrørende Bygningsmyndighetens ulovlighetsoppfølging ______ 136 
18/42 Forslag til detaljregulering for Solbergåsen Vest - 2.gangsbehandling ___________ 136 
18/43 Vann/avløpsanlegg Hesnes, ny gjennomgang av trasevalg _____________________ 136 
18/44 Spørsmål om revisjon av konsesjonsvilkår for nedre del av Nidelva _____________ 136 
18/45 Arbeidsplikt på Jobbsentralen ved mottak av sosialhjelp ______________________ 136 
18/46 Tidspunkt for kommunestyremøter fra oktober 2019 __________________________ 137 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 12 av 205 

 

18/47 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Grimstad 

kommune ___________________________________________________________________ 137 

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.05.18 ________________________________ 137 

18/48 Årsregnskap 2017 _______________________________________________________ 137 
18/49 Årsmelding 2017 ________________________________________________________ 138 
18/50 Årsmelding og årsregnskap 2017 for Grimstad Kulturhus KF ___________________ 138 
18/51 Årsmelding og årsregnskap 2017 Grimstad bolig- og tomteutvikling KF __________ 138 
18/52 Bruk av fond ____________________________________________________________ 139 
18/53 Gang/sykkelvei langs Homborsundveien, forprosjekt _________________________ 139 
18/54 Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med kommunalt vedlikehold _______ 139 
18/55 Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor rammen av 

Østre Agder _________________________________________________________________ 139 
18/56 I4Helse – leieavtale ______________________________________________________ 140 
18/57 KØH - Kommunal Øyeblikkelig Hjelp 2018 ___________________________________ 140 
18/58 SFO i skolenes ferier - samordning av tilbud _________________________________ 140 
18/59 Opprettelse av årsverk Fjære barneskole 2018 _______________________________ 140 
18/60 Høring: Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene ____________________________________________________________ 140 
18/61 Felles personvernombud for IKT Agder kommunene __________________________ 141 
18/62 Framtidige budsjettprosesser og tidsplan for budsjett 2019 ____________________ 141 
18/63 Delegering av fullmakter til styret for det interkommunale plansamarbeidet for E18 

Dørdal-Grimstad. _____________________________________________________________ 141 
18/64 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017____________________________________ 141 
18/65 Grimstad kontrollutvalg - Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen

 142 
18/66 Grimstad kontrollutvalg - Forvaltningsrevisjon budsjettering og økonomistyring i helse 

og omsorg __________________________________________________________________ 142 
Hastesak angående behov for flere vigslere i Grimstad kommune. ___________________ 142 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.05.18 ________________________________ 143 

18/67 Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med kommunalt vedlikehold _______ 143 
18/68 SFO i skolenes ferier - samordning av tilbud _________________________________ 144 
18/69 Gang/sykkelvei langs Homborsundveien, forprosjekt _________________________ 144 
18/70 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 7. mai 2018 sak 18/65 _________________ 145 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.18 ________________________________ 145 

18/71 1. tertialrapport Grimstad kommune ________________________________________ 145 
18/72 Rapport - eiendomsmassen i helse og omsorg _______________________________ 145 
18/73 Utvikling av industritomten - fremtidig bruk av området _______________________ 146 
18/74 Utvikling industritomten – samarbeidsmodell ________________________________ 146 
18/75 Ny brannstasjon - forprosjekt fremtidig plassering og romprogram ______________ 146 
18/76 Plassering av ny svømmehall _____________________________________________ 146 
18/77 Nytt avløpsrenseanlegg – lokalisering ______________________________________ 147 
18/78 Vann/avløpsanlegg Hesnes - Tilrettelegging for fremtidig utbygging _____________ 147 
18/79 Smaken av Grimstad – Påslippstillatelse ____________________________________ 147 
18/80 Innspill til oppstartsmelding kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad _____________ 147 
18/81 Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 2018 – 2022 ___________________ 148 
18/82 Bomanlegg – Arresten ___________________________________________________ 148 
18/83 Retningslinjer for heltidskultur i Grimstad kommune __________________________ 149 
18/84 Opprettelse av årsverk - Holviga barneskole _________________________________ 149 
18/85 Opprettelse av årsverk ___________________________________________________ 149 
18/86 Ny norm for grunnbemanningen i barnehagene ______________________________ 149 
18/87 Ny lærernorm - norm for lærertetthet i grunnskolen fra høsten 2018 _____________ 149 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 13 av 205 

 

18/88 Velkomstklasser - vurdering av nåværende ordning __________________________ 150 
18/89 Skonnerten Solrik - Grimstad kommunes engasjement i videre drift _____________ 150 
18/90 Nina Sundbyes kunstgave til Grimstad - vedtekter for stiftelse __________________ 150 
18/91 Forslag til detaljregulering for Morholtlien område B1 og del av B3 - 2.gangsbehandling

 151 
18/92 Trafikksikkerhetsplanen for Grimstad kommune - 2018-2021 ___________________ 151 
18/93 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Grimstad 

kommune, Aust-Agder ________________________________________________________ 151 
18/94 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Grimstad 

kommune - Innstilling etter politisk arbeidsmøte __________________________________ 151 
18/95 Opptrappingsplan for lærlinger i Grimstad kommune _________________________ 151 
18/96 Framtidige budsjettprosesser og tidsplan for budsjett 2019 ____________________ 152 
18/97 Salg av tomt for bofellesskap - Holvika _____________________________________ 152 
18/98 Samboergaranti _________________________________________________________ 152 
18/99 Grimstad kontrollutvalg - Anmeldelse av mulige straffbare forhold ______________ 152 

KOMMUNESTYRETS MØTE 03.09.18 ________________________________ 152 

18/100 Politisk deltagelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelse __________________ 153 
18/101 Søknad om ny beliggenhet for Vinmonopolet i Grimstad ______________________ 153 
18/102 Utviklingsforum for toppidrett i Grimstad - Søknad om tilskudd til toppidrettsfag på 

Dahlske vgs 2018-2020 ________________________________________________________ 153 
18/103 Bosetting av flyktninger 2018 – tilleggsanmodning __________________________ 153 
18/104 Revidering av retningslinjene for støtte til frivillige organisasjoners arbeid for 

mennesker i en vanskelig livssituasjon __________________________________________ 153 
18/105 Folkehelseprofil Grimstad kommune 2018 __________________________________ 153 
18/106 Høringssvar Strategi for Universitetsbyen Kristiansand ______________________ 154 
18/107 Grimstad kommune søker Husbanken om å øke tildeling av startlån 2018 fra kr 50 

mill. til kr 80mill ______________________________________________________________ 154 
18/108 Ombygging Vossgate ___________________________________________________ 154 
18/109 Mellomfinansiering til bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 

Eplehaven Frivold ____________________________________________________________ 154 
18/110 Forslag til detaljregulering for Holvigen. 2. gangs behandling og sluttbehandling. 155 
18/111 Forslag til detaljregulering for Fuhrområdet, GS2 og FR5 - 2. gangsbehandling __ 155 
18/112 Forslag til detaljregulering - ny gang-/sykkelvei langs Østerhusmonen. 2.gangs 

behandling og sluttbehandling. _________________________________________________ 155 
18/113 Opprettelse av stillinger i Boveiledertjenesten og Hjemmetjenesten ____________ 155 
18/114 Økt midlertidig godtgjøring til kontrollutvalgets leder på bakgrunn av ekstraordinær 

arbeidsbelastning ____________________________________________________________ 156 
18/115 Kommuneundersøkelsen 2018, åpenhet i norske kommuner - orientering om 

resultater fra Grimstad ________________________________________________________ 156 
18/116 200/130 - Grooseveien 76 - Klagebehandling - Deling - Wille Anni Githmark og Wille 

Ina Christine _________________________________________________________________ 156 

KOMMUNESTYRETS MØTE 24.09.18 ________________________________ 157 

18/117 Utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd – uttalelse til forslaget fra 

Grimstad kommune ___________________________________________________________ 157 
18/118 Avvikling av kommunal heimevernsnemd __________________________________ 157 
18/119 Kortfilmfestivalen - søknad om økt støtte for 2019 ___________________________ 157 
18/120 Evaluering av Grimstads deltakelse i Tour des Fjords 2018 ___________________ 157 
18/121 Detaljregulering for Drottningborg - vedtaksbehandling ______________________ 158 
18/122 Opprettelse av stilling - Prosjektstilling; Sammen om kvalitet og forbedring _____ 158 
18/123 Forslag til møteplan for 2019 _____________________________________________ 158 
18/124 Diverse valg 2015 - 2019 _________________________________________________ 158 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 14 av 205 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.18 ________________________________ 159 

18/125 Rapport 2. tertial 2018 Grimstad kommune _________________________________ 159 
18/126 Grimstad Kulturhus KF - godkjenning av likviditetslån/ trekkrettighet i bank _____ 159 
18/127 Mental helse - evaluering av aktivitet og tilskudd til drift av Treffstedet for 2019 __ 159 
18/128 Torg- og gatebruksplan for Grimstad sentrum - vedtaksbehandling. ____________ 160 
18/129 Kommunedelplan sentrum. Fastsettelse av planprogram. _____________________ 160 
18/130 Kommuneplan 2019-2031, endring av arealdel - fastsettelse av planprogram _____ 160 
18/131 Kommuneplan 2019-2031 - finansiering av prosjektstilling ____________________ 161 
18/132 Detaljregulering for Bioddgaten 2-4 - Vedtaksbehandling _____________________ 161 
18/133 Detaljregulering for Støleveien - vedtaksbehandling _________________________ 161 
18/134 Nærskoleprinsippet med mulighet for fritt skolevalg- skolekretsgrenser ________ 161 
18/135 Nyansettelser av mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne og anonyme 

jobbsøknader ________________________________________________________________ 162 
18/136 Sivilombudsmannens uttalelse om innsyn i habilitetsvurderinger og sladdet 

powerpointpresentasjon _______________________________________________________ 162 
18/137 Orientering om vedtak i Birkenes og Lillesand kommuner om naboprat mellom 

Birkenes, Lillesand og Grimstad kommuner ______________________________________ 162 
18/138 Grimstad kontrollutvalg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling

 162 
18/139 Detaljregulering for Stølehalvøya boligområde - vedtaksbehandling ____________ 162 
18/140 Diverse valg 2015 - 2019 _________________________________________________ 162 

KOMMUNESTYRETS MØTE 10.12.18 ________________________________ 163 

18/141 Lokalisering av ny svømmehall ___________________________________________ 163 
18/142 Grimstad kontrollutvalg - Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde 

dokumenter fra Grimstad kommune _____________________________________________ 163 
18/143 Grimstad kontrollutvalg - Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding _ 163 
18/144 Utvidet interkommunalt samarbeide om skatteoppkreverfunksjonen ___________ 163 
18/145 Opprettelses av prosjektstilling - Helsefremmende skoler og barnehager________ 164 
18/146 Søknad om tilskudd til Åpen barnehage, Grimstad misjonskirke. _______________ 164 
18/147 Planprogram E18 Dørdal-Grimstad. Høringsuttalelse fra Grimstad kommune. ____ 164 
18/148 Orientering - prosjekter__________________________________________________ 165 
18/149 Arrangementer bydrift___________________________________________________ 165 
18/150 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for arbeidet årsslutt 2018. ___________ 165 
18/151 Detaljregulering for Lille Trollefjell - Vedtaksbehandling ______________________ 165 
18/152 Detaljregulering for Jortveitlia boligområde - Vedtaksbehandling ______________ 165 
18/153 Regionalisering og utvikling av robuste NAV kontor _________________________ 166 
18/154 Samarbeid mellom kommunen og private tilbydere innenfor helse- og omsorg ___ 166 
18/155 Forkjøpsrett av aksjer i Avigo AS _________________________________________ 166 
18/156 Orientering om arbeidet med tiltak i Strategisk næringsplan 2018-2022 _________ 166 
18/157 Eierskapsmelding 2018 __________________________________________________ 167 
18/158 Åpenhet og innsyn i Grimstad kommune ___________________________________ 167 
18/159 IKT-plan for skolene i Grimstad kommune 2019-2022 _________________________ 167 

KOMMUNESTYRETS MØTE 17.12.18 ________________________________ 168 

18/160 Grimstad kommune - budsjett 2019 og handlingsplan 2019 - 2022 - politisk behandling

 168 
18/161 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad

 172 
18/162 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019 -2022 - Grimstad kulturhus KF _________ 172 
18/163 Budsjett 2019, Handlingsprogram 2019 -2022 for Grimstad bolig- og ____________ 172 
tomteutvikling KF ____________________________________________________________ 172 
18/164 Eiendomsskatt fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b - skatteåret 2019 _____ 172 
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18/165 Regulering festeavgift Prestegårdsskogen _________________________________ 172 

KOMMUNESTYRETS MØTE 04.02.19 ________________________________ 173 

19/1 Kommunestyrebehandling av oversendt presentasjon "Å varsle i Grimstad kommune"

 173 
19/2 Prosedyre ved vold, trusler og trakassering __________________________________ 173 
19/3 Torg- og gatebruksplan, iverksettelse av prøveprosjekt. ________________________ 173 
19/4 Sykkelbyen Grimstad Prosjektplan 2019 og Årsrapport 2018 ____________________ 174 
19/5 Kommunal overtakelse av fastlegehjemmel ___________________________________ 174 
19/6 Frivilligsentral ___________________________________________________________ 174 
19/7 Ungdomsmedvirkning _____________________________________________________ 175 
19/8 Bosetting av flyktninger 2019. ______________________________________________ 175 
19/9 Revisjon av tilsynsstrategi for byggesaker 2019-2022 - Byggesaksenheten ________ 175 
19/10 Planinitiativ for avgjørelse, planinitiativ for endring av del av detaljregulering for 

Vessøykollen, Fevik __________________________________________________________ 175 

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.02.19 ________________________________ 176 

19/11 Anskaffelser og innkjøp - orientering _______________________________________ 176 
19/12 Mental helse - evaluering av aktivitet og tilskudd til Treffstedet _________________ 176 
19/13 Nytt avløpsrenseanlegg - lokalisering_______________________________________ 176 
19/14 Områderegulering for Jortveit 2 - Vedtaksbehandling _________________________ 176 
19/15 Områderegulering for Aagre - mekling av innsigelse __________________________ 177 
19/16 Rapport - Miljøfyrtårnarbeid _______________________________________________ 177 
19/17 Klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - 2019-2022 _________________ 177 
19/18 Bruk av trafikksikkerhetsmidler 2019 _______________________________________ 177 
19/19 Forespørsel om å disponere inntil 600.000 kr fra pott satt av til frie egenandeler ved 

årsoppgjøret 2017, til egenandel til sykkelparkering ________________________________ 177 
19/20 Plan for helsemessig og sosial beredskap ___________________________________ 178 
19/21 Forslag til samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad 

kommune ___________________________________________________________________ 178 
19/22 Endring av selskapsform og utvidelse av selskapet IKT Agder __________________ 178 

KOMMUNESTYRETS MØTE 01.04.19 ________________________________ 179 

19/23 Innspill til høring - Regionplan Agder 2030 - forslag til plan og __________________ 179 
handlingsprogram ____________________________________________________________ 179 
19/24 Partnerskap Bynett Sør___________________________________________________ 179 
19/25 Oversikt trafikksikkerhetsmidler ___________________________________________ 179 
19/26 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 28.05.18 om ferie-SFO __________________ 180 
19/27 Arealbehov Holviga barneskole 2019 _______________________________________ 180 
19/28 Brannstasjonen legesenter - nye kontorlokaler _______________________________ 180 
19/29 Folkehelseprofil Grimstad kommune 2019 ___________________________________ 180 
19/30 Forslag til detaljregulering av Guldmandsveien 12 - Behandling av planinitiativ ___ 181 
19/31 Naturmurhallen - kommunal garanti for spillemidlene _________________________ 181 
19/32 Høring - organisering av den sivile rettspleien i Agder politidistrikt ______________ 181 
19/33 Fastsettelse av gebyr for vielser i Grimstad kommune 2019 ____________________ 181 
19/34 Opprettelse av nye årsverk på kommunalteknikk, og helse- og barnevernstjenesten 181 
19/35 Valg av styremedlemmer til Grimstad kommunes sammenslåtte legater __________ 182 
19/36 E18 Dørdal - Grimstad, kommunedelplan ____________________________________ 182 
19/37 Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 - offentlig ettersyn _____________________ 182 
19/38 Høringsuttalelse fra Grimstad kommune til Regionplan Agder 2030 - plan og 

handlingsprogram ____________________________________________________________ 183 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.19 ________________________________ 183 

19/39 Behandling av årsmelding 2018 ____________________________________________ 183 
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19/40 Årsmelding og årsregnskap for Grimstad bolig- og tomteutvikling 2018 - politisk 

behandling __________________________________________________________________ 184 
19/41 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019-2021 __________________________ 184 
19/42 Smittevernplan 2019 _____________________________________________________ 184 
19/43 Opprettelse av nye årsverk ved helse- og barneverntjenesten __________________ 184 
19/44 Etablering av bemanningstjeneste i helse- og omsorgssektoren ________________ 184 
19/45 Lærlingeordningen i Grimstad kommune ____________________________________ 185 
19/46 Oppgradering Byhaven - grusganger til brostein samt lys i pilarer ______________ 185 
19/47 Ny finansiering av prosjektet, ombygging av Vossgate 14 og 16 ________________ 185 
19/48 Mellomfinansiering til bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 

Holvika bofellesskap __________________________________________________________ 185 
19/49 Ras og sikring av Inntjoreveien - økonomi ___________________________________ 186 
19/50 Status og framdrift for oppgradering av Torvet og miljøgate i Storgaten __________ 186 
19/51 Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad. Høringsuttalelse fra Grimstad kommune.

 186 
19/52 Regional areal- og transportplan (ATP) for Arendalsregionen ___________________ 188 
Høring før endelig vedtak i fylkestinget __________________________________________ 188 
19/53 Grooseveien sør, rapport fra SVV og forslag til tiltak __________________________ 188 
19/54 Reguleringsplan for Lunden Sandtak - Sluttbehandling ________________________ 188 
19/55 Christian Krohgs maleri "Grimstad torg" - forslag til finansiering av kjøp m.m. ____ 190 
19/56 Opprettelse av frivillighetspris i Grimstad kommune __________________________ 190 
19/57 Innføring av ordførerens nyttårsmottakelse __________________________________ 191 
19/58 Stadfestelse av valgt styremedlem - Apoteker Lars Nielsen og hustrus legat ______ 191 
19/59 Detaljregulering for Holvigen - Klagebehandling ______________________________ 191 

KOMMUNESTYRETS MØTE 17.06.19 ________________________________ 191 

19/60 Utvikling av Gundersholmen - anbefaling fra Grimstad eiendomsutvikling ________ 191 
19/61 Lokalisering av ny svømmehall - utsatt behandling ___________________________ 192 
19/62 BUA Grimstad - årets nykommer 2019 - veien videre __________________________ 192 
19/63 Forvaltningsplan for grågås _______________________________________________ 192 
19/64 Klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - 2019 - 2022 ________________ 192 
19/65 NOU 2018:16 "Det viktigste først" - om prioritering i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste _____________________________________________________________ 192 
19/66 Habilitering og rehabiliteringsplan _________________________________________ 193 
19/67 Rapport om legetjenesten i Grimstad kommune ______________________________ 193 
19/68 Leve hele livet __________________________________________________________ 193 
19/69 Bruk av metoden iMAL som en del av begynneropplæringen i lesing i Grimstadskolen.

 193 
19/70 Vedtekter og rammeplan SFO _____________________________________________ 193 
19/71 Alternativ opplæringsarena _______________________________________________ 194 
19/72 Kapasitet i kommunale barnehager og forventet framtidige behov i Grimstad kommune

 194 
19/73 Vedtaksbehandling - detaljregulering av Stølekilen 74/12 og 74/20 ______________ 194 
19/74 Detaljregulering for Blom-Bakke brygge - Vedtaksbehandling __________________ 194 
19/75 Oppgradering av Torvet __________________________________________________ 194 
19/76 Behandling av planinitiativ for 166/13 og 166/16 Homborøy ____________________ 195 
19/77 Langsiktig og forutsigbar utvikling av Fevik lokalsenter _______________________ 195 
19/78 Kommunens arbeid med den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold 

på Agder - LIM-planen. ________________________________________________________ 195 
19/79 Ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene ____________ 196 
19/80 Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS - endring av avtalen _______ 196 
19/81 Busskort til studenter som melder flytting til Grimstad? _______________________ 196 
19/82 Orientering om Ung data-undersøkelse 2019 _________________________________ 196 
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19/83 Veteranplan for Grimstad _________________________________________________ 197 
19/84 Årsregnskap for Grimstad kommune 2018 ___________________________________ 197 
19/85 Tertialrapport 1. tertial 2019 - Grimstad kommune ____________________________ 197 
19/86 Grimstad kontrollutvalg - årsmelding 2018 __________________________________ 197 
19/87 Årsmelding og årsregnskap for Grimstad bolig- og tomteutvikling 2018 - politisk 

behandling __________________________________________________________________ 197 
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19/89 Lysanlegg Levermyr - økte kostnader _______________________________________ 198 

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.19 ________________________________ 198 

19/90 Endring av festeavgifter for gravsteder _____________________________________ 198 
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19/92 Grefstadveien oppgradering - estimert dyrere enn budsjettert __________________ 198 
19/93 Avklaring av pris for grunnerverv park - Campus Grimstad, med videreføring av forslag 

til innretning på bidragsmodell _________________________________________________ 199 
19/94 Rapport - eiendomsmassen i helse- og omsorgssektoren 2019 _________________ 199 
19/95 Vertskommunesamarbeid om NAV og lokalisering av vertskommunen ___________ 199 
19/96 Enhet for habilitering - oppfyllelse av vedtak fra Arbeidstilsynet ________________ 199 
19/97 Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk 

helseproblematikk ____________________________________________________________ 199 
19/98 "Grimstad hele året" - et samarbeidsprosjekt mellom Grimstad min by, Grimstad 

næringsforening, Gårdeierforeningen, Grimstad Industri- og håndtverkerforening og 

Grimstad kommune ___________________________________________________________ 200 
19/99 Hamsun-museum i Grimstad - rapport og anbefaling fra forprosjektet ___________ 200 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 24.09.19 ________________________________ 201 

19/103 Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad. Vedtaksbehandling. _________________ 201 

KOMMUNESTYRETS MØTE 21.10.19 ________________________________ 202 

19/104 2.tertialrapport _________________________________________________________ 202 
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19/106 Søknad om støtte til interkommunalt skistadion i Froland _____________________ 202 
19/107 Ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon og eierkommunene ______________ 202 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 26.10.15 

PS 130/15 Godkjenning av Kommunestyrevalget 2015 i Grimstad kommune 

2014/1515-93 

VEDTAK: 

Kommunestyrevalget for 2015 godkjennes. 

PS 131/15 Valg av formannskap 2015 - 2019 2015/2278-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for 

perioden 2015 – 2019: 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Kjetil Glimsdal (KrF – ordfører) Felles KrF, AP, V, SP: Tore Stalleland (SP) 

Bjørg Engeset Eide (KrF)  Håvard Røiseland (AP) 

Per Svenningsen (AP – varaordfører)  Stein Gjulem (KrF) 

May Kristin Ødegård (AP)  Anna Elise Svennevig (V) 

Arnt Gunnar Tønnessen (V)  Gudveig T. Dalaker (SP)  

  Ailen Roaas (AP) 

  Mari Ann F. Raen (KrF) 

Trond Erik Bognø (H) Vara: Beate Skretting (H) 

  Halvor Ribe (H) 

  Ørnulf Stensvand (H) 

Terje Stalleland (FrP) Vara: Hanne Bie-Lorentzen Schultz 
(FrP) 

  Tommy Christiansen (FrP) 

  Lene Langemyr (FrP) 

 

PS 132/15 Valg av ordfører 2015 - 2019 2015/2278-2 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger som ordfører for perioden 2015 – 2019:  

Kjetil Glimsdal (KrF) 

PS 133/15 Valg av varaordfører 2015 - 2019 2015/2278-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger som varaordfører for valgperioden 2015 – 2019: 

Per Svenningsen (AP) 

PS 134/15 Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019 2015/2278-4 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i 

kontrollutvalget for 2015 – 2019: 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Gunnar Topland (H -leder) Felles H/FrP: Laci Hege Laszlo  (FrP) 

Hege Bjerke Erlandsen (H)  Torkel Stana (H) 
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Tore Fredvig Erichsen (nestleder - 
FrP) 

 Tårån Haugstøl (FrP) 

  Per Martin Strand (H) 

  Per Øyvind Erlandsen (H) 

   

Eli Skaiaa (KrF) Felles AP/KrF/V/SP: Anne Mo Grimdalen (V) 

Jarle Christiansen (AP)  Anne Kari Mentzoni (AP) 

  Teodor Teistedal (KrF) 

  Lars Magne Tønnesøl (SP) 

 

PS 135/15 Valg av diverse utvalg 2015 - 2019 2015/2278-5 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende medlemmer, varamedlemmer samt ledere og nestledere til 

følgende utvalg for perioden 2015 – 2019: 

 
Teknisk Utvalg 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Per Svenningsen (AP – leder) Vara: David Tharaldsen (AP) 

Anne Merete Holmberg (AP)  Åse Solvik Nilsen (AP) 

  Bjørnar Birkedahl (AP) 

  Brit Eskedal (AP) 

Tore Stalleland (SP – nestleder) Vara: Ole Didrik Steensohn (SP) 

  John Gaute Lunden (SP) 

  Jenny Marie Tønnesøl Vestby 
(SP) 

Helge Godtfredsen (KrF) Vara: Bjørg E. Eide (KrF) 

  Stein Gjulem (KrF) 

  Karin Tønnevold (KrF) 

Siri Asdal (V) Vara: Rolf Hamran (V) 

  Tore Drange (V) 

  Kathrin Pabst (V) 

Beate Skretting (H) Vara: Lisbeth Udjus (H) 

  Einar Sætra (H) 

  Jan Andre Tønnessen (H) 

Øystein Møretrø (FrP) Vara: Tommy Christiansen (FrP) 

  Børre Githmark (FrP) 

  Mariann Slettene (FrP) 

 
Oppvekst- og utdanningsutvalget 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Knut Mørland (KrF – leder) Vara: Vegard Heldal (KrF) 

Pål Anders Topland (KrF)  Hans Vidar Levinsen (KrF) 

  Kari Inger Bergem (KrF) 

  Helga Tungesvik Raknes (KrF) 

Lene D. Langemyr (FrP – nestleder) Vara: Esben Madshaven (FrP) 

  Erling Hægeland (FrP) 

  Maria Andvik (FrP) 

Marit Grefstad (AP) Vara: Rita Vold (AP) 

Bjørnar Birkedal (AP)  Bjørn Edvard Holmberg (AP) 

  Trude Jacobsen (AP) 

  Knut Røed (AP) 

Kjersti Rørmoen (SP) Felles SP og V: Anne Mette Bjørkavåg (V) 

  Ole Martin Hodnebrog (SP) 

  Geir Nyborg (V) 
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Line Ostad (H) Vara: Jonny Ervik (H) 

  Kenneth Sørensen (H) 

  Lisbeth Udjus (H) 

 
Helse- og omsorgsutvalget 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Ørnulf Stensvand (H – leder) Vara: Sigrid Bakken (H) 

  Emil Schieldrop (H) 

  Inger Margrethe Egerdahl 
Harberg (H) 

Lise Raven Lothe (V – nestleder) Vara: Arne Kristian Ekra (V) 

  Vivi Haavik Tønnessen (V) 

  Guled Warsame (V) 

Ailen Roaas (AP) Vara: Arne August Larsen (AP) 

Håvard Røiseland (AP)  Grethe Berdahl (AP) 

  Øyvind Gabrielsen (AP) 

  Eva Kari Sti (AP) 

Mari Ann F. Raen (KrF) Vara: Erlend Gunstveit (KrF) 

  Karin Tønnevold (KrF) 

  Reidulf Stige (KrF) 

Gudveig T. Dalaker (SP) Vara: Anne M. Austad Steensohn 
(SP) 

  Bård Harald Hansen (SP) 

  John Gaute Lunden (SP) 

Finn Martin Furholt (FrP) Vara: Erling Hægland (FrP) 

  Mariann Slettene (FrP) 

  Bjørn Arthur Løvsland (FrP) 

 
Kultur- og miljøutvalget 

Medlemmer:  Varamedlemmer: 

Rafik Ben A. Lajili (AP – leder) Felles AP og SV: Gyro Haglund (AP) 

Siri Hoff (SV)  Odd Neset (AP) 

  Issifou Koanda (SV) 

  Audhild Eriksen (AP) 

Stein Gjulem (KrF - nestleder) Felles KrF og MDG: Hans Vidar Levinsen (KrF) 

Esben Moy (MDG)  Erlend Gunstveit (KrF) 

  Kristina Thygesen (MDG) 

  Kåre Drøsdal (KrF) 

Anna Elise Svennevig (V) Felles SP og V: Signe Heldal Risholt (SP) 

  Kjetil Nyjordet (V) 

  Gudveig Tønnesøl Dalaker 
(SP) 

Karin H. Engh (H) Vara: Inger Margrethe Egerdahl 
Harberg (H) 

  Per Atle Berg (H) 

  Emil Schieldrop (H) 

Hanne Bie-Lorentzen Schultz (FrP) Vara: Mariann Slettene (FrP) 

  Erling Hægeland (FrP) 

  Bjørn Arthur Løvsland (FrP) 

 
Valgkomiteen 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Kjetil Glimsdal (KrF) Stein Gjulem (KrF) 

Per Svenningsen (AP) Håvard Røiseland (AP) 

Trond Erik Bognø (H) Beate Skretting (H) 

Terje Stalleland (FrP) Øystein Møretrø (FrP) 

Arnt Gunnar Tønnessen (V) Anna Elise Svennevig (V) 

Tore Stalleland (SP) Gudveig Tønnesøl Dalaker (SP) 
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Issifou Koanda (SV) Siri Hoff (SV) 

Esben Moy (MDG) Kristina Thygesen (MDG) 

 

PS 136/15 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-10 

VEDTAK: 

1 PERSON TIL REPRESENTANTSKAPET I ARENDAL REVISJONSDISTRIKT: 

Fast representant: Personlig vararepresentant: 

Ordfører Varaordfører 

 

3 PERSONER TIL REPRESENTANTSKAPET I AGDER RENOVASJON:  

Faste medlemmer: Vara 1, 2 og 3  

Ordfører Per Kristian Finstad (AP) 

Varaordfører  Terje Stalleland (FrP) 

Per Øyvind Erlandsen (H) Stein Gjulem (KrF) 

 

2 REPRESENTANTER TIL EIERMØTET I AGDER ENERGI: 

Faste representanter: Personlige vara: 

Ordfører Varaordfører 

Terje Stalleland (FrP)  Trond Erik Bognø (H) 

 

EIERREPRESENTANT MED VARA TIL REPRESENTANTSKAPET I TEMARK (Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS) 

Representant: Varamedlem: 

Gunnar Topland (H) Tore Fredvig Erichssen (FrP) 

 

PS 137/15 Valg av representant til Kommunenes Sentralforbunds (KS) 

Fylkesmøte 2015 - 2019 2015/2278-6 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende som Grimstad kommunes representanter og 

vararepresentanter til Fylkesmøte i Kommunenes Sentralforbund (KS) for valgperioden 2015 – 2019: 

Faste representanter: Vara: 
Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) Bjørg Eide (KrF) 

Ailen Roaas (AP) Håvard Røiseland (AP) 
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Trond Erik Bognø (H) Beate Skretting (H) 

 

PS 138/15 Valg av medlem og varamedlem til styret i Østre Agder for perioden 

2015 - 2019 2015/2278-7 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende medlem og personlig varamedlem til styret i Østre Agder for 

valgperioden 2015 - 2019: 

Medlem: Varamedlem: 
Ordfører Varaordfører 

 

PS 139/15 Valg av medlem til representantskapet - Konsesjonskraft IKS for 

perioden 2015 - 2019 2015/2278-8 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre velger følgende som Grimstad kommunes medlem og varamedlem til 

representantskapet for Konsesjonskraft IKS for valgperioden 2015 – 2019: 

Medlem: Varamedlem: 
Varaordfører Ordfører 

 

PS 140/15 Forslag til møteplan for 2016 2015/2278-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2016 med følgende endring: 

Mandag beholdes som møtedag for kommunestyret. 

Kommunestyret ber gruppelederne i løpet av perioden se på tidspunkt og organisering av møter og 

fremme forslag om dette for kommunestyret i god tid før utgangen av perioden. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.12.15 

PS 141/15 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til etterretning. 

PS 142/15 Handlingsplan for velferdsteknologi 2015-2018 2015/2598-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar Handlingsplan for velferdsteknologi 2015-2018. 

PS 143/15 NY VA-NORM 2015/1121-3 

VEDTAK: 

1. Norsk VA-norm, laget av Norsk Vann, tas i bruk som ny VA-norm for Grimstad kommune. 
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2. Rådmannen gis delegert myndighet til å ta i bruk endringer i fellesbestemmelser og VA/Miljøblad fra 

den dato de foreligger fra henholdsvis Norsk VA-norm og Stiftelsen VA/Miljøblad. 

3. Rådmannen gis delegert myndighet til å oppdatere VA-normens lokale bestemmelser 

PS 144/15 Landvik skole: orientering om fylkesmannens tilsyn med elevenes 

psykososiale skolemiljø 2010/229-67 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret ber om at det i forbindelse med lukking av tilsyn ved 

Landvik skole utarbeides felles beskrivelse for alle skoler og barnehager av hva som ansees som krenkende 

adferd. Dette må gjøres kjent blant alle barnehagebarn, elever, foresatte og ansatte i skolene og barnehagene. Det 

må også etableres felles rutiner for å evaluere arbeidet som gjøres rundt dette. 

 

PS 145/15 Detaljreguleringsplan for Oddensenteret - Oppretting av feil i vedtak 

2012/2842-92 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar endrede bestemmelser for detaljregulering for Oddensenteret. 

- Bestemmelse §10.5 endres til: Innenfor bestemmelsesområde #5 tillates bebyggelse med maks gesimshøyde på 

k+16,9. 

- Bestemmelse §10.6 endres til: Innenfor bestemmelsesområde #6 tillates maks 80% av bebyggelsen med maks 

gesimshøyde på k+16,9. Bebyggelsen skal ha en (1) åpning med minimum bredde 3 meter og med maks 

gesimshøyde på k+14,1 som skal sikre sikt i østvest retning. 

 

PS 146/15 Forslag til reguleringsplan - Østerhus - Morviga område N2. 2.gangs 

behandling. 2015/1118-16 

 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan for 
del av Østerhus – Morviga datert 21.10.2015, med bestemmelser og planbeskrivelse. Følgende 
tillegg tas med i reguleringsbestemmelsen § 3.1: T2: Området kan benyttes til byggeområde, 
herunder næringsvirksomhet som undervisnings-, forsknings-, eller organisasjonsmessig 
virksomhet” 
 

PS 147/15 Mindre endring av reguleringsplan for Morholtlien - søknad om 

unntak fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av turvei til Lauvåsvollen 

2010/3424-19 

 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 
 

PS 148/15 Forslag til detaljregulering for Grøm A17 - 2.gangsbehandling 

2011/3746-56 

 
VEDTAK: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering 
for Grøm A17. 
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PS 149/15 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-33 

 
VEDTAK: 

 

NÅR FORMANNSKAPET SETTES SOM KOMMUNEPLANUTVALG, TILTRER I TILLEGG TIL 

FORMANNSKAPET: 

Tore Stalleland (Sp), Issifou Koanda (SV), Esben Moy (MDG) og barnas representant. 

LANDBRUKSNEMNDA  

Medlemmer:     Varamedlemmer: 

 Felles vara SP/KrF/MDG: 
John Gaute Lunden (Sp – leder) Kristina Thygesen (MDG) 
Arnstein Øyslebø (KrF) Ole Didrik Steensohn (Sp) 
 Kjersti Rørmoen (Sp) 
 Knut Salve Lunden (KrF) 
  
Brit Eskedal (AP – nestleder) Olav Stiansen (Ap) 
  
Tommy Christiansen (Frp) Erling Hægeland (Frp) 
 Mariann Slettene (Frp) 
 Aleksander Berg Stiansen (Frp) 
  
Katrine Jarnes (H) Per Øyvind Erlandsen (H) 
 Torkild Stana (H) 
 Kenneth Sørensen (H) 

 

ELDRERÅDET  

Parti/liste: 

 

Faste representanter: 
Personlig vara: 

FOR: 
Bjørg Eide (KrF) 

Per Svenningsen (Ap) 

HO: Finn Martin Furholt (Frp) Håvard Røiseland (Ap) 

Alderspensj. 
Sølvi Braathu 

Anne Ekra 

Alderspensj. Gerd Stalleland Terje Sandkjær 

Alderspensj. Helge Nævisdal John E. Nilsen 

Alderspensj. Frank Westberg  Kari Mjåland 

Alderspensj. Karen Marie Bjellerås  Elsa Dannevig Mollestad 

   

Leder:              Rådet konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

Nestleder:         

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE  
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Parti/liste: 
Faste representanter: 

Personlig vara: 

KS: Knut Mørland (KrF) Tore Stalleland (Sp) 

HO: Ailen Roaas (Ap) Mari Ann Fivelstad Raen (KrF) 

  Felles varaliste: 

Brukerrepr. Trygve Helge Nielsen (leder) Knut Eskedal 

Brukerrepr. 
Irene Girard (nestleder) Solfrid (Bitti) Wickstrøm 

Brukerrepr. Else T. Gundersen Yngvar Hodnebrog 

 

TAKSTNEMND FOR EIENDOMSERVERV  

 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 

Olav Stiansen (AP) – leder   

Johannes Kristiansen (H) – nestleder  

Salve Hørte (Sp)   

  

Kristin Brændeland (V) 

Tore Abrahamsen (Frp) 

Trine Syvertsen (KrF) 

 

 

HEIMEVERNSNEMND   

KONTROLLNEMNDA FOR ALKOHOLOMSETNING 

 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Kåre Henry Drøsdal (KrF) – leder   

        

 

Rita Wold (AP) – nestleder     

Mariann Slettene (Frp)    

Hege I. Bjerke Erlandsen (H) 

Espen Topland (KrF) 

 

Kristin Brændeland (V) 

Roy Cressey (Ap) 

Åse Louise Egge (Ap) 

Anne Mo Grimdalen (V) 
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Faste representanter: Personlige vara: 

Per Martin Strand (H) 
Kristian Tønnesøl (H) 

Jarle Christiansen (Ap) Per Svenningsen (Ap) 

 

BARNAS REPRESENTANT  

Fast representant:  Vararepresentant: 

Christine Mikkelsen  Øyvind Takle 

 

REPRESENTANT I KIRKELIG FELLESRÅD  

Fast representant: Personlig vara: 

Tore Stalleland (Sp) Stein Gjulem (KrF) 

 

 

FORHANDLINGSUTVALG  

Faste representanter: Personlige vararepresentanter: 

Ordfører 

Varaordfører 

Trond Erik Bognø (H) 

Bjørg Eide (KrF) 

May Kristin Ødegård (Ap) 

Beate Skretting (H) 

 

KANDIDATER TIL STYRET I AGDER RENOVASJON IKS 

Kandidater: 

Alf Morten Kaupang 

Bjørg Engeset Eide 

Bjørnar Birkedahl 

Esben Moy 

REPRESENTANT M/ VARA TIL STYRET I FRILUFTSRÅDET SØR: 

Fast Vara 

Arnt Gunnar Tønnesen (V) Pål Anders Topland (KrF) 
 

REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET I FRILUFTSRÅDET SØR: 

Fast Vara 
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Ordfører Varaordfører 
 

REPRESENTANT TIL TILSYNSRÅDET FOR SKJÆRGÅRDSPARKEN: 

Fast representant:  Vara: 
Øystein Møretrø (Frp) Knut Mørland (KrF) 

 

REPRESENTANT TIL STYRET FOR SKIPSREDER O. R. FØREIDS LEGAT: 

Karin Tønnevold  

LEGATSTYRET FOR DAHLSKE SKOLE 

Faste representanter: Personlige vararepresentanter: 

Brit Eskedal (Ap)  Anne Merete Holmberg (Ap) 

Knut Eskedal (H)  Lisbeth Udjus (H) 

Astrid Glimsdal (KrF)  Anette Jakobsen (KrF)  

Kenneth Sørensen (H) Emil Schieldrop (H) 
 

MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS: 
Fast: Varamedlem: 

Ordfører Esben Moy (MDG) 

 

REPRESENTANT TIL STYRET FOR LEGEVAKTORDNINGEN I AUST-AGDER: 
Fast: Varamedlem: 

Ørnulf Stensvand (H) Gudveig Tønnesøl Dalaker (Sp) 

 

KLP – VALGMØTE: 
Ordfører 

Rådmann 

Beate Skretting (H) 

 

PLANKOMITE FOR NY KIRKE PÅ FEVIK 

Vidar Øvland (KrF) 

MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPA FOR KALKING AV ARENDALS-VASSDRAGET / 

NIDELVA 
Fast: Varamedlem: 

Erling Hægeland (Frp) Johan Ribe (Sp) 

STYREMEDLEM – KORTFILMFESTIVALEN  
Styremedlem: Varamedlem: 
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Øystein Haga (V) Issifou Koanda (SV) 

STYRET – GRIMSTAD KULTURHUS 

Styreleder:  Torleiv Næss Ugland 

Nestleder: Beate Skretting 

Styremedlemmer: Helene Hellerud 

Silje Poulsen Viki 

Magnus Johansen 

Rolf Erik Nilsen 

Ansattes representant 

Varamedlemmer: 1.vara Stein Gjulem 

2.vara Dorte Stormoen 

3.vara Steinar Simonsen 

Ansattes vararepresentant 

 

TOMTESELSKAPET  

Leder:   Beate Skretting  

Nestleder:  Per Svenningsen  

   Line Nicolaisen 

   Arnfinn Tharaldsen 

   Nils Erik Henriksen 

Vararepresentanter: Issifou Koanda  

   Anna Elise Svennevig 

 

PS 150/15 JJ UGLAND STADION LEVERMYR 2015/2690-1 

VEDTAK: 

Grimstad kommune ønsker å bidra til at Amazon får en løsning som sikrer nødvendig egenkapitalkrav 

i henhold til NFFs krav til fotballklubbene ved å: 

Selge eiendom (”barneparktomta”) til 1 krone, med tilbakekjøpsklausul og kommunal godkjenning av 

eventuell bebyggelse. Kommunen vil derved bidra i prosess mot NFF med formål å sikre 

egenkapitalkravet ved kommunal garantistillelse inntil kr. 1,5 mill. 

Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle avtale med Amazon. 
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PS 151/15 OPPDIMENSJONERING AV VANNLEDNING TIL LUNDEN, REDDAL – 

OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 2015/2696-2 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir anleggsbidrag på kr 509.000,- til oppdimensjonering av vannledning til Lunden 

i Reddal. Midlene omdisponeres fra prosjektet “Reservevann Lillesand”. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 14.12.15 

PS 152/15 Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016 - 2019 2015/627-5 

VEDTAK:  

Handlingsprogram 2016-2019 

Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram 2016-2019 av 10. november 2015 

med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 14.12.15 i punkt 12.  

Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2016-2019, skal være 

retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. 

Budsjett for 2016 

1.  Rådmannens forslag til budsjett for 2016 av 10. november 2015, vedtas med de endringer 

som framkommer av kommunestyrets behandling 14.12.15 i punkt 12. 

2.  Investeringsprogram for 2016 vedtas med en ramme på 218 684 000 kroner 

3.  Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter. 

4.  Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2016 utskrives med de til 

enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.  

For 2016 foreslås det avsatt 8,4% i marginavsetning. 

5.  Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016:  

Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle 

faste eiendommer i hele kommunen. 

 a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 3,2 

promille. 

 b. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 

skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. 

 c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per boenhet. 

Sakkyndig nemnd for eiendomskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag. 

 d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning 

som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i 

januarmøtet. 
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 e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal 

faktureres i tre terminer. 

 f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter. 

6.  Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens 

innstilling i vedlegg - prisliste for 2016.  

Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 3% i 2016, dersom annet ikke 

fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2016. 

7.  Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2016: 

 a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med 

kr. 2 389 0000,-. 

 b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 15 061 000,-. 

 c. Grimstad kulturhus KF med kr. 565 000,-. 

 d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 300 000,-. 

 e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 0,-. 

8.  Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2016 innen forfølgende 

områder: 

 a. Konsekvensjustere lønnsoppgjøret for 2016 fra kommunens fellesområde til de enheter 

som får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret i 2016. 

 b. Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene 

innenfor vedtatte rammer. 

 c. Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte 

rammer. 

 d. Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte 

rammer. 

9.  Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 79 698 000,- i 2016 i samsvar 

med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å 

oppta lånet. 

10.  Det vedtas å oppta Startlån inntil 50 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. 

Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 

11.  Det vedtas at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan oppta et lån på 1 000 000,- til 

utvikling av tomter i Trolldalen, Fevik. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, og 

viderelåne det til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF. Kommunens utlån til Grimstad 

bolig- og tomteutvikling KF, belastes med kommunens gjennomsnittlig lånerente for 2016. 

 

12. Endringer vedtatt i kommunestyrets møte 14.12.15: 
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Alle endringer i forhold til rådmannens 

budsjettframlegg 10.11.15 

     
OVERSIKT BRUK AV EIENDOMSSKATT (i millioner 

kroner) 2016 2017 2018 2019 

 
Rådmannens framlegg 10.11 - beholdes uendret på 

2015 nivå 66 600 67 000 67 400 67 400 

 
      
OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) 2016 2017 2018 2019 HP 16-19 

NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN 4167 4167 4167 4167 16668 

REDUSERTE UTGIFTER 0 500 2000 2000 4500 

ØKTE UTGIFTER 1260 1335 4015 4015 10625 

Endring driftsresultat 2907 3332 2152 2152 10543 

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0 

Resultat med politisk opplegg- settes av til fond 2907 3332 2152 2152 10543 

          

 
ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET           

(alle tall i tusen kroner) 2016 2017 2018 2019 2016-19 

ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN 

    

  

     

  

Budsjettforlik Stortinget, økt lærertetthet 1.-4.trinn 200 200 200 200 800 

Skatteanslag økes til 91,6% (økning på 1,6%, 

marginavsetning reduseres til 8,4%) 3792 3792 3792 3792 15168 

Økt p-avgift til kr 35 på p-plasser der avgiften nå er kr 

30. 75 75 75 75 300 

En del av integreringstilskudd brukes til kulturlørdag 100 100 100 100 400 

      
Netto endring inntektssiden 4167 4167 4167 4167 16668 

      
REDUSERTE UTGIFTER 

     
Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat 

av lederutviklingsprogram 

  

1000 1000 2000 

Fellesområdet 
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Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet og 

støttetjenester (IKT-Agder og AKST) 

 

500 1000 1000 2500 

SUM REDUSERTE UTGIFTER 0 500 2000 2000 4500 

      

 

2016 2017 2018 2019 2016-19 

ØKTE UTGIFTER 

     
Fellesområdet 

     
Næringsstøtte opprettholdes på 2015 nivå 

(Næringsforeningen og Grimstad Min By) 140 140 140 140 560 

Bidrag til studentaktivitet UiA (semesteroppstart) 20 20 20 20 80 

     

  

Helse- og omsorgsområdet 

    

0 

Opprettholde pleiefaktor på 0,8 i 2018 og 2019 0 0 2600 2600 5200 

E-helsekoordinator/velferdsteknolog 250 350 350 350 1300 

Økt støtte til sosialt arbeid rettet mot utsatte grupper 

(rus, psykiatri). HO utvalget tildeler. 125 125 125 125 500 

     

  

Kultur- og oppvekstområdet 

    

0 

Kulturlørdag 150 150 150 150 600 

Økt lærertetthet 1. - 4.trinn 350 350 350 350 1400 

     

  

Digitalt arkiv sjømannsregister 25 

   

25 

      
Samfunn og miljø-området 

     
2 + 2 nye biler/kjøretøy i Jobbsentralen 80 80 160 160 480 

Trafikksikkerhetstiltak, skoleveier/G-S veier (1,5 mill) 120 120 120 120 480 

   

     
SUM ØKTE UTGIFTER 1260 1335 4015 4015 10625 

OVERSIKT 

     
INNTEKTSENDRINGER (netto) 4167 4167 4167 4167 16668 

REDUSERTE UTGIFTER 0 500 2000 2000 4500 

ØKTE UTGIFTER 1260 1335 4015 4015 10625 
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Endring driftsresultat 2907 3332 2152 2152 10543 

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0 

Resultat med politisk opplegg 2907 3332 2152 2152 10543 

 

1. Frivillige organisasjoner er et svært viktig supplement for å kunne gi våre innbyggere best 

mulige tjenester. I budsjett for 2016 er det ikke satt av midler til frivillighetskoordinator. 

Rådmannen bes derfor så snart som mulig å sette i gang utredning for hvordan vi kan få 

koordinert det frivillige arbeidet på en best mulig måte i vår kommune. 

2. Rådmannen bes om å starte arbeidet med å opprette et Kontaktforum for innvandrere. 

3. Arbeidet med nytt bibliotek og parkområdet må gjennomføres i tråd med vedtatte planer. 

Dersom menighetene ønsker det, må det legges til rette for etablering av nytt bryggekapell i 

havneområdet. 

4. Rådmannen bes om å ta et initiativ for å kartlegge mulighetene for å anskaffe ny tomt til Fevik 

kirke. 

5. Rådmannen bes om i løpet av 1.tertial 2016 å legge fram en plan for det forebyggende 

arbeidet innen helsetjenesten med vekt på skolehelsetjenesten og tilbudet om fysioterapi. 

6. Rådmannen bes informere kommunestyret om arbeidet med omstilling i  boveiledertjenesten, 

samt opprettelsen av boligkontor i løpet av første tertial. 

7. Rådmannen bes om parallelt med utarbeidelse av den kommunale planstrategien, å sette i 

gang arbeidet med å utarbeide et planprogram for kommunedelplan for Eide og Homborsund, 

jfr. omtale side 46 i Kommuneplanen. Det avholdes et folkemøte før forslag til planprogram 

legges fram for politisk behandling. 

8. Rådmannen bes om å legge fram handlingsplan for vann og avløp til politisk behandling innen 

2.tertial 2016. Her skal det inngå vann- og avløp til Omre industriområde som legges samtidig 

med gang- og sykkelvei langs Homborsundveien. 

9. Rådmannen bes om å ta kontakt med samarbeidskommunene med sikte på en 

kostnadsreduksjon for IKT-Agder og/eller AKST for å dekke (deler av) innsparingskravet i 

2017, 2018 og 2019 for fellesområdet/støttetjenestene. 

10. Rådmannen bes legge fram en samlet oversikt over veier som har kommunalt vedlikehold 

som grunnlag for vurdering av omfanget av dette. I denne sammenheng skal det vurderes 

hvilke veier som skal ha kommunal eller privat vedlikehold. 

11. Etter at rehabiliteringstjenesten ved Berge gård ble avviklet, står det i dag 8 til 10 ubenyttede 

leiligheter. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig med utleie av noen av 

disse som omsorgsboliger.  Slik utleie vil kunne føre til en estimert inntektsøkning på kr 300 

000 til kr 500 000 årlig.  

12. Det er i dag en stor mangel på lærlinger innen mange fag, noe som medfører at mange unge 

mennesker i vår kommune blir gående uvirksomme. Dette er svært uheldig og her må 

kommunen ta et større ansvar. Vi ber derfor rådmannen utarbeide en opptrappingsplan med 

sikte på at Grimstad vil kunne ha 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere, dvs. ca. 45 lærlinger til 

enhver tid. Det bes om at det anslås hva dette vil bety i økte driftsutgifter. 
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13. Rådmannen bes om å sette opp et temamøte for kommunestyret hvor temaet er 

Næringsutvikling i Grimstad, byutvikling og videreføring av samarbeidet mellom 

næringsdrivende, gårdeiere, UiA og Grimstad kommune for å videreutvikle sentrum. 

14. Rådmannen bes om å legge frem en sak om muligheten for å opprette et fond for 

sentrumsutvikling i Grimstad. 

15. Vi ber rådmannen om å informere kommunestyret om hvilke kommunale bygg som fremdeles 

har fyring med fossil olje og lage en kostnadsoversikt på utfasing av disse, slik at Grimstad 

kommune innfrir Regjeringens krav om at fyring med fossil olje i alle offentlige bygg skal 

utfases innen 2018. 

16. I vårt forslag til budsjett økes støtten til sosialt arbeid innen frivillig sektor for utsatte grupper 

av medmennesker (rus, psykiatri) med kr 125 000. Støtten totalt blir på kr 200 000. Dette er 

støtte som kan gå både til drift og til prosjekter. Helse- og omsorgsutvalget fordeler støtten til 

en eller flere aktører etter søknad, for ett år om gangen. Rådmannen bes om å følge opp dette 

overfor utvalget. 

17. Rådmannen bes om å forberede en sak til kommunestyret i feb/mars vedrørende kunstgresset 

på Levermyr, og betaling for baneleie for barn/unge. Vi ber rådmannen, i samarbeid med Jerv, 

arbeide for å få uløst tippemidler som bidrag til å skifte ut kunstgresset på Levermyr i 2016. Vi 

ber også rådmannen komme med forslag til en ordning der vi unngår betaling for baneleie for 

barn/unge på Levermyr. Dette må ses i sammenheng med ordninger for andre 

idrettsanlegg/baner, slik at vi sikrer mest mulig likebehandling av sammenlignbare grupper/lag 

i Grimstad kommune. 

18. Rådmannen bes vurdere om det totalt sett kan være hensiktsmessig med alternative 

driftsformer og vedlikeholdsansvar på kommunalt eide idrettsanlegg og haller enn det som er 

dagens ordning. 

19. Satsene i prisvedlegget knyttet til byggesaksgebyr vedtas ikke. Satsene økes med 3 % i 

forhold til nåværende nivå. Sak om nytt byggesaksregulativ legges fram for kommunestyret så 

raskt som mulig.  

 

PS 153/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016 - 2019 for kontroll, tilsyn og 

revisjon i Grimstad 2015/627-7 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med en 

ramme på kr 2 389 000. 

PS 154/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016 - 2019 for Grimstad 

kulturhus KF 2015/627-9 

VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2016 for Grimstad kulturhus KF, vedtas. 

PS 155/15 Budsjett 2016 - Handlingsprogram 2016 - 2019 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF 2015/627-10 
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VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram 2016 – 2019 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF, vedtas. 

PS 156/15 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015/2615-1 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 01.02.16 

PS 1/16 REFERATSAKER /- 

VEDTAK:  

Referatsakene 1-6/16 ble tatt til orientering. Referatsak 7/16: For 2016 avsettes 10 % i 

marginavsetning. 

PS 2/16 Utvidelse av låneramme for IKT Agder IKS 2010/1919-22  
VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen § 12 for IKT Agder IKS slik at samlet låneramme 

økes fra kr. 50 mill. til kr 70 mill. 

PS 3/16 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker - Ny behandling 

2015/2615-8  

VEDTAK:  

Kommunestyret anbefaler at det avholdes et dialogmøte med aktuelle aktører i bransjen som daglig 

forholder seg til gebyrregulativet før det endelig vedtas. Formålet med møtet er å avklare eventuelle 

uklarheter rundt prisfastsettelsen av de tjenestene som er omfattet av regulativet. Kommunen bes gå i 

dialog med Næringsforeningen v/Erlandsen for å få i stand et slikt møte. Teknisk Utvalg inviteres til å 

delta på møtet. 

Kommunestyret mener det er avgjørende at kommunen lytter til og spiller på lag med sentrale aktører i 

bransjen for at begge parter kan dra nytte av hverandres erfaring og kunnskap. 

Det vurderes å avholde et møte i løpet av 2016 som har som formål å fremskaffe en smidig 

saksbehandlingsprosess ved plan- og byggesaksbehandlingen i Grimstad kommune. Hensikten med  

møtet er å avklare uklarheter rundt de ulike prosessene som kan medføre forsinkelser i 

søknadsprosessene. Også dette møtet anmodes avholdt i samarbeid med Næringsforeningen. 

PS 4/16 Eiendomsskatt fritak etter § 7 a og b - skatteåret 2016 2015/2819-10 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens § 7: 

1) Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 7 a 

2) Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 7 b 

PS 5/16 Skral festival - søknad om tilskudd til festivalen 2016 2015/2703-7 

VEDTAK:  

Kommunestyret gir sin tilslutning til vedtaket fra kultur- og miljøutvalget og formannskapet. 
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PS 6/16 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for 

folkevalgte i Grimstad kommune 2015/2278-56 

VEDTAK:  

Revidert forslag til Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Grimstad kommune 

vedtas. Reglementet gjøres gjeldende fra 26.10.2015. 

PS 7/16 PLASSERING AV NYTT RENSEANLEGG - KONSEKVENSUTREDNING 

2015/167-6 

VEDTAK: 

1) Endelig plassering utsettes inntil følgende avklaring/vurdering er foretatt: 

2) Muligheten og økonomiske konsekvenser for å foreta en utvidelse av anlegget på Groos utredes 

nærmere. 

3) Teknisk utvalgs forslag til tomt i Østerhus opprettholdes inntil pkt. 2 er avklart. 

PS 8/16 Handlingsplan 2015-2018 vold i nære relasjoner 2016/29-1 

VEDTAK:  

Kommunestyret tar den fremlagte handlingsplanen til orientering. Det forutsettes at alle kommunens 

tjenester gjør seg kjent med planen og følger anbefalingene. 

Kommunestyret 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. 

3) Kommunestyret 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. 

PS 9/16 Revidering av lokal Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter 

alkohol- og serveringsloven for Grimstad kommune, Aust-Agder 2010/461-33 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar å sende forslag til ”Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- 

og serveringsloven for Grimstad kommune, Aust-Agder” ut på høring til berørte parter jfr § 37 i 

forvaltningsloven. Frist for høringsuttalelser settes til 01.03.16. 

PS 10/16 200/1517 - Vestregate 22 - Fasadeendring samt carport - Helge 

Danielsen 2015/1017-20 

VEDTAK:  

Kommunestyret gir i medhold av pbl. § 19-2 dispensasjon i henhold til søknad mottatt den 26.11.2015. 

Tiltaket søkes plassert nærmere nabogrense enn 4 meter og er dermed avhengig av dispensasjon fra 

pbl § 29-4. 

Det er satt følgende vilkår for dispensasjon: 
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• Tilbygget må brannsikres etter krav gitt i TEK10 kap. 11, og Pbl. 

• Gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 bokstav (b) jfr. §§ 20-1 (a) og 

21-4, tillatelse til oppføring av carport som tilbygg til bolig i henhold til søknad, mottatt 26.11.2015. Det 

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

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.02.16 

PS 11/16 REFERATSAKER /- 

VEDTAK:  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 12/16 Raet nasjonalpark - høring før saken sendtes miljødirektoratet for 

behandling sentralt. 2013/78-72 

VEDTAK:  

Grimstad kommunestyre gir sin tilslutning til den fagrapporten som er utarbeidet av fylkesmannen i 

Agder for etablering av Raet nasjonalpark, samt Hove og Søm landskapsvernområder, og anbefaler at 

den sendes Miljødirektoratet for videre behandling. 

Grimstad kommune forutsetter at kostnader i forbindelse med etablering og drift av nasjonalparken, 

herunder nasjonalparkforvaltere, nasjonalparksenter, tiltak i felt m.m. finansieres i helhet med statlige 

midler. 

Grimstad kommune ønsker å legge til rette for ilandstigning for handikappede på henholdsvis 

Valløyene og Ryvingen i Raet Nasjonalpark. 

Raet Nasjonalpark skal være en konsensuspark og det vil være viktig med et godt samarbeid mellom 

grunneiere og forvaltningsmyndighetene. Det oppfordres derfor til at det opprettes et rådgivende organ 

hvor grunneiere skal være representert. 

Grimstad kommune ber Fylkesmannen og Arendal kommune vise smidighet for å finne løsning til 

akseptable nasjonalparkgrenser i Arendal, slik at nasjonalparken kan realiseres. 

Rådmannen bes styrke arbeidet med å utforske næringsmuligheter som følge av nasjonalpark. Det 

bør søkes aktivt samarbeid med Tvedestrand, Arendal og fylkeskommunen. Kommunen skal ta en 

aktiv del i arbeidet med en besøksstrategi, initiert av Fylkeskommunen. 

PS 13/16 Eiendomsskatt fritak etter § 7 a - skatteåret 2016 2015/2819-11 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar følgende etter eiendomsskattelovens § 7: 

1. Det gis fritak for eiendomsskatt for eiendommen GBnr 182/1 – Nørholm 2 i henhold til 

eiendomsskattelovens § 7 bokstav b for skatteåret 2016. 

2. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommen GBnr 58/33 – Søm Båtforening i henhold til 

eiendomsskattelovens § 7 bokstav a for skatteåret 2016. 

3. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommene; Myråsen borettslag GBnr 86/158, Myråsen II 

borettslag GBnr 86/159, Ronnengåsen borettslag 86/232 og Fladefjell I borettslag GBnr 14/187, i 

henhold til eiendomsskattelovens § 7 bokstav a for skatteåret 2016. 
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PS 14/16 Kommunalt tilskudd til politiske partier 2015 - 2019 2010/3167-5 

VEDTAK:  

Grimstad kommune viderefører ordningen med gruppe- og representantstøtte til de partiene som er 

representert i kommunestyret for perioden 2015 – 2019. Ordningen tas opp til ny vurdering ved 

begynnelsen av neste kommunestyreperiode. 

Støtten utbetales etter følgende satser pr. år: 

• Grunnbeløp til kommunestyregruppene kr 3.200,- 

• Representanttillegg til kommunestyregruppene kr 1.150,- 

PS 15/16 REVISJON AV DELEGASJONSREGLEMENT 2011/3175-38 

VEDTAK:  

1. Kommunestyret etablerer et midlertidig politisk utvalg som skal vurdere gjeldende 

delegasjonsreglement og forslå et nytt helhetlig reglement for delegasjon fra kommunestyret til utvalg, 

ordfører og rådmannen i Grimstad kommune. Rådmannen sørger for nødvendig sekretariatsfunksjon. 

2. Forslaget legges frem for kommunestyret så snart som mulig. 

3. Valgkomiteen får i oppgave å finne en representant fra hvert parti og at god kjønnsfordeling følges. 

4. Utvalget vurderer også endringer i utvalgsreglementet når det gjelder de områdene der de to 

reglementene griper inn i hverandre. 

PS 16/16 Salg av areal - Stine Sofies Stiftelse - Østerhus 2011/3121-9 

VEDTAK:  

Det selges areal til Stine Sofies Stiftelse knyttet til etablering av mestringssenter i Østerhus. 

Administrasjonen gis nødvendige fullmakter for å kunne gjennomføre salg av området til de 

betingelser som fremkommer i saksfremstillingen. 

PS 17/16 Mindre endring av reguleringsplan for Morholtlien - søknad om unntak 

fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av turvei til Lauvåsvollen 2010/3424-24 

VEDTAK:  

Kommunestyret innvilger søknad om mindre endring av reguleringsplan for Morholtlien. Endringen 

gjelder fritak fra rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsene § 8.6 om opparbeidelse av turvei fra 

Morholtlien til Lauvåsvollen. 

Kommunestyret begrunner sin avgjørelse med at det i denne saken er lagt stort ansvar på utbygger for 

å ivareta allmennhetens interesser i og rundt reguleringsområdet. Tiltakshaver vil for det første 

besørge opparbeidelsen av en rundkjøring ved adkomsten inn til området som vil bedre 

trafikksikkerheten i et i dag relativt trafikkfarlig kryss. Dette er av stor samfunnsmessig betydning for 

flere boligområder i nærheten og medfører betydelige trafikale forbedringer på en belastet stekning. 

Videre vil tiltakshaver besørge opparbeidelsen av en tursti rundt området i kanten av 

reguleringsområdet og opparbeide en parkeringsplass til bruk for turgåere i området. 

Turveien fra Morholtlien til Lauvåsvollen eksisterer i dag som tursti og er mye brukt. Kommunestyret 

kan ikke se det er forsvarlig å pålegge utbygger å opparbeide/utbedre en turvei utenfor 

reguleringsområdet slik rekkefølgebestemmelsene krever. Særlig på bakgrunn av at denne stien 

eksisterer i dag og fungerer som tursti for området. Videre påpeker kommunestyret at stien gjøres 

tilgjengelig ved at det opparbeides parkeringsplasser innenfor reguleringsområdet som skal betjene 

brukere av stien. 
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Kommunestyret finner etter en grundig vurdering av tiltakshaver kan fritas for dette ene 

rekkefølgekravet på bakgrunn av at det allerede utføres betydelig og kostbare tiltak for allmennheten i 

reguleringsområdet. 

Traseen for fremtidig opparbeidelse av turstien fra Morholtåsen til Lauvåsvollen ligger allerede inne i 

plan for idrett og friluftsliv. Kommunen er etter makeskifte grunneier av traseen, og den kan derfor 

bygges med finansiering av lånemidler/tippemidler. Kommunens andel blir fra veien som går over til 

Grøm litt nord for Løvåsvolden gård og vestover til den møter reguleringsgrensa til Reguleringsplan for 

Morholtlien. 

PS 18/16 Detaljregulering Guldmandsveien 2 - 2.gangsbehandling og 

Sluttbehandling 2014/1564-31 

VEDTAK:  

Guldmannsveien 2 må opprettholde høydene i områdeplanen og tillater ikke en økning i høyden på 

2,7 meter. 

PS 19/16 Forslag til detaljregulering for del av Klomreheia, gnr 7 bnr 16 

2012/912-27 

VEDTAK:  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljreguleringsplan 

for del av Klomreheia, gnr 7 bnr 16 og tilhørende bestemmelser. 

PS 20/16 Forslag til detaljreguleringsplan for Vesterbukt- 2.gangsbehandling 

2013/3001-29 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljregulering for 

Vesterbukt med tilhørende bestemmelser, med følgende endring: 

Område o_SPA2 tas ut av planen. 

Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med taxinæringen for å finne alternativt forslag til 

plassering av Taxiholdeplass utenfor planområdet. 

Grimstad kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med utbyggerne av Oddensenteret for og finne en 

løsning på holdeplass og oppholdsrom. 

Følgende ble vedtatt oversendt rådmannen: 

Rådmannen bes arbeide for at det etableres scene med tak for små og intime konserter, enten bygget 

inntil veggen på biblioteket eller som en mindre frittstående musikkpaviljong. 

I den videre planleggingen av parkområdet bes rådmannen synliggjøre noe av historien i dette 

området, f.eks. jernbanedriften. 

PS 21/16 J.J.Ugland Stadion - handlingsplan for tiltak med flomlys og 

undervarme på stadion. Ny behandling. 2015/3034-6 

VEDTAK:  

Det bør være et overordnet mål fortsatt å kunne kombinere fotball og friidrett på Levermyr stadion. 

· 2016. Tekniske planer for etablering av flomlys på stadion med anbudsdokumenter utarbeides i h.h.t 

til vedtak i sak KS 50/15 
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· 2017. Arbeidene med etablering av flombelysning legges inn i budsjettet og utføres i løpet av 

1.kvartal 2017 i h.h.t vedtak i sak KS 50/15. 

Det utarbeides tekniske planer og anbudsdokumenter i forbindelse med at nytt naturgress skal legges 

når undervarme legges. Rådmannens bes om å involvere ekspertise vedrørende naturgress i 

forbindelse med å finne den optimale løsning knyttet til ny gressmatte, dette inkludere eventuelle 

investeringer med tildekningsduker/annet materiell og vedlikehold. I tillegg bes rådmannen vurdere 

kapasiteten på flisfyringsanlegget og eventuell tilstrekkelig rørlegging som dekker fremtidige behov og 

kostnader knyttet til dette. Administrasjonen bes imidlertid vurdere om det finnes reelle alternative 

løsninger til undervarme. 

· 2018. Arbeidene med etablering av undervarme/alternativ varme planlegges gjennomført. 

Rådmannen bes innarbeide endringene i økonomiplan for langtidsperioden. 

PS 22/16 Endelig rapport tilsyn barnevern - svar fra Grimstad kommune 

2011/1480-28 

VEDTAK:  

Kommunestyret tar saken til orientering. 

PS 23/16 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 - innspill til planarbeidet og 

kunnskapsgrunnlaget 2015/2159-12 

VEDTAK:  

Grimstad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til uttalelse til fylkeskommunenes 

kunnskapsgrunnlag og arbeid med regional planstrategi. 

PS 24/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - 

Kommunereformen 2014/1117-14 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune mener Regjeringen ved endringene i basistillegget legger et utilbørlig press på 

enkeltkommuner for å presse fram en ny kommunestruktur. I enkelte tilfeller vil kommuner ikke ha en 

annen kommune som det er naturlig å slå seg sammen med. Endringene går på tvers av opprinnelig 

prinsipp om en kommunereform basert på frivillighet. 

2. Dersom en allikevel velger å benytte strukturkriteriet, bør grensen for fullt basistilskudd settes til 

25,4 km per innbygger. 

3. Sett i lys av kommunereformen er det uheldig at kommuner som tilfredsstiller Ekspertutvalgets 

anbefaling om en størrelse på 15 – 20 000 innbyggere taper på omleggingen. Grimstad har 22098 

innbyggere pr. 1.1.15, og får en reduksjon på 0,7 mill. kroner med den foreslåtte omlegging av 

basistilskuddet. 

4. Basistilskuddet bør dekke de faste kostnadene som en kommune har til administrasjon uavhengige 

av størrelse, i alle fall når kommunen er over en viss størrelse. Det må derfor vurderes om kommuner 

over en viss størrelse ikke skal få reduksjon i basistilskuddet. 

5. Det er skissert at redusert basistilskudd skal omfordeles etter innbyggertall. Det vil gi en kraftig 

økning til de største byene. Det bør i denne sammenheng sees på en samordning med 

storbytilskuddet. 

6. Det pekes også på at skatteinntekter i større grad må tas inn i vurderingen av kommunenes 

inntekter. Det er en utfordring for skattesvake kommuner og gi innbyggerne et likeverdig tilbud når 

skatteandelen er høy og rammetilskuddet er forholdsmessig lavt. Lave inntekter i husholdningene 
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fører også til et større uttak av kommunale tjenester. Dette fører isolert til et større utgiftsbehov som i 

liten grad er tatt hensyn til i inntektssystemet. 

7. Ellers oppleves forslaget om en større andel av selskapsskatten til kommunen som uferdig. 

Regjeringen vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2017. Dette vil kunne bety mye for 

den enkelte kommune og burde være mer avklart når det legges til høring. 

8. Ut fra usikkerheten som er skapt omkring inntektssystemet mener Grimstad kommunestyre at 

fristen for å vedta en eventuell kommunesammenslåing må utsettes. 

PS 25/16 Kommunestruktur - invitasjon fra nabokommuner om samtaler 

2013/2698-26 

VEDTAK:  

Grimstad kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak, PS 15/71, om å avslutte videre arbeid med 

kommunereformen. Det har ikke fremkommet nye vesentlig momenter som gjør at Grimstad nå skal 

gå i dialog med andre kommuner med tanke på kommunesammenslåing. 

Grimstad har en størrelse, tjenestekvalitet og et vekstpotensial som gjør at den kan ivareta fremtidige 

oppgaver på en god måte. Grimstad vil i de kommende årene satse på økt samarbeid med sine 

nabokommuner. Etter kommunestyrets vurdering er også regionen i dag tjent med at Grimstad består 

som en sterk og selvstendig kommune. 

PS 26/16 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-57 

VEDTAK:  

Forliksrådet: 

Faste medlemmer: 

Tommy Christiansen (FrP) 

Johan Chr. Gundersen (H) 

Anne Førde Ekra (AP) 

Varamedlemmer: 

Vivi Haavik Tønnesen (V) 

Kristian Tønnesøl (H) 

Ailen Roaas (AP) 

Styremedlem i Avigo: 

Erling Hægeland (FrP) med vara Trond Erik Bognø (H). 

Representant til oppnevningsrådet for konfliktrådet i Aust-Agder: 

Unni Jonassen (AP) 

Folkevalgt kandidat til styreverv i Sørlandet Sykehus Helseforetak: 

Esben Moy (MDG) 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 29.03.16 

PS 27/16 REFERATSAKER /- 

VEDTAK:  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 28/16 Årsmelding 2015 for Grimstad kontrollutvalg 2010/363-254 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. 

PS 29/16 Plan for forvaltningsrevisjon Grimstad 2016 - 2019 2010/363-256 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering og vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2016-

2019 som den foreligger. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden, og utvalget 

rullerer planen etter 2 år. 

PS 30/16 Forslag til kommunal planstrategi for Grimstad 2016-2019 2015/2159-

13 
VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å sende forslag til kommunal planstrategi for Grimstad 2016-2019 på 

høring. Endelig forslag til planstrategi vedtas i kommunestyret i juni 2016, med følgende tillegg:  

Det ble i arbeidet med kommuneplan vedtatt at alle arealinnspill i Eide/Homborsund skulle vurderes 

gjennom en egen kommunedelplan for dette området. Det er uheldig at dette ikke tas med videre. 

Kommunestyret ønsker at det skal utarbeides kommunedelplan i tråd med tidligere vedtak, eventuelt 

at alle arealinnspill vurderes og svares ut til de som har kommet med innspill.  

Punktet innarbeides i planstrategien før det sendes på høring. 

Sett i lys av at behandlingstid kan strekke seg over 2 til 4 år i gitte tilfeller vedtar kommunestyret en 

begrenset revidering av " Arealdelen av Kommuneplanen" i 2018 – dette for å gi rom for videre vekst 

og forutsigbarhet for utbyggere. Planen forutsettes vedtatt før valget i 2019. 

Boligsosial handlingsplan ferdigstilles våren 2017. 

PS 31/16 Tilsyn med Grimstad kommune - beredskapsplaner og forebyggende 

beredskap 2010/3655-91 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

PS 32/16 Etablerersenteret IKS - invitasjon til deltagelse 2013/2873-21 

VEDTAK: 
1) Grimstad kommune takker ja til invitasjon om å bli medeier i Etablerersenteret IKS. 
2) Grimstad kommune vedtar Selskapsavtale for Etablerersenteret IKS datert 27. november 2015. 

PS 33/16 Høringsuttalelse til revisjon av handlingsprogram for fylkesveger i 

Aust-Agder. 2010/589-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad prioriterer tiltak som kan bidra til at veksten i persontrafikken skjer med 
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sykkel, gang- og kollektivtransport framfor personbil. Grimstad kommune har en ung befolkning og et 

utbyggingsmønster som tilsier at potensialet for økt bruk av sykkel er stort. Grimstad kommunestyre 

ber Aust-Agder fylkeskommune prioritere tiltak som legger til rette for økt bruk av sykkel og dermed 

bidrar til nasjonal måloppnåelse. 

I henvendelsen ønskes det også signaler om samarbeidsprosjekter. Grimstad kommune planlegger ny 

vann- og avløpsledning fra Omresletta til Homborsund. Langs Homborsundveien (Fv37) er det også 

stort behov for å bygge en gang- og sykkelvei. Dette vil øke trafikksikkerheten på en strekning som er 

betegnet som farlig skolevei. Dette kan være et slikt samarbeidsprosjekt. I høringsutkastet til 

kommunal planstrategi er det foreslått at det igangsettes et forprosjekt for å avklare kostnadene for 

dette. En mulig gjennomføring kan være i 2018/2019.  

Kommunestyret prioriterer dette tiltaket høyt på tiltakslista. Tiltaket har ikke like stort potensiale som 

en del av de andre tiltakene til økt bruk av sykkel, men ved utbygging av gang- og sykkelvei, og 

eventuell utbedring av kjøreveien på Fv37, vil det også her ha et potensiale for økt sykkel, gang- og 

kollektivtransport, og tiltaket er viktig for lokalsamfunnet i Homborsund. 

Kommunestyret i Grimstad ber Aust-Agder fylkeskommune prioritere følgende tiltak i revidert 

Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder: 

  

1. Fv 37.  Gang- og sykkelveg.  Fra Omresletta - Homborsund brygge. Denne tas i sammenheng med 

legging av ny vann- og kloakkledning til industriområde Omre og ses i sammenheng med utbedring av 

kjøreveg Fv 37. 

2. Fv 420. Bymessig gate med vektlegging av kollektiv, sykkel og gående. Voss gate til tunnelen på 

Vesterled. 

3. Fv 420. Fullverdig gang- og sykkelløsning.  Feviktoppen – Strand hotell. Ihht hovedplan sykkel. 

4. Fv 33. Gang- og sykkelveg.  Fjæreveien, mellom Kryssen og Dømmesmoen. 

5. GS/fortau – tiltak langs fv 46, fra Drottningborg til Marivoldveien. 

6. Ny veg til Dahlske videregående skole fra Fv 420 Vesterled.  

7. Fv 404. Gang- og sykkelveg. Frivolltun – Tønnevoldsgate. 

8. Fv 420. Sammenhengende sykkelfelt ihht hovedplan sykkel fra Guldmandsveien til E18.  

9. Fv 33. Gang- og sykkelveg.  Dømmesmoen - Fjære kirke – Vik-krysset. 

10. Fv 49, 50 og 35. Gang- og sykkelvei langs Sømsveien og Vessøyveien. Fv420 - Hasseltangen 

friområde. 

11. Fv 420. Gang- og sykkelveg.  Reddalskanalen – Tjore. 

12. Fv 420. Gang- og sykkelveg. Krømpe – avkjørsel til Homborsund. 

13. Ny veiforbindelse mellom E 18 og Rv 420 på Omresletta, over nytt næringsområde på Omre i Grimstad 

kommune. 

14. GS tiltak på Fv31 fra Landvik til Reddal. 

15. Veg tiltak – utbedring av fv 46, Hesnesveien, fra fv 420 – Marivoldveien.  

16. Fast dekke på Fv 31 fra Strømne til Beisland. 

 

Igangsatte tiltak i eksisterende handlingsprogram fullføres. Dette gjelder strekningen langs fv 404, fortau på 

Roresanden, og fortau med sykkelfelt langs fv 48, Lillesandsveien. 

PS 34/16 Forslag til detaljplan for Vikkilen - småbåthavn. 2.gangs behandling. 

2011/3230-39 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret detaljreguleringsplan for 

Vikkilen småbåthavn, datert 22.09.2015, med tilhørende bestemmelser, datert 03.11.2015. 

Reguleringsbestemmelsene §5.1.4 endres til: Det skal tilrettelegges for to HC-båtplasser innenfor 

området SH2. 
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PS 35/16 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-59 

VEDTAK: 

Sakkyndig nemnd (eiendomsskatt) faste: Leif Eide (leder) 

                                                                          Tor Eriksen (nestleder) 

                                                                          Erling Hægeland 

                                                                          Karin Tønnevold 

 

Felles varamedlemmer:                               John Gaute Lunden 

                                                                          Leif Martin Salvesen 

                                                                          Maria Andvik 

      Gyro Haglund 

 

 

Sakkyndig ankenemnd:                                Johannes Kristiansen (leder) 

                                                                          Anne Gurine Hegnar (nestleder) 

                                                                          Aase Solvik-Nilssen 

                                                                          Erling Stubhaug  

                                                                          Magne Våge 

                                                                          Nils Martin Olsbu 

                                                                          Kjell Skaug 

 

Felles varamedlemmer:                               Øystein Kjær 

                                                                          Knut Eskedal 

                                                                         Sissel Nytun 

                                                                          

Valgstyret, Stortingsvalget, en fra hvert parti i KS: 

                                                                          Hege Bjerke Erlandsen (H) 

                                                                          Marlene Imre (MDG) 

                                                                          Grethe Berdahl (Ap)  

                                                                          Stein Gjulem (KrF) 
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                                                                          Erling Hægeland (FrP) 

                                                                          Arnt Gunnar Tønnesen (V) 

                                                                          Tore Stalleland (Sp) 

                                                                         Issifou Koanda (SV)  

 

 

Informasjon om arbeidsgruppe som skal arbeide med delegasjonsreglementet, gruppen konstituerer 

seg selv: 

                                                                          Gunnar Topland (H) 

                                                                          Anna Elise Svennevig (V) 

                                                                          Leif Jonassen (Ap) 

                                                                          Bjørg Eide (KrF) 

                                                                          Øystein Møretrø (FrP) 

                                                                          Tore Stalleland(Sp) 

                                                                          Issifou Koanda(SV) 

                                                                          Esben Moy(MDG) 

I tillegg: 

Trond Erik Bognø er utpekt fra H/FrP til å være med i Samarbeidsforum for sentrumsutvikling. 

Kultur- og miljøutvalget har valgt Anna Elise Svennevig derfra til Samarbeidsforumet. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.04.16 

PS 36/16 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 37/16 Orienteringssak - styrking av skolehelsetjenesten 2016/532-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret sender saken tilbake og ber om en tydeligere presisering og 

konsekvensutredning om fysioterapitjenesten og helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten i 

henhold til vedtaket i kommunestyret 14.12.15.  
 

PS 38/16 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015/2615-12 

VEDTAK: 
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1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 og forurensningsloven (forurl.) § 52a, jfr. 
forurensningsforskriften § 11-4, vedtar Kommunestyret vedlagte forslag til gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker med følgende endring: 

a. Del av § 2.1 endres til: 
Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, leilighetsbygg (boenheter i samme bygg) med 

mer: 

For første boenhet 17 000 

For boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 5 5 500 

For boenhet nr. 6 t.o.m. nr 10 3 000 

For boenheter f.o.m. nr. 11 2 500 

b. § 2.2 Tiltak etter pbl. § 20-1, bokstav a og b: andre typer bygg, endres til: 
(Næring/industri/lager/garasjer/offentlig mv.) 

Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging 

For de første 100 m2. (bruksareal)  7 000 

For de neste 101 - 500 m2 (bruksareal) pr. kvm.  80 

For de neste 501 – 1000 m2 (bruksareal) pr. kvm.  50 

For de neste 1001 – 2000 m2 (bruksareal) pr. kvm.  11 

Maksimalt gebyr settes til kr 75 000. 

Reduksjonsfaktor: 

For lagerbygg (NS 3457 231-239) reduseres gebyret med 40 % fra og med 101 kvm 

med maksimalt gebyr på kr 47 800 ved bygg over 2000 m2. 

 

2. Myndighetsdelegering mellom politisk og administrativ linje innenfor plan- og bygningslovens 
anvendelsesområde skal vurderes i forbindelse med pågående arbeid med revisjon av 
kommunens delegasjonsreglement. 

3. I forbindelse med behandling av kommunal planstrategi, skal kommunestyret vurdere oppstart 
av revidering av Kommunedelplan for Grimstad byområde, for å unngå et større antall 
dispensasjoner. 

4. Det foretas en gjennomgang av om gebyret bør økes for enkelte av de øvrige søknadspliktige 
tiltakene, jfr. gebyrregulativet § 2.3, og en differensiering av gebyret for dispensasjon. 

5. Rådsmannen bes om å foreta en tidsregistrering som grunnlag for senere revidering av 
regulativet. Denne skal minst kunne skille ut tidsforbruket for leilighetsbygg mv. og for 
næringsbygg. 

6. Dato for gebyrregulativets ikrafttredelse settes til dato for endelig vedtakelse. 

 

PS 39/16 Sluttrapport - Rehabilitering Langemyr skole 2014/482-9 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

PS 40/16 Utvikling av Omre Industripark 2014/1294-9 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre er positiv til å sette i gang arbeid med realisering av Omre Industripark. 

Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til:  

A. Å gå i dialog med ulike aktører vedrørende utvikling og salg av arealer i Omre Industripark, 
herunder markedsføre området i markedet. 

B. Forhandle fram forslag til utviklingsavtale for Omre industriområde. 

C. Utviklingsavtalen skal legges fram for kommunestyret til endelig behandling. Kommunestyret 
forutsetter at kostnader for videre utvikling av Omre ikke belastes kommunale budsjett. Deler 
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av allerede foretatte kommunale kostnader for erverv og infrastruktur forventes dekket opp av 
kjøpere av området. 

D. Arbeidet skal skje i samarbeid med rådmannen. Rådmannen skal saksbehandle forslag til 
utviklingsavtale. I rådmannens saksutredning skal økonomiske konsekvenser for kommunen 
framkomme. 

E. Formannskapet skal holdes orientert om fremdrift og utvikling. 

 

PS 41/16 HØRING - BEGRENSNING I STATLIG KLAGEINSTANS ADGNG TIL Å 

OVERPRØVE KOMMUNENS UTØVELSE AV DET FRIE SKJØNN MV 2014/1619-8 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune støtter regjeringens forslag om begrensning i statlig klageinstans adgang til 
å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn.  

2. Grimstad kommune støtter regjeringens forslag om å gi kommunene som offentlig organ 
adgang til å reise sak mot staten.  

 

PS 42/16 Detaljregulering for del av Vikshei. 2. gangs behandling i Teknisk 

utvalg. Sluttbehandling i Kommunestyret. 2010/1491-40 

VEDTAK: 

1. Detaljregulering for del av Vikshei, plankart og bestemmelser sist korrigert 16.03.2016 vedtas ikke. 

2. I hht den opprinnelige utbyggingsavtalen fra 2001 ber Kommunestyret om at friområdene overskjøtes 

kommunen og at utbyggingsavtalen gjennomføres omgående.  

 

PS 43/16 Detaljregulering for Grøm A17 - Klagebehandling 2011/3746-63 

VEDTAK: 

Saken fikk et så stort flertall i teknisk utvalg at den går direkte til sluttbehandling hos fylkesmannen og 

skal dermed ihht Delegasjonsreglementet pkt. 9.2.1 ikke behandles i kommunestyret. 

PS 44/16 Kontaktforum for innvandrere - innvandrerråd 2016/648-1 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å opprette et innvandrerråd i kommunen 

2. Det holdes informasjonsmøte for innbyggere med innvandrerbakgrunn i løpet av våren. 

3. Kommunestyret får forslag til retningslinjer for innvandrerrådet til behandling til høsten samtidig 
som det velges representanter til rådet. 

4. Rådet må ha en god kjønnsfordeling blant medlemmene, i likhet med andre kommunale råd og 
utvalg. 

5. Antall deltagere og representasjon fra ulike grupper i rådet vurderes senere i nytt saksfremlegg. 

 

PS 45/16 Diverse valg 2015 - 2019 2015/2278-66 

VEDTAK: 

 Som ny vara for barnas representant velges Karl Christian Langevoll. 

 Eierskapsutvalget fra sist valgperiode, 2011 – 2015, legges ned. I arbeidet med nytt 
delegasjonsreglement og utvalgsreglement skal også behovet for et nytt eierskapsutvalg 
vurderes. 
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PS 46/16 Forespørsel om delegering av myndighet til sluttbehandling av 

reguleringsplan for Campus Grimstad arena, friidrettshall 2015/1968-46 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til pbl § 12-12, andre ledd og delegerer herved myndigheten til å sluttbehandle “forslag til 

detaljreguleringsplan av Campus Grimstad Arena – del av B/A-3” til formannskapet.  

KOMMUNESTYRETS MØTE 23.05.16 

PS 47/16 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 48/16 Årsmelding 2015 2016/937-1 

VEDTAK: 

Årsmelding 2015 vedtas.  

Rådmannen bes sette ned en gruppe som sammenfatter erfaringer fra tidligere arbeid med 

deltidsproblematikk i kommunen, innhenter erfaringer fra de kommunene som har lykkes med dette og 

implementerer de rette tiltakene i alle sektorene. Kommunestyret holdes løpende orientert om 

fremdriften i saken. 

PS 49/16 Årsregnskap 2015 2016/953-1 

VEDTAK: 

A. Kommunestyret vedtar regnskap 2015 for Grimstad kommune. 

B. Driftsregnskap 
Driftsregnskap 2015 for Grimstad kommune godkjennes med et samlet regnskapsmessig 
mindreforbruk på 30 376 368,27 kroner. 
 

1. Mindreforbruket med følgende endring avsettes til disposisjonsfond for pensjon: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret vedtar at en mindre del av det regnskapsmessige 
mindreforbruk disponeres som oppstilt nedenfor. Avsetningen til disposisjonsfond for pensjon 
reduseres tilsvarende. 
 
Fornye anlegg for lyd/bilde i kommunestyresalen       350 000 
Brannsikringstiltak, ”Låven” på Dømmesmoen (Helsesportlaget)     280 000 
Bidrag til lysløype, Homborsund         200 000 
Vei for hestetrafikk, Rosholt          400 000 
Fond til sentrumsutvikling (Samarbeidsforum lager retn.linjer)  2 000 000 
Grimstad 200 (Folkefest, ”Ruta”, m.m)        150 000 
Kurs, reise for 5 hovedutvalg (FS, TU, HO, OU, KM) x 50 000     250 000  
(For hele valgperioden) 
Trafikksikkerhetstiltak (i tillegg det som ligger i budsjettet)                 870 000 
Totalt          4 500 000 

 
2. 522 675,87 kroner avsettes til Grimstad Kulturhus KF sitt disposisjonsfond 
3. Merforbruket på 266 042,88 kroner inndekkes av Grimstad tomte- og 

eiendomsutvikling KF sitt fond. 

C. Investeringsregnskap 
Investeringsregnskap 2015 for Grimstad kommune godkjennes med et udisponert 
resultat på 3 334 000 kroner. Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond. 
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D. Ikke finansierte investeringer 
Prosjekter i 2015 som ikke har budsjettert finansiering på 21 887 004 kroner inndekkes med 
ubrukte lånemidler. 

 

PS 50/16 Oppgradering av tekniske løsninger for lyd, prosjektor og web-TV - 

kommunestyresalen 2016/799-1 

VEDTAK: 

Løsninger for lyd, projektor og web-TV i kommunestyresalen oppgraderes innenfor en kostnadsramme på kr. 

350 000.- 

PS 51/16 Bruk av låven på Dømmesmoen 2010/3637-127 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret ber rådmannen om å lukke brannavvikene i Låven på Dømmesmoen snarest 
mulig, inkludert nødvendig brannsikring av ekstra areal i.h.t anmodning fra Grimstad 
helsesportslag. 

2) Finansiering av kostnadene, kr. 280 000,- legges fram i forbindelse med regnskapsrapporten 
for første tertial 2016. 

3) Vurdering av risikoklasse og eventuelt behov for ventilasjonsanlegg i Låven, vurderes sammen 
med øvrige utbedringsbehov på Dømmesmoen og tas opp i forbindelse med budsjettprosessen 
for 2017. 

 

PS 52/16 ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR VERNE - OG 

MILJØARBEIDET 2015 2015/425-5 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets rapport for verne- og miljøarbeidet i Grimstad kommune 

2015 til orientering. 

PS 53/16 Årsmelding og årsregnskap 2015 - for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF 2016/953-2 

VEDTAK: 

Regnskap 2015 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

merforbruk på 266 042,88. Merforbruket inndekkes av Grimstad bolig- og tomteutvikling KF sitt fond. 

Årsmelding 2015 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes. 

PS 54/16 Årsmelding og årsregnskap 2015 for Grimstad Kulturhus KF 2016/953-

3 

VEDTAK: 

Årsregnskapet/driftsregnskapet 2015 for Grimstad kulturhus KF godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 522 675,87 kroner som avsettes til Grimstad Kulturhus KF sitt disposisjonsfond. Styret kan 

bruke midlene til nødvendig fornyelse av teknisk utstyr spesielt med tanke på behov i forbindelse med 

oppgraderingen av småsalene. 

Årsmelding 2015 for Grimstad kulturhus KF godkjennes. 
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PS 55/16 Kommunebarometeret 2016 - foreløpige resultater 2012/1338-28 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar saken til orientering. 

PS 56/16 Bruk av ledige rom på rehabiliteringsavdelingen Berge gård 

2015/1249-10 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å legge til rette for korttids utleie av seks rom på 
rehabiliteringsavdelingen Berge gård. 

2. Dersom kommunen får midler fra tiltakspakke ”spadeklare tiltak” gjøres oppgraderingen av 6 
rom i 2016. Alternativ 2 gjennomføres. Subsidiært finansieres tiltaket av fjorårets overskudd. 

3. Når rommene er klare for utleie leies disse ut til, i prioritert rekkefølge: Hjemmeboende som 
ønsker et tryggere bosted i perioder. (Det kan være etter utskriving fra f.eks. sykehus.) Dersom 
ledig kapasitet så foreslås rommene utleid til vikarer eller studenter for kortere perioder (på 
ukebasis). 

4. Det knyttes ikke bemanning til rommene. Evt. bemanning søkes om som vanlig 
hjemmetjeneste. 

 

PS 57/16 Bygg- og eiendomstjenesten - effektivisering 2016/967-1 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar saken til orientering. 
2) Kommunestyret ber rådmannen i budsjett for 2017 og handlingsprogram, om å gjennomføre 

foreslåtte tiltak for en effektivisering på 5% innenfor Bygg- og eiendomstjenesten i løpet av 
budsjettåret 2017. 

3) Rådmannen skal ha fokus på løpende effektiviseringsarbeid i bygg- og eiendomsforvaltningen. 
Ved ytterligere effektivisering av tjenesten er målsettingen at effektiviseringsgevinsten 
overføres til vedlikehold av kommunens bygningsmasse for å redusere kommunens 
vedlikeholdsetterslep. 

4) Rådmannen bes om at det årlig legges frem en status over kommunens eiendommer knyttet til 
årsrapporten. 

5) Rådmannen bes om at det skal utarbeides et overordnet strategidokument for bruk og utvikling 
av kommunens bygningsmasse. 

 

PS 58/16 Forslag til byrom- og formingsveileder for de sjønære arealer i 

Grimstad 2013/3225-43 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar byrom- og formingsveileder for sjønære arealer i Grimstad.  

PS 59/16 Høring: Nasjonal transportplan 2018-2029 2016/494-4 

VEDTAK: 

Kommunestyret støtter at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune samordner regionens 

innspill til grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029. Saken behandles i Aust-Agder fylkesting 

i juni 2016. 

Grimstad kommunestyre: 

1) Ber om at ordningen med bymiljøavtaler utvides til også å omfatte Arendalsregionen (Arendal, 

Tvedestrand, Froland og Grimstad). 
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2) Ber om en sterkere satsing på jernbaneutbygging. Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og 
Vestfoldbanen må være fullført i NTP-perioden. Planleggingen av neste etappe langs kysten 
må igangsettes, slik at Sørlandet kan få en moderne dobbeltsporet bane innen overskuelig 
framtid. 

3) Ber om raskest mulig utbygging av E18 Langangen – Grimstad, E18/E39 Kristiansand-Lyngdal og E39 

Lyngdal-Ålgård.  

 

PS 60/16 Høring av forslag til regional planstrategi for Aust-Agder og Vest-

Agder 2016-2020 2015/2159-21 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad: 

1. Støtter forslag til Regional planstrategi for Aust-Agder og Vest-Agder 2016-2020 om at det skal lages to nye 

regionale strategier - Regional sykkelstrategi for Agder og Regional kompetansestrategi for Agder 
– og at det lages en ny folkehelsestrategi for Agder. 

2. Støtter at arbeidet med rullering av Regionplan Agder igangsettes i 2018 og at planens tidshorisont er 2050. 

3. Ber om at det utarbeides en felles regional plan for senterstruktur og handel for Aust- og Vest-

Agder. 
 

PS 61/16 Invitasjon til å delta i prosjekt Nordiske roser. 2012/2443-57 

VEDTAK: 

Kommunestyret er positive til at Grimstad deltar i Prosjekt Nordiske roser. Kommunestyret ber rådmann i nært 

samarbeid med Norsk roseforening og Agder naturmuseum, arbeide fram et prosjekt for etablering av en Nordisk 

rosehage på Dømmesmoen. Når et konkret forslag til plan for hagen og økonomiske konsekvenser foreligger, 

legges dette fram for politisk behandling i Kultur- og miljøutvalget. Hvis tiltaket har budsjettmessige 

konsekvenser legges saken også fram for kommunestyret. 

PS 62/16 Gravferd uten pårørende og ved tvist 2015/2279-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre ber rådmannen etablere rutiner knyttet til kommunens oppgaver etter gravferdslovens § 

9, slik dette er beskrevet i saken. 

 Bestemmelsene i gravferdsloven § 9 tas inn i delegasjonsreglementet og rådmannen gis fullmakt til å 

videredelegere myndighet etter samme lov.  

PS 63/16 Områderegulering for Linnheia boligområde - ny sluttbehandling 

2010/867-117 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, forslag til 
områderegulering for Linnheia, med adkomst via rundkjøring i Rønningbakken (behandlet i 
kommunestyret den 01.09.14).  

2) Ved etablering av gang-/sykkelvei langs vestsiden av fv. 420 sydover fra rundkjøringen, skal 
nåværende avkjørsler fra fv. 420 til områdene Bf3 og Bf4a stenges ved fysiske tiltak og atkomst 
til områdene anlegges fra Gml. Birketveitvei via gang-/sykkelveien. 

3) (Ny § 5.2.2.)  I korridoren som er avsatt sentralt gjennom planområdet (i 
grønnstrukturområdene o_F5,  o_F7 og  o_F10) skal det opparbeides en gruset sti i minst 1,5 
meters bredde.  Korridoren lyssettes.  Stien skal være tilgjengelig fra tilstøtende bygge- og 
anleggsområder. Tilsvarende stier skal opparbeides gjennom områdene o_F8 og o_F11/a_L2. 
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4) Etter bestemmelsen § 8.3 etableres gangfelt for kryssing av Fv. 420 ved rundkjøringen i 
Rønningbakken. Ved utforming/plassering av gangfeltet vektlegges skolebarnas sikkerhet. Ett 
eller flere av følgende tiltak må gjennomføres: Opphøyd gangfelt, trafikklysregulert gangfelt, 
lavere fartsgrense for bilene, gangfelt med midtrabatten og ekstra god veibelysning. Behovet 
for G/S-vei på nordvestsiden av Fv. 420 vurderes ved kommende detaljreguleringsplan for 
området. 

 

PS 64/16 Forslag til detaljregulering for Toppen - 2.gangsbehandling 2013/1545-

32 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering for Toppen, 

Opplandsveien, med tilhørende bestemmelser.   

Det skal etableres innsyn- og støyskjerming mot nabo langs adkomstvei som støyskjerm plassert i 

felles grense med eier av gnr/bnr 7/109. Tiltakshaver bes gå i dialog med nabo om utforming av 

denne, og den må godkjennes av veivesenet i forhold til siktsoner og eventuelt andre forhold. 

Skjermingen skal være etablert før første bolig tas i bruk. 

PS 65/16 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 

31.12.2020 2010/2082-208 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner forslaget til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020: 

Pål Bach 

Leif Torbjørn Eide 

Knut Eskedal 

Anne Gurine Hegnar 

Salve Hørte  

Nils Johan Igland 

Geir Forsdal Jørgensen 

Leif Løhaugen 

Johan Ribe 

Laila Ribe 

Gurine Seland 

Kristoffer Seland 

Arne Kristian Skiftenes 

Olav Stiansen 

Anna Elise Svennevig 
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Kristen Udjus 

Arild Viken 

Marit Grinaker Wright 

Arnstein Øyslebø 

PS 66/16 13/116 - Rypeveien 25 -  Forslag til vedtak - garasje med bolig - Even 

Nyheim Guttormsen 2016/557-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner søknad om dispensasjon mottatt 18.03.2016, og gir dispensasjon i 

medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 jfr. § 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan i samsvar 

med vurderingen nedenfor. Det gis dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplanen for Bieheia, § 

2.4 vedr. byggegrense mot vei og § 2.6 vedr. regulert størrelser for garasjer. 

Utnyttelsesgrad etter utbygging som omsøkt vil utgjøre 22,0% BYA og det anses å være en relativt lav 

grad av utnytting for et enebolig- felt etter dagens standard. 

Søknad er nabovarslet i henhold til pbl. § 21-3, og det foreligger ikke merknader fra noen naboer til 

søknaden. 

Teknisk utvalg har befart eiendommen og finner ikke at dispensasjon vil tilsidesette de forhold loven er 

ment å ivareta. Videre finner kommunestyret etter en helhetlig vurdering at fordelene ved tiltaket må 

anses vesentlig større enn ulempene. 

På bakgrunn av at overstående dispensasjonsforhold innvilges, bes administrasjonen å 

ferdigbehandle selve søknaden for selve tiltaket. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 06.06.16 

PS 92/16 Ansettelse av rådmann - 2016/558 -5 

VEDTAK: 

Kommunestyret tilsetter Tone Marie Nybø Solheim i fast stilling som rådmann.  

Dersom Tone Marie Nybø Solheim takker nei til tilbudet foretar innstillingsutvalget en ny vurdering. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 20.06.16 

PS 67/16 REFERATSAKER /-  

VEDTAK:  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 68/16 1. tertialrapport 2016 2016/1158-1 

VEDTAK:  
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Tertialrapporten tas til etterretning med følgende tillegg: 

Kommunestyret ber administrasjonen i rapporten for 2. tertial gi en orientering om det arbeidet som 
gjøres for å få frem bedre rapporter og styringsdata knyttet til utviklingen i årsverk. Som vedlegg til 
denne orienteringen bes det laget en oversikt som viser alle nye faste stillinger opprettet etter 1. januar 
2015 hvor man får frem stillingsbetegnelse, stillingsbrøk og enhet stillingen er lagt til. 
 

 

Budsjettendringer drift: 

Inntektsendringer 

Rammetilskudd          +2 516 000 kroner 

Skatteinntekter          +2 663 000 kroner 

Økte rente inntekter         +2 000 000 kroner 

Utbytte IKT-Agder             +711 000 kroner 

Sum inntektsendringer         +7 890 000 kroner 

 

 

Utgiftsendringer 

Reduserte rentekostnader          -3 100 000 kroner 

Hjemmetjenesten, aktivitetsøkning, 4 nye årsverk     +3 040 000 kroner 

Berge gård, aktivitetsøkning, 3 nye årsverk      +2 280 000 kroner 

Frivolltun - GROM, aktivitetsøkning, 5 nye årsverk    +3 800 000 kroner 

Lønnsoppgjøret endres fra 2,7% til 2,4%       -2 500 000 kroner 

Skatteoppkreverfunksjonen (ikke statliggjøring)     +2 604 000 kroner 

Økt driftstilskudd til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF      +365 000 kroner 

Netto rettsutgifter til Bygg- og eiendomstjenesten        +712 000 kroner 

Styrking av skolehelsetjenesten fra stortinges vedtak i 2015      +596 000 kroner 

Kommunalt tilskudd til gang- og sykkelvei - Lillesandsveien   +3 000 000 kroner 

Sum utgiftsendringer        +10 797 000 kroner 

 

Redusert budsjettert årsresultat         -2 907 000 kroner 

 

Budsjettendring investeringer: 
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68561 Parkering i fjell        -1 381 000 

697221 Rehabilitering, Langemyr skole basseng        -188 000 

6901407 Myrsvingen flyktningeboliger           -23 000 

6901414 Alternativ energi, Levermyr kunstgress        -650 000 

6901304 Feviktun 6            -281 000 

6901501 Bolig til 1 bruker         1 804 000 

6901502 Hus "Fra bodstedsløs til sjef i egen bolig"           71 000 

6901504 Nytt bibliotek        -1 713 000 

6901505 Ny sentrumsbarnehage           300 000 

6901512 Landvik skole nybygg           199 000 

6901403Feviktun nødagregat              68 000 

6901404 Boliger til bostedsløse, Mybox-løsning           36 000 

6851502 Terje Vigen Brygge            134 000 

6801402 Landvikstrand-Bakken, Vann         -177 000 

6801402 Landvikstrand-Bakken, Avløp         -457 000 

6801423 Kloakksledn. Lillesandsveien - Groos      4 000 000 

               Østerhus Industriområde         5 000 000 

Sum endring i investeringer         6 742 000 

   

  

890200 Finansiering lån          3 097 000 

890202 Finansiering lån til vann          -177 000 

890203 Finansiering lån til Avløp        3 543 000 

890252 Finansiering MVA kompensasjon 100%         279 000 

Sum endring i finansiering         6 742 000 

 

1. Det vedtas en investering på 4,0 mill. kroner (fra investeringsbudsjettet fra 2014) til rehabilitering av 

kloakkledning fra Lillesandsveien til Groos (prosjekt 6801423).  

 

2. Det vedtas en investering på 5,0 mill. kroner til Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF sitt prosjekt - 

Østerhus Industriområde  salg av næringstomter. Investeringen lånefinansieres, og lånet tilbakebetales når 

tomtene selges.  
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PS 69/16 Økning av lærlingplasser i Grimstad kommune 2010/813-76 

VEDTAK:  

Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen vurdere en opptrapping av antall lærlinger i 

forbindelse med budsjett 2017/handlingsprogram 2017-2020 

PS 70/16 Oppretting av stilling som SLT-koordinator 2016/1156-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar etablering av en 50 % stilling som SLT-koordinator.  

Rådmannen bes innarbeide lønnsmidler i budsjett fra 2018, med opptrapping av kommunal andel i 

tråd med bevilgningen fra Helsedirektoratet. 

PS 71/16 Tilskudd fra Kreftforeningen til stilling for kreftkoordinator 2010/1437-

18 

VEDTAK: 
 
1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av 100 % stilling for kreftkoordinator. 

2. Rådmannen bes innarbeide lønnsmidler i årlige budsjett- og handlingsprogram, med opptrapping av 

kommunal andel i tråd med bevilgningen fra Kreftforeningen 
 

PS 72/16 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Grimstad kommune 2015/1186-

6 

VEDTAK:  
Kommunestyret tar rapporten om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Grimstad til orientering, og ber 

om at: 

1. Det utarbeides ny rapport om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som ferdigstilles våren 
2019. 

2. Oversikten legges til grunn i all kommunal planlegging. 
3. Det legges til et punkt i rapporten om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

PS 73/16 Om styrking av skolehelse- og fysioterapitjenesten 2016/532-3 

VEDTAK:  
Kommunestyret tar saken til orientering. Grimstad kommune har behov for ytterligere styrking av 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten både med helsesøsterstillinger og fysioterapistillinger. Det er 

ønskelig at psykisk helse blir en naturlig del av skole- og helsetjenesten. Ra ̊dmannen bes finne 

konkrete løsninger i forslag til budsjett- og handlingsplan 2017-2020. 

Kommunestyret ber rådmannen gi en utvidet orientering om fysioterapitilbudet der også tilbudet om 
behandling og rehabilitering for voksne og eldre inngår. Orienteringen skal også omfatte de 
driftsavtalene kommunen har med private fysioterapeuter. Denne orienteringen skal også behandles i 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet. 
 

PS 74/16 Kapasitetsstyring av helse og omsorgstjenestene i Grimstad 

kommune 2010/1437-17 

VEDTAK: 
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1. Kommunestyret vedtar rådmannens reviderte forslag til «Retningslinjer for kapasitetsstyring 
av helse- og omsorgstjenestene i Grimstad kommune», og ber om at det utarbeides et eget 
kapittel om klageadgang. 

2. Dokumentet «Retningslinjer for kapasitetsstyring av helse- og omsorgstjenestene i Grimstad 
kommune» revideres årlig, og legges frem for kommunestyret. 

 

PS 75/16 Fastsetting av planprogram - Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-

2020 2016/413-9 

VEDTAK: 

Kommunestyret fastsetter planprogram for Plan for idrett og fysisk aktivitet datert mars 2016. 

PS 76/16 Boligkontor Grimstad kommune 2015/1249-11 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til etterretning. 

PS 77/16 Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og 

serveringsloven for Grimstad kommune, Aust-Agder 2010/461-46 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar vedlagte ”Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og 

serveringsloven for Grimstad kommune, Aust-Agder”. Forskriften trer i kraft fra 01.07.16. 

PS 78/16 Brukerundersøkelse i barnehagene 2016 2016/1121-1 

VEDTAK: 

Rapporten etter brukerundersøkelse i barnehagene 2016 tas til etterretning. 

PS 79/16 Kommunal planstrategi for Grimstad kommune 2016-2019 - 

sluttbehandling 2015/2159-28 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre vedtar forslag til kommunal planstrategi for Grimstad kommune 2016-2019. 

Kommunal planstrategi rulleres årlig parallelt med behandling av budsjett/handlingsplan. 

Områderegulering av Ågre tas med i kommuneplanens planstrategi for 2016-2019 med planoppstart i 

august 2016. 

PS 80/16 Vedlikeholdsstrategi Bygg- og Eiendomstjenesten 2016/1336-1 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar vedlikeholdsstrategi for Grimstad kommune datert 20.06.2016. 

 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide vedlikeholdsstrategi også for utendørs kultur- og 
idrettsanlegg. 

 

PS 81/16 Omklassifisering av kommunale veier 2016/410-3 

VEDTAK: 

Saken utsettes.  

PS 82/16 Utbygging av kommunalt avløpsanlegg på Hesnes 2016/965-1 

VEDTAK: 
1. Rådmannen bes starte planlegging av vann- og avløpsanlegg på Hesnes med tanke på gjennomføring i 

2017-2018. Rådmannen bes legge alternativ 1 til grunn ved planleggingen. Traseen forutsettes lagt 

langs med veien og prosjekteres som fremtidig g/s-veitrase. 
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2. Rådmannen bes prioritere anlegget i arbeidet med investeringsbudsjett for 2017. 

3. Det inngås avtale med utbygger om overtakelse av privat anlagt 110 mm pumpeledning for avløp. 

4. Kostnader til detaljprosjektering for avløp finansieres ved omdisponering av kr 200.000,- fra posten 

“Diverse mindre anlegg” for 2016. Kostnader til detaljprosjektering for vann hentes fra det allerede 

vedtatte prosjektet “Hesnes – Fellesføring – Vann og avløp”. 

 

PS 83/16 Forslag til detaljregulering for Støle bolig/barnehage, 79/19 (tidligere 

Støle lokalsenter) - 2.gangsbehandling 2014/3186-41 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar, i medhold av pbl§12-12, forslag til detaljregulering for Støle barnehage og 

bolig 79/19, med tilhørende bestemmelser. 

PS 84/16 Detaljregulering for Feviktun - vedtaksbehandling 2013/3146-62 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til detaljregulering for 

Feviktun. 

PS 85/16 Avløp Groos - Lillesandsveien 2016/1239-1 

VEDTAK: 
Det bevilges kr. 4 mill. til kloakkledning Groos – Lillesandsveien. Det vises til 1. tertialrapport 2016 når 

det gjelder finansiering. 

PS 86/16 Forslag til detaljregulering for del av Vessøyneset - 2. 

gangsbehandling 2014/3200-20 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar, i medhold av pbl § 12-12, forslag til detaljregulering for del av Vessøyneset 

med tilhørende bestemmelser. 

PS 87/16 Kommunestruktur - avsluttende behandling 2013/2698-29 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre ser ingen vesentlig endring av situasjonen og holder derfor fast på vedtaket 

gjort i sak 25/16, 29.02.16. 

PS 88/16 Oppnevning av lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og 

jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2010/2082-224 

VEDTAK: 

Kommunestyret velger følgende for perioden 01.01.2017  –  31.12.2020. 

- 10 jordskiftemeddommere til Aust-Agder Jordskifterett slik de er foreslått i vedlagte liste. 
- 29 meddommere til Agder Lagmannsrett slik de er foreslått i vedlagte liste. 
- 123 meddommere til Aust-Agder Tingrett slik de er foreslått i vedlagte liste. 
 

PS 89/16 Emisjon Innoventus Sør 2016/815-2 

VEDTAK: 
1. Grimstad kommune deltar med 200 000 kroner i emisjon i Innoventus Sør AS. 
2. Kommunens kostnader til emisjonen dekkes fra disposisjonsfond. 

 

PS 90/16 Tilsyn fra fylkesmannen om elevenes psykososiale miljø - Landvik 

skole 2015/2931-4 
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VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

PS 91/16 Kjøp av tjenester i helse- og omsorgssektoren 2015/1594-40 

VEDTAK: 

 Kommunestyret nedsetter en styringsgruppe bestående av kontrollutvalgets leder Gunnar 

Topland (H), nestleder Tore Fredvig Erichsen (FrP) og medlem av kontrollutvalget Eli Skaiaa 

(KrF). Med leder av Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke som rådgiver og med 

kontrollutvalgets sekretær Sander Haga Ask som sekretær. Styringsgruppens oppdrag blir å 

utarbeide forslag til mandat og opplegg for gjennomføring av ekstern undersøkelse. Mandatet 

skal gi opplegg for å kartlegge og vurdere om rutiner, organisering, roller, kontroll og ansvar 

for gjennomføring av innkjøp har vært i henhold til lov, reglementer og kommunens etiske 

retningslinjer. Styringsgruppen gis de nødvendige fullmakter til å knytte til seg tilstrekkelig 

ekstern kompetanse for å utarbeide mandat og i neste omgang gjennomføre undersøkelsen. 

 Styringsgruppen fremmer forslag til mandat og opplegg for undersøkelsen for kontrollutvalget 

og kommunestyret så raskt som mulig. Om nødvendig, ut fra et tidsaspekt, delegerer 

kommunestyret til et utvidet formannskap å vedta endelig mandat og økonomisk ramme. 

 Kommunestyret setter en foreløpig kostnadsramme for forarbeidet og undersøkelsen på inntil 

NOK 400 000, men er positive til ytterligere bevilgninger hvis mandat og arbeidsomfang krever 

det. 

 Kostnadene til undersøkelsen, inntil NOK 400 000, finansieres gjennom økte skatteinntekter. 
 

PS 92/16 Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Grimstad kommune 

2010/363-270 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge opp 

anbefalingene i rapporten.  

Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for 

saksbehandlingen i byggesaksavdelingen.  

Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien, blir fulgt 

opp. 

PS 93/16 Prioritering av ekstratilskudd i revidert nasjonalbudsjett til 

vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg 2015/627-38 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar at engangstilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2016 til vedlikehold og 

rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg benyttes til følgende prosjekter: 

1) Ombygging av Holvikaboligen til SFO 
2) Taktekking av Holvikahallen 
3) Utskifting av golvbelegg på sykehjem og HDO-boliger 
4) Olje fasader på Frivolltun bo- og omsorgssenter 
5) Restaurering / reparasjon av tårnet på Landvik kirke 
6) Etablere kontorløsning for boligkontoret på rådhuset 
7) Rehabilitering av seks rom på Berge Gård 
8) Utvendig maling av ’Gamlebygget’ på Dømmesmoen 
9) Skifte vinduer/fasade på svømmehallen 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 05.09.16 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 61 av 205 

 

PS 94/16 REFERATSAKER /- 

VEDTAK: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 95/16 Telletidspunkter for driftstilskudd til barnehagene i Grimstad 

kommune 2010/1755-47 

VEDTAK: 
A. Telletidspunktene for tilskudd til private barnehage vil fra 1. januar 2017 være: 

 1. august  

 1. september 

 1. oktober  
Barn i de kommunale barnehagene skal telles på samme tidspunkt som de private 

barnehagene. 

B. De lokale retningslinjene for tilskudd endres i tråd med vedtakene i saken. 
C. Rådmannen bes om å vurdere om det på et senere tidspunkt kan innføres et telletidspunkt den 

1. april, særlig dersom Stortinget skulle gi bevilgning til mer fleksibelt barnehageopptak. 
 

PS 96/16 Ungdataundersøkelsen 2016 - resultater for Grimstad kommune 

2015/31-12 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar saken til orientering. 

 

PS 97/16 Orientering om I4 Helse 2016/705-2 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret er svært positive til I4 Helse og tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å konkretisere et samarbeid om I4 Helse gjennom et 

forslag til intensjonsavtale. 

 

PS 98/16 Godkjenning av revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal 

2010/790-29 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner ny samarbeidsavtale for samarbeid om Legevakten i Arendal. 

PS 99/16 Lovfestet rett til opphold i sykehjem - orientering om nytt lovverk 

2016/1830-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar den fremlagte informasjon til orientering.  

Rådmannen bes innen utgangen av 2016 legge frem forslag til kommunal forskrift om kriterier for 

tildeling av langtidsplass i sykehjem og om håndtering av ventelister. 

Rådmannen bes påse at det ved svar på søknad om HDO-plass opplyses om klageadgang til 

Formannskapet. 
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PS 100/16 REVISJON AV DELEGASJONS- OG UTVALGSREGLEMENT 

2011/3175-40 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar delegasjon- og utvalgsreglement i Grimstad kommune slik det fremkommer av 

vedlegg til denne saken, med følgende endringer: 

 

 Det legges inn tillegg i delegasjonsreglementet etter opplistingen (a-d) av delegasjoner til 
Teknisk utvalg: Ved behandling av ovennevnte saker i Teknisk utvalg, kreves det 2/3 flertall i 
Teknisk utvalg for dispensasjon fra reguleringsplaner. 

 

 Kultur- og miljøutvalget delegeres kommunens myndighet etter lov om film og videogram av 
15.05.1987 nr. 21, jfr. § 2 om kommunal løyveordning. 
 

 Formannskapet anbefaler at kommunestyret ber om at økonomireglementet legges fram for 
politisk behandling i løpet av 2016. 
 

 Kommunestyret ber delegasjonsutvalget også gjennomgå og komme med forslag til endringer 
i økonomireglementet. I forslaget til endret økonomireglement hensyntas de vedtak som 
kommunestyret tidligere har truffet når det gjelder presentasjon av årsverk som rådmannens 
budsjettforslag bygger på. Det er videre ønskelig at årsbudsjettet synliggjør og fastlegger 
opprettelse av nye faste stillinger. Opprettelse av nye faste stillinger utenom årsbudsjettet skal 
godkjennes av kommunestyret, eventuelt av formannskap i de tilfeller 
kommunestyrebehandling ikke er hensiktsmessig. 
 
Saken legges frem for politisk behandling fortrinnsvis i løpet av 2016. 
 

 For å sikre at det ikke vil bli et flertall av kommunestyrepolitikere i Kontrollutvalget, henstilles 
det til kun å ha max 2 kommunestyrerepresentanter som medlemmer av kontrollutvalget. 

 

PS 101/16 NHOs KommuneNM 2016 - resultatene for Grimstad 2016/1836-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
 

PS 102/16 Høring om nye oppgaver til større kommuner 2013/2698-32 

VEDTAK: 

a) Kommunestyret er positiv til at flere oppgaver overføres til kommunene slik at disse, under folkevalgt 

styring og kontroll, kan utføres nær brukerne/innbyggerne. Kommunestyret forutsetter at det følger 

nødvendige ressurser med oppgavene.  

b) Kommunestyret har vurdert hvordan regjeringens forslag til framtidig organisering av oppgaven 

«kollektivtransport» vil kunne slå ut i vår region. Etter kommunestyrets vurdering bør ansvaret for 

kollektivtransport ligge på et regionalt nivå for å få til best mulig helhetlig samordning av denne 

tjenesten innen regionen og på tvers av kommunegrenser.  

c) Kommunestyret mener generalistkommuneprinsippet bør ligge fast. Det vil være uheldig å overføre 

enkelte store oppgaver som eksempelvis kollektivtrafikk, til noen få store kommuner mens oppgaven 

ellers er tillagt et regionalt nivå.  
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PS 103/16 Forslag til møteplan for 2017 2015/2278-79 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2017. 

PS 104/16 Husbankens kommuneprogram 2016/1886-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret er positive til at Grimstad kommune deltar i Husbankens kommuneprogram. 

PS 105/16 Boliger til mennesker med utviklingshemming 2016/1737-1 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang arbeid med planlegging og bygging og boliger til 
mennesker med utviklingshemming. 

2. Arbeidet skal basere seg på modell knyttet til samarbeid for boligbygging mellom kommunen og 
pårørende/brukere med utviklingshemming som beskrevet i saksutredningen. 

3. Kommunestyret ber rådmann fremme en egen sak der det tas en prinsipiell avgjørelse på 
hvorvidt Grimstad kommune skal tilby tomt til selvkost ved inngåelse av slikt samarbeid. 

4. Kommunestyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å finne tomter for boliger til 
mennesker med utviklingshemming. 

 

PS 106/16 DØMMESMOEN – DAGENS OG FRAMTIDIG SITUASJON 2010/3637-

129 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar saken til orientering.  

2) Kommunestyret vurderer midler til vedlikehold på Dømmesmoen i budsjett for 2017 og 
handlingsprogram 2017 – 2020. Formannskapet er kjent med at leieinntektene ikke dekker 
vedlikeholdskostnadene på Dømmesmoen. 

3) Grimstad kommunestyre ber om ny sak vedrørende organisering av Dømmesmoen. 
 

PS 107/16 Mandat for planlegging og opparbeiding av Bibliotekspark 

2016/1767-2 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber Rådmannen sette i gang arbeid med en detaljplan for utforming- og 
opparbeiding av ny Bibliotekpark med tilhørende områder, jfr. avgrensning angitt på 
reguleringsplan for Vesterbukt. Følgende områder angitt i reguleringsplanen skal inngå: 
o_Gk3.1, o_Gp3.1, o_L3.1, o_Tt3.1 b, o_Tt3.2 og o_Tt3.3.  

2. Planlegging og bygging av Bibliotekparken skal baseres på prinsipper fastsatt i Byroms og 
formingsveileder for de sjønære arealer, vedtatt av kommunestyret 23.05.16. 

3. Kommunestyret ber rådmannen forsøke å ta med Tt3.1a (Dyviks plass) i detaljplanen. 

4. Planlegging og gjennomføring av Bibliotekparken med tilhørende områder finansieres ved bruk 
av havnekapital og/eller inntekter fra tomtesalg i Oddenområdet. Budsjett og kostnadsramme 
fremlegges for godkjenning i kommunestyret.  

5. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide et kunstverk i Biblioteksparken til en øvre 
egenandel på kr. 1 mill, forutsatt at prosjektet kvalifiserer til KORO støtte på 50% av kostnaden. 

6. Kommuneplanutvalget er referansegruppe for planlegging av Bibliotekparken.  

7. Kommunestyret gir Rådmannen mandat til å sette i gang opparbeiding/utbygging av 
Bibliotekparken med tilhørende områder. Utbyggingen skal skje innenfor økonomisk ramme 
fastsatt av kommunestyret. 
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8. Kommunestyret ber rådmannen sette av areal som kan nyttes til bryggekapell, i parken eller 
nærliggende område.  

 

PS 108/16 200/1300 - Storgaten - nedgravd avfallstasjon - Grimstad kommune 

2016/1276-6 

VEDTAK: 

Saken ble ikke behandlet i kommunestyret. 

PS 109/16 Mulighetsstudie sykkel Grimstad sentrum 2015/64-19 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til Mulighetsstudie for sykkel Grimstad sentrum. 

Kommunestyret ber om at det prioriteres arbeid med reguleringsplan for sykkelfelt mellom tunnelen 
(Odden) og lyskrysset. 
 

PS 110/16 Bruk av fossilt brensel i kommunal bygningsmasse 2016/1868-3 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at fossilt brensel i kommunale bygg bør fases ut innen 2019.   

Kommunestyret ber rådmannen ta med tiltak for utfasing av bruk av fossilt brensel til oppvarming av 

kommunal eiendomsmasse i handlingsprogram 2017 - 2020.  

Kultur- og miljøutvalget skal holdes løpende orienter om planer og status på dette feltet. 
 

PS 111/16 200/51 - Soloddveien 11 - Endringstillatelse cote/bygningshøyde - 

Marianne og Kjell Egge 2015/2785-20 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr. § 20-1 bokstav b) og c), jfr. § 

21-4, tillatelse til endring av tillatelse gitt i møte 19.01.2016, i henhold til søknad mottatt 24.06.2016. 

Endringen gjelder boligens høyde og mindre fasadeendringer. Det vises for øvrig til søknadens 

vedlagte følgebrev, tegninger og situasjonsplan. 

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

PS 112/16 Detaljregulering Guldmandsveien 2, ny sluttbehandling 2014/1564-35 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Guldmandsveien 2, med plankart datert 01.07.16 

og reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som fremlagt i møte 05.09.16. 

PS 113/16 Detaljplan for Vikkilen - småbåthavn. Klagebehandling. 2011/3230-62 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar klagen fra Hanne Bruun-Olsen til følge og foreslår følgende endringer i kart 

og bestemmelser (i kursiv): 
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1. På plankartet endres området SH1- småbåthavn til PB1 –privat brygge. 

2. I bestemmelsene endres/tilføyes følgende: 

§1.1.1. Her tilføyes Privat brygge PB1. 

§5. Småbåthavn SH2 og privat brygge PB1. 

§5.1.1 SH2 skal benyttes til småbåtanlegg i sjø. 

PB1 skal benyttes til privat brygge. 

PS 114/16 Avtale om opprettelse og drift av dykkertjeneste i Østre Agder 

samarbeidet 2016/1874-2 

VEDTAK: 

Grimstad kommune påtar seg sin andel av driftsutgiftene for en dykkertjeneste som beskrevet i saken, 

med virkning fom sommer 2017.  Grimstad kommunes andel av de samlede driftsutgifter årlig være 

omlag 110 000,- (5 kr pr innbygger). Beløpet innarbeides i budsjettet for 2017. 

Dykkertjenesten etableres med virkning og iverksettelse av drift fom juli 2017, så sant opplæring og 

kursing er gjennomført for alle mannskaper som bemanner tjenesten. 

PS 115/16 Suppleringsvalg - Oppnevning av meddommere til Agder 

lagmannnsrett og til Aust-Agder tingrett for perioden 2017 - 2020 2010/2082-268 

VEDTAK: 

Som meddommere til tingretten ble følgende valgt: 

 Torstein Vimme Ribe 

 Lisbeth Udjus 

 Inger G. Haavik 

 Kjersti Olafsen 

 Mari Felix 
 

Som lagrettemedlemmer ble følgende valgt: 

 Anne Mette Bjørkavåg 

 Ruth Eirin Sørvåg 

 Stian Antonsen 

 Jakob Haavik Tønnessen 

 Kenneth Sørensen 
 

Ved behov supplerer ordfører i samarbeid med administrasjonen listene fremover. 

PS 116/16 Forslag til kandidat til nye dyrevernnemnder i region Sør og Vest 

2015/2278-78 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad foreslår Johan Ribe som kandidat til ny dyrevernnemnd fra 01.01.2017. 

PS 117/16 Diverse valg 2016 - 2019 2015/2278-80 
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VEDTAK: 

Grimstad kommunestyret foretar følgende valg: 

Eldrerådet: 

 Nytt fast medlem (etter Helge Nævisdal): Terje Sandkjær  

 Personlig vara for Terje Sandkjær (i stedet for John E. Nilsen): Leif Beisland 

 Ny personlig vara for Gerd Stalleland (etter Terje Sandkjær): Brit Eskedal  
 

Sakkyndig ankenemnd: 

 Nytt fast medlem etter Johannes Kristiansen: Knut Eskedal 

 Som ny leder velges: Anne Gurine Hegnar 

 Som ny nestleder velges: Kjell Skaug 
 

PS 118/16 Orientering om kommunens ordninger innenfor merverdiavgift der 

det foreligger en utbyggingsavtale 2016/1857-1 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 10.10.16 

PS 119/16 Innspill til utredning av fylkesmannens fremtidige struktur 

2016/1766-2 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre mener: 

a) Fylkene bør danne grunnenheten for framtidig organisering av fylkesmannen og regional statlig 
virksomhet.  

b) Fylkene og fylkesmannsembetene bør i framtiden organiseres etter Regionmodellen (8-13 
fylker). 

c) I vår region er ett Agder en fremtidsrettet geografisk avgrensning av fylket. Fylkesmannsembetene 

bør inndeles på samme måte som fylkeskommunene. 

 

PS 120/16 Høring - kommunelovutvalgets utredning NOU 2016:4 Ny 

kommunelov 2011/878-14 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse til kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov: 

1) Om utvidet innsynsrett og taushetsplikt: 
Reglene for folkevalgtes innsynsrett i administrasjonens dokumenter er i dag uklare og 

lovforslaget et ment som en lovfesting og presisering av rettstilstanden. 

Dette innebærer at et folkevalgte organ får rett til innsyn i taushetsbelagte opplysninger 

dersom dette er nødvendig for saksbehandlingen. En konsekvens av forslaget vil være at et 

folkevalgt organ som får innsyn i taushetsbelagte opplysninger ikke vil kunne kommunisere 
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eller diskutere opplysningene med velgerne. Dette vil kunne sette den folkevalgte i en 

vanskelig situasjon, noe som vil kunne danne grobunn for mistillit i befolkningen. Det kan 

stilles spørsmål ved om forslaget fører til at skillet mellom politisk og administrativt nivå blir 

uklart og vil innebære mindre åpenhet og mindre gjennomsiktige beslutningsprosesser. 

 

2) Om kommunale foretak: 
Kommunelovutvalget foreslår at at medlemmer av kommunestyret ikke kan være medlemmer 

av styret i kommunale foretak. Styret i et kommunalt organ er etter gjeldende rett ikke å regne 

som et folkevalgt organ. Dette foreslås videreført. En kombinasjon av folkevalgte og andre i 

styret, eller et styre bestående av bare folkevalgte kan medføre tvil om at styret da er et 

folkevalgt organ. I ny kommunelov bør det presiseres at styret i kommunalt foretak ikke er et 

folkevalgt organ, uavhengig av sammensetningen av styret. 

Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Det kan synes unødvendig å 

lovfeste at kommunestyremedlemmer ikke har adgang til å bli valgt til styret i kommunale 

foretak. Forslaget betyr at kommunen får mindre handlingsrom enn eiere av et aksjeselskap. 

Aksjeloven hindrer ikke eier i å sitte i styret. Dette innebærer også en innskrenkning av det 

kommunale selvstyret som foreslås lovfestet i formålsparagrafen. Et alternativ kan være å 

innføre habilitetsbestemmelser slik kommunelovutvalget selv er inne på. Dette bør vurderes. 

Utvalget har ikke kommentert hvorfor det bør være andre regler for valgbarheten til et styre i et 

kommunalt foretak, eller det å være medlem av et folkevalgt organ å behandle vedtak en selv 

har truffet i et underordnet utvalg. Dette savnes. 

 

PS 121/16 Veileder for utarbeidelse av sak for folkevalgt organ 2016/1748-3 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre tar saken til orientering.  

PS 122/16 Barn i husholdninger med dårlig råd 2016/1951-1 

VEDTAK: 

Kommunestyret ønsker at Grimstad kommune utarbeider en tiltaksplan med tanke på å bedre 

forholdene for gruppen barn og unge som er beskrevet i rapporten. Inkludert i dette er spørsmål 

knyttet til informasjon til foresatte/målgruppen. Aktuelle tiltak kan være behovsprøvd SFO-betaling og 

sommerjobb for ungdom bosatt i kommunen. 

Rapporten legges frem til politisk behandling våren 2017, og resultatet av behandlingen skal inngå i 

arbeidet med budsjett for 2018 og langtidsplanen. 

PS 123/16 Videre funksjon som vertskommune for utviklingssenter for 

hjemmetjenester og sykehjem 2010/861-20 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å videreføre oppgaven som vertskommune 

for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT). 

PS 124/16 Orientering - tomt for ny kirke på Fevik 2010/2415-9 

VEDTAK: 
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Kommunestyret mener forslaget til fremtidig plassering av ny kirke på Fevik er hensiktsmessig for 

formålet og ber administrasjonen jobbe videre med å sikre areal til ny kirke på Fevik som et ledd i en 

langsiktig prosess. Kommunestyret ber administrasjonen gå i forhandlinger med grunneiere om kjøp 

av tomt/tomter til ny Fevik kirke. Administrasjonen bes fremlegge en egen sak på dette. 

PS 125/16 Omklassifisering av veier 2016/410-5 

VEDTAK: 

1. Ingen veier nedklassifiseres til privat bruk. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med 

fylkeskommunen med sikte på mer effektiv drift av veier og G/S-
veier (brøyting, kantslått, feiing mv.). Det kan dreie seg om å 
bytte ansvar for drift av et visst antall km vei der det er 
hensiktsmessig. 

3. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak der det legges 
opp til at vel- og veiforeninger eller private veieiere kan søke om 
at veier blir overtatt til kommunalt vedlikehold. Forslag til kriterier 
for kommunal overtakelse legges fram for Teknisk utvalg. 

 

PS 126/16 Videre utvikling av Omre Industripark 2014/1294-11 

VEDTAK: 

1. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan inngå leieavtaler på 
Omre Industripark med varighet frem til senest 31.12.2021 med 
aktører som kan benytte området uten infrastruktur (eller som 
eventuelt selv tilrettelegger for den infrastruktur som man har 
behov for). Det må godtgjøres at slike leieavtaler gjøres til 
markedspris. 

2. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF skal i samarbeid med 
Grimstad kommune utrede muligheten for å tillate masseuttak på 
Omre Industripark. Saken om dette fremlegges kommunestyret i 
2017. 

3. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF skal i samarbeid med 
Grimstad kommune utrede mulige samarbeidskonstellasjoner som 
kan utvikle næringsarealene på Omre 

4. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF får mandat til å gå i dialog 
med aktuelle samarbeidspartnere. Formannskapet skal løpende 
holdes orientert. 

5. Formannskapet gis mandat til å foreta beslutninger som sørger for 
en effektiv fremdrift og en smidig saksbehandlingsprosess. 
Beslutninger med økonomiske konsekvenser og eventuell endelig 
avtaleinngåelse med eksterne parter skal behandles av 
kommunestyret. 

 

PS 127/16 Kommunale utendørs idrettsanlegg for fotball og friidrett - vurdering 

av alternative driftsformer. 2010/793-80 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

PS 128/16 Detaljregulering for Fjære kirke og kirkegård - 2. gangs behandling i 

Teknisk Utvalg. Sluttbehandling i Kommunestyret. 2013/2585-35 

VEDTAK: 
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I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Fjære kirke og kirkegård 

(planID 244).  

PS 129/16 Godkjenning av lånefinansiering - Vollekjær 2016/2118-2 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan kjøpe et tomteområde på 

Vollekjær i henhold til saksutredningen for inntil 5 mill. kroner inklusive omkostninger. Hensikten med 

investeringen er å utvikle området for videresalg. Investeringen lånefinansieres i sin helhet. Lån 

tilbakebetales i samme takt som tomtesalget. 

PS 130/16 ATP og bypakke for Arendalsregionen - Statusrapport 2012/1577-14 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Rapport om ATP og Bypakke for Arendalsregionen til orientering. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.11.16 

16/131 2. tertialrapport 2016 

VEDTAK: 

Tertialrapporten tas til etterretning. 

 

Budsjettendringer drift: 

Inntektsendringer 

Skatte inntekter         +6 100 000 

Reduserte inntekter ressurskrevende brukere      -2 810 000 

Sum inntektsendringer        +3 290 000 

 

Utgiftsendringer 

Kulturtjenesten, reduserte leieutgifter til IMÅS-hallen        -625 000 

Grunnskolene, endring i øremerket          +200 000 

Boveiledertjenesten gis 3,72 årsverk til pasientrettede tiltak    +2 708 000 

Hjemmetjenesten gis 1,55 årsverk til avlastningsordning    +1 007 000 

Sum utgiftsendringer         +3 290 000 

 

Budsjettendring investeringer: 

6901211 ENØK-investeringer         -2 600 000 
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697221   Langemyr skole basseng        -5 200 000 

6901304 Feviktun 6          -5 700 000 

6901505 Ny sentrumsbarnehage      -15 000 000 

6901601 6 småhus          -3 000 000 

6901603 Bemannede boenheter sosial tjenesten      -7 123 000 

6901612 Sykesignalanlegg begge sykehjem       -3 312 000 

6901608 Reinvestering bygg            -400 000 

6801502 Egra-Killegård sanering asbestsementledning, vann    -1 500 000 

6801503 Hesnes fellesføring VA         -3 300 000 

6801606 Roresanden, sanering kloakkpumpeledning     -1 500 000 

6851501 Parkeringsplasser, Fjære kirke          -495 000 

6851551 Brannstasjonen, eksosavsug          -190 000 

6851203 GSV og andre veitiltak sentrum       -2 600 000 

6851502 Terje Vigen Brygge            -900 000 

6851601 Nye båtplasser, Torskeholmen øst       -1 426 000 

Sum endringer i investeringer       -54 246 000 

     

890200   Finansiering LÅN       -31 242 000 

890202   Finansiering LÅN Vann        -4 800 000 

890203   Finansiering LÅN Avløp        -1 500 000 

890252   Finansiering MVA kompensasjon 100%      -8 704 000 

6901505 Salg av eiendom         -8 000 000 

Sum endring i finansiering       -54 246 000 

 

 

Kommunestyre ber rådmannen komme tilbake med en konkret handlingsplan knyttet til 3 

hovedelementer, planen skal fremlegges for behandling/gjennomgang i formannskapet 19. januar og 

deretter for kommunestyrets møte 30. januar 2017. Det forutsettes at prinsippene i denne 

handlingsplanen blir implementert i den videre prosessen. 

i. Evaluering av nåværende budsjettrutiner innen Helse og omsorg 

1. Funn 
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ii. Konkrete forbedringspunkter i budsjetteringsprosessen innen Helse og omsorg 

1. Iverksettelse på tiltak, når? 

iii. Evaluering av støttefunksjoner til enhetslederne innen Helse og Omsorg inkludert 

behovsanalyse basert på enhetslederens egne tilbakemeldinger 

1. Administrative generelt 

2. Budsjett og økonomi, oppfølgning, veiledning 

 

Kommunestyret ber om at rådmannen gir en orientering i møte 5/12 - 16 om hva som blir gjort for å 

følge opp ks sak 108/13, Rapport fra Haavind. 

Videre ber kommunestyret om at rådmannen orienterer i neste kommunestyremøte om H & O sak PS 

48/15, Rapport for bruk av midler - Kirkens Bymisjon 

16/132 Nytt bibliotek - materialkvalitet innvendig 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar å heve materialkvaliteten innvendig i nytt bibliotek ved økt bruk av 
trematerialer. 

2) Brutto investeringsramme økes med 1,5 mill. kroner til 76,5 mill. kroner.  
3) Økningen finansieres gjennom ubrukte lånemidler. 

 

16/133 Kommunale utendørs idrettsanlegg -prinsipper for drift 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å fortsette nåværende ordning der kommunen både eier og drifter sine 

utendørs idrettsanlegg. 

Dersom idrettslag melder interesse for å drifte utendørs anlegg, skal det vurderes og fremmes som 

sak for politisk behandling. 

16/134 Vurdering av drift av idrettshaller 

VEDTAK: 

Saken var trukket av rådmannen. 

16/135 Forslag til nye retningslinjer for støtte til frivillige organisasjoners 

arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for støtte til frivillige 
organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon, med følgende endringer: 

- pkt. 3 d: Lag og foreninger som forutgående år har fått støtte uten å sende inn eller fått 
godkjent sluttrapport, jfr. Pkt. om «Rapportering». 

- pkt. 5 Søknadsbehandling 
Søknader behandles to ganger årlig med søknadsfrist 1. mars og 1. september.  
En og samme organisasjon kan kun unntaksvis få tildeling to ganger per kalenderår. Likt 
videre…… 

- pkt 6 Tilskuddet: 
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Maksimal stønad til en og samme forening er inntil kr 50 000 pr kalenderår. Likt videre. 

-  
2. Det lages et standard søknadsskjema i henhold til krav i retningslinjene. 

16/136 Treffstedet - fornyelse av avtale om tilskudd  

VEDTAK: 

1. Tilskuddet til Mental Helse Grimstad til dekning av kapitalutgifter og aktivitetstilskudd 

videreføres ut 2017 

2. Helsetjenesten fortsetter oppfølgingen av foreningen for å bidra til å utvikle et bedre 

tilbud til innbyggerne. 

3. Tilbudet evalueres første halvår i 2017, og kommunestyret tar deretter opp til 

behandling om tilskuddet/-ene skal videreføres eller avvikles fra kommunens side. 

4. Kommunen gis mulighet til å benytte lokalene vederlagsfritt til aktiviteter som passer 

med dagens bruk av Treffestedet. 

5. Som en betingelse skal Grimstad kommune ved et eventuelt salg av bygningen eller  

nedleggelse av lokalforeningen ha forkjøpsrett med rimelige betingelser. 

16/137 Utredning om ny region Agder - høring 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre støtter forslaget til forhandlingsutvalgets flertall om en ny region Agder fra 

1.1.2020 med dertil hørende forslag om fordeling av fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser, men 

med følgende presisering av flertallets pkt. 2: «Arendal- og Grimstadregionen skal bygges opp som 

hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal- og 

Grimstadregionen/Aust-Agder». 

16/138 Revidering av Grimstad kommunes avfallsforskrift 

VEDTAK: 

Forskrift om husholdningsavfall vedtas med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall § 30 annet og tredje ledd, § 31 første ledd samt § 34 ”Forskrift om avfall”.  

Forskriften trer i kraft fra 01.05.2017. Fra samme dato opphører gjeldende avfallsforskrift. Sammen 

med forskriften vedtas også Retningslinjer for avfall. 

16/139 Orienteringssak - fysioterapitilbudet i Grimstad 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

16/140 Høring: Forslag til ny struktur for driftsenheter, tjenesteenheter og 

tjenestesteder for Agder politidistrikt 

VEDTAK: 
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1. Grimstad kommunestyre støtter forslaget fra Politimesteren i Agder om ny tjenestestruktur for 
Agder politidistrikt hvor Grimstad er en av 11 tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt) og ett av 12 
eller 14 tjenestesteder (politistasjon) med dertil hørende grenser og tjenestetilbud. Den 
geografisk driftsenhetsstrukturen inndeles i Vest, Midt og Øst slik Politimesteren foreslår. 

2. I tilsendt vedlegg 5 fra Politimesteren, side 13 om Grimstad politistasjon, kan tabellen rettes til 
at antall videregående skoler i Grimstad er to (2) og at det i tillegg til universitet er fagskole og 
bibelskole i kommunen. 

 

16/141 Detaljregulering for Storvold (planID 369). 2. gangs behandling i teknisk 

utvalg - sluttbehandling i kommunestyret 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede nytt forslag til detaljregulering for Storvold. I et så 

sentrumsnært område bør det være en høyere utnyttelse enn det planforslaget legges opp til. I tillegg 

pekes det på at når det blir tatt i bruk tidligere dyrka mark til boligformål, så bør utnyttelsen være høy. 

En høyere utnyttelse av området kan skje ved at: 

• Områdene B2-B5 og BK3 omprosjekteres slik at tomtestørrelsen reduseres og tillatt maksimal 

utnyttelse reduseres fra det som nå er inntil 250 m2 bruksareal per bolig. 

• Området BK1 vurderes med et høyere antall boenheter tilpasset at området har en 

beliggenhet nær Frivolltun 

• Lekeplass f_Lek1 vurderes flyttet mer sentralt i området. Samtidig kan vei inn i området (V3) 

vurderes flyttet mot nord og BK1 utvides tilsvarende. 

 Det vurderes også å øke utnyttelsen i BK2, BK4 og BK5. 

 

Det bes også om at det legges til rette for at Grimstad kommune kan benytte seg av forkjøpsrett til 10 

% av tomtene i utbyggingsområdet. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 05.12.16 

16/142 Sluttrapport - Ny alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad 

kommune - eiendomsskatt 

VEDTAK: 

Sluttrapport – Ny alminnelig taksering av alle eiendommer i Grimstad kommune – eiendomsskatt, tas 

til etterretning. 

16/143 Justering av økonomireglement 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar justeringer i økonomireglementet slik det fremkommer av vedlegg til denne 

saken med virkning fra 01.01.2017, med følgende tillegg og presisering: 

 

 Kommunestyret ønsker en språklig gjennomgang, hvor bl.a. 
o siste kulepunkt – «strykninger» erstattes med «drifts- og kostnadsreduksjoner» 

Ber om gjennomgang av formuleringer slik at det konsekvent delegeres til «rådmannen» 
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 I det justerte økonomireglementet pkt 4.1 tilføyes i siste avsnitt: 
Normalt skal saken legges frem for kommunestyret for endelig vedtak. 

 

16/144 Driftsgjennomgang boveiledertjenesten 

VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp handlingsplanen i sluttrapporten og iverksette tiltak som 

bidrar til økonomisk balanse i Boveiledertjenesten i 2017. 

 

16/145 Plassering av bemannet bolig for mennesker med rusproblemer 

VEDTAK: 
 

1. Vossgate ombygges til heldøgnbemannet bolig for mennesker med rusproblemer 

2. Rehabiliteringstilbudet i Vossgate flyttes til Charlottenlund. 

3. Kommunen legger til rette for et avklarende møte med berørte naboer og utvalg rett før eller 
etter jul. 

 
 

16/146 Bosetting av flyktninger 2017 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre vedtar, i henhold til anmodning fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) av 10. oktober 2016, å bosette 80 flyktninger i 2017, hvorav 10 
enslige mindreårige flyktninger. Vedtaket inkluderer ikke familiegjenforente. 

2. Kvalifiseringstjenesten styrkes med følgende: 
Voksenopplæringen: 150% stillingsressurs  
Flyktningtjenesten: 100% stillingsressurs 
Leie av undervisningslokaler for ytterligere to klasser og arbeidsrom for lærere. 
Budsjettrammen til Kvalifiseringstjenesten er foreslått økt med kr 450 000 i rådmannens 
budsjettforslag for 2017.  Resterende kostnader knyttet til nevnte styrking finansieres gjennom 
de statlige tilskuddene integreringstilskudd og norsktilskudd. 

 

16/147 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for planarbeidet 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar revidert planstrategi for perioden 2016 – 2019 med følgende tillegg: Plan 13 - 

Forprosjekt Homborsund - innlemmes i planen for 2017. 

 

16/148 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 - Grimstad kommune  

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2016-2019 som den foreligger, med 
følgende prosjekter prioritert:  
- Grimstad eiendomsutvikling AS  

- Konsesjonskraft IKS  

- Kommunens overordnede eierskap og eierstyring  
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden.  
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16/149 Behandling av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 

VEDTAK: 
Forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 vedtas med de endringene som rådmannen har 

foreslått 

16/150 Landsskytterstevnet på Evje 2019 - søknad om tilskudd  

VEDTAK: 
Søknaden fra skytterlagene i Evje og Hornnes, Imenes, Greipstad og Vennesla om tilskudd til 

utbedring av anleggene på Evjemoen i forbindelse med landsskytterstevnet i 2019 innvilges fra 

Grimstad kommune. 

16/151 Forslag til detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygårdsdalen.  2. 

gangs behandling 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 vedtar Kommunestyret detaljplan for E18 

kollektivterminal - Øygårdsdalen med tilhørende reguleringsbestemmelser og illustrasjonsplan, alle 

datert 20.10.2016. 

16/152 Forslag til detaljregulering Øde Ugland  område Bk (tidl. område L). 

2.gangs behandling 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Øde 

Ugland område BK med tilhørende bestemmelser, begge datert 03.11.2016. 

16/153 Detaljregulering for Bie dagligvare – vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til detaljregulering for Bie 

dagligvare. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 12.12.16 

16/154 Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 

VEDTAK: 

Kommunestyrets vedtak  
 

Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram 2017-2020 av 8. november 

2016 med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 12.12.16 i punkt 13. 

 

Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2018-2020, skal være 

retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. 
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Budsjett for 2017 

 

1.  Rådmannens forslag til budsjett for 2017 av 8. november 2016, vedtas med de endringer 
som framkommer av kommunestyrets behandling 12.12.16 i punkt 13. 

2.  Investeringsprogram for 2017 vedtas med en ramme på 220 826 000 kroner. 

3.  Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter. 

4.  Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017 utskrives med de til 
enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2017 foreslås det avsatt 
10 % i marginavsetning. 

5.  Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017:  

 
Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle 
faste eiendommer i hele kommunen. 

 a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 
3,2 promille. 

 b. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. 

 c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per boenhet. 
Sakkyndig nemnd for eiendomskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag. 

 d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning 
som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i 
januarmøtet. 

 e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal 
faktureres i 12 terminer. 

 f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter. 

6.  Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens 
forslag til budsjett for 2017 - prisliste for 2017. Prisen for kjøp av kommunale varer og 
tjenester øker med 2,1 % i 2017, dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller 
i prisliste for 2017. 

7.  Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2017: 

 a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 528 0000,-. 

 b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 15 438 000,-. 

 c. Grimstad kulturhus KF med kr. 580 000,-. 

 d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 770 000,-. 

 e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 0,-. 

8.  Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2017 innen 
forfølgende områder: 

 a. Budsjettjustere lønnsoppgjøret for 2017 fra kommunens fellesområde til de enheter som 
får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret. 

 b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene 
innenfor vedtatte rammer. 

 c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer. 

 d. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte 
rammer. 

9.  Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 99 427 000,- i 2017 i samsvar 
med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til 
å oppta lånet. 

10.   Det vedtas å oppta Startlån inntil 50 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. 
Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 

11.  Det vedtas at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF kan oppta et lån på 4 000 000,- til: 

 a. 2 000 000 kroner til utvikling av tomter i Trolldalen, Fevik.  

 b. 1 500 000 kroner til utvikling av tomter i Sauehaven. 

 c. 500 000 kroner til utvikling av omre industripark. 

 d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, og viderelåne det til Grimstad bolig- og 
tomteutvikling KF.  
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 e. Kommunens utlån til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, belastes med kommunens 
gjennomsnittlige lånerente for 2017. 

12.  Det ansettes byplanlegger til en utgift på 700 000 kroner i 2017, som finansieres av 
sentrumsutviklingsfondet som er på 2 mill. kroner.  
 

 

13. Endringer vedtatt i kommunestyrets møte 12.12.16: 

 

      

OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) 2017 2018 2019 2020 HP 17-20 

NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN 2600 2600 2600 2600 10400 

REDUSERTE UTGIFTER 300 1100 1100 1100 3600 

ØKTE UTGIFTER 2558 2108 1468 1428 7562 

Endring driftsresultat 342 1592 2232 2272 6438 

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0 

Resultat med politisk opplegg- settes av til fond 342 1592 2232 2272 6438 

      

          

 
ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET           

(alle tall i tusen kroner) 2017 2018 2019 2020 2017-20 

ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN 

    

  

     

  

Skatteanslag økes  2600 2600 2600 2600 10400 

     

  

      

Netto endring inntektssiden 2600 2600 2600 2600 10400 

      

REDUSERTE UTGIFTER 

     

      

Sparte kostnader og redusert sykefravær som 

resultat av lederutviklingsprogram 

 

1000 1000 1000 3000 
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Fellesområdet 

     

Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet, kutt i 

driftsbudsjett til rådmann 100 100 100 100 400 

      

Samfunn og miljø 

     

      

Kultur og oppvekst 

     

      

Helse og omsorg 

     

Reduserte utgifter til omstilling i 

boveiledertjenesten 200 

    

      

Driftskonsekvenser av reduksjoner i 

investeringsbudsjettet 

     

      

SUM REDUSERTE UTGIFTER 300 1100 1100 1100 3600 

      

     

  

ØKTE UTGIFTER 2017 2018 2019 2020 2017-20 

Fellesområdet 

     

     

  

Helse- og omsorgsområdet 

    

  

Klesskap spesielt lagt til rette for demente 150 

   

150 

Hjertestartere 300 

   

300 

Styrking av fysioterapitjenesten (jfr tekstforslag pkt 

14) 200 200 

  

400 

I4Helse, oppstart planarbeid 200 

   

  

Kultur- og oppvekstområdet 

    

0 

Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig 

råd, fra 1.8.17 (se tekstforslag, pkt 3) 400 800 800 800 2800 
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Utvide merkantil stilling i Veiledning og 

utv.tjenesten 220 220 220 220 880 

Tilskudd til korpsdirigenter 100 100 100 100 400 

Økt til aktivitetstilskudd til frivillig arbeid blant barn 

og unge 108 108 108 108 432 

Bidrag til Landsskytterstevnet på Evje 2019 30 30 40 

  

      

      

Samfunn og miljø-området 

     

Brøyting, Levermyr og Holvika kunstgressbaner. 

(Utenom ordnær arb.tid) 200 200 200 200 800 

Kyststiprosjekt 200 200 

  

400 

Fornyelse av anlegg i ørretbekker 50 

   

50 

Turløype/lysløype - Morholtskogen 

 

250 

  

250 

Forprosjekt, fv til Homborsund. (Jfr tekstforslag pkt 

6) 400 

    

      

SUM ØKTE UTGIFTER 2558 2108 1468 1428 6862 

      

OVERSIKT 

     

INNTEKTSENDRINGER (netto) 2600 2600 2600 2600 10400 

REDUSERTE UTGIFTER 300 1100 1100 1100 3600 

ØKTE UTGIFTER 2558 2108 1468 1428 7562 

Endring driftsresultat 342 1592 2232 2272 6438 

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0 

Resultat med politisk opplegg 342 1592 2232 2272 6438 

 

 

1. Oppgradering av kommunestyresal og kantine. 
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Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å bare oppgradere kantina i 

2017, og vente med kommunestyresalen til 2018. Rådmannen bes også vurdere på nytt 

om det trengs strømuttak i gulvet i kommunestyresalen. Vår oppfatning er at ordningen 

med skjøteledninger for PC-utstyr er tilfredsstillende. 

2. Hvis det stemmer at prosjektstilling om helsefremmende og forebyggende  

hjemmebesøkstjeneste ikke er videreført i budsjett for 2017 (uten at det kommer fram i 

rådmannens budsjettforslag), så bes rådmannen se på om denne funksjonen likevel kan 

bli ivaretatt f.eks. gjennom FOU-avd. på Berge gård. Begrunnelsen er tidlig innsats. 

3. Rådmannen bes om å fremme en sak innen mars 2017, der intensjonen er å gi barn i 

familier med dårlig råd, gratis opphold i SFO sin kjernetid. Vi har i vårt budsjettopplegg 

satt av midler med tanke på oppstart fra 1.8.17. Rådmannen bes om å vurdere behovet 

for budsjettjusteringer i saken. 

4. Arbeidet med nytt bibliotek og parkområdet må gjennomføres i tråd med vedtatte 

planer, bortsett fra at bryggekapellet tas ut av planene for parken. Dersom menighetene 

ønsker det, så ber vi rådmannen legge til rette for videre drift av bryggekapell i 

Sorenskrivergården som en foreløpig ordning fram til februar 2019. 

5. Rådmannen bes om å samkjøre regulering og planlegging av GSV/fortau langs 

Østerhusmonen med etablering av rundkjøring i krysset Østerhusmonen/Terje Løvåsvei. 

Rådmannen bes også om å vurdere om det er hensiktsmessig å bygge hele eller en del 

av GSV her i denne byggeprosessen. 

6. Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen og SVV om GSV langs fv til 

Homborsund, samt noen utbedringer av veien. Det bør vurderes om dette kan samkjøres 

med forprosjekt VVA RV 420 Homborsund. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret ved behov for budsjettjusteringer. 

7. Rådmannen bes om å legge til rette for å bygge GSV/fortau fra Kryssen til Egra i løpet 

av 2018 eller 2019. 

8. Rådmannen bes vurdere om prosjektstilling – heltidskultur, som det ikke ble funnet 

plass til i rådmannens budsjettforslag, kan bli ivaretatt på annet vis. For eksempel 

gjennom Fou avd, Berge gård. 

9. Rådmannen bes om å forberede et reguleringsarbeid som klargjør eiendommen 

Ekelunden for salg til boligformål i 2018 eller 2019. 

10. Rådmannen bes om å legge til grunn en kostnad for etablering av parken mellom 

biblioteket og Oddensenteret på kr 18 mill ekskl. moms. Dette tilsvarer den delen av 

havnekapitalmidlene som er bundet til å brukes i havneområdet. 

11. Rådmannen bes om å bygge en tribune på Levermyr til om lag 5 mill som kan stå klar 

til seriestart i 2017. Denne bygges uavhengig av opprykk for Jerv. Minst 70% av 

kommunens utgifter skal dekkes inn med økt leie for Jerv sin bruk av banen. Tribunen 

skal bygges slik at en samtidig legger til rette for en eventuell senere utvidelse av 

tribunen. 

12. Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å opprette et eget fond som 

avsetning til pensjonspremieavvik. 
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13. Rådmannen bes om å kartlegge ledig kapasitet til bl.a. boligformål i kommunale bygg, 

og sørge for en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten. 

14. Kommunestyret ber om at når det fremmes en sak om alternative modeller for 

finansiering samarbeidet i Østre Agder om avtaler om fysioterapi, så vurderes det også 

om det er mulig å inngå avtale om barnefysioterapi i Grimstad allerede i 2017 med 

100% finansiering i 2017 fra Grimstad kommune og senere medfinansieringen i Østre 

Agder. Det vurderes også nødvendige budsjettendringer for å gjennomføre dette. 

15. Rådmannen bes om å vurdere å styrke byggesaksavdelingen med en stilling som 

saksbehandler, og se på muligheten for at kostnaden ved dette kan dekkes av 

byggesaksgebyrer. 

16. Rådmannen bes om å vurdere å styrke kapasiteten for saksbehandling på planavdelingen 

med en saksbehandler i hel stilling. Rådmannen kan se på om stillingen kan finansieres 

med midler som ellers ville bli brukt til innleie av saksbehandlerkompetanse, refusjon 

ved sykmeldinger, og gebyrer.  

17. Det synes som at bemanningen på natt er redusert med en sykepleierstilling på 

Frivolltun. Hvis dette stemmer ber vi rådmannen gjøre en vurdering om dette er 

forsvarlig, og gjøre rede for situasjonen i 1.tertialrapport. 

18. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre, innen oktober 2017, en god, helhetlig, 

overordnet utredning av hvordan lokalene på Dømmesmoen bør benyttes, og hvordan 

helsetjenestens behov for arbeidsplasser og pasientfasiliteter på Dømmesmoen kan 

ivaretas. En eventuell flytting av barnevernstjenesten til Dømmesmoen bør vurderes i 

denne sammenhengen. 

19. Rådmannen bes øke antall lærlinger med minst 3 stillinger ut over rådmannens 

budsjettforslag. Det forutsettes at dette gjøres innenfor bevilget lønnsbudsjett og at det 

gjennomføres et utredningsarbeid i løpet av de to/-tre første månedene i 2017 for å 

evaluere og avdekke hvor behovet for opptrapping av lærlinger er størst. Som 

rådmannen uttaler kan det være aktuelt med flere lærlinger både innenfor Helse og 

Omsorg, samt i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det bør også vurderes om det kan 

opprettes en lærling innen kontorfaget. 

20. Grimstad kommunes målsetting om å øke antall kommunale barnehageplasser fra 19% 

til om lag 30% gjennomføres i tråd med vedtatt barnehageplan. Kommunestyret 

forutsetter at ny sentrumsbarnehage på fagskoletomta står klar til oppstart august 2018. 

Kommunestyret ber om å få en egen sak om hva som skal skje med de eksisterende 

kommunale barnehagene i sentrum innen oktober 2017. 

21. Kommunestyret hilser rådmannens initiativ om en bedre budsjettprosess velkommen. Vi 

mener fokus må være på å styrke informasjon til, og innspill fra folkevalgte, i arbeidet 

med rådmannens budsjettforslag. Vi ber rådmannen legge opp til en drøfting av dette i 

politiske organer før sommeren 2017. 

22. Kommunestyret er svært positive til arbeidet som gjøres av Grimstad min by og de 

næringsdrivende. Kommunestyret vil komme tilbake til søknaden fra Grimstad min by 

om støtte i forbindelse med endelig behandling av regnskapet for 2016. 

Opprusting av gater og torg i sentrum ses i sammenheng med pågående arbeid med 

gatebruksplan og kan bl.a. finansieres med frie midler fra havnekapitalen. 

23. Rådmannen bes å tilrettelegge slik at også ungdom fra lavinntektsfamilier og enslige 

mindreårige flyktninger, kan få inntektsbringende arbeid i sommerferien. De avdelinger 
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som også nå har sommerhjelp i rutinemessige oppgaver, som eksempelvis vedlikehold 

av grøntareal og bygninger, melder stillinger til Jobbsentralen som bes å koordinere 

arbeidet, blant annet i samarbeid med NAV. 

24.  Etter at tilbudene for levering av flomlys på Levermyr er kommet inn, viser det seg at 

dette ikke lar seg gjennomføre innenfor budsjettrammen i rådmannens budsjettforslag 

(7,9 mill). Kommunestyret ber derfor rådmannen omfordele inntil kr 2 mill i 

investeringsbudsjettet fra tribuneanlegg (som opprinnelig hadde en totalkostnad på 15 

mill) til flomlys. Rådmannen bes komme med en redegjørelse vedrørende investering og 

drift knyttet til disse to tiltakene i første tertialrapport. 

25. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom alle inngåtte rammeavtaler, og foreta en 

kartlegging der det mangler rammeavtaler, i alle sektorer i kommunen. Det bes 

iverksettes et prosjekt for å få på plass rammeavtaler som ivaretar gjeldende lovverk og 

interne rutiner for anskaffelser. Kommunestyret bes om å bli orientert om status av dette 

arbeidet i mai 2017.  

16/155 Budsjett 2017 - Handlingsprogram 2017-2020 for kontroll, tilsyn og 

revisjon i Grimstad 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med en 

ramme på kr 2 528 000. 

16/156 Budsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 for Grimstad kulturhus 

KF 

VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2017 for Grimstad kulturhus KF, vedtas. 

16/157 Budsjett 2017 - Handlingsprogram 2017-2020 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF 

VEDTAK: 
Styrets forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017 – 2020 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF, vedtas. 

16/158 Stortingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdag 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å avholde valgting mandag 11. september 2017. 

16/159 J.J. Ugland stadion, Levermyr - utvidelse av tribunekapasitet 

VEDTAK: 
1. Tribuneanlegget mot øst på J.J.Ugland stadion, Levermyr, utvides til 1 800 sitteplasser til 

sesongstart 2017.  
2. Det inngås avtale med Fotballklubben Jerv om en årlig leie for å dekke deler av kommunens 

økte kostnader til oppgradering og drift av anlegget. Avtalen inngås over 20 år. Det forutsettes 
at Jerv kan stille sikkerhet for betalingen i avtaleperioden. 

3. Ordfører får fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av kommunen. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 30.01.17 

 

17/1 Amazon - ønske om kjøp av kommunalt areal - Levermyr 

VEDTAK: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kunne avstå areal merket B til Amazon til benyttelse for å 

sette opp kontor/utstyrsgarasje til følgende vilkår: 

1. Kjøpesummen settes til kr. 1,- 
2. Dersom Amazon ikke lenger består eller ikke har behov for arealet, skal Grimstad kommune ha 

tilbakekjøpsrett til arealet for samme beløp som det ble kjøpt for. 
3. Arealet kan ikke videreselges uten skriftlig samtykke fra Grimstad kommune. 
4. Tilbakekjøpsretten skal tinglyses på eiendommen. 
5. Kommunen skal godkjenne eventuell bebyggelse.  
6. Amazon dekker alle kostnader knyttet til tomtekjøpet. 
7. Hvis det på sikt blir aktuelt for kommunen å benytte arealet til annet formål (eks. parkering) 

plikter Amazon å selge arealet tilbake til kommunen. Kommunen plikter da å erstatte 
bygningsmassen og finne ny egnet lokalisering. 

 

17/2 Landvik skole - anmodning fra Idrettslaget Imås om å overta gymsalen. 

VEDTAK: 

Kommunestyret ønsker at Idrettslaget Imås skal få kjøpe gymsalen ved Landvik skole av 
kommunen. Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide videre for å legge til rette for slikt 
salg for endelig behandling i kommunestyre møte 27. mars 2017 for overtagelse til Imås fra 
01.04 2017. 
Følgende vilkår/ikke begrenset til - bør være en del av endelig avtale: 

 

1. Kjøpesummen skal hensynta Imås sitt bidrag til tomt og bygningsmasse 
2. I forbindelse med overtagelse og ferdigstillelse av Landvik skole og overdratt bygg kan det 

oppstå behov for midlertidig lagringsplass -  i den forbindelse påtar Imås seg kostnader 
forbundet med tilfredsstillende lagring som ivaretar skolens behov. 

3. Dersom Imås ikke lenger består eller ikke har behov for bygget, skal Grimstad kommune ha 
tilbakekjøpsrett til bygget for samme beløp som det ble kjøpt for, dog justert for eventuelle 
investeringer foretatt i bygget. 

4. Bygget kan ikke videreselges uten skriftlig samtykke fra Grimstad kommune. 
5. Tilbakekjøpsretten skal tinglyses på eiendommen. 
6. Imås dekker alle kostnader knyttet til kjøpet. 
7. Hvis det på sikt blir aktuelt for kommunen å benytte bygget til annet formål plikter Imås å selge 

bygget tilbake til kommunen. Kommunen plikter da å erstatte bygningsmassen og finne ny 
egnet lokalisering. 

 

17/3 Tiltak mot barnefattigdom i Grimstad - forslag til prosjektplan 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre vedtar forslag til prosjektplan for Tiltak mot barnefattigdom i Grimstad, datert 

04.01.2017, med følgende endring: Referansegruppen består av én representant fra hvert av 

utvalgene helse og omsorg, kultur og miljø, oppvekst og utdanning og formannskapet. I tillegg stiller 

ungdomsrådet med sine seks representanter. 
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17/4 Bolig til mennesker med utviklingshemming - Tomt til selvkost 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret viser til vedtak i sak PS 105/16. 
2. Kommunestyret vedtar at tomter til boliger til mennesker med utviklingshemming selges i 

henhold til prinsippet om selvkost. 
3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en ny sak om kommunal mellomfinansiering når 

nærmere kostnadsoverslag foreligger og avtaler med beboere er inngått. 
 

17/5 Evaluering av midlertidige sentrumstiltak 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret vedtar at prinsippene for midlertidige sentrumstiltak opprettholdes inntil torg- 

og gatebruksplanen er ferdig og permanente tiltak er finansiert og gjennomført. 
2. Kr 400.000,- fra sentrumsfondet skal benyttes til innkjøp av blomsterurner, benker og lignende. 

Dette skal skje før sommeren 2017. 
3. Mindre endringer av de midlertidige tiltakene kan gjøres frem til permanente tiltak 

gjennomføres. 
 

17/6 Evaluering av parkeringsordning 

VEDTAK: 
1 Hovedprinsippene i dagens parkeringsordning opprettholdes inntil videre. 
2 Parkering vurderes på nytt i forbindelse med torg- og gatebruksplan for sentrum. 
3 Priser på månedskort og årskort beholdes på henholdsvis kr 1.200,- og kr 11.500. 
4 Det innføres kort for en og to uker, samt halvårskort. Prisene for disse blir 

henholdsvis kr 400, 800 og halvårskort er 5 x månedskort. 
5 Plasser med kr 35 pr time økes til kr 36 pr time. Prisen på øvrige plasser forblir uendret. 
6 Dagens parkeringsordning på Kirkeheia opprettholdes inntil videre, jfr pkt 1 
7 El-biler har gratis parkering. Unntak i parkeringshus med bom. Maksimal parkeringstid 

reguleres med skilting. 
8 Det innføres betaling for lading av elbiler i Kulturhuskjelleren. 
9 Som en midlertidig ordning utvides vinterparkeringen på Smith Petersens brygge med 12 

ordinære plasser i tillegg til dagens 10 plasser, som brukes i sommerhalvåret.  Prisen her blir 
kr. 36 pr. time. 

10 Som en midlertidig ordning utvides vinterparkering på Torvet med 3 plasser i tillegg til dagens 
4 plasser, som brukes om sommeren. Det blir ½ times gratisparkering. 

11 To parkeringsplasser forsvinner ved gamle brannstasjonen i Storgaten når det etableres 
nedgravde avfallscontainere der. Erstatning for disse to plassene blir på Torvet. 

12 Nye kort og priser iverksettes raskest mulig etter at dette vedtaket er fattet. 
13 Det innføres en – 1 – times gratis parkering i Arresten. (Den første timen etter at billett er løst 

ved innkjøring er gratis.) 
 

17/7 Prosjektplan sykkelbyen Grimstad 2017 og status gjennomførte tiltak 2016 

VEDTAK: 
1. Grimstad kommunestyre vedtar prosjektplan for sykkelbyen Grimstad 2017 
2. Grimstad kommunestyre tar årsrapport for sykkelbyen Grimstad 2016 til orientering. 

Det må arbeides med å forbedre sykkeltraseen på Grooseveien, slik at denne blir trygg for syklistene. 

 

17/8 Utvikling av de sjønære arealer Grimstad sentrum - organisering 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre viderefører Grimstad Eiendomsutvikling AS etter opprinnelig vedtatt 

styringsform og vedtekter. Grimstad Eiendomsutvikling AS innkaller til ekstraordinær 

generalforsamling for å utnevne nytt medlem og ny styreleder slik at styret består av 7 personer. 
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Kompetanse dekkende for selskapets formål ved valg av nytt styremedlem og styreleder bør være 

førende. 

 

17/9 Terje Vigen Brygge, budsjettendring Tekniske anlegg - Terje Vigen 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar at rådmannen kan sette i gang prosjektet «ny Terje Vigen brygge». 

Kommunestyret bevilger kr. 1.550.000 i ekstra midler. Finansiering gjøres ved bruk av midler fra 

havnekapitalen. I forbindelse med prosjektet «ny Terje Vigen brygge» ønsker kommunestyret at det 

lages en høyere sokkel etter kunstnerens eget ønske. 

 

17/10 Prosjektplan for Strategisk næringsplan 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre vedtar Prosjektplan strategisk næringsplan datert 04.01.2017. 

Arbeidsgruppe/prosjektgruppe tilføres ytterligere 1 ressurs, Grimstad bolig- og tomteutvikling KF - 

Daglig leder. 

 

17/11 Value Invest (977244757) - Svar på søknad om utvidet serveringstid til 

hele døgnet for McDonalds Grimstad 

VEDTAK: 
Value Invest org.nr. 977244757 innvilges utvidet åpningstid til hele døgnet for McDonalds Grimstad i 

Øygårdsdalen.  

Tillatelsen gis etter serveringsloven § 15, 2. ledd og som et unntak fra § 5 i «Forskrift om åpningstider, 

salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven for Grimstad kommune, Aust-Agder». Unntaket 

begrunnes med at serveringsvirksomheten er lokalisert langt fra sentrum og langs E18. 

 

17/12 Kjøp av helsetjenester til enkeltbrukere - orientering om status og tiltak 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

17/13 BDO rapport om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i BDOs rapport av 7. desember 2016 

vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder:  

- Forebygge brudd på anskaffelsesreglene 

- Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester 

- Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser 

- Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp 

- Sikre kvalitet i kontraktsdokumenter ved kjøp av helsetjenester 

- Gjennomføre leverandørkontroll 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en skriftlig plan for helse- og omsorgsutvalget og 
formannskapet om gjennomføring av tiltak, samt jevnlig rapportere skriftlig til både helse- og 
omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette arbeidet. 
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2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at kommunen får på plass nye avtaler i tråd 
med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og 
ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 

4. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. 
Kontrollen gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig 
frem for kommunestyret. 

5. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å innhente ekstern juridisk vurdering av om vilkårene 
for innsyn i e-postkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO rapporten, er 
tilstede. Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret med en sak der en redegjør for 
økonomi og mandat for en eventuell gjennomgang av e-poster. 

6. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. 
Det kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal 
holdes fortløpende orientert. 

7. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre kommunikasjonen, 
samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad 
kommune. Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det 
pågående lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget 
av tillit, trygghet og kreativitet. 

8. Kommunestyret ber om at det settes opp en fast post på hvert kommunestyremøte i 2017 hvor 
rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor.  

9. Kommunestyret ber i løpet av 2017 om en sak hvor måten kommunen har organisert 
sin internkontroll med egen virksomhet blir belyst.  

 
 

17/14 Gebyrsatser for plan/bygg, småbåtplasser og gjestehavn 2017 

VEDTAK: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens justeringer av gebyrsatser i plan- og byggesaker og priser i 

småbåthavnene og gjestehavn. 

 

17/15 Eiendomsskatt fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b - skatteåret 

2017 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens §7: 

1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter 
eiendomsskattelovens § 7 a 

2. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter 
eiendomsskattelovens § 7 b 

Grimstad kommunestyre vedtar å ta ut Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1351 - 671 kirke, kapell - Grimstad Ev. 

misjonsmenighet Storgaten 71, 4877 Grimstad i fra fritaksliste eiendomsskatteloven etter paragraf 7 A. 

 

17/16 Kirkens Bymisjon - orientering om bruk av midler 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til etterretning. 

 

17/17 Bioddgaten 2 - 4. Endring av detaljreguleringsplan - prinsippavklaring.  

VEDTAK: 
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Grimstad kommunestyre er positiv til at det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 kan startes 

opp en ny detaljreguleringsprosess for Bioddgaten. Hensikten er å kunne endre følgende forhold: 

a. Øke byggehøyden opp til maxhøyde i samsvar med områdereguleringen. 
b. Vurdere innpassing av badestrand i området der den gamle «Fiskepiren» lå. 

 

17/18 Forslag til detaljregulering for Grooseveien 290. 2.gangs behandling og 

sluttbehandling. 

VEDTAK: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar kommunestyret detaljregulering for 

Grooseveien 290, sist rev. 31.10.2016, med tilhørende bestemmelser, sist revidert 27.10.2016. 

Vedtaket fattes på følgende vilkår: Plankartet påføres kotehøyder på terreng. 

 

17/19 Budsjettrutiner og evaluering av støttetjenester i Helse og omsorg 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.02.17 

17/20 Forskyving av utvalgsmøtene i august 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar å flytte utvalgsmøtene i august 2017 fra uke 33 til uke 34. Kommunestyrets 

møtedato 28. august opprettholdes. 

17/21 Etablering av innvandrerråd i Grimstad 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret vedtar at det opprettes et innvandrerråd i Grimstad på linje med eldrerådet og 

rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for innvandrerrådet datert 3. februar 2017. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre nominasjonsprosess og valgmøte for 

representanter til innvandrerrådet snarest mulig og komme tilbake til kommunestyret med en 
ny sak senest i kommunestyrets møte 22. mai 2017 

 

I mandat: Rådet skal behandle relevante saker som gjelder levekår for innvandrere i Grimstad 

kommune.  

Rådets sammensetning: Innvandrerrådet skal bestå av sju representanter hvorav fem representanter 

med innvandrerbakgrunn og to folkevalgte representanter som er medlem av kommunestyret. Det 

opprettes to varalister i rekke (ikke personlige); en for folkevalgte (2 stk) og en for representanter med 

innvandrerbakgrunn (5 stk). Politikere kan ikke ta rollen som leder og nestleder. 

17/22 Raet Nasjonalpark - Oppnevning av kommunens representant til 

nasjonalparkstyret med varamedlem. Strategi for videre arbeid 

VEDTAK: 
1. Grimstad kommunestyre oppnevner Kjetil Glimsdal som kommunens representant i det nye 

nasjonalparkstyret for Raet Nasjonalpark. Som vararepresentant oppnevnes Marit Grefstad. 
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2. Kommunestyret godkjenner at de representanter for grunneierne med vararepresentanter som 
utpekes gjennom en prosess i regi av Arendal kommune, også er utpekt av Grimstad 
kommune. 

3. Kommunestyret slutter seg til de hovedgrep for videre arbeid med etablering av Raet 
nasjonalpark slik det er skissert i forslaget til strateginotat datert 06.01.2016. Dette innebærer 
at Dømmesmoen velges som lokalitet for etablering av et velkomstsenter i Grimstad med en 
liten avdeling i turistkontoret i det nye biblioteket. 

4. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der behovet for, organisering og 
finansiering av en eventuell nasjonalparkkoordinator-stilling vurderes nærmere.   
 

 

17/23 Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til regjeringens forslag om oppheving av 
vannscooterforskriften: 
1) Grimstad kommunestyre fraråder at den sentrale vannscooterforskriften oppheves. 

Kommunestyret mener at vannscootere har et fartsnivå og manøvreringsmulighet som går 
langt ut over det som er tilfellet for de fleste andre motorfartøyer som brukes på sjøen. 
Begrensninger som ligger i den sentrale forskriften om bruk av vannscooter og krav om 
avstand til og i verneområder ivaretar et reelt behov for å regulere vannscooterbruken. Dette 
behovet opprettholdes best i en sentral forskrift som er likelydende over hele landet. 

2) Alternativt kan det vurderes om den sentrale forskriften kan endres slik at deler av den 
langstrakte kysten unntas ifra forskriften. 

3) Hvis forskriften likevel oppheves bør det vurderes å gjøre endringer i annet lovverk som gjør 
kommunene i stand til å selv ivareta de sikkerhetssoner som ligger i nåværende sentrale 
vannscooterforskrift. 

4) Grimstad kommunestyre oppfordrer politiet til å prioritere arbeid med ferdsel til sjøs for å hindre 
ulovlig kjøring som er til skade for naturmiljøet og for de som utøver friluftsliv i skjærgården og 
langs kysten 

 

17/24 Agder Renovasjon IKS - Haavind rapporten  

VEDTAK: 
Kommunestyrets vedtak fra 2013 sak 108/13 sammen med en overordnet vurdering av arbeidet med 

kommunens eierskap følges opp så snart som mulig etter at rapport fra revisjonen om selskapskontroll 

angående kommunens overordnede eierskap og eierstyring foreligger og senest innen utgangen av 

2017. 

 Når det spesifikt gjelder Agder Renovasjon IKS gjøres følgende endringer: 

Punkt fire endres til: Kommunestyret ber rådmannen å utarbeide rutiner for å gå i gjennom 
representantskaps og styrevedtak, samt rutiner for politisk behandling i forkant av viktige prinsipielle 
saker som skal opp i representantskap og styremøter. 

Nytt punkt fem: Kommunestyret ber Grimstad kommunes medlemmer i representantskapet om å ta 
opp punkt 1-3 i vedtaket på første ordinære representantskapsmøte, og at Grimstad kommune sender 
over vedtakene til representantskapets leder så snart som mulig. 

17/25 Kommunale utendørs idrettsanlegg for fotball og friidrett - forslag til 

prinsipper for nye leiesatser/sammenliknet med utlei av haller. 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre vedtar å videreføre dagens leiesatser for utendørs idrettsanlegg. Prisene 

justeres for generell prisstigning. Justerte leiesatser gjøres gjeldende fra 01.01.2017. 
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For bedre å kunne forstå totalbildet knyttet til prinsippene og satsene som er foreslått ber 

kommunestyret rådmannen om å få et eget budsjett knyttet til denne oversikten innen utgangen av 

september 2017 for bedre å kunne evaluere satser og driftsformer for 2018. Budsjettet og oversikten 

bør være total og skal bl.a. inneholde: 

1 Vedlikehold (herunder bl.a. forventet levetid på eksisterende baner/utstyr) 
2 Driftskostnader (herunder bl.a. undervarme, lysanlegg)  
3 Personalkost (herunder andel av periodisk vedlikehold så som snømåking) 
4 Finans kostnader (lån og rentekostnader knyttet opp mot eksisterende anlegg og planlagte 

investeringer for 2017 - 2018) 
5 Tilskudd fordeling 
6 Leiepriser 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en utredning om hva konsekvensene av gratis/redusert 
hall og baneleie for barn og unge opp til 16 år vil være, også når det gjelder private haller/baner og 
kommunale haller som kommunen leier bort til andre. 
 
Det bes også vurdert et alternativ der leien for barn og unge kompenseres gjennom økt 
aktivitetstilskudd til idrettslagene og andre brukere av idrettshallene. Det bes gitt en sammenlikning 
med nivået på aktivitetstilskuddene i andre kommuner. 
 

17/26 Vurdering av drift av idrettshaller 

VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmann legge frem en ny sak der organisatoriske og økonomiske konsekvenser 

og HMS-forhold av følgende modell belyses:  

Kommunen eier hallene, klubber/selskap forestår drift, drift av hallene settes ut på anbud. (Fevik, Vik – 

og Holvika hallen). Kommunen eier hallene, klubber/selskap forestår drift, drift av hallene settes ut på 

anbud. Det er etablert en modell for privat drift av idrettshall, hvor kommunen eier og klubber/ foretak 

drifter. Erfaringer kan hentes inn fra Vikhallen. Det vil være naturlig at disse erfaringene blir videreført 

hvis klubbene eller foretak skal drifte. Nøyaktig hva dette innebærer vil variere for hvilken hall det 

gjelder. Hovedtrekk i erfaringene tilsier at klubber/ foretak forestår avtalt daglig drift mens kommunen 

forestår større investeringer ut over daglig drift, eksempelvis nytt tak og gulv. Dette må i så fall avtales 

nærmere.  

Kommunestyret forutsetter at ved en privat drift av hallene, så har skolene fortrinnsrett til bruk av 

hallene i skoletiden og at treningstider på hverdager mellom kl. 16:00 og 22:30 tildeles av Idrettsrådet. 

Mulighet for leie av hallene utover dette skal være den samme som den er for Vikhallen i dag. 

17/27 Salg av kommunal eiendom - Storgaten 50 

VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen iverksette prosess med å selge eiendommen Storgaten 50 som åpent 

salg. 

17/28 Forstudie - etablering av Hamsun-museum i Grimstad 

VEDTAK: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forstudien til en mulig etablering av et Hamsun-

museum i Grimstad. Forstudien legges frem for politisk behandling i august.  

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forstudien til en mulig etablering av et Hamsun-

museum i Grimstad. Når det gjelder finansiering av et eventuelt museum må man drøfte både 

kostnader ved etablering og drift. Forstudien legges frem for politisk behandling i august. 

Tillegg i mandat: Undersøke muligheten for å kunne hente nasjonale midler 
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17/29 Bruk av trafikksikkerhetsmidler 

VEDTAK: 

De avsatte midler som ble avsatt til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av regnskapet for 2015, brukes til følgende trafikksikkerhetstiltak i prioritert 
rekkefølge:  
 
1 Landvik skole 
2 Østerhusmonen 
3 Holvika byggefelt 

 
Det søkes fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler til tiltakene. Hvor mange av 
prosjektene som kan gjennomføres, avhenger av hvor mye trafikksikkerhetsmidler 
kommunen får tildelt fra fylkeskommunen.  
 

17/30 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH 

VEDTAK: 
Med bakgrunn i referatsak 29/16, i Grimstad kommunestyre den 5. september 2016 vedr. «Prinsipper 

for videreføring av samarbeid om KØH Østre Agder etter 2017», samt vedtak fra styret i Østre Agder 

sak 75/16, av 11. november 2016, slutter Grimstad kommune seg til videre interkommunal 

samarbeidsavtale vedrørende kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, KØH, for 2017.   

 

Kommunestyret i Grimstad anmoder vertskommunene, Arendal og Grimstad om å utrede endelig 

organisering, innhold og finansiering på nytt i løpet av 2017, og at saken så igjen kommer til politisk 

behandling i samarbeidskommunene. Utredningen må spesielt se på muligheten for felles lokalisering 

og drift av KØH, interkommunal legevakt, ambulante tjenester og telemedisinske tjenester mv.  

Kommunestyret ber rådmannen også i denne forbindelse om å evaluere dagens ordning og vurdere 

fremtidig løsning for KØH i Grimstad kommune». 

17/31 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter; 

-Brann- og feiertjenesten, 12 % økt egenfinansiering av stilling som velfredsteknolog. 

Økning finansieres ved budsjettjustering i egen enhet. 

-Barneverntjenesten, 100 % stilling som miljøterapeut. Stillingen finansieres ved 

budsjettjustering i egen enhet. 

-Boveiledertjenesten, 2 x 47 % stilling brukerstyrt personlig assistent. Stillingene finansieres midlertidig 

på vakante midler/ekstra innleie i helse- og omsorgssektoren. Endelig finansiering legges frem ifm. 1. 

tertialrapport 2017. 

17/32 Opprettelse av ny stilling som saksbehandler byggesak 

VEDTAK: 
1 Kommunestyret vedtar at det opprettes en ny 100 % fast stilling innen enhet for byggesak.  
2 Stillingen skal finansieres av gebyrinntekter i henhold til selvkostprinsippet.  
3 I 2017 skal stillingen finansieres med gebyrinntekter med nåværende gebyrsatser og eventuelt 

bruk av byggesaksfond. 
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4 I budsjettarbeidet for 2018 skal det vurderes om gebyrsatsene må økes for å finansiere 
stillingen. 

 

17/33 Mandat til å planlegge offentlig toalett i Byhaven 

VEDTAK: 
1 Kommunestyret gir rådmannen mandat til å sette i gang planleggingen av et offentlig toalett i 

kombinert bygg med pumpestasjon og teknisk rom med integrerte solfangere i byggets tak 
og/eller fasade. Planlegging innbefatter prosjektering av bygg.  

2 Planleggingsarbeidet skal skje innenfor en ramme på inntil kr 400.000,-. Arbeidet finansieres av 
ubundet investeringsfond. 

3 Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en ny sak vedrørende kostnader, 
finansiering og eventuell utbygging av et slikt bygg. 

 

17/34 Prosjektplan Torg- og gatebruksplan Grimstad sentrum 

VEDTAK: 
Kommunestyret slutter seg til Prosjektplan for Torg- og gatebruksplan, datert 20.01.17, med følgende 

presisering: Høringsfristen settes til 4 uker slik at planen kan sluttbehandles av kommunestyret 30. 

oktober. 

Nye prikkpunkt under i mål i prosjektplanen: 

- Vurdere av- og påstigningsplasser for turistbusser 
- Vurdere etablering av busstopp på nordsiden av Østerbukt  

 

17/35 Tiltak mot barnefattigdom - Valg av representanter til politisk 

referansegruppe 

VEDTAK: 

Politisk referansegruppe for arbeidet med tiltak mot barnefattigdom: 

 Som helse- og omsorgsutvalgets representant velges Mari Ann Fivelstad Raen (KrF), vara 
Ørnulf Stensvand (H) 

 Som oppvekst- og undervisningsutvalgets representant velges Line Ostad (H), vara Lene 
Langemyr (Frp) 

 Som kultur- og miljøutvalgets representant velges Rafik Ben Lajili (Ap), vara Siri Hoff (SV) 

 Som formannskapets representant velges Arnt Gunnar Tønnessen (V), vara Bjørg Engeset 
Eide (KrF) 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.17 

17/36 Rammeplan for kulturskolen 

VEDTAK: 
Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», legges til grunn for drift og utvikling av 

Grimstad kulturskole. 

17/37 Amazon Grimstad FK - forslag til samarbeidsavtale 2017 

VEDTAK: 
Grimstad kommune inngår ny samarbeidsavtale med Amazon Grimstad FK for 2017. Tilskuddet 

videreføres med 75 000 kroner og dekkes innen kulturtjenestens budsjett. 

Intensjonen er at avtalen videreføres utover 2017.  
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Avtalens form og innhold vurderes. 
 

Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en oversikt over totale tilskudd og utgifter til idretts- og 

kulturlivet i Grimstad. Oppstillingen skal ha som formål å gi en oversikt over totalbildet for kommunens 

bidrag i denne sektoren slik at det kan danne bakgrunn for vurderinger som drift av haller- og 

idrettsanlegg, søknader om støtte og inngåelse av driftsavtaler av kommunale anlegg. I denne 

forbindelse foretas også en gjennomgang av de avtaler som foreligger med aktuelle lag og foreninger 

(og som er oppe til revidering 01.01.2018), slik at dette kan ses på i en helhetlig sammenheng. 

Dette bes presentert i egen sak innen utgangen av september sammen med forberedelse til sak og 

evaluering av satser og driftsform av utendørs idrettsanlegg for fotball og friidrett - forslag til prinsipper 

for nye leiesatser/sammenliknet med utleie av haller jf vedtak i sak 17/25. 

Det vises også til vedtak i forespørsel vedr Amazon den 27.02.2017 om oversikt om fordeling og støtte 

til lag og foreninger. 

17/38 Sluttrapport prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 

VEDTAK: 
1 Kommunestyret tar sluttrapporten «Miljøfyrtårnsertifiseringen av Grimstad kommune» til 

orientering. 
2 Kommunestyret ser positivt på at alle kommunens enheter er sertifisert etter 

miljøfyrtårnordningen. Dette danner grunnlag for videre godt miljøarbeid i alle kommunens 
enheter. 

3 Medlemskapet i Stiftelsen Miljøfyrtårn videreføres. 
4 Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak for kommunestyret innen august 2017 

om hvordan miljøfyrtårnarbeidet skal ivaretas framover. 
 

17/39 Refusjon for kommunens økte kostnader ved graving i kommunal vei. 

VEDTAK: 

Saken ble trukket. 

17/40 Byhaven. Mandat til utbygging og finansiering. 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar å bygge Byhaven, herunder området rundt Sorenskrivergården, ny brygge og 

undervarme, i henhold til detaljplan datert 10.02.2017. 

Kommunestyret vedtar en ny kostnadsramme for Byhaven på 31,2 mill kr eks mva, det vil si 39 mill kr 

inkl mva. 

I «Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020» er det vedtatt 18 mill kr eks mva, det vil si 22,5 mill 

kr inkl mva.  

Økningen på 13,2 mill kr eks mva, det vil si 16,5 mill kr inkl mva, i forhold til vedtatt «Budsjett 2017 og 

Handlingsprogram 2017-2020» finansieres slik:   

 0,1 mill fra Havnekapital 

 13,1 mill fra ubundet investeringsfond (salgsinntekter fra havneområdene) 

 3,3 mill kr i mva kompensasjon  

 

Rådmannen bes forberede workshop så snart som mulig i kommuneplanutvalget og kultur- og 
miljøutvalget om planer for fremtidig bruk av Sorenskrivergården, slik at politikerne gis mulighet til å 
komme med innspill til videre bearbeidelse. 
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17/41 Rapport om bruk av ekstra tilskudd til kommunalt vedlikehold i 2016 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

17/42 Vedlikeholdstilskudd 2017. Prioritering av tiltak. 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar at engangstilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2017 til vedlikehold og 

rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg benyttes til følgende prosjekter: 

 

 Tiltak  Kr 

1 Rene soner, montere rene soner i innganger. Skoler og barnehager prioriteres       400 000,- 

2 Fjære barneskole Gymsal: dele av til klasserom og skifte gamle vinduer       400 000,- 

3 Fasade Holvikahallen: kle igjen glassfasade, lage skråtak over ute lager. 
      

500 000,- 

4 Arnevikveien:  grøfting, forsterking av bæreevne, stikkrenner og asfaltering   1 800 00,- 

5 Bergetun: skifte ut himling i korridorer, ytterdører og bytte belysing til LED      200 000,- 

6 Kvalifiseringstjenesten: skifte ut himling i kantinedel og bytte belysning til LED      200 000,- 

7 Frivolltun demensavdelinger: etablere oppbrett på belegg i rom og korridorer  250 000,- 

8 Frivolltun: bygge ny søppel bod til bygget         200 000,- 

9 Fjære kirke: renovere ca. halvparten av kirkebenkene.      1 250 000,- 

 SUM 5 200 000,- 

 

Oversendelsesvedtak: 

Kommunestyret ønsker en sak på kommunale veier. En prioritert oversikt med liste over kommunale 

veier som trenger vedlikehold. Bla utpeker Inntjoreveien og Killegårdsveien seg som veier i svært 

dårlig tilstand og må utbedres inne kort tid. 

17/43 Samarbeidsordningen innen brann- og redningsarbeidet på Agder 

VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre vedtar å delta i en utredning om ulike samarbeidsordninger innenfor brann- 

og redningsarbeidet på Agder. 

17/44 Opprettelse av ny stilling som arealplanlegger 

VEDTAK: 
1 Kommunestyret vedtar at det opprettes en ny 100% fast stilling innen enhet for plan-, miljø og 

landbruk.  
2 Stillingen finansieres innenfor enhetens rammer i 2017. 
3 I budsjettet fra og med 2018 legges finansiering av stillingen inn og frem til ny vurdering av 

behov for økt kapasitet. 
4 Stillingen skal bidra til en midlertidig kapasitetsøkning i form av økt bemanning fram til naturlig 

avgang om et til to år. Framtidig behov og eventuell permanent kapasitetsøkning må vurderes i 
forbindelse med budsjett og handlingsprogram. 

 

17/45 Heldøgnsbemanning i sosialtjenesten 

VEDTAK: 
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1 Sosialtjenesten omdisponerer midler i eget budsjett til dekning av heldøgns bemanning til 
særlig ressurskrevende bruker, tilsvarende 7 årsverk. 

2 Sosialtjenesten omdisponerer midler i eget budsjett til dekning av en stilling til Charlottenlund 
ettervernsbolig. 

 

17/46 Gransking av eposter i innkjøpssaken - Grimstad kommune 

VEDTAK: 
Det skal innhentes to juridiske vurderinger, hvorav den ene skal vurdere vilkårene for innsyn i 
epostene til samme personer som Kluge sin vurdering har tatt for seg. Den andre juridiske vurderingen 
skal belyse vilkårene for innsyn i epostene til flere nøkkelpersoner enn det BDO har foreslått.  
Kontrollutvalget får i oppdrag å innhente nye juridiske vurderinger og vil komme med en ny anbefaling 

til kommunestyret. 

17/47 Overdragelse av gymsal på Landvik - Imås IL 

VEDTAK: 
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å inngå avtale om overdragelse av kommunens gymsal på 

Landvik til Idrettslaget Imås hvor nedenstående betingelser fremkommer. 
 

KOMMUNESTYRETS MØTE 02.05.17 

17/48 Invitasjon fra Åmli kommune om aksjekjøp for etablering av felles 

regionalt tomteselskap til biodrivstoffabrikk i Åmli 

VEDTAK:  
1 Grimstad kommune blir med i etableringen av et regionalt tomteutviklingsselskap, Jordøya 

Tomteutvikling AS, for etablering av biodrivstoffabrikk på Jordøya. 
2 Grimstad kommune går inn med et kontant aksjeinnskudd på kr. 596 000 i selskapet. 
3 Grimstad kommune forutsetter at Jordøya Tomteutvikling AS innhenter tilstrekkelig finansiering 

til erverv og opparbeidelse av næringsareal til biodrivstoffabrikk på Jordøya i Åmli. 
4 Aksjeinnskuddet belastes mindreforbruk 2016. Finansiering behandles i årsoppgjøret. 
5 Til å møte på stiftelsesmøtet for Jordøya Tomteutvikling AS velges ordfører Kjetil Glimsdal 

(KrF). 
6 Det overlates til valgkomiteen å foreslå en kandidat til styret/varamedlem til styret i Jordøya 

Tomteutvikling. 
 

17/49 Omre Industripark - salg av råtomter 

VEDTAK: 
 
1 Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til å gå i forhandlinger om å 

selge 100 daa i Omre Industripark til Skarpnes Eiendom AS. Det forutsettes at avtalen 

aksepteres uten et maksimumsbeløp for andel av infrastrukturkostnader og uten forpliktelse til 

å opparbeide slik infrastruktur. Det må foretas en nærmere juridisk avklaring i forhold til endelig 

avtaleinngåelse. 

Avtalen legges frem for formannskapet for endelig godkjennelse. 
2 Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til å gå i forhandlinger om å 

selge et areal på inntil 50 daa i Omre Industripark til Nordic Asfalt AS med utgangspunkt i 

fremsatt tilbud datert 29.03.17. 

Avtalen legges frem for formannskapet for endelig godkjennelse. 
3 Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til gå i gang med en 

omregulering av eksisterende reguleringsplan for Omre og samtidig åpne for en 
områderegulering av hele arealet som er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan. 
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4 Der settes opp en avtale med de 2 nevnte aktørene som tidsbegrenser (f.eks 5 til 10 år fra 
inngått avtale) masseuthenting og planering/klargjøring av industritomter opparbeidet på kjøpte 
område. Skulle dette kravet ikke oppfylles har kommunen rett til tilbakekjøp av tomt, deler av 
tomt som ikke er opparbeidet. Punktet har 2 hovedhensikter: 

a. Sikre fremdrift 
b. Sikre tilrettelegging for attraktive tomter i hele Omre Industripark 

 
 

17/50 Utvikling av Gundersholmen 

VEDTAK: 
 
1 Kommunestyret er positive til at det settes i gang en utviklingsprosess for Gundersholmen. 
2 Som et grunnlag for en eventuell påfølgende salgsprosess skal det utarbeides premisser for 

konsept for utvikling av Gundersholmen. 
3 Forslag til premisser for konseptet skal legges fram for kommuneplanutvalget og 

kommunestyret for godkjenning. 
4 Kommuneplanutvalget skal holdes løpende orientert om prosessen. 
5 GEU gis mandat til å jobbe videre med dette. 
6 Arbeidet skal skje i tett samarbeid mellom GEU og rådmannen. 
7 Før en eventuell salgsprosess settes i gang skal det godkjennes av kommunestyret. 
8 Det forutsettes at det legges til rette for et bredt folkelig.engasjement i prosessen. For 

eksempel i form av folkemøte. 
 

17/51 Salg av kommunalt areal fra park ved "Fagskolen" 

VEDTAK: 

Kommunestyret selger ikke kommunalt areal som er en del av offentlig regulert friområde/parkområde 

ved «Fagskolen». 

17/52 Kommunalt vedlikehold av private veier 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre vedtar at det opprettes en ordning der vel- og veiforeninger eller 
private veieiere kan søke om at veier blir overtatt til kommunalt vedlikehold. 
 

2. a) Kriteriene for kommunal overtakelse av vedlikehold av private veier er at vei-eier      først 
må opparbeide veien til kommunal standard i henhold til kommunens veinormal. 
  

b) Private veieiere/velforeninger/veilag kan sende begrunnet, skriftlig søknad om 

 kommunal overtakelse av snøbrøyting med følgende kriterier: 

 

1. Veien kan ikke ligge i områder hvor det er inngått utbyggingsavtaler der veiene 

    ikke er overtatt av kommunen. 

2. Veien skal minimum ha fire boliger eller 10 boenheter og lengde mer enn 150 

    meter. Ordningen gjelder ikke for veier til fritidseiendommer. 

3. Det inngår ikke strøing eller feiing i ordningen. 
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4. Det må avklares og gis rettigheter til tilfredsstillende snuplass for 

    brøytebiler/maskiner. 

5. Det må avklares og gis rettigheter til områder i tilknytning til veien for 

    snøtømming/opplag av snø. 

6. Veien må ha en bredde og standard som muliggjør brøyting med de samme 

    maskinene som brukes til brøyting av de nærliggende kommunale veiene. 

7. Det brøytes ikke inn i private oppkjørsler eller i stikkveier til private oppkjørsler. 

8. Kommunen er uten ansvar for skader som måtte bli påført vei, gjerder, 

busker/trær, asfalt, osv. Det må gis rettigheter langs kjørebanen med tilstrekkelig 

sideareal for snøbrøyting. 

9. Private veieiere/velforeninger/veilag må selv besørge brøytestikker. 

 

Søknadsfrist etter dette punktet er 1. juli og har da gyldighet fra 1. juli påfølgende år så 

fremt ovennevnte kriterier er oppfylt.  Søknadene skal behandles av Teknisk utvalg. 

 

3. Grimstad kommunestyre ber Rådmannen vurdere økonomiske midler til dette i budsjett 2018. 
 

4. Ordningen iverksettes i forbindelse med budsjettbehandling 2018 / handlingsprogram 2018 – 
2021. 

 

17/53 Offentlig ettersyn av planprogram for revisjon av kommuneplanens 

arealdel for Arendal kommune 

 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir sin tilslutning til forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens 
arealdel i Arendal kommune. Planprosessen legger opp til å følge opp «ATP-tankegangen». 
Grimstad kommune anbefaler at grønnstruktur og interkommunale idrettsanlegg i 
grenseområdene mellom Arendal og Grimstad omtales i rulleringen av Arendal kommune sin 
arealdel til kommuneplanen. Urskog og historiske kulturminner skal også omtales.  
 

17/54 Skjeviga Nord - hovedadkomst - prinsippavklaring 

VEDTAK: 

Kommunestyret mener at Alternativ 1 er det klart foretrukne alternativet for å etablere adkomstvei til 

utbyggingsområdene i «Skjevika Nord».  

Kommunestyret vil derfor anbefale tiltakshaverne for reguleringen av Skjevika Nord å fortsette 

reguleringsarbeidet med å legge Alternativ 1 til grunn for videre planlegging.  
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Samtidig ønsker kommunestyret at ulike adkomstalternativ utredes som en del av planbeskrivelsen 

som skal følge med planforslaget til ny 1. gangs behandling.  

Kommunestyret støtter rådmannens vurderinger i saken av momenter som legges til grunn for 

vurdering av eventuell ekspropriasjon. 

17/55 Hovedplan for sykkel, forslag om utsettelse 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre viser til PS 16/147 Kommunal planstrategi.  
2. Grimstad kommunestyre vedtar at revisjon av hovedplan for sykkel utsettes.  
3. Hovedplan for sykkel fra 2011, Mulighetsstudie for sykkel i Grimstad sentrum og 

Sykkelbyavtalen med årlig prosjektplan skal være styringsverktøy for arbeidet med 
sykkelsatsing i Grimstad.   

4. Grimstad kommunestyre ber rådmannen avklare om Statens Vegvesen kan ta ansvaret for å 
utarbeide ny hovedplan for sykkel i samarbeid med Grimstad kommune og Aust Agder 
Fylkeskommune når de pågående planprosessene (torg- og gatebruksplan, reguleringsplan 
FV 420 gjennom sentrum, eventuell bypakke) i Grimstad sentrum er sluttført. 

 

17/56 Omdisponering av investeringsmidler til kloakkpumpeledning på 

Biesletta 

VEDTAK: 

Kr. 1 mill. fra investeringsprosjektet Bie sanering av kloakkpumpeledning (prosjektnr. 6801703), 

overføres til ny overvannsledning fra Biesletta til Kjellvika. 

17/57 Prognose barnehagebehov og kommunale barnehageplasser i sentrum 

VEDTAK: 

1 Driften av Storgata barnehage videreføres i dagens lokaler og barnehagen utvides med ca. 30 
plasser. 

2 Rådmannen bes legge fram kostnadsoverslag, fremdriftsplan og forslag til finansiering i 
forbindelse med budsjettet for 2018 

3 Driften av Grimstad barnehage legges ned og driften overføres til den nye barnehagen på 
fagskoletomta når den står ferdig. 

4 Det tilstrebes på sikt å oppnå en andel på 30 % kommunale barnehageplasser. 
 

17/58 Finansering av ny sentrumsbarnehage  

VEDTAK: 

 

1 Kommunestyret vedtar å bygge ny sentrumsbarnehage på fagskoletomta, herunder riving og 
tilpassing til eksisterende bygg på Fagskolen.   

2 Kommunestyre vedtar ny kostnadsramme for ny sentrumsbarnehage på kr. 36,5 mill kr, 
inkludert mva 

3 I «Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020» er det vedtatt 25,0 mill kr inkl mva. 
 

4 Kostnadsøkningen er på kr. 11,5 millioner i forhold til vedtatt «Budsjett 2017 og 
Handlingsprogram 2017-2020» 
 

5 Dette finansieres slik:  
- Låneopptak økes med kr. 13,2 mill kr 
- MVA-kompensasjon økes med kr 2,3 mill kr 
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- Reduserte salgsinntekter med kr 4,0 mill kr 
 

 

17/59 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter; 

 Veiledning- og utviklingstjenesten, 40 % midlertidig stilling over 2 år (prosjektstilling) stillingen 
finansieres ved eksterne prosjektmidler. 

 Helsetjenesten, 50 % stilling som barnefysioterapeut. Stillingen finansieres ved økte midler fra 
statsbudsjett.   

 

17/60 Orienteringssak - Fordeling av tilskudd til lag og foreninger 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 22.05.17 

17/61 Årsmelding 2016 

VEDTAK: 

Årsmelding 2016 vedtas. 

 

 

 

 

17/62 Årsregnskap 2016 

VEDTAK: 

A) Kommunestyret vedtar regnskap 2016 for Grimstad kommune. 
B)  

Disposisjon av mindreforbruket i 2016 

 
Tiltak, formål Beløp 

 
(I tusen kroner) 

Satt av til fond for eventuelt kjøp av kommunal eiendom ved Fevik Arbeidskirke 6000 

(Boliger som inntil 

videre kan brukes) 

Satt av til fond for trafikksikkerhetstiltak 2000 
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Satt av til fond for I4Helse satsing (Prosjektstilling e-helsekoordinator, 2 - 3 år) 2000 

 

Satt av til fond for bygging av frittstående gymsal, Eide skole 6000 

(Samarbeid med 

Eidekameratene) 

Satt av til fond for evt. regionalt næringsanlegg i Åmli (Biozin) 590 

 
Opprustning av kommunale lekeplasser i boligområdene (til disp. for 

velforeningene) 300 

 
Opprustning av turstier 300 

 
Sykkelparkering, Rådhuset 200 

 
Merking og kart, snarveier i sentrum og Hamsuns ruslespor 50 

 
Registrering, konservering og oppheng av kommunens kunstsamling 150 

 
Satt av til utbedring av ventilasjon, 2.etg Berge Gård. 1000 

 
Satt av til fond, utbedre Sorenskrivergården 1000 

 
Midler til organisasjonsmessige endringer og tiltak for bedret samarbeidskultur 1000 

 
Hesteløype, Rosholt (tillegg til de 400.000 satt av i 2016) 200 

 
Satt av til fond,næringspolitiske tiltak, Formannskapets disp. 1000 

 
Pkt B2 i rådmannens forslag til vedtak (nedjustert refusjonskrav) 1767 

 
Pkt B3 i rådmannens forslag til vedtak (torg- og gatebruksplan) 400 

 
Pkt B4 i rådmannens forslag til vedtak (Grimstad Min By) 100 

 
Til sammen tiltak, formål 24057 

 

 
Regnskapsmessig mindreforbruk 49327 

   
Bundet til div tiltak, formål (bundet fond) 24057 

   

 
Rest, satt av til disposisjonsfond 

 

25270 

   
 

C. Investeringsregnskap 

Investeringsregnskap 2016 for Grimstad kommune godkjennes med et udisponert resultat på 

5 208 012 kroner. Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond.  

Følgende disponeringer gjøres: 

1. 5 000 000 kroner til brannsikring av Berge Gård  
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17/63 Årsmelding og årsregnskap 2016 for Grimstad Kulturhus KF 

VEDTAK: 

Årsregnskapet/driftsregnskapet 2016 for Grimstad kulturhus KF godkjennes med et samlet 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 303 110 kroner som avsettes til Grimstad Kulturhus 

KF sitt disposisjonsfond.  

Årsmelding 2016 for Grimstad kulturhus KF godkjennes. 

 

17/64 Årsmelding og årsregnskap 2016 for Grimstad bolig- og tomteutvikling 

KF 

VEDTAK: 

Regnskap 2016 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes med et samlet 

regnskapsmessig merforbruk på 430 000 kroner. Merforbruket inndekkes av Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF sitt driftsbudsjett i 2017. 

Årsmelding 2016 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes. 

 

17/65 Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) årsrapport for verne- og miljøarbeid i 

Grimstad kommune 2016 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets rapport for verne- og miljøarbeidet i Grimstad kommune 

2016 til orientering. 

 

17/66 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold - ekstra tilskudd 2017 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at ekstra tilførte midler i revidert nasjonalbudsjett 2017 til vedlikehold og 

rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg benyttes til følgende prosjekter: 

 

- Utskiftning av gulv i Fevikhallen 

- Renovering av garderobene i Holvikahallen 

- Renovering av gymsal og garderober på Frivoll skole 

- Renovering av gymsal og garderober på Grimstad ungdomsskole 

- Reasfaltering veier 

 

17/67 Avløpsrenseanlegg - Nybygging eller ombygging 

VEDTAK: 

Saken var sendt tilbake til rådmannen, og ble ikke behandlet i møtet. 
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17/68 Finansiering av offentlig toalett i Byhaven 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å bygge et offentlig toalett i kombinert bygg med pumpestasjon og teknisk rom 

med integrerte solfangere i fasade til en kostnad på inntil kr. 950 000,- eks.  MVA. Kostnadene 

finansieres fra fondsmidler fra eiendomssalg i de sjønære områdene, det vil si ubundet 

investeringsfond.  

 

17/69 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Følgende årsverk opprettes:  

Storgata barnehage, fagarbeider 75 % stilling i perioden frem til 30.06.18.  

Stillingen finansieres av midler avsatt til ekstra bemanning i barnehage.  

 

17/70 Forlengelse av Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 

VEDTAK: 

Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 2013-2016 forlenges til 2018. 

 

 

 

17/71 Søknad om at Grimstad sentrum defineres som turiststed 

VEDTAK: 

Grimstad kommune søker fylkesmannen om å godkjenne Grimstad sentrum som typisk turiststed i 

perioden 15/6 – 31/8.  

 

17/72 Valg av medlemmer og varamedlemmer til innvandrerrådet 

VEDTAK: 

Følgende fem kandidater med innvandrerbakgrunn velges som medlemmer til innvandrerrådet: 
Ahmad Noor, Ziad Abu-Sneimeh, Natasha Khan, Ebenge Emilie Regenbogen og Aziza Aboujad 
Følgende to medlemmer av kommunestyret velges som medlemmer til innvandrerrådet: Line Ostad 
(H) og Stein Gjulem (KrF) 
Følgende kandidater med innvandrerbakgrunn velges som varamedlemmer til innvandrerrådet (i 
rekkefølge): Sonia Diakite, Peter Josef Lukas og Elena Chernova 
Følgende to medlemmer av kommunestyret velges som varamedlemmer til innvandrerrådet (i 
rekkefølge): Håvard Røiseland (Ap) og Gudveig Tønnesøl Dalaker (Sp) 
Som leder av innvandrerrådet velges: Ahmad Noor 
Som nestleder av innvandrerrådet velges: Ebenge Emilie Regenbogen 
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Innvandrerrådet velges for resten av inneværende kommunestyreperiode. 
 

17/73 Endringer av reguleringsplan for Morholtlien - prinsippavklaring 

VEDTAK: 

Saken var trukket av tiltakshaver, og ble ikke behandlet i møtet. Saken kommer til behandling i 

kommunestyret 19. juni 2017. 

 

17/74 Årsmelding 2016 - Grimstad kontrollutvalg 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 

 

17/75 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter;  

Helsetjenesten, avd. Jobbsentralen, 2x 100% fast stilling. Stillingene finansieres ved tilskuddsmidler 

fra IMDI. 

 

17/76 Brannavvik Berge gård 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre ser alvorlig på brannavvikene på Berge gård senter. Fysiske tiltak 

gjennomføres snarest mulig slik at brannavviket lukkes permanent. 5 mill. kr settes av til dette formålet 

og midlene dekkes fra kommunens mindreforbruk i 2016. 

 

17/77 Valg av kandidat til styret / varamedlem til styret i Jordøya Tomteutvikling 

VEDTAK: 

Næringssjef Bodil Slettebø velges som kandidat fra Grimstad kommune.  

KOMMUNESTYRETS MØTE 19.06.17 

17/78 1. tertialrapport 2017 

VEDTAK: 

Tertialrapporten vedtas med de justeringer som foreslås og følgende tillegg: 
 
- Rådmannen utbetaler faktura på kr. 50.000,- for kostnader knyttet til 2016, 
midlene tas fra rådmannens disposisjonskonto. Rådmannen dekker foreløpig budsjettkostnaden til 
Grimstad Eiendomsutvikling AS på sitt område, endelig inndekning foretas i forbindelse med 2. tertial. 
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- Kommunestyret tar med de justeringer som foreslås Tertialrapporten til 
etterretning med følgende tilleggskommentar; forslaget til inndekning «Økte 
inntekter/reduserte utgifter» er ikke over tid holdbart da dette er å se på somvarige driftsendringer. 
Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge inndekning som er varige driftskostnader og ikke 
engangs /1 års inndekning. Parallelt at der kommer flere alternativer til inndekning slik at det politiske 
miljøet har reelle valg. 
 
- Det settes av 150.000,- til tidlig innsats/rehabilitering/trening ved Berge Gård. Rådmannen bes finne 
inndekning og redegjøre for denne i 2. tertialrapport. 
 
- Det settes av inntil 150.000 til innkjøp av nye biler til kvalifiseringstjenesten. Innkjøpene dekkes ved 
bruk av ikke brukte ekstramidler ved kjøp av kirketomt Fevik. 
 
- Finansieringen ordnes ved at det hentes midler fra ekstrabevilgning til kirketomt. 
 
- Rådmannen bes i neste tertialrapport finne inntil 150.000 til finansiering oppstart av reguleringsplan 
for Ekelunden. - Kommunestyret ber om at enhetene i kommunen heretter også rapporterer på 
følgende nye termer: 

 antall deltidsstillinger under hhv 40%, under 60% og under 80% 
 bruk av private tjenester og hvorfor 
 bruk av vikarbyråer og hvorfor 

 
- Kommunestyret ber om at 0,5 % effektiviseringsgevinst omtalt i Kommuneproposisjon kap. 5 
synliggjøres ved neste budsjett og omtales i fremtidig rapporter. 
 
- Kommunestyret ber om at det brukes fotnoter i rapporter for å henvise til aktuelle dokumenter på 
nettsteder og lignende. 
 

17/79 Valg og implementering av nytt ERP-system 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

17/80 Etiske retningslinjer og varslingsrutiner 

VEDTAK: 

Foreslåtte forslag til Etiske retningslinjer med varslingsplakat og varslingsrutiner vedtas med 
følgende tillegg i varslingsplakaten under punktet «varsling»: Varslingsretten gjelder for faste, innleide 
og midlertidige ansatte. Retningslinjer og varslingsrutine evalueres i samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjonene innen to år. 
 

17/81 Prosjektplan eiendomsstrategi 

VEDTAK: 

Prosjektplan for eiendomsstrategi datert 18.05.2017 vedtas. 

 

17/82 Forespørsel fra Hesnes Montessoriskole om kjøp av Hesnes Skole 

VEDTAK: 

Saken ble trukket. 
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17/83 Tomt for ny kirke på Fevik 

VEDTAK: 

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 

 

17/84 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til 

Grimstad 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre ser det som svært ønskelig at det igangsettes planarbeid i 
regi av Nye Veier AS for å avklare trase for ny E18 gjennom kommunen. 
 
2. Grimstad kommune ønsker å delta i et interkommunalt plansamarbeid etter kap. 9 i 
plan- og bygningsloven for å koordinere og styre planarbeidet for ny E18 mellom 
Dørdal og Grimstad. Fylkesmannsembetene i Aust og Vest-Agder og Telemark samt 
de to fylkeskommunene inviteres med i styret for plansamarbeidet. 
 
3. For å koordinere planarbeidet sammen med Nye Veier AS er det ønskelige at Aust- 
Agder fylkeskommune påtar seg et koordinerende ansvar for prosessen og som en 
ressurs overfor de berørte kommunene. 
 
4. Det fremlegges egen sak til politisk behandling hvor endelig organisering, fullmakter, 
styrerepresentanter og økonomiske forpliktelser avklares 

 

17/85 Detaljregulering Grøm Næringspark - Grønn Næring, 2. gangs behandling 

VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 m.fl. vedtar Kommunestyret Detaljreguleringsplan for 
Grøm Næringspark, sist revidert og datert 20170201 (Plankart), 20170522 (Planbeskrivelse) og 
20170523 (Reguleringsbestemmelser), med følgende endringer/tilføyelser; 
 
§ 3.3 : (andre avsnitt endres til;) Bebyggelse i AN og KB1, samt næringsbebyggelse i 
BAN, oppføres med estetisk referanse til fasadetegningene i kap 2.4.2 i Planbeskrivelsen. 
 
§7.7 : (ny) Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest til o_SKV1 eller S1, skal 
grønnstrukturarealet G være opparbeidet med en parkmessig opparbeidelse. 
Reguleringsbestemmelser må revideres i henhold til vedtak før det kan kunngjøres. 

 

17/86 Forslag til reguleringsplan for Moysand familiecamping 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Moysand familiecamping, datert 
23.05.17 med tilhørende planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser, datert 23.05.17 med 
følgende ny bestemmelse: 
§ 7.1 Turvei T1 kun kan være universelt utformet fra område CA3 til planlagt utkikkspunkt i 
F4 
Område for småbåthavn, SMB, tas ut av planområdet. 
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17/87 Orientering om Regionalt næringsfond Arendal, Grimstad og Froland 

VEDTAK: 

1. Årsmelding for Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland 2016 
oversendes kommunestyret som referatsak når denne foreligger. 
 
2. Det bevilges 50 000 kroner til driftsstøtte til GCE NODE i 2017. Midlene dekkes 
gjennom ubrukte midler avsatt til Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og 
Froland. 
 
3. Grimstad kommune dekker tilskudd til USUS AS over driftsbudsjettet fra 2018. 

 

17/88 Kommunal forskrift for kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar «Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune», med: 
 
3. §5 som rådmannens opprinnelige forslag, der punktet «Langtidsopphold skal i 
hovedsak tildeles personer over 67 år» er beholdt. «Kommunen plikter å strekke seg svært langt for å 
gi yngre personer det tilbudet de har behov for i eget hjem. I de situasjoner hvor en person under 67 
år faktisk ønsker sykehjemsplass, og kriteriene for dette er oppfylt, så vil kommunen gi dette tilbudet». 
 
4. §7 som rådmannens opprinnelige forslag, der setningen «Det forutsettes da at samboer/ektefelle 
også har et visst behov for omsorgstjenester» er beholdt. «Der pasienten og samboer/ektefelle ønsker 
å fortsatt kunne bo sammen skal kommunen vurdere å tildele plass til samboer/ektefelle i 
dobbeltrom». 
 

17/89 Endringer av reguleringsplan for Morholtlien - prinsippavklaring 

VEDTAK: 

Kommunestyret ser positivt på at det igangsettes ny detaljreguleringsprosess i Morholtlien for 
gnr/bnr 81/1, 85/79, 85/113, 85/114 (heretter benevnt område B1) og gnr/bnr 80/290, 80/322, 
80/323 (heretter benevnt område B3). Kommunestyret ser positivt på at følgende punkter vurderes i 
reguleringsplanprosessen: 
 
a) Det må fortsatt opprettholdes høy utnyttelsesgrad. For område B1 må det reguleres 
minimum 80 boenheter. Minst 40-50% av boenhetene skal være leiligheter og inntil 10-20% 
av boenhetene kan være frittliggende eneboliger. For område B3 skal det legges til grunn 
samme prinsipper for utnyttelse som for område B1. 
 
b) Lekeplass, parkeringsplass (for turgåere i Morholtskogen) og snuplass i område B1 kan 
anlegges som vist på skisse utarbeidet av Asplan Viak datert 20.1.2017. 
 
c) Deler av friområde F3 kan omdisponeres til bebyggelse jamfør skisse fra Asplan Viak 
datert 20.1.2017. Tursti gjennom friområde F3 og F4 skal anlegges. 

d) Dersom kun område B3 reguleres på den vestre delen av Morholtlien - må en 
opprettholde veiforbindelsen til veiene TK1 og TK4. 
 
e) Snuplass som avslutning av vei TK5 kan anlegges. Videre kan veiforbindelse mellom 
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områdene B3 og B4 utgå. 
 
f) Ny veiforbindelse fra vei TK4 til deler av område B3 kan vurderes. 
 
g) Gangforbindelse F12 kan flyttes slik at den får en praktisk funksjon innenfor område B3. 
Alternativt så kan gangforbindelsen kombineres med annet relevant formål - eksempelvis lek 
eller adkomstvei. 

 

17/90 Analyse av eposter i innkjøpssaken - Grimstad kommune 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å knytte til seg ekstern kompetanse for å 
gjennomføre en analyse av epostene til aktuelle ansatte i innkjøpssaken. 
 
2. Analysen av epostene skal forsøke å belyse problemstillingene i BDO-rapporten ytterligere, 
inkludert hvorfor og hvordan Farm in Action ble valgt som leverandør av 
helsetjenester til Grimstad kommune. 
 
3. Det skal utarbeides en skriftlig rapport som presenteres i kontrollutvalget og 
kommunestyret. 
 
4. Kommunestyret setter en foreløpig ramme for oppdraget på kr. 200 000, men gir 
kontrollutvalget myndighet til å overstige dette hvis kontrollutvalget mener det er 
nødvendig for å gjennomføre analysen. 

 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.08.17 

 

17/91 Budsjett 2017 Grimstad Eiendomsutvikling 

VEDTAK: 

1. Kommunestyre er positiv til at Grimstad Eiendomsutvikling arbeider videre med 
utvikling av Torskeholmen innenfor vedlagte budsjett. 
 
2. Utviklingsarbeid for Smith Pettersens brygge settes ikke i gang før kommunestyret 
har fattet et prioriteringsvedtak om framtidige utviklingsprosjekter. 
 
3. Grimstad Eiendomsutvikling’s budsjett for 2017 endres på følgende måte: 
Investeringsmidler til Smith Pettersens brygge omdisponeres til utviklingsarbeid 
Gundersholmen. 
 
4. Grimstad Eiendomsutvikling’s budsjett for 2018 skal behandles av Grimstad 
kommunestyre i forbindelse med kommunens ordinære budsjettarbeid. 

 

17/92 Avtale med aktører på Omre 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 107 av 205 

 

VEDTAK: 

Fremlagte avtaler med Skarpens Eiendom AS og Nordic Asfalt AS godkjennes. 

 

17/93 Prinsippavklaring - Opprettelse av eiendomsfond 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen opprette et tomte og boligfond. 
 
2. Hensikten med tomte og boligfondet er å raskt kunne erverve nye eiendommer for å 
kunne dekke kommunens fremtidige behov. 
 
3. Inntekter ved salg av kommunale eiendommer/boliger/parseller skal settes inn på 
tomte og boligfondet. Unntatt fra dette er hvis noe annet er vedtatt for salgsobjektet. 
 
4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere fondet. 
 

5. Rådmannen skal løpende rapportere til kommunestyret om bruk av fondet. I årsplan 
og tertialrapporter skal det gis en oversikt over bruk av fondet. 

6. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret i forbindelse med budsjett for 2018 
vedrørende hvor mye midler som eventuelt bør settes inn på fondet i 
økonomiplanperioden. 

 

17/94 Økonomiske konsekvenser og HMS-forhold i sak haller 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar at «Vikhallen-modellen» legges til grunn for framtidig 
driftsform av følgende kommunale haller; Vikhallen, Holvikahallen og Fevikhallen. 
Modellen innebærer at kommunen skal eie hallene, mens drift av hallene skal settes 
ut på anbud. 
 
2. Private aktører som tildeles driftsoppdrag må være et registrert selskap og skal på 
samme nivå som Grimstad kommune ivareta krav i Arbeidsmiljøloven, tariff-lønn, 
HMS-krav og tiltak for å motvirke sosial dumping ved innleie av arbeidstakere fra 
annen virksomhet, jf. AML § 14.12. Arbeidsgiver skal sørge for å innhente 
informasjon fra det firmaet som står for utleie av arbeidstakere, jf. § 2.2 (1): 
a. Vedrørende firmaets vernetjeneste 
b. HMS-opplæring av vernetjenesten 
c. Den enkelte arbeidstakers arbeidstid 
Grimstad kommune ivaretar ansvaret som hovedbedrift, jf. § 2.2 (2) 
 
3. I driftsavtalen med private skal det gjøres rom for at enklere arbeid kan utføres på 
dugnad. 
 
4. Fordelingen av ansvarsområder, arbeidsoppgaver og skille mellom vedlikehold og 
løpende drift skal fastsettes i en brukeravtale for hver enkelt hall. 
 
5. Som et incentiv til egen strømsparing skal den/de som tildeles driften av hallene 
overta ansvar for strømkostnader. Anbudsdokumentene skal avklare hvor stort beløp 
som skal overføres drivere som kompensasjon for strømkostnadene. 
6. Skolene skal ha fortrinnsrett til bruk av hallene i skoletiden. 
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7. Treningstider på hverdager mellom kl. 16:00 og 22:30 tildeles av Idrettsrådet. 
Mulighet for leie av hallene utover dette skal være den samme som den er for 
Vikhallen i dag. 
 
8. Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre de driftsmessige økonomiske 
konsekvensene av dette vedtaket i budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021. 
Kommunestyret er inneforstått med at driftskostnadene vil øke i forhold til i dag. 
 
9. Vedtaket effektiviseres fra 1.1.2018 under forutsetning av at kommunestyret vedtar 
nødvendige budsjettmessige konsekvenser. 

 

17/95 Hamsun-museum i Grimstad 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar forstudien til etterretning. 
 

2. Det igangsettes et forprosjekt for å etablere et Hamsun-museum i Grimstad, med 
mandat som forstudien anbefaler. Rådmannen får i samarbeid med kultur og 
miljøutvalget, fullmakt til å oppnevne prosjektgruppens medlemmer. 
 
3. Rådmannen anmodes om å sette av midler til arbeidet med forprosjektet i budsjett 
2018. 

 

17/96 Holviga Båthavn ønske om leie av parkeringsareal 

VEDTAK: 

Kommunestyret anbefaler at det kan inngås leiekontrakt med Holviga Båthavn for omtalt 
parkeringsareal med en leietid tilsvarende leiekontrakten som Holviga Båthavn i dag har med 
Grimstad kommune for landareal for båthavnen. Adkomst og eventuell parkering til planlagt boligtomt 
skal være løst og kjent før leiekontrakt underskrives. 
 

17/97 Tour des Fjords i Aust-Agder 2018 og 2020 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune vil bidra til et regionalt samarbeid for at Aust-Agder får ett startog 
ett målsted for Tour des Fjords i 2018 og 2020. 
 
2. Grimstad ønsker primært å være målsted i 2018. 
 

3. Dersom Grimstad blir målsted i 2018 avsettes et budsjett på 575 000 kroner til 
2017/2018. 75 000 kroner dekkes av midler avsatt i næringsbudsjettet til 
«sentrumsutvikling» i 2017. 500 000 kroner må budsjetteres i 2018. side 14 av 22 
 
4. Dersom Grimstad ikke blir målsted i 2018 fremmes ny sak med oppdatert informasjon 
til kommunestyret. 
 
5. Kommunestyret setter en maksimalramme på 800 000 kroner. 
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17/98 Forslag til detaljregulering for Ytre Odden, NT4.1 - 2.gangsbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl. § 12-12 forslag til detaljregulering for Ytre Odden NT4.1, med 

følgende tillegg: 

Tillegg i bestemmelsene punkt 7.3 
Tiltakshaver skal i forbindelse prosjekteringen av bryggeanlegget området 
småbåthavn/marina (S/M) ta kontakt med Kystverket for å søke faglige råd i 
forbindelse med plasseringen av de 50 båtplassene innenfor det regulerte området 
sett i forhold til bruken av dypvannskaia (o_Sk5.1 i «Områderegulering Grimstad 
sjønære arealer»). Resultatet av dialogen skal vedlegges søknad om tiltak. 
 

Kommunestyret mener at dette området omfattes av punktet i 
delegasjonsreglementet som sier at dispensasjoner som gjelder sentrale/viktige 
sentrumsbygg behandles av teknisk utvalg. 

 

17/99 Forslag til detaljregulering for Frivoll/Storvold. 2. gangs behandling og 

sluttbehandling. 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret detaljreguleringsplan 
med bestemmelser for Storvold, begge datert 29.06.2017. 

 

 

 

17/100 Forslag til områderegulering for Linnheia boligområde – ny 

2.gangsbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, forslag til områderegulering for 

Linnheia boligområde.  

 

17/101 Intensjonsavtale med UiA om I4Helse 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner at Grimstad kommune inngår intensjonsavtale med UiA 
om deltakelse i I4Helse innenfor et arealbehov på 1300 – 1700m2. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med konkretisering av en leieavtale 
med UiA. 
 
3. Nærmere konkretisering av arealbehov og løsninger for parkering med tilhørende 
økonomiske konsekvenser fremmes som sak i budsjettprosessen høsten 2017. 
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17/102 Digitaliseringsplan helse- og omsorg 2018 – 2023 

VEDTAK: 

Digitaliseringsplan for helse- og omsorgsektoren 2018 - 2023 tas til orientering. 

 

17/103 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter: 
 

 Helsetjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten. 36% fast stilling som fysioterapeut. 

 Bestillerenheten, FOU-avdeling. 50% prosent fast stilling som frivillighetskoordinator 

 Kulturtjenesten, 50% prosjektstilling i perioden 01.06.17-31.03.18. 
 

Kommunestyret er positive til opprettelsen av nye årsverk. Kommunestyret ber om at 
administrasjonen ser opprettelsen av disse stillingene i sammenheng med mål om vedtatt 
heltidskultur i kommunen. 

 

17/104 Tilsyn med arkivene i Grimstad kommune - lukking av avvik 

og utarbeidelse av arkivplan 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret tar rådmannens orientering om lukking av avvikene gitt etter tilsyn 
med arkivene i Grimstad kommune til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til arkivplan for Grimstad kommune. 

17/105 Forslag til møteplan for 2018 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2018. Rådmannen bes utrede 
konsekvensene med et kostnadsoverslag ved å endre tidspunktet for 
kommunestyremøtene til dagtid innen 01.11.2017. 

 

17/106 Valg av nytt medlem av valgkomitéen for resten av valgperioden 2015 – 

2019 

VEDTAK: 

Som nytt medlem og personlig varamedlem av valgkomitéen for resten av valgperioden 2015 – 2019, 
velges henholdsvis Øystein Møretrø (FrP) og Finn Martin Furholt (FrP). 
 
 

17/107 Refinansiering av byggeprosjekt Feviktun 6 

VEDTAK: 
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Kr. 3,9 millioner fra investeringsprosjektet «Bemannede boenheter for sosialtjenesten» 
(prosjektnummer 6901603), overføres til Feviktun 6, hvorav kr. 2,4 mill. er reelt behov for dekning av 
overskridelsen og kr. 1,5 mill. er budsjettjusteringen fra 2016. 
 
 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.09.2017 

 

17/108 Stadfestelse av formannskapets vedtak om setterådmann. 

VEDTAK: 

Kommunestyret stadfester formannskapets vedtak 11.09.2017 om at Tron Bamrud 
forespørres om å ta oppdraget som setterådmann. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 30.10.2017 

17/110 Forvaltningsrevisjon Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og 
ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens 
observasjoner og anbefalinger i rapporten. 
Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å 
sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen innen oktober 2018. 

 

17/111 Organiseringsprosjekt - prosjekt "Struktur" 

VEDTAK: 

 Konklusjon på organiseringsprosjektet tas til orientering. 

 Kommunestyret gir rådmannen oppdrag om å følge opp og forberede et opplegg videre i 
etterkant av samlingen med Ståle Einarsen 12.10.17. 

 
 

17/112 2.tertialrapport 2017 

VEDTAK: 

Tertialrapporten vedtas med de budsjettreguleringer som foreslås, med følgende tillegg: 

 Kommunestyret ønsker en konkret rapportering som svar på spørsmål fra 
Boveilederrapporten fra 2016. Helse- og omsorgsutvalget ønsker konkrete tiltak fra 
boveiledertjenesten før budsjettbehandling. 

 Beløpet til inventarbehov i biblioteket økes med 300.000 kr til 4,3 mill. Økningen finansieres av 
Generelt ubundne investeringsfond. 
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17/113 Opprettelse av nye stillinger 

VEDTAK: 

Kommunestyret anbefaler at det opprettes nye årsverk ved følgende enheter; 

 Helsetjenesten, 0,6 årsverk psykiatrisk sykepleier 

 Helsetjenesten, 2,8 årsverk helsesøster 

 Helsetjenesten, 1,4 årsverk fysioterapeut 
Stillingene finansieres av tilskudd fra Helsedirektoratet. 
 

 Stilling som assisterende kommunalsjef for helse- og omsorg gjøres fast. 
 

Kommunestyret ønsker at stillingene for psykiatrisk sykepleier og helsesøster skal utlyses 
som hele årsverk, dette under forutsetning av budsjettmessig dekning. 

 

17/114 Første høringsrunde av areal- og transportplan for 

Arendalsregionen 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir sin tilslutning til hovedretningen i forslaget til areal- og transportplan 
for Arendalsregionen. 
Homborsund, med barnehage, skole, butikk, arbeidsplasser og gode muligheter boligbygging, må 
oppgraderes til lokalsenter i planen. 
 

17/115 Høring og politisk behandling av mulighetsstudie 

bymiljøpakke Arendal- og Grimstadregionen 

VEDTAK: 

Grimstad kommune ønsker å gå videre i utredningsarbeidet med sikte på en bymiljøpakke 
men ikke med tiltak som krever en bompengeinnkreving i Grimstad. Grimstad kommune vil 
arbeide for at videre planarbeid i kommunen blir en del av ATP-planens handlingsdel. 
Grimstad kommune vil videre prioritere interkommunalt plansamarbeid for ny E18 mellom 
Grimstad og Arendal, samt utredningsarbeid med gode løsninger på de trafikale endringer en 
ny E18 vil gi i Grimstad. 
Grimstad kommune ønsker at det sees på mulighet for en sykkelvei mellom Bie og 
Øygårdsdalen langs E-18. Dette bør samordnes med bygging av ny E-18. Videre må det i 

prosessen med ny E-18 settes fokus på over-/underganger for gående og syklende. 

 

17/116 Revidert handlingsplan for velferdsteknologi 

VEDTAK: 
 
Revidert handlingsplan for velferdsteknologi tas til orientering. 

 

17/117 Boligsosialhandlingsplan for 2017-2020 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar boligsosial handlingsplan til orientering. 
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17/118 Eiendomsstrategi 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte eiendomsstrategi for Grimstad kommune som 
styringsdokument for kommunens eiendomsforvaltning (FDVU – Forvaltning, Drift, Vedlikehold og 
Utvikling) 
 
2. Det igangsettes et prosjekt knyttet til å se på behovet for helsebygg, dette sees i sammenheng med 
I4Helse og tjenester på Dømmesmoen. Prosjektet skal være en konkretisering av strategien og skal 
legges frem våren 2018 til politisk behandling. 

 

17/119 Forvaltning og retningslinjer for startlån 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune søker Husbanken om å øke rammen for startlån fra 50 til 65 mill. for 2017. 
2. Grimstad kommune følger Husbankens retningslinjer for administrering av 
startlån. Endring; Det åpnes for å gi lån med nedbetalingstid inntil 50 år og mulighet for å binde renta 
inntil 10 år. 
3. Kommunestyret ønsker å bli orientert om: 
 
A. Hvilke tildelingskriterier som benyttes for Startlån i lys av at ungdom etter Husbankens forskrift ikke 
lenger er prioritert målgruppe for ordningen. 
 
B. Rådmannens anslag for samlede Startlån ved utløpet av handlingsplanperioden 
 
C. Mer konkret informasjon om hvordan ordningen nå fungerer - som eksempel gjennomsnittlig 
lånebeløp, belåningsgrad og vurdering av evne til å møte fremtidig økning i rentenivå 
 
 
 
 

17/120 Etablering av tilfluktsrom 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fremforhandle avtale med Salto Oddensenteret AS om 
avtale for å bygge ett felles tilfluktsrom i gangtunnelen i P-huset Arresten. Dersom det ikke blir 
oppnådd avtale med Salto Oddensenteret AS gis rådmannen fullmakt til å bygge tilfluktsrom for 66 
personer i gangtunnelen P-huset Arresten. Kostnadsramme innarbeides i budsjettbehandlingen for 
2018. 
 
 

17/121 Tomt for ny kirke på Fevik 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen erverve eiendommene Sømsveien 2 med gnr. 50 bnr. 2 samt 
eiendommen med gnr. 50 bnr. 48 for en mulig fremtidig utbygging av ny kirke på Fevik. 
 

2. Kjøpet finansieres ved å benytte avsetning disposisjonsfond (PS 17/62) kr. 6 mill. samt en 
tilleggsfinansiering på kr. 1.842.300,-, som bevilges fra ubundet investeringsfond (25403- Tomte og 
boligfond). 
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17/122 Kommunale utendørs idrettsanlegg - prinsipper for nye leiesatser 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å videreføre gjeldende leiesatser for kommunale utendørs 
idrettsanlegg. Prisene justeres for generell prisstigning. Nåværende driftsform videreføres. 
 

17/123 Nytt avløpsrenseanlegg 

VEDTAK: 

1. Prosess mot Lillesand kommune vedrørende interkommunalt samarbeid om avløpsrensing 
gjennomføres hvor man også ser på alternative lokasjoner som støtter opp under videreutvikling av 
Grimstad kommune så som Støle og Omre industriområde bør da vurderes. 
 

2. Ombygging av Groos renseanlegg er ikke aktuelt. 
 
3. Egen sak om arealbehov og lokalisering av nytt verksted, lager og mannskapslokaler for 
Kommunaltekniske tjenester fremmes for kommunestyret etter en mer omfattende utredning hvor 
alternative plasseringer i Østerhus utredes herunder også leie og/eller kjøp av eksisterende bygg i 
Østerhus. 
 

17/124 Orientering om oppfølging skolemiljøsak 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar til orientering hvordan rådmannen følger opp pålegg fra Fylkesmannen. 
Kommunestyret har mottatt e-poster og brev fra en eller flere i foreldregruppen samt fra deres 
rådgiver. Kommunestyret ber rådmannen vurdere innholdet i disse og ber rådmannen om fortsatt å 
prioritere arbeidet med å følge opp påleggene fra Fylkesmannen. Kommunestyret ber om å bli 
orientert om fremdriften i saken etter 1. november, som er andre frist for tilbakemelding til 
Fylkesmannen. 
 

17/125 Etablering av beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø. 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret ber rådmannen etablere et beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø innen 1. 
mars 2018. 
 
2) Rådmannen bes vurdere ressurser til driften av beredskapsteamet i budsjettprosessen for 2018. 
 
3) Rådmannen legger frem et forslag til medlemmer i beredskapsteamet etter å ha innhentet innspill 
fra Ungdomsrådet, kommunalt foreldreutvalg for skole og barnehage og Utdanningsforbundet. 
 

4) Arbeidet i beredskapsteamet evalueres etter ett år. 

 

17/126 Gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO) 

VEDTAK: 

Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig råd innføres fra 1. januar 2018 etter samme 
kriterier som tilsvarende ordning i barnehagene. Rådmannen bes om å budsjettere med 3,0 mill. 
kroner til ordningen fra 2018. 
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17/127 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT 

Agder og DDØ 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre vedtar å slå sammen IKT Agder og DDØ og å opprette den nye 
virksomheten IKT Agder i henhold til § 27 i Kommuneloven. 
 
2. Forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten.. 
 
3. Samarbeidet har sitt hovedkontor i Arendal og avdelingskontor i en av de fem kommunene i øst. 
Endringer i dette forutsetter politisk behandling hos eierne, jfr. § 3 i vedtektene. 
 
4. Sammenslåingen av de 2 samarbeidene håndteres som en virksomhetsoverdragelse etter 
Arbeidsmiljøloven § 16 med de rettigheter og plikter for de ansatte som følger av denne 
lovbestemmelsen. I tillegg til dette legges det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, 
supplerer og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet viderefører 
sine pensjonsrettigheter i KLP. 
 
5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og øvrige forpliktelser 
IKT Agder IKS og DDØ på det tidspunktet har overfor eksterne virksomheter, herunder leverandører. 
IKT Agder IKS og DDØ overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og 
som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-virksomheten. Disse aktiva skal 
ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. Eierinteresser baseres på eiernes budsjetterte kjøp fra 
IKT-samarbeidet. 
 
6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved sammenslåingstidspunktet i en ny felles 
virksomhet uten at disse verdsettes og legges til grunn for framtidige eierinteresser. Unntatt fra dette 
er egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS på sammenslåingstidspunktet. En 
forutsetning for sammenslåingen er at likviditeten i form av bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av 
IKT Agder IKS etter det den enkelte eier har innbetalt med halvparten av innestående sum 1. juli 2018 
og resten 1. juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over tid til å bygge opp fond innfor en 
maksimal ramme på 10 millioner kroner å kunne dekke svingninger i driftsutgiftene. 
7. Grimstad kommunestyre legger til grunn at sammenslåing av DDØ og IKT Agder IKS medfører mer 
kostnadseffektive og bedre tjenester for alle eierne ved opprettelsen av det nye samarbeidet. 
 
8. Grimstad kommunestyre legger til grunn at det nye samarbeidet etableres med styrende organer 
som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1.2018. Det påregnes at den praktiske 
gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, kanskje hele 2018. 
 

17/128 Organiseringen av Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar «Organiseringen av Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen» til orientering og ber 
rådmannen følge opp intensjonene i notatet. 
 

2. Kommunestyret vedtar at kultur- og miljøutvalget skal orienteres om kommunens klima-, energi- og 
miljøarbeid og MFT-arbeid to ganger per år. 
 
 

17/129 Kommunale vigsler 

1.Kommunestyret tar rådmannens vurdering til orientering. 
 
2.Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet etter loven. 
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3.I tillegg gis følgende personer vigselsmyndighet: 

 Rådmann Tone Marie Nybø Solheim 

 Assisterende kommunalsjef Tina Fabricius. 

 

17/130 Setterådmannens oppdrag ad erstatningskrav fra varsler Holvik, samt 

oppfølging pva. arbeidsgiver i sykemeldingsperioden for varsleren 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret utsetter behandlingen av Ragnar Holviks krav om oppreisning (erstatning) mot 
Grimstad kommune til neste kommunestyremøte, 11.12.2017. 
 

2. Ragnar Holviks skriv av 12.2.17 til kommunestyret gir ikke konkrete nok opplysninger for å 
igangsette nye undersøkelser/tiltak utover det kommunen allerede har gjort i «innkjøpssakene». 
 

3. Ragnar Holvik sitt brev av 12.2.17 tas med i det videre arbeidet til setterådmann. 

 

17/131 Opprettelse av prosjektstilling 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enhet: 

 Helse- og omsorgsektoren, fellesområde. 100% midlertidig stilling som prosjektleder for 
I4helse i 2 år. 

 Stillingen finansieres av midler avsatt på disposisjonsfond til Ehelsekoordinator (PS-17/62) 
 

 
 

17/132 Orienteringssak - utbygging av kommunalt avløpsanlegg på Hesnes 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret legger til grunn at vedtak av 20.06.2016 følges opp i valg av trase for nedlegging av 
V/A-ledning langs Hesnesveien. 
 
2.Det søkes Agder Energi, Fylket og Vegvesenet om straksmidler til utbedring av g/s-vei på 
strekningen i sammenheng med at kommunen skal legge ned V/A-ledning på strekningen 
Hesnesveien. Samordning av disse prosjektene anses å medføre betydelige innsparinger i motsetning 
til å kjøre to separate prosesser, og det forventes også å medføre kortere anleggstid i området totalt 
sett. 
 

3.Når saken er ferdig utredet forelegges den kommunestyret for endelig vedtak. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 11.12.2017 
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17/133 Atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen 

VEDTAK: 

1. Vedlagte forslag til atferdsregler vedtas. 
2. Atferdsreglene oversendes Fylkesmannen for stadfesting. 

 

17/134 Eierskapsmelding - oppfølgning av Haavind-rapporten 

VEDTAK: 

1. Vedlagte eierskapsmelding tas til orientering 
2. Rådmannen kommer tilbake med en overordnet vurdering av kommunens eierskap når 
forvaltningsrevisjonens rapport foreligger. 
Kommunestyret ber om at Rådmannen i neste revidert eierskapsmelding omtaler alle 
selskaper GK har eierandeler med konkret informasjon om våre politiske valgte 
representanter og aktuelle utfordringer/strategivalg disse selskapene står overfor. 
 
Vedtatt oversendelsesforslag: 
 

Grimstad vil gjennom sin eierstyring i generalforsamling og eiermøte arbeide for en 
bevisstgjøring omkring at eierforvaltningen skjer i disse organene. 

Grimstad kommune vil ved oppnevning av nye styremedlemmer velge 
styremedlemmer som ikke er folkevalgte. 

Der det er nødvendig vil kommunen arbeide for at reglene for styresammmensetning 
endres slik at det bringes i tråd med punktet over. 

17/135 Internkontroll 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber Kontrollutvalget følge opp det videre arbeid 
med implementering i de enkelte sektorer. 

 

17/136 Opprettelse av kommunal tilsynsordning for salg av tobakksvarer 

VEDTAK: 

Grimstad kommune oppretter en lokal tilsynsordning for salg av tobakksvarer som en 
prøveordning for kalenderåret 2018. Tjenesten finansieres av den nye salgsavgiften for 
tobakksvarer. Det opprettes en midlertidig stilling i helsetjeneste i 30 % ut 2018 for å ivareta 
denne tilsynsoppgave. 
Evaluering skal gjennomføres i løpet av medio 2018 med tanke på om tilsynsordningen bør 
inkluderes i nåværende eller i kommunalt /interkommunalt system for øvrig salgs- og 
skjenkekontroller. 
Innen utgangen av 2018 skal det framlegges en evaluering av ordningen med tanke på mulig 
etablering av en varig tilsynsordning. 

 

17/137 Revisjon av kommunale retningslinjer for tilskudd til private barnehager 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar oppdaterte kommunale retningslinjer for tilskudd til private 
barnehager i.h.t rådmannens forslag datert 16. november 2017. 
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17/138 Bosetting av flyktninger 2018. 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å bosette 20 flyktninger i 2018 i henhold til anmodning fra 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) av oktober 2017. Vedtaket gjelder ikke 
familiegjenforente. 

17/139 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

17/140 Forskriftsendring - feietjenesten – fritidsbebyggelse 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at forskrift om brannforebygging omhandlende krav til feiing og tilsyn 
av fyringsanlegg innføres fra og med 01.01.2018 i Grimstad kommune. 

17/141 Eiendomsskatt - Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b - skatteåret 

2018 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar for skatteåret 2018 følgende fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7: 
1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 7 a 
2. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter 
eiendomsskattelovens § 7 b. 

 

17/142 Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler 

VEDTAK: 

Grimstad kommune er enige i at Arendal-Grimstad regionen skal jobbe sammen med andre 
mellomstore byregioner i et nettverk for å komme i posisjon for statlige midler til byvekstavtaler 
(tidligere bymiljøavtaler) i neste nasjonale transportplan (NTP) fra 2022. 
Dette vil bidra til å nå nasjonale mål for transport og klima, og til en attraktiv og bærekraftig 
utvikling av vår region. 
Kommunestyret ønsker i dette, og også ved liknende samarbeider i fremtiden, at 
betegnelsen Arendal-Grimstad regionen benyttes fremfor Arendalsregionen. 

 

17/143 Eydehavn havneterminal som stamnetthavn for regionen 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre imøtekommer vedtaket i Østre Agder samarbeidet om støtte til 
Arendal Havns ønske om at Eydehavn havneterminal får status som stamnetthavn. 

 

17/144 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for arbeidet 
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VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar revidert planstrategi for perioden 2017-2019 med følgende 
tillegg: 
Det utarbeides en temaplan om samarbeid om overgang mellom barnehage og 
skole/SFO. Arbeidet starter opp i 2018 og ferdigstilles i 2019. 
Sett i lys av at behandlingstid kan strekke seg over 2 til 4 år i gitte tilfeller, vedtar 
kommunestyret en begrenset revidering av " Arealdelen av Kommuneplanen" i 2018 – dette 
for å gi rom for videre vekst og forutsigbarhet for utbyggere. Planen forutsettes vedtatt før 
valget i 2019. 

 

17/145 Forslag til endring av detaljregulering for Fuhr, Vinkjelleren NB1 - 2. 

gangsbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl § 12-14, 1. ledd og § 12-12, endringsforslag til 
detaljregulering for Fuhr NB1, Vinkjelleren. Vedtaket innebærer at utvalgt naturtype innenfor 

området mister sitt vern gjennom naturmangfoldloven og tilhørende forskrift. 

 

17/146 Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 

VEDTAK: 

Grimstad kommune mener det er viktig at arbeidet med lokal og regional vannforvaltning 
forankres politisk. Dette er viktig for å opprettholde ansvar og forståelse for det ressurskrevende 
arbeidet som skal gjøres i de lokale og regionale vannforekomstene. 
Nåværende organisering med utvalgte fylkeskommuner som vannregionmyndighet sikrer et 
slikt engasjement. 
Dersom forslag til endringer i vannforskriften allikevel blir vedtatt, vil kommunestyret peke på 
at det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at kommunen blir hørt i 
vannforvaltningsspørsmål. Videre er det svært viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser 
til å opprettholde stillingen som vannområdekoordinatorer for å sikre fremdrift i arbeidet og 
samarbeid på tvers av kommuner der vassdrag- og vannforekomster løper på tvers av 

kommunegrensene. 

 

17/147 Forslag til ny bruk av Sorenskrivergården 

VEDTAK: 

Sorenskrivergården anses som et strategisk viktig knutepunkt i Grimstad sentrum og det 
ønskes en bredere politisk prosess på fremtidig bruk av eiendommen. Det legges frem en 
sak for kommunestyret innen utgangen av juni 2018 hvor flere alternativer presenteres, også 
anslag på økonomiske konsekvenser av hver modell. Det legges så opp til at prosjektet kan 
innlemmes i budsjettet for 2019. 

 

17/148 Forslag til retningslinjer for kunst i kommunale rom og uterom 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for kunst i kommunale rom og uterom. 
2. Rådmannen utarbeider rutiner for administrasjonens arbeid med kunst i kommunale 
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rom og uterom. 

17/149 Utvikling av industritomta 

VEDTAK: 

1. Rådmannen legger frem en behovsvurdering for området innen 18.06.18 
2. Det legges frem 18.06.18 et forslag til mulig samarbeid/ kjøp av Arendalsveien 32 og 40. 

17/150 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Det opprettes 50 prosent prosjektstilling i 2 år ved Helsetjenesten til prosjekt «Et lag rundt 

eleven». Stillingen finansieres av prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet. 

 

17/150.1 Setterådmannens vurdering og anbefalinger ad erstatningskrav fra 

Ragnar Holvik som varsler 

VEDTAK: 

Kommunestyret mener det var riktig av Ragnar Holvik å varsle i innkjøpssaken. Varsling er 
viktig når det avdekkes kritikkverdige forhold. Kommunestyret har stor forståelse for den 
belastningen som både varslingen og erstatningskravet har medført for alle involverte parter. 
Kommunestyret støtter setterådmannens konklusjoner: 
1. Ragnar Holviks krav om erstatning (oppreisning o.a.) mot Grimstad kommune tas ikke 
til følge. 
2. Holviks utgifter til reise og opphold til poliklinikken JobbFast i Bergen dekkes med 
inntil kr 10 000 kr, i henhold til nærmere dokumentasjon. 
3. Kommunestyret gir setterådmannen fullmakt til å inngå avtale med Holvik om å dekke 
et beløp setterådmannen anser passende mht. Holviks utgifter til advokat. En 
bindende avtale krever formannskapets godkjenning. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.12.2017 

 

17/151 Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018 -2021 

VEDTAK: 

 
Handlingsprogram 2018-2021 
Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 av 8. november 
2017 med de endringer vedtatt i kommunestyrets møte 18.12.17. 
Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2018-2021, skal være 
bestemmende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. 
 
Budsjett for 2018 
1. Rådmannens forslag til budsjett for 2018 av 8. november 2017, vedtas med de endringer vedtatt i 
kommunestyrets møte 18.12.17. 
2. Investeringsprogram for 2018 vedtas med en ramme på 258 538 000,- kroner. (Summeringsfeil i 
investeringstabellen i 
budsjettdokumentet) 
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3. Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter, med de endringer 
vedtatt i kommunestyrets møte 
18.12.17. 
4. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2018 utskrives med de til 
enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2018 foreslås det avsatt 10% i 
marginavsetning. 
5. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: 
Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste 
eiendommer i hele kommunen. 
a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 
3,2 promille. 
b. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. 
c. For boligdel en av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per 
boenhet. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag. 
d. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritak for bygninger som 
har historisk verdi for 
eiendomsskatt. Dette vil bli lagt fram som en egen sak til kommunestyret 
e. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal 
faktureres i 12 terminer. 

f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter. 

6. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens 
forslag til budsjett for 2018 - prisliste for 2018. Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker 
med 1,8 % i 2018 (som i 
statsbudsjettforslaget), dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2018. 
7. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2017: 
a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 636 000,- 
b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 15 840 000,-. 
c. Grimstad kulturhus KF med kr. 580 000,-. 
d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 790 000,-. 
e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 2 064 000,- 
8. Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2018 innen forfølgende 
områder: 
a. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene 
innenfor vedtatte rammer. 
b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer. 
c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte 
rammer. 
9. Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 72 276 000,- i 2018 i samsvar 
med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 
10. Det vedtas å oppta Startlån inntil 50 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. 
Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 
 
Følgende ble i tillegg vedtatt i kommunestyrets møte 18.12.17: 
 
Alle endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag 8.11.17 
OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner) 2018 2019 2020 2021 HP 18-21 

 

NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN 0 0 0 0 0 

REDUSERTE UTGIFTER 1740 1740 1740 1740 6960 

ØKTE UTGIFTER 1740 1590 1590 1590 6510 
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Endring driftsresultat 0 150 150 150 450 

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0 

Resultat med politisk opplegg- settes av til fond 0 150 150 150 450 

          

 
ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET           

(alle tall i tusen kroner) 2018 2019 2020 2021 HP 18-21 

ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN 

    

  

     

  

Skatteanslag økes  0 0 0 0 0 

     

  

Netto endring inntektssiden 0 0 0 0 0 

      
REDUSERTE UTGIFTER 

     
Innsparing på drift, rådhuset. (Lønn, kutt i kjøp av konsulenttjenester, 

omstilling) 1500 1500 1500 1500 6000 

Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat av 

lederutviklingsprogram 240 240 240 240 960 

      
Fellesområdet 

     

     

0 

Samfunn og miljø 

     
Kultur og oppvekst 

     
Helse og omsorg 

     
Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet 

     

      

      
SUM REDUSERTE UTGIFTER 1740 1740 1740 1740 6960 

ØKTE UTGIFTER 2018 2019 2020 2021 HP 18-21 

Fellesområdet 

     
 

Helse- og omsorgsområdet 

    

  

Frivolltun - tilpasning demensavdeling, (Ferm og Guldregn) 1300 1300 1300 1300 5200 
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0 

     

0 

     

  

Kultur- og oppvekstområdet 

    

0 

Forprosjekt Hamsunsenter 150 

   

150 

Barnefattigdomstiltak - blant annet utstyrsbank og tilrettelegging for 

sommerjobb 200 200 200 200 800 

     

0 

     

0 

Samfunn og miljø-området 

     
FDV kostnader etter rentekompensasjon, ombygging, Landvik krk, 

galleri og trapp 90 90 90 90 360 

     

0 

     

0 

     

  

SUM ØKTE UTGIFTER 1740 1590 1590 1590 6510 

      
OVERSIKT 

     
INNTEKTSENDRINGER (netto) 0 0 0 0 0 

REDUSERTE UTGIFTER 1740 1740 1740 1740 6960 

ØKTE UTGIFTER 1740 1590 1590 1590 6510 

Endring driftsresultat 0 150 150 150 450 

Netto resultat i rådmannens opplegg 0 0 0 0 0 

Resultat med politisk opplegg 0 150 150 150 450 

 

 

Vedtatte tekstforslag i kommunestyremøte 18.12.17: 

1. Omstilling, innovasjon. 

Kommunestyret forventer at rådmannen i løpet av 2018 og 2019 gjennomfører et prosjekt 

preget av omstilling og innovasjon med en gjennomgang av alle driftsområder. Målet må være 

å levere tjenester med høy kvalitet, effektivt og innenfor fastsatte tidsfrister, med reduserte 

driftskostnader. Budsjettene videre i handlingsperioden bør gradvis legges opp til å sikre en 

regnskapsmessig driftsmargin på om lag 2% av omsetningen. 
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2. Økt satsing på barnehage, skole og eldreomsorg 

Gevinsten av omstilling og innovasjon (pkt 1) skal primært sikre og styrke tidlig innsats og 

oppfylle nye bemanningsnormer i barnehage og skole. Tjenestetilbudet må i tillegg bli så 

robust at det kan takle nye utfordringer med økte ressursbehov, for eksempel innen 

eldreomsorgen. 

 

3. Lærlingeløft 

Rådmannen bes gjennomføre en ytterligere økning i antall lærlinger, slik at antall lærlinger i 

løpet av HP 2018 – 2021 blir tre pr.tusen innbyggere i Grimstad (dvs.ca 69 lærlinger). Det skal 

legges fram en opptrappingsplan med oversikt over behov og tilbud, i forbindelse med 

1.tertialrapport i 2018. 

 

4. Kyststi. 

Rådmannen bes vurdere om beløpet som er satt av til kyststi er tilstrekkelig for å sikre en god 

fremdrift på planlegging og gjennomføring. Rådmannen bør vurdere en økt bevilgning til 

kyststi i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjoner, våren 2018. 

 

5. Turløype/lysløype – Morholtskogen 

I budsjettvedtaket 12.12.2016 var det satt av kr 250.000 i 2018 til oppstart av arbeidet med 

turløype/lysløype i Morholtskogen. Tiltaket og beløpet er ikke med i rådmannens 

budsjettforslag for 2018. Dette må tas med inn igjen. Og rådmannen bes om å vurdere en 

satsing på dette tiltaket i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjoner, våren 2018, og sikre at 

(planleggings-)arbeidet med turløype/lysløype kommer i gang i 2018. En bør sørge for at 

denne turløypa knyttes til kyststien som en ekstra sløyfe. 

 

6. Opprustning av Torvet 

Det er ikke satt av penger til opprustning av Torvet i 2018. Rådmannen bes om å sikre at 
planleggingen av opprustningen av Torvet har en slik fremdrift at den konkrete opprustningen 
kan påbegynnes i 2019. 
 

7. Kommuneplan 
Rådmannen bes vurdere å prioritere planleggingsressurser slik at arbeidet med 
kommuneplanen kan starte opp våren 2018. 
 

8. Frivillighet 
Rådmannen bes om å vurdere en økt satsing på strategisk samhandling mellom frivillighet, 
næringsliv og offentlig virksomhet, ved f.eks. å arrangere en frivilligbørs, høsten 2018. Det bør 
i denne sammenheng også vurderes frivillighetens plassering i den kommunale 
organiseringen, og lokalisering av frivilligsentral. Rådmannen bes komme med konkrete 
planer senest i forbindelse med årsoppgjøret for 2017. 
 

9. Raet Nasjonalpark 
Rådmannen bes utarbeide en plan for å etablere besøkssenter og informasjonstavler, og 
utarbeide informasjonsmateriell. Planer med kostnadsoversikt bør foreligge senest ved 
årsoppgjøret for 2017. 
 

10. Belysning på P-plass, Dømmesmoen 
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Rådmannen bes etablere en bedre belysning på P-plassen på ved lysløypa på 
Dømmesmoen. Kostnaden dekkes av tidligere avsatt fond til trafikksikkerhetstiltak. 
 

11. Vedlikehold av veier 
Rådmannen bes om, innen kommunestyremøtet i april 2018, å legge fram en oversikt over 

vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med kommunalt vedlikehold. Det legges spesielt 

vekt på behov for oppgraderinger av veier utenfor byggefelt, som for eksempel 

Killegårdsveien, Sundveien (Rønnes) og Inntjoreveien. 

12. Bredbånd og mobildekning 
Rådmannen bes om, innen kommunestyremøtet i april 2018, å legge fram en oversikt over de 

som har sendt inn søknader om utbygging av bredbånd og bedre mobildekning. Det gis en 

vurdering om kommunen i økt grad kan bidra til utbygging herunder avsetning til et fond som 

er øremerket for slik utbygging. Dette anses som spesielt viktig både med tanke på økt bruk 

av trygghets- og velferdsteknologi, og skolearbeid hjemme som forutsetter god nettilgang.  

 

13. Videreføre gravplanprosjekt 

Rådmannen bes om å omprioritere midler (kr 400.000) fra opparbeidelse av nye gravplasser 

slik at det pågående gravplanprosjektet kan videreføres. 

 

14. Trafikksikkerhetstiltak, Eide kirke 

Utvidelse og asfaltering av p-plass ved Eide kirkegård. Kr 500.000 brukes til dette tiltaket. 

Midlene tas fra disposisjonsfond avsatt til trafikksikkerhetstiltak ifbm regnskapsavslutningen 

for 2016 (PS 17/62). 

 

15. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere en 

Koordineringsansvarligstilling med fokus på søknader statlige/fylkeskommunale 

midler/stiftelser/banker og andre fond e.l. 

 

16. Det nedsettes en politisk/administrativ gruppe som i første kvartal 2018 ser på rutinene for 
fremtidige budsjettprosesser. Det legges opp til å søke erfaringer bla fra KS. Arbeidet skal 
forankres i Formannskapet. 

 

17. For hver tertialrapport og ved avleggelse av årsregnskap skal oppdatert oversikt over 
kommunens fond vedlegges. 

 

18. Kommunestyret ber rådmannen utrede arbeidsplikt opp til 35 år. Ordningen bør organiseres 
gjennom jobbsentralen. 

 

19. Rådmannen bes sette ned en gruppe, med riktig kompetanse, for å se på mulighetene for 
cruiseanløp i Grimstad. 

 

 

17/152 Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018 - 2021 for Grimstad Kulturhus 

KF 

VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2018 for Grimstad kulturhus KF, vedtas. 
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17/153 Budsjett 2018, Handlingsprogram 2018 -2021 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF 

VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 – 2021 for Grimstad bolig- og 

tomteutvikling KF, vedtas. 

 

 

17/154 Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 for kontroll, tilsyn og 

revisjon i Grimstad 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med en 

ramme på kr 2 636 000. 

 

 

17/155 Salg av næringstomt til Leif Skalleberg AS i Østerskogen 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar salg av næringsareal på inntil 10 daa i Østerskogen til Leif Skalleberg AS. I 

salget legges det til grunn gjeldende betingelser inngått for salg av næringstomter i Østerskogen. Det 

inngås ikke avtale om 10 daa kjøpsopsjon nå. Dersom renseanlegg ikke lokaliseres på Østerskogen 

kan kjøpsopsjon vurderes på nytt.  

 

17/156 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter: 

Helse- og omsorgsektoren, Bestillerenheten.  

30% midlertidig prosjektstilling til implementering av velferdsteknologi for perioden 01.01.2018-

31.08.2018. Stillingen finansieres av midler avsatt på disposisjonsfond (PS-17/62). 

 

Helse- og omsorgsektoren, Boveiledertjenesten. 

100% fast stilling til fagleder ved Feviktun 6. Stillingen finansieres ved avsatte lønnsmidler til Feviktun 

6 i Budsjett 2018. 

 

 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 127 av 205 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.01.18 

 

18/1 Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken - oppsummering og 

avslutning av plan 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
Kommunestyret ber Rådmannen om å rapportere i tertialrapportene om videre framdrift i 
arbeidet. 

 

18/2 Tilpasning av kommunens avlasterordning utenfor institusjon til nytt 

arbeidsrettslig rammeverk 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til at administrasjonen i samarbeid med helse og 
omsorgssektoren gjør de nødvendige tilpasninger av kommunens avlaster ordning til nytt 
arbeidsrettslig rammeverk. 
Kommunestyret tar til orientering de økonomiske konsekvenser dette får for 2017 og 2018. 
Administrasjonen vil i 1.tertialrapport redegjøre for de økonomiske konsekvensene og 
detaljer rundt nye årsverk. 

 

18/3 Berge gård senter - omdisponering og tilpasning av lokaler 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen legge til rette for omdisponeringer 
av lokalene på Berge gård senter slik at driften kan ivaretas best mulig. Bygningsmessige 
tiltak på kr. 1 000 000,- inklusiv mva. bevilges i 2018 og finansieres ved finansieringsfond. 
Kommunestyret understreker at leiligheter i tredje etasje og underetasjen som skal anvendes 
som kontor, skal benyttes i nåværende form, og tilbakeføres som leiligheter når I4- helse 
ligger klar i løpet av 2019. 

 

18/4 Rapport fra økonomigjennomgang i Boveiledertjenesten 

VEDTAK: 

Delrapport fra økonomigjennomgang i boveiledertjenesten tas til orientering 
De skisserte tiltakene vil bli satt inn i en overordnet prosjekt- og implementeringsplan for 
sektoren. 
Kommunestyret ser fortsatt med bekymring på sektorens utfordring og støtter 
administrasjonens arbeid med organisasjons- og strukturendringer. 

 

18/5 Øynaheia Løypelag - støtte til finansiering av ny løypemaskin 

VEDTAK: 

Grimstad kommune bevilger 30 000 kr i 2018, 2019 og 2020 til ny løypemaskin til Øynaheia 
løypelag, forutsatt at finansieringen samlet dekker kapitalutgiftene. 
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Tilskuddet dekkes over kulturtjenestens budsjett. 

 

18/6 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 - delegering av myndighet og 

finansiering av koordinator. 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune slutter seg til interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven 
kapittel 9 mellom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, 
samt Aust-Agder og Telemark fylkeskommune for gjennomføring av kommunedelplan for E18 Dørdal-
Grimstad, og overfører myndighet til styret om vedtak om oppstart av det aktuelle planarbeidet etter 
pbl § 11-12. 
 
2. Som fast representant til styret for planarbeidet utnevnes ordfører. 
 

3. Som vararepresentant til styret for planarbeidet utnevnes varaordfører. 
 

4. Grimstad kommune vil bidra med sin andel til finansiering av felles prosjektstilling/koordinator, 
foreløpig beregnet oppad til kr. 112 500.- per år i inntil 3 år. Grimstad kommune vil bidra til 
finansieringen av denne prosjektstillingen. For 2018 søkes bidraget dekket innenfor samfunn- og 
miljøsektorens budsjett. For 2019 og 2020 søkes bidraget dekket som egen post i rådmannens 
budsjettforslag 
 

5. Styret fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det 
hensiktsmessig i samsvar med §9-2 og § 9-3. Styret bes komme tilbake med tilråding om videre 
delegering av myndighet til å foreta prosessledende beslutninger etter kapittel 11 i plan- og 
bygningsloven. Det forutsettes at styret organiserer arbeidet på en slik måte at vedtakene er forankret 
i de enkelte kommunestyrene. 
 

6. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne personer fra administrasjonen som kan delta i planarbeidet. 

18/7 Torg og gatebruksplan for Grimstad sentrum 

VEDTAK: 

Forslaget til torg- og gatebruksplan legges ut på åpen høring i seks uker fra 1. februar til 15. 
mars 2018 med følgende tillegg: 
Det innarbeides en oversikt over p-plasser i byen før planforslaget legges ut til høring. 

 

18/8 Eierskapsmelding Agder Energi AS 

VEDTAK: 

Vedlagte utkast til eierskapsmelding tas til etterretning. 

 

18/9 Agder Energi AS - fusjonssonderinger med Skagerak Energi AS 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 
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18/10 Avtale om tilskudd - "Treffstedet"/Mental Helse Grimstad 

VEDTAK: 

Kommunestyret beslutter å videreføre avtalen om dekning av kapitalutgifter og 
aktivitetstilskudd til drift av «Treffstedet» også for 2018, og at Mental Helse Grimstad får 
tilskudd med kr 190 000 til dette formål. 
Kommunestyret forutsetter at tilbudet til målgruppen evalueres innen juni 2018, og avhengig 
av oppnådd aktivitetstilbud vurderer Kommunestyret om dette skal prioriteres til budsjett 
2019. 

 

18/11 "Styrke- og balansegrupper" - treningstilbud til eldre 

VEDTAK: 

Det etableres en fast 36% stilling for fysioterapeut for videreføring av tiltaket «Styrke- og 
balansegrupper», et treningstiltak for eldre ved Berge Gård, ref. kommunestyrets behandling 
av 1. tertialrapport 2017 i PS 17/78. 
Kostnaden for tiltaket håndteres innenfor den vedtatte budsjettramme for Helsetjenesten i 
budsjett 2018. 
Kommunestyret ber i tillegg om at det legges frem en plan for ytterligere oppbygging / 
utvidelse av tjenesten frem mot budsjettårene 2019 – 2023. 

 

18/12 Mellomfinansiering til bofellesskap for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

VEDTAK:  

1. Formannskapet anbefaler at kommunestyret vedtar at kommunen står for 
mellomfinansieringen til bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
prosjekt Vollekjær, frem til bygget er ferdigstilt og overtatt av borettslaget. Tiltaket er 
selvfinansierende for kommunen. 
2. Det bevilges en ramme på inntil kr. 20 mill. ink. mva. 
3. Tiltaket mellomfinansieres med ubrukte lånemidler. 
4. Formannskapet anbefaler at kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 

 

18/13 Tiltaksplan mot barnefattigdom i Grimstad  

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar tiltaksplanen mot barnefattigdom i Grimstad kommune til 
orientering, med følgende navneendring: «Tiltaksplan for barn i familier med lav 
inntekt». 
 
2. Anbefalte tiltak i planen som kan realiseres uten budsjettmessige konsekvenser, 
gjennomføres snarest mulig (tiltak 3,5 og 10) 
 
3. En tverrfaglig arbeidsgruppe etableres snarest mulig for å samordne arbeidet mot 
barnefattigdom og koordinere planlegging og gjennomføring av nye tiltak. Eventuell 
ny stilling som koordinator for arbeidet rundt barn i lavinntektsfamilier tas opp i 
forbindelse med budsjettprosessen for 2019. 
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4. Grimstad kommune skal ha et opplegg med tilbud om sommerjobb til ungdom i 
lavinntektsfamilier fra sommeren 2018. Rådmannen bes legge fram en egen sak for 
politisk behandling i mars (jf. avsatte midler i budsjett 2018 til sommerjobb og 
utstyrsbank, 200 000 kroner per år i handlingsprogramperioden 2018-2021). Jf. 
anbefalt tiltak 2 i planen. 
 
5. Utstyrslager/utstyrsbank hvor foreninger, barn og unge kan låne utstyr til turer og 
andre fritidsaktiviteter etableres snarest mulig. (Jf. avsatte midler i budsjett 2018 til 
sommerjobb og utstyrsbank, 200 000 kroner per år i handlingsprogramperioden 
2018-2021). Jf. anbefalt tiltak 11 i planen. 
 
6. Øvrige anbefalte tiltak i planen som har budsjettmessige konsekvenser, vurderes 
nærmere i forbindelse med budsjettprosessen for 2019. 
 
7. Det bør foretas en underveisevaluering av effekten av planen, høsten 2019. 

 

18/14 Prosjektplan Sykkelbyen Grimstad 2018 og Årsrapport 2017 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre vedtar prosjektplan for sykkelbyen Grimstad 2018 
2. Grimstad kommunestyre tar årsrapport for sykkelbyen Grimstad 2017 til orientering. 

 

18/15 Trafikksikkerhetsplanen for Grimstad kommune 2018 – 2021 – 

Planforslag 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar kapitlene 1 – 4 i «Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2021 - Planforslag» 
til etterretning. 
 

2. Kommunestyret tar kapittel 5: «Organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet» til orientering. 
 

3. En høringsutgave av planen legges ut til offentlig ettersyn primo februar 2018. 
 

4. Frist for innspill til høringsutgaven settes til 3. april 2018. 
 

5. Oppdatert forslag til ny trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021 legges fram for sluttbehandling i 
kommunestyret sommer 2018. 
 

18/16 Endring av kommuneplanens arealdel - diskusjonsnotat om omfang, 

fremdrift og ressursbehov 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar diskusjonsnotatet om omfang, fremdrift og ressursbehov til orientering. 
Samtidig opprettes det en 2-årig prosjektstilling for revisjonsarbeidet og settes av midler til 
konsulenttjenester til en total kostnadsramme på 2 000 000 kr. 
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18/17 Flagging fra kommunens eiendommer – retningslinjer 

Kommunestyret vedtar flaggreglement for Grimstad kommune med følgende endring av 
første avsnitt i pkt. 4: 
Andre flagg enn det norske nasjonalflagget kan brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og 
lignende arrangement med allmenn interesse og oppslutning. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.02.18 

 

18/18 Høringsutkast Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Forslaget til Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 2018-2022 legges ut på åpen 
høring i seks uker fra 28. februar til 9. april 2018. 

 

18/19 Rapport etter tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til 

personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
Kommunestyret vil rette stor anerkjennelse til ansatte som har bidratt til resultatet. 
Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for helsepersonells kontakt med 

barnehage og skole når foreldre er psykisk syke og/eller rusmisbrukere. 

 

18/20 Rapport overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale selskaper - 

Grimstad kontrollutvalg 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar revisjonsrapporten «Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 
selskaper» til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om: 
 
1. At det systematisk arbeides med å vedlikeholde eierskapsmeldingen, og følger opp 
vedtatte eierskapsprinsipper og planlagte mål med arbeidsgruppe og strategier i praksis. 
 
2. At den planlagte opplæring av eierrepresentanter i kommunale selskaper gjennomføres 
innen 1.10 2018. Deretter i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. 
 
3. Det gjennomføres obligatorisk kurs eller eierskapsseminarer for folkevalgte. Dette 
gjennomføres så raskt som mulig, og senest innen 1.10.2018 Deretter i løpet av de første 6 
månedene av valgperioden. 
 
Kommunestyret ber rådmannen snarest utarbeide ny eierskapsmelding for fremleggelse i 
kommunestyret. 
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18/21 Kommunalt responssenter 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre beslutter å inngå interkommunal samarbeidsavtale, jf. 
Kommuneloven § 28-1 b, administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende 
Kommunalt responssenter. Samarbeidsavtalen med Kommunalt responssenter 
omfatter bemannet responssentertjeneste. 
2. Grimstad kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå samarbeidsavtale som 
besluttet. 

 

18/22 Forskrift om felles ordensregler for kommunens grunnskoler 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar forskrift om felles ordensreglement for Grimstadskolen 
med de endringer som fremgår av vedtaket. 
2) Det innlemmes et punkt om klagemuligheter for sanksjonene under kapittelet 
om saksbehandling. 
3) Forbudet mot hodeplagg fjernes fra ordensreglementet. 
4) Det kommunale ordensreglementet evalueres jevnlig. 
5) Forskriften trer i kraft fra 1. mars 2018. 

 

18/23 På 1800-tallet sto det en vindmølle på Møllerheia. Skal vi bygge den opp 

igjen? 

VEDTAK:  

Det arbeides ikke videre fra kommunens side med prosjekt om mølle på Mølleheia. 

 

18/24 Bruk av trafikksikkerhetsmidler 2018 

VEDTAK: 

Av midlene på 1,3 mill av midler som ble avsatt til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av regnskapet for 2016 kan deler av midlene benyttes til 
busstopp Terje Løvåsvei v/Holvika skoler. Det forutsettes medfinansiering fra 
fylkeskommunen på 50 % av kostnaden. 
Det bevilges videre midler til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak (gang- og sykkelvei 
eller fortau) langs Fjæreveien fra Kryssen til Egra. 
Kommunestyret ber det om at Rådmannen gjør en vurdering av om det er behov for å bruke 
av de avsatte trafikksikkerhetsmidlene til å gjennomføre tiltak eller gjennomføre 
reguleringsplaner når trafikksikkerhetsplanen legges fram for kommunestyret etter at den har 
vært på høring. Dette gjelder for eksempel tiltak på nedre plan på Fjære barneskole. 

 

18/25 Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad I4-Helse 

2.gangsbehandling 

VEDTAK: 
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Kommunestyret vedtar i medhold av pbl § 12-12 forslag til detaljregulering for Campus Grimstad I4-
Helse. 
 

18/26 Grefstadveien - utbygging etter gjeldende reguleringsplan 

VEDTAK: 

Det settes i gang ekspropriasjonsprosess for å erverve grunn for opparbeidelse av ny Grefstadvei etter 
gjeldende reguleringsplan. 
 

18/27 Vann/avløpsanlegg Hesnes, ny gjennomgang av trasevalg 

VEDTAK: 

Saken utsettes og sendes tilbake til teknisk utvalg. 

 

18/28 Opprettelse av stillinger – Bestillerenheten 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved Bestillerenheten, Forsknings og utviklingsavdelingen (FoU): 

 100% fast stilling som avdelingsleder. Stillingen finansiers av eksterne midler. 
 70% fast stilling som rådgiver. Stillingen finansiers av eksterne midler. 

 

18/29 Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a - 

Farm In Action AS 

VEDTAK: 

Eiendommen GBnr 200/1351 – Storgaten 71, innvilges delvis fritak for eiendomsskatt i forhold til hva 
det er søkt om. 1270 m2 av 1370 m2 innstilles for fritak for eiendomsskatt, slik at det innvilges et 
delvis fritak. 

18/30 Orientering om avslutning av oppdraget som setterådmann knyttet til 

blant annet behandlingen av erstatningskrav fra Ragnar Holvik 

VEDTAK: 

Dersom Ragnar Holvik frasier seg retten til å gå til søksmål mot Grimstad kommune vedrørende 
gjengjeldelse i forbindelse med varslingssaken, vil Grimstad kommune dekke hans advokatkostnader 
på kr 158.844,-. 
 
 
 

KOMMUNESTYRETS MØTE 03.04.18 

 

18/31 Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken – Grimstad kontrollutvalg 

VEDTAK: 
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Kommunestyret tar rapporten fra Hjort om e-postanalyse til orientering og avslutter nå undersøkelsene 
relatert til innkjøpssaken. 
 

18/32 Felles høringsuttalelse fra Østre Agder - Utviklingsplan 2035 Sørlandet 

sykehus HF 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å oversende” Høringsuttalelse Utviklingsplan 2035 fra 
kommunesamarbeidet i Østre Agder” som Grimstad kommunes uttalelse. 
 

18/33 Oppløsning av IKS - Agder IKT Driftssenter IKS 

VEDTAK: 

IKT Agder IKS (organisasjonsnr. 985359305) oppløses etter avlagt regnskap for 2017. 

 

18/34 Forslag til nye vedtekter for Østre Agder regionråd 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre støtter styret i Østre Agders forslag til nye vedtekter for Østre Agder 
regionråd. 
2. Grimstad kommunestyre anbefaler at vedtekts-forslagets § 2 splittes opp i en formålsparagraf og en 
paragraf for oppgaver ved neste revisjon av vedtektene. 
 

18/35 Nye betalingsmodeller for Østre Agder 

VEDTAK: 

1.  Grimstad kommunestyre godkjenner forslaget til nye betalingsmodeller med en hovedmodell og to 
alternative modeller for Østre Agder regionråd, oversendt fra Østre Agder sekretariat 07.02.18. 
 

2.  Kommunestyret støtter at ordningen med kontingent for Østre Agder avvikles, og at dette avsnittet i 
§5 i vedtektene utgår. 
 

3.  Kommunestyret godkjenner at forslaget til hovedmodell innføres fra 2019 med 10% likt fordelt. 
Økende til 12,5% i 2020 og 15% i 2021 og 2022. 
 

18/36 Kommunebarometeret 2017 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

18/37 Framtidsbarometeret 2017 for Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Grimstad Kommunestyre tar saken til orientering. 
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18/38 Skolepakke tre - skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i 

Grimstad 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret tar rapporten Skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i Grimstad – 
Skolepakke tre, til etterretning. 

 

2) Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak med forslag til en forskrift som tydelig beskriver 
hvilken skole de ulike områdene/adressene i kommunen sokner til. Forskriften legges fram til 
behandling senest høsten 2018. 
 

3) Fjære barneskole prioriteres for utbygging i 2019. I 2018 gjennomføres et forprosjekt, kfr. 2,0 mill. 
kroner i budsjett 2018 til forprosjektering av nye skoleinvesteringer. Forprosjektet skal bl.a vurdere 
skoletype, utnyttelse av skoletomta i relasjon til Fjære ungdomsskole og om eksisterende skolebygg 
kan benyttes eller bør saneres. Forprosjektet må også inneholde en oppdatert prognose for 
elevtallsutvikling for dimensjonering av ny skole og kostnadsoverslag for utbyggingen. Oppvekst- og 
utdanningsutvalget skal godkjenne mandat for forprosjektet. 
 

4) Holviga barneskole har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot forventet elevtallsvekst i skolekretsen. 
I 2018 gjennomføres et forprosjekt som bl.a må inneholde en oppdatert prognose for elevtallsutvikling 
for dimensjonering av ny skole og vurdering av en hensiktsmessig plassering av skoleutvidelsen på 
skoletomta samt kostnadskalkyle. Forprosjektet må også vurdere hvorvidt dagens paviljonger bør 
videreføres eller saneres. Utvidelsen av barneskolen må ses i sammenheng med Holviga 
ungdomsskole. Oppvekst- og utdanningsutvalget skal godkjenne mandat for forprosjektet. 
 

5) Voksenopplæringen har ikke tilstrekkelig undervisningsareal til å håndtere dagens elevtall. 
Klasseromsmodulene på utsiden av skolen er ikke en permanent løsning. Høsten 2018 gjennomføres 
et forprosjekt for å vurdere hvilke muligheter som finns for utvidelse av dagens skolebygg i 
Dybedalsveien. 
 
6) Frivoll skole skal utbedres/utvides. I 2020 gjennomføres et forprosjekt med en oppdatert prognose 
for elevtallsutvikling for dimensjonering av utbygget skole og vurdering av en hensiktsmessig 
plassering av skoleutvidelsen på skoletomta samt kostnadskalkyle. Oppvekst- og utdanningsutvalget 
skal godkjenne mandat for forprosjektet. 
7) I løpet av 2021 gjennomføres en ny vurdering av skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser 
i kommunen, «Skolepakke fire». 
 

18/39 Prosjektplan industritomten - Fremtidig bruk av området - herunder 

helsehus og øvrige behov innenfor helse- og omsorg 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte prosjektplan. 

 

18/40 Prosjektplan - forprosjekt ny brannstasjon 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte prosjektplan. 
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Innen prosjektplanen iverksettes skal det innhentes råd fra Østre Agder Brannvesen på hvordan de 
ville ha løst en utbygging av ny brannstasjon i Grimstad dersom vi hadde vært en del av Østre Agder 
Brannvesen, og organisert som en del av det. 
 
Dersom det fremkommer løsninger der som gir bedre løsninger for Grimstad, skal det fremmes ny sak 
til behandling. 
 

18/41 Orienteringssak vedrørende Bygningsmyndighetens 

ulovlighetsoppfølging 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

18/42 Forslag til detaljregulering for Solbergåsen Vest - 2.gangsbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljregulering for 
Solbergåsen Vest. 
 

18/43 Vann/avløpsanlegg Hesnes, ny gjennomgang av trasevalg 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar endret trase over jordene som skissert i tegning sendt på epost 03.04.2018, 
dvs. nå langs veien og jordekanten. 
 
Kommunestyret vedtar videre at alternativ 2 som ble lagt frem i PS 82/16 i 2016 følges for å sikre at 
det dimensjoneres for at det skal være mulig for hytteeiere og fastboende i området å knytte seg og at 
det samtidig tas høyde for fremtidig utbygging i området, jf. administrasjonens vurderinger da saken 
var opp til behandling 20.06.2016. 
 
Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak med finansiering av prosjektet hvor alle elementer 
medtas slik som etablering av pumpestasjoner, etablering av traseen, erstatning til berørte parter, osv. 
og ber om at tiltaket innlemmes som budsjettjustering i 2.tertialrapport. 
 

18/44 Spørsmål om revisjon av konsesjonsvilkår for nedre del av Nidelva 

VEDTAK: 

Grimstad kommune ønsker å fremme krav om revisjon av gjeldende konsesjonsvilkår for 
elvestrekningen fra Bøylefoss til utløpet ved Arendal. 
 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forsalg til krav om revisjon i samarbeid med Arendals og 
Froland kommuner. Brev om revisjonskrav skal forelegges kommunestyret for endelig godkjenning før 
det sendes NVE. 
 
 

18/45 Arbeidsplikt på Jobbsentralen ved mottak av sosialhjelp 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 137 av 205 

 

 

18/46 Tidspunkt for kommunestyremøter fra oktober 2019 

VEDTAK: 

Fra og med konstituerende møte oktober 2019, flyttes kommunestyremøtene i Grimstad kommune til 
kl. 09:30 på tirsdager med gruppemøter fra kl. 08:30 samme dag. 
 
De økonomiske konsekvensene innarbeides i de årlige økonomiplanene. 

 

18/47 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for 

folkevalgte i Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Revidert reglement vedtas i kommunestyret senest 18.06.2018 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.05.18 

18/48 Årsregnskap 2017 

VEDTAK: 

A. Regnskap til Grimstad kommune for 2017 vedtas  

B. Driftsregnskap 2017 for Grimstad kommune godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

mindreforbruk på 61 136 759 kroner. Mindreforbruket på kr. 27.536.759,- (jfr. tabell nedenfor) avsettes 

til generelt disposisjonsfond (prosjekt/enhet 25600). For de spesifiserte avsetningene i tabellen 

nedenfor opprettes det egne disposisjonsfond 

 

Disponering av overskudd, 2017 

Overskudd       61 136 759 

Torvet - prosjektering/oppstart     2 000 000 

Frivillighet       100 000 

Raet nasjonalpark - besøksenter, info-tavler   500 000 

Homborsundveien, fortau/g-s vei    10 000 000 

Veivedlikehold – jf. Kommunestyre sak 18/54   6 000 000 

Fortau/g-s vei Fjære, Kryssen – Egra    2 000 000 

Lysløype Morholtskogen     3 000 000 

Kyststier       1 000 000 
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Østerhusmonen g-s vei      3 000 000 

Bredbånd og mobil, bedre dekning, indre bygder  1 500 000 

Sentrumsfond, styrke Samarbeidsforumets fond   1 000 000 

Kunstgressbaner, tiltak granulat (asfaltering)   100 000 

Næringsutviklingstiltak      950 000 

Styrking Næringsforeningen (etter prosjektsøknad)  50 000 

Ørretbekker, vannmiljøtiltak     50 000 

Tiltak (egenandel) trafikksikkerhet, sykkel, klima, miljø  2 000 000 

Lysløypa Fevik - lysstolper til adkomst fra boligfelt  50 000 

Lekeplasser i boligfelt – oppgradering    300 000 

Avsatt til egne disposisjonsfond eller tiltak/prosjekter  33 600 000 

Avsatt til generelt disposisjonsfond    27 536 759 

 

C. Investeringsregnskapet for 2017 godkjennes med et udisponert resultat på 28 700 kroner. Beløpet 

avsettes til generelt ubundet investeringsfond (prosjekt/enhet 25400) 

D. Investeringer/prosjekter jfr. note nr. 7 i årsregnskapet, finansieres med bruk av lånemidler (kr. 

30.884.833,-) 

 

18/49 Årsmelding 2017 

VEDTAK: 

Årsmelding 2017 vedtas. 

Rådmannen bes aktivt påse at skolene med lav andel spesialundervisning systematisk deler sine 

arbeidsmetoder med skolene som har høy andel spesialundervisning. 

Kommunestyret ønsker at neste årsregnskap skal inneholde et mer omfattende kapittel knyttet til 

klima- og miljøregnskap. Dette innarbeides også som fast post i tertialrapportene. 

 

18/50 Årsmelding og årsregnskap 2017 for Grimstad Kulturhus KF 

VEDTAK: 

Årsregnskapet/driftsregnskapet 2017 for Grimstad kulturhus KF godkjennes med et samlet 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 200 232 kroner som avsettes til Grimstad Kulturhus KF sitt 

disposisjonsfond. Årsmelding 2017 for Grimstad kulturhus KF godkjennes. 

 

18/51 Årsmelding og årsregnskap 2017 Grimstad bolig- og tomteutvikling KF 
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VEDTAK: 

Regnskap 2017 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

mindreforbruk på 48 017 kroner. Mindreforbruket overføres til selskapets egenkapital 

Årsmelding og årsregnskap 2017 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes. 

 

18/52 Bruk av fond 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at følgende kostnader, totalt 1 416 295 mill. kroner kan finansieres av 

disposisjonsfond: 

 

 

 

18/53 Gang/sykkelvei langs Homborsundveien, forprosjekt  

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte 

 

18/54 Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med kommunalt vedlikehold 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte 

 

18/55 Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor 

rammen av Østre Agder 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre inngår i et forpliktende samarbeid om nærings- og 

samfunnsutviklingsarbeid i Østre Agder. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet som får 

sitt ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling. 
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2. Grimstad kommunestyre legger forslaget til mandat for samarbeid om nærings- og 

samfunnsutvikling til grunn for denne satsningen. 

3. Grimstad kommunestyre legger til grunn at satsningen finansieres gjennom forslag til hovedmodell 

for finansiering av interkommunale samarbeid, jf. sak betalingsmodeller. 

4. Midler til finansiering i 2018 avklares i forbindelse med rapportering av 1. tertial. Fra og med 2019 vil 

beløpet innarbeides i budsjettet. 

 

18/56 I4Helse – leieavtale 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre godkjenner framleieavtalen med UiA tilknyttet I4Helse 

 

18/57 KØH - Kommunal Øyeblikkelig Hjelp 2018 

VEDTAK: 

 

18/58 SFO i skolenes ferier - samordning av tilbud 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte 

 

18/59 Opprettelse av årsverk Fjære barneskole 2018 

VEDTAK: 

Det opprettes følgende årsverk midlertidig plassert ved Fjære barneskole: 

Pedagog: 2 x 100 % og 1 x 50 % stilling. 

Miljøarbeider: 2 x 70 % og 1x 89 % stilling. 

 

18/60 Høring: Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene 

VEDTAK: 
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Grimstad kommunestyre slutter seg til forslagene til desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene, slik de er foreslått av ekspertutvalget. 

Når det gjelder området «næring, innovasjon og forskning», så kan det være relevant å vurdere om 

sekretariatet for Regionalt Forskningsfond Agder bør samlokaliseres med øvrige deler av 

fylkeskommunen, eller om det kan være mer naturlig at denne delen samlokaliseres med Innovasjon 

Norge og den delen av UiA som er mest næringsorientert, eventuelt også funksjoner som MIL og I4 

Helse. 

 

18/61 Felles personvernombud for IKT Agder kommunene 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre støtter at det ansettes og tilrettelegges for felles personvernombud for IKT 

Agder kommunene. Ombudet ansettes hos rådmannen i Arendal kommune og har kontorsted ved IKT 

Agder. For tiden fra 25.mai 2018 da krevet om personvernombud trår i kraft og fram til den nye 

stillingen er opprettet og besatt 1.1.2019, etablerer Arendal kommune en interimløsning. 

 

18/62 Framtidige budsjettprosesser og tidsplan for budsjett 2019 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte 

 

 

18/63 Delegering av fullmakter til styret for det interkommunale 

plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad. 

VEDTAK: 

Grimstad kommune slutter seg til forslaget til vedtekter for det interkommunale plansamarbeidet. 

Det innebærer at styret for plansamarbeidet i tillegg til fullmakt til å fatte vedtak om oppstart av 

planprosessen også får fullmakter til å utarbeide forslag til planprogram og legge dette ut på 

høring/ettersyn, fastsette planprogrammet, utarbeide forslag til kommunedelplan med 

konsekvensutredning og legge dette ut på høring/ettersyn og utarbeide endelig planforslag som skal 

legges frem for kommunestyrene til vedtak jf. plan- og bygningsloven § 9-3. 

Kommunestyret forutsetter at styret organiserer arbeidet på en slik måte at vedtakene blir godt 

forankret i de enkelte kommunestyrene. Kommunestyret ber om å bli holdt godt orientert om 

planprosessen undervegs. 

 

18/64 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 
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18/65 Grimstad kontrollutvalg - Vurdering av habilitet i forbindelse med 

leverandørkontrollen 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber Rådmannen anmelde forholdet rundt den såkalte «julegaven» som mulig 

underslag av kommunale midler. Kommunestyret vurderer det slik at pågående personalsak kan 

kjøres parallelt. 

2. Kommunestyret ber Rådmannen anmelde mulig brudd på taushetsplikten i forbindelse med 

bekymringsmeldingene. 

3. Kommunestyret ber Rådmannen innhente de to sidene av rapporten som PwC har holdt tilbake i 

usladdet versjon. 

4. Kommunestyret anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse med 

anskaffelser og undersøkelser. Kommunestyret anmoder rådmannen om å påse at kommunen selv 

avgjør habiliteten til egne ansatte og at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig dokumentert. 

5. De fire overstående punktene fremlegges Kommunestyret for godkjennelse 

 

 

 

 

18/66 Grimstad kontrollutvalg - Forvaltningsrevisjon budsjettering og 

økonomistyring i helse og omsorg 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg 

til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 

- etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet 

i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte 

- etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum fremgår 

- umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer for 

kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet. 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til 

kontrollutvalget innen juni 2019. 

 

 

Hastesak angående behov for flere vigslere i Grimstad kommune. 
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VEDTAK: 

I sak 17/129 30.10.2017 ble det vedtatt at ordfører Kjetil Glimsdal, varaordfører Per Svenningsen, 

rådmann Tone Marie Nybø Solheim og assisterende kommunalsjef Tina Fabricius gis 

vigselsmyndighet. 

Kommunestyret vedtar i tillegg at kommunalsjef Trond-Vegar Johansen og HR-sjef Liv Ingjerd 

Byrkjeland gis vigselsmyndighet. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.05.18 

 

18/67 Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med kommunalt vedlikehold 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at avsetningen som er gjort i sak PS 18/48 Årsregnskapet 2017 

benyttes til vedlikehold av veier. Det gjennomføres snarest vedlikehold etter følgende 

prioriteringsliste: 

1. Sundsveien, Rønnes - estimert kostnad kr 210.000 

2. Inntjoreveien - estimert kostnad kr 2.300.000 

3. Killegårdsveien/Øde Ugland - estimert kostnad kr 3.100.000 

 

Kommunestyret er av den oppfatningen at det ikke er nødvendig å regulere Killegårdsveien 

for å gjennomføre oppgraderingstiltakene her. Denne veien beholdes med dagens veibredde 

som innebærer at den ikke oppgraderes etter kommunens veinormal. 

 

På Killegårdsveien prioriteres strekningen fra Fjæreveien til kryss Øde Ugland. Dersom den 

avsatte bevilgningen på 6 mill. kroner ikke er tilstrekkelig til en fullfinansiering av ovennevnte 

tiltak så legges det fram en sak om dette. 

 

Midler som måtte bli igjen utover forannevnte oppgraderinger kan benyttes til oppgradering 

på Øde Ugland og sees eventuelt i sammenheng med det pågående reguleringsarbeidet for 

gang og sykkelvei i Frivolldalen. 
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Eventuelle behov for avklaringer av omfanget av tiltakene legges fram for Teknisk utvalg. 

 

18/68 SFO i skolenes ferier - samordning av tilbud 

VEDTAK: 

1) Det utarbeides et nytt felles SFO-tilbud som gis i skolenes ferier, med unntak av juli måned hvor 

SFO holder stengt. Rådmannen bes sette ned en arbeidsgruppe som utreder ulike mulige 

arenaer/steder for ferie-SFO som alternativer for de lokale arenaene. Arbeidsgruppen vurderer også 

hvorvidt man kan samarbeide med frivillige/ideelle organisasjoner om å tilby ferie-SFO. 

2) Man legger frem forskjellige alternativer for finansiering hvor man legger vekt på reelle kostnader og 

synliggjør hvor mye foreldre som ikke benytter seg av tilbudet må betale. 

3) Det legges frem en sak til politisk behandling i september 2018 med tanke på budsjettforslag for 

2019. 

4) Ny ferie-SFO ordning iverksettes fra og med vinterferien 2019. 

 

 

 

 

18/69 Gang/sykkelvei langs Homborsundveien, forprosjekt 

VEDTAK: 

Kommunestyret har gjennom flere vedtak satt fokus på Homborsundområdet og bygging av 

gang/sykkelvei langs Homborsundveien som et viktig tiltak. Dette tiltaket er viktig for å bygge opp 

Homborsund som lokalsenter. 

Homborsundveien er ikke tatt med som et av tiltakene i trafikksikkerhetsplanen som har vært på 

høring. Trafikksikkerhetsplanen har størst fokus på områdene rundt skolene, mens tiltak langs 

fylkesveiene i større grad er prioritert i innspill til handlingsplan for fylkesveier i Aust-Agder, der 

Homborsundveien i kommunestyrets vedtak den 29.03.16 ble satt opp som førsteprioritet. 

I fylkestingets vedtak i sak om Fylkesveiplan 2017 – 2024 med handlingsprogram (PS 53/16) heter det 

at: «Fylkestinget ønsker å gå i dialog med Grimstad kommune om eventuell samfinansiering av gang- 

og sykkelvei fv 37, Omre – Homborsund brygge». 

Kommunestyret har i PS 18/48 avsatt 10 millioner kroner til tiltak langs Homborsundveien. 

Kommunestyret ber om at Rådmannen tar kontakt med Aust-Agder fylkeskommune som veieier, for å 

avklare videre finansiering av tiltaket. 

Kommunestyrets vurdering er at det bør foretas en regulering av tiltaket og ber Rådmannen sette i 

gang arbeid med en reguleringsplan. Det avklares med fylkeskommunen/Statens vegvesen hvordan 

reguleringsarbeidet skal organiseres. Det vurderes om det skal meldes oppstart på området helt ned til 

Homborsund brygge og avklares i planarbeidet hvor mye som det er hensiktsmessig å regulere. I 

forbindelse med arbeidet med gang/sykkelvei så legges det også vann- og avløpsanlegg slik det er 

skissert i forprosjektet. 
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Deler av den avsetningen som kommunestyret har gjort til Homborsundveien kan brukes til arbeid 

med regulering, såfremt det ikke gis annen finansiering til dette. 

Det gis orientering til Teknisk utvalg i junimøtet om status for framdriften i saken. 

 

18/70 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 7. mai 2018 sak 18/65 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret sender saken over til kontrollutvalget for utarbeidelse av anmeldelse i tråd med 

punkt 1 og 2 i KS vedtak i sak 18/65 av 7.mai 2018. Anmeldelsen forelegges for Kommunestyret for 

endelig godkjennelse i møtet 18.juni 2018. 

2. Vedr vedtakets punkt 3 ber Kommunestyret om at Rådmannen holder KS løpende orientert om 

fremdriften og status når det gjelder innhenting av de to sidene fra PWC rapporten i usladdet versjon. 

Det bes også om en orientering til Kommunestyret om hva Sivilombudsmannen kommer frem til. 

 

 

 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.06.18 

 

18/71 1. tertialrapport Grimstad kommune 

VEDTAK:  

1. Rapporten vedtas med de budsjettendringer på drift som fremkommer i kapittel 5 i tertialrapporten 

2. Rådmannen foreslår å øke rammen på investering (6851706) undervarme Levermyr med 350 000,- 

Dette finansieres med lånemidler. 

3. Rådmannen foreslår at effektiviseringskravet på 0.5 % som ligger i statsbudsjettet og foreløpig er 

lagt til sektorenes fellesområde, fordeles ut på enhetene i den enkelte sektor 

4. Rådmannen ber om fullmakt til å omdisponere budsjett mellom enheter i den enkelte sektor som en 

følge av omstillingsprosjekter inneværende år. 

5. Kommunestyret tar 1 tertialrapport 2018 til etterretning. 

Det er uakseptabelt at ombygging av Voss gate utsettes og en ber om at det i første møte etter 

sommeren kommer en sak der det legges frem alternativ finansiering, slik at ombygging kan komme i 

gang så raskt som mulig. 

 

18/72 Rapport - eiendomsmassen i helse og omsorg 
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VEDTAK:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering. Eiendomsmassen vil bli vurdert årlig. Investerings- og 

utbedringstiltak vil bli lagt inn i budsjett og økonomiplan. 

 

18/73 Utvikling av industritomten - fremtidig bruk av området 

VEDTAK:  

Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en prosess hvor en ser på en mulighetsstudie for et nytt 

helsehus på «industritomten». En slikt mulighetsstudie må se nærmere på hvilke tjenester som skal 

inn i helsehuset, organisering, arealbehov, skisser for bygg, kostnadsestimat, finansiering mv. som 

kan legges til grunn for en videre regulering av området. 

Det bør utarbeides en mulighetsstudie for etterbruk av Dømmesmoen. 

 

18/74 Utvikling industritomten – samarbeidsmodell 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar å bygge eventuell ny brannstasjon etter en tradisjonell modell, som bygges i 

egen regi. 

 

 

18/75 Ny brannstasjon - forprosjekt fremtidig plassering og romprogram 

VEDTAK:  

Kommunestyret ber rådmannen sette i gang et arbeid med å utrede ny brannstasjon som en del av 

utviklingen av «industritomten» ved dagens plassering. Det bes om at det sees nærmere på 

muligheten for å kunne samlokalisere brann, politi og ambulanse og at det igangsettes arbeider med 

et mulighetsstudie rundt en slik løsning. Skulle en løsning med alle nødetater ikke la seg gjennomføre, 

går en videre med et mulighetsstudie rundt etablering for ny brannstasjon og eventuelt de etater som 

ønsker å samlokalisere seg. Det bør også sees på muligheten for trinnvise etableringer. 

 

18/76 Plassering av ny svømmehall 

VEDTAK:  

1. Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en grundigere utredning av følgende alternativer: B. 

Campus Grimstad, G. Langemyrgjordet og H. Gundersholmen for lokalisering av ny svømmehall. 

Utredningen inneholder en vurdering av behovet for transport knyttet til svømmeundervisning på hvert 

alternativ og kostnadsoverslag for transportbehovet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen innhente informasjon om hvor mange timer skolene trenger for å gi 

tilstrekkelig svømmeundervisning i henhold til Læreplanen. Kommunestyret 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 
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3. Kommunestyret ber om at behovet og økonomiske konsekvenser både for etablering og drift av 50 

meters baner for svømmehallen kartlegges. 

4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske konsekvenser av å inkludere 

varmtvannsbasseng i det nye svømmeanlegget. 

5. Det skal undersøkes muligheten for et samarbeid med private investorer for å finansiere og bygge 

ny svømmehall. 

 

18/77 Nytt avløpsrenseanlegg – lokalisering 

VEDTAK:  

Før en tar endelig stilling til lokalisering av nytt avløpsrenseanlegg, ber kommunestyret rådmannen 

utrede muligheter for å bygge renseanlegget i fjell, primært i nær tilknytning til eksisterende 

renseanlegg. I dette inngår det også at teknisk utvalg og representanter fra administrasjonen befarer 

for eksempel anlegget på Odderøya. Saken tas deretter opp i kommunestyret til endelig avgjørelse 

innen utgangen av 2018. 

 

18/78 Vann/avløpsanlegg Hesnes - Tilrettelegging for fremtidig utbygging 

VEDTAK:  

1. VA-anlegg på Hesnes bygges ut slik detaljplanene for anlegget foreligger fra konsulent, 

dimensjonert for eksisterende samt noe ny bebyggelse. 

2. Det legges til rette for fremtidig full utbygging av VA-anlegg på Hesneslandet ved å gjøre tiltak i 

planlagt hovedpumpestasjon og ledningstrassé. 

3. Sak om budsjettjustering fremmes hvis det etter anbudsprosessen viser seg at det er bevilget for lite 

midler til tiltaket. 

 

18/79 Smaken av Grimstad – Påslippstillatelse 

VEDTAK:  

Påslippstillatelse for Smaken av Grimstad vedtas. 

 

 

18/80 Innspill til oppstartsmelding kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad 

VEDTAK:  

Ettersom det som del av arbeidet med planprogrammet vil pågå siling av korridorer for å smalne inn 

planområdet for kommunedelplanen vil Grimstad kommune påpeke at det vil kunne komme ytterligere 

innspill til korridorene når planprogrammet legges på høring. 

Ved oppstart påpekes ellers følgende momenter som viktige for Grimstad kommune: 
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 Grimstad kommune påpeker at det er generelt svært verdifulle landbruksområder innenfor det 

aktuelle planområdet. Videre er det sterke interesser knyttet til såvel kulturhistoriske verdier 

som landskapsverdier og friluftsliv i områdene Dømmesmoen, Fjære kirke og Fjæreheia 

 Rorevann inkludert avsatt sikringssone for drikkevann er eneste fullverdige drikkevannskilde 

for Grimstad og Arendal. Planområdet bør holdes sør for dette slik at forurensning av 

drikkevannskilden unngås. 

 Kommunen ønsker at det etableres kryss med lokalt vegnett både i området ved 

Øygårdsdalen og i området ved Vik for å få til en god betjening av byen både fra øst og vest. 

Mellom disse to kryssene er det viktig med minst mulig barriereeffekt av ny E18. 

 Av hensyn til viktige landbruksverdier, drikkevannskilde og kulturverdier (gravplasser og 

kirker) må en form for miljøtunell vurderes på deler av strekningen mellom de to kryssene. 

 Grimstad kommune ønsker at den delen av nåværende E 18 mellom Vik og Øygårdsdalen 

som ikke benyttes som trasé for ny E 18 beholdes som omkjøringsveg. Særlig gjelder dette for 

eksisterende tunnel gjennom Bieheia som antas ikke å benyttes i ny trasé og vil som 

omkjøringsveg frigjøre dagens fv 420 gjennom Grimstad sentrum for avlastningsfunksjon, noe 

som er viktig for videre utvikling av sentrumsfunksjonene i byen. Omkjøringsvei gjennom 

eksisterende tunnel i Bieheia må føres frem til Øygårdsdalen. 

 Grimstad kommune framholder at det er lite hensiktsmessig å planlegge for 130 km/t mellom 

Grimstad og Arendal, i hvertfall vestfra fram til krysset ved Vik. Dette fordi det fra før er 100 

km/t mellom Kristiansand og Grimstad og det bygges for 110 km/t mellom Arendal og 

Tvedestrand. En bør unngå standardsprang, og heller ha en jevn standard. En slik linjeføring 

vil også muliggjøre bedre tilpasning etter lokale forhold. 

 

 

 

18/81 Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 2018 – 2022 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 2018 – 2022. 

Kommunestyret ber om en egen sak om kommunens plass i den regionale næringsutviklingen, samt 

hvordan en kan bruke det lokale, regionale og nasjonale virkemiddelapparatet til å utvikle næringslivet 

i Grimstad. 

1. Tilleggspunkt til punkt 4.4 i handlingsplan: Serviceerklæring for plan - og byggesak er viktig for 

videre attraktivitet for nye og eksisterende næringsetableringer i kommunen. Slik serviceerklæring skal 

være på plass innen 2018. 

2. Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi for hvordan man formidler kommunens arbeid mot 

næringslivet. Dvs en offensiv strategi for hvordan kommunen arbeider utadrettet med sitt arbeid mot 

næringslivet. Hvor og hvordan man kommuniserer dette ut til målgruppene. Det skal legges vekt på å 

benytte kommunikasjonskanaler og metoder som fremmer Grimstad som en innovativ kommune. 

Hovedmål for en slik strategi er å øke attraktivitet rundt næringsetableringer og å bevare de vi allerede 

har. Vi skal bedre opplevelsen av at Grimstad er en næringsvennlig og attraktiv kommune å etablere 

seg i. 

 

18/82 Bomanlegg – Arresten 
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VEDTAK:  

Bomanlegget i Arresten beholdes som i dag. I henhold til krav i parkeringsforskriften iverksettes 

muligheten for skiltgjenkjenning innen 2021. 

 

18/83 Retningslinjer for heltidskultur i Grimstad kommune 

VEDTAK:  

Kommunestyret tar de framlagte retningslinjene for heltidskultur i Grimstad kommune helse og 

omsorgsektoren til orientering. 

 

18/84 Opprettelse av årsverk - Holviga barneskole 

VEDTAK:  

Det opprettes nye årsverk ved følgende enhet: 

- Holviga barneskole, 3 årsverk til pedagoger. Stillingene finansieres i 2018 innenfor skolenes samlede 

budsjettramme. 

1.Kommunestyret ber rådmannen øke skolenes budsjettramme med 620 000 for å finansiere 

stillingene, dette finansieres med penger fra disposisjonsfond. 

2.Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en vurdering av skolenes ressursfordelingsmodell i 

løpet av September 2018, slik at vurderingen gjort i den saken kan taes med i budsjett for 2019. 

 

18/85 Opprettelse av årsverk 

VEDTAK:  

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter; 

- Boveiledertjenesten, Aktivitetshuset, 1 årsverk fast stilling. Finansiering av stilling innarbeides i 1-

tertial rapport. 

- Boveiledertjenesten. BPA, 2,93 årsverk faste stillinger. Finansiering av stillinger innarbeides i 1-tertial 

rapport. 

 

18/86 Ny norm for grunnbemanningen i barnehagene 

VEDTAK:  

1) Kommunestyret tar saken til orientering. 

2) Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan normen skal finansieres og innføres i 

Grimstadbarnehagene i forbindelse med budsjettprosessen for 2019. 

 

18/87 Ny lærernorm - norm for lærertetthet i grunnskolen fra høsten 2018 
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VEDTAK:  

Kommunestyret tar saken om ny lærernorm til orientering og ber rådmannen om å legge fram ny sak 

når det foreligger mer informasjon om overgangsbestemmelser og finansiering. 

 

18/88 Velkomstklasser - vurdering av nåværende ordning 

VEDTAK:  

1) Grimstad kommune beholder dagens hovedstruktur for mottaksskoler (velkomstklasser). 

2) Elever på 1. trinn starter opp og fullfører 1. trinn på nærskolen sin, slik ordningen er i dag. 

3) Jappa skole fortsetter som mottaksskole for elever på barnetrinnet. 

4) Grimstad ungdomsskole er fra skolestart 2020 mottaksskole for ungdomstrinnselevene. Frem til 

skolestart 2020 er Holviga ungdomsskole mottaksskole. 

5) Det etableres ordninger/tilbud til elever som er sent ankommet på en måte som gjør dem best mulig 

rustet til å starte i videregående skole. 

 

18/89 Skonnerten Solrik - Grimstad kommunes engasjement i videre drift 

VEDTAK:  

1) Kommunestyret er positive til at kommunen også i årene som kommer skal bidra aktivt til at byen 

fortsatt har sin egen skute til glede og nytte for befolkningen og for besøkende. 

2) Kommunestyret ønsker at gjeldende samarbeidsavtale mellom Foreningen Skonnerten Solrik og 

kommunen, videreføres på det nivå og med det innhold den har i dag. 

3) Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide en pott på 300 000 kroner i budsjettet for 2019, 

slik at kommunale virksomheter og alle skoler og barnehager i Grimstad kan benytte Solrik i større 

grad i perioden september til april da skuta ikke har så mange oppdrag. 

 

 

18/90 Nina Sundbyes kunstgave til Grimstad - vedtekter for stiftelse 

VEDTAK:  

1) Grimstad kommunestyre takker Nina Sundbye for hennes generøse tilbud og ser fram til at hennes 

kunstverk skal sette preg på offentlige rom og bygninger i Grimstad, dikternes by. 

2) Kommunestyret godkjenner vedtekter for stiftelsen (utkast datert 19. mai 2018) «Nina Sundbyes 

kunst i Grimstad» og ber rådmannen om gjøre det som er nødvendig for å opprette stiftelsen. 

3) Kommunestyret godkjenner kontrakt om utlån av kunst (utkast datert 19. mai 2018). 

4) Kommunestyret godkjenner at stiftelsen opprettes av Grimstad kommune og at kommunen betaler 

stiftelseskapitalen på 100 000 kroner. Kostnaden til stiftelseskapital finansieres fra disposisjonsfond. 
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18/91 Forslag til detaljregulering for Morholtlien område B1 og del av B3 - 

2.gangsbehandling 

VEDTAK:  

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl § 12-12 forslag til detaljregulering for Morholtlien område B1 

og del av B3. 

 

 

18/92 Trafikksikkerhetsplanen for Grimstad kommune - 2018-2021 

VEDTAK:  

1. Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2021. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette et Hjertesoneprosjekt skoleåret 2018/19 ved Landvik 

skole (pilotskole), Holviga barneskole og Holviga ungdomsskole. 

 

3. Av fysiske trafikksikkerhetstiltak som krever samarbeid og medfinansiering av kostnader med 

fylkeskommunen, prioriteres gang-/sykkelveier Fjæreveien/Kryssen – Egra og Homborsundveien. 

 

18/93 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 

Grimstad kommune, Aust-Agder 

VEDTAK:  

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Grimstad kommune vedtas og 

trer i kraft snarest. 

 

18/94 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for 

folkevalgte i Grimstad kommune - Innstilling etter politisk arbeidsmøte 

VEDTAK:  

 Kommunestyret vedtar revidert «Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i 

Grimstad kommune» slik det fremgår av vedlagte utkast etter politisk arbeidsmøte 14.05.18 

med endring som vedtatt i kommunestyret 18.06.18. 

 Det reviderte reglementet trer i kraft fra og med oktober 2019. De økonomiske konsekvensene 

innarbeides i de årlige økonomiplanene. 

 

18/95 Opptrappingsplan for lærlinger i Grimstad kommune 

VEDTAK:  
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Rådmannen bes forsere opptrappingsplanen for lærlinger med ett år. Rådmannen bes derfor legge 

frem et kostnadsoverslag i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 med tilrettelegging for 

formidling av 58 lærlinger innen flere fag og med et veilederkorps. 

 

18/96 Framtidige budsjettprosesser og tidsplan for budsjett 2019 

VEDTAK:  

Revisjonens anbefalinger angående budsjettering som ble vedtatt i kommunestyremøtet 7.mai i år 

innarbeides i budsjettprosessen. 

Den fremlagte tidsplan legges til grunn for budsjettarbeidet for 2019. 

Rådmannen tar initiativ til en evaluering av budsjettprosessen på en samling i januar 2019. På 

grunnlag av samlet erfaring er målet å lage en generell mal (årshjul) for framtidige budsjettprosesser. 

Formannskap og tillitsvalgte skal involveres i evalueringen og utarbeidelse av mal 

 

18/97 Salg av tomt for bofellesskap - Holvika 

VEDTAK:  

Kommunen tilbyr tomten for 2,7 millioner. Tomten leveres ferdig opparbeidet med vei ført helt frem. 

Kommunen dekker kostnader med opparbeiding og vei. 

 

18/98 Samboergaranti 

VEDTAK:  

1. Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å utarbeide retningslinje slik som vedtatt av Helse- og 

omsorgsutvalget 24. april 2018. 

2. Retningslinjen legges til grunn for praktiseringen av kommunal forskrift for kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem. 

 

18/99 Grimstad kontrollutvalg - Anmeldelse av mulige straffbare forhold 

VEDTAK:  

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret ber ordfører på vegne av Grimstad kommune levere de to foreliggende 

anmeldelsene til politiet 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente en juridisk vurdering av mulighetene i PwC kontrakten 

for innhenting av fullstendig presentasjonen fra erfaringsutvekslingen. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 03.09.18 
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18/100 Politisk deltagelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelse 

VEDTAK: 

Pågående styringsgruppe for faktaundersøkelse avvikles. 

Klager eller varsler på arbeidsmiljø håndteres av rådmann i tråd med arbeidsmiljøloven, kommunelov 

og delegeringsreglement. 

 

18/101 Søknad om ny beliggenhet for Vinmonopolet i Grimstad 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Grimstad avslår Vinmonopolets søknad om å flytte sin butikk til Oddensenteret. 

Vinmonopolet bes om å opprettholde dagens lokasjon, eller finne annen lokasjon i øvre sentrum. 

 

18/102 Utviklingsforum for toppidrett i Grimstad - Søknad om tilskudd til 

toppidrettsfag på Dahlske vgs 2018-2020 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre ønsker velkommen en toppidrettssatsing på Dahlske videregående skole, og 

vil bidra aktivt til at dette lar seg realisere fra høsten 2019. 

 

18/103 Bosetting av flyktninger 2018 – tilleggsanmodning 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger i 2018, en økning på 5 personer i opprinnelig 

vedtak fra 11.12.2017 i henhold til ekstra anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

 

18/104 Revidering av retningslinjene for støtte til frivillige organisasjoners 

arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar revidert forslag til retningslinjer for støtte til frivillige organisasjoners arbeid for 

mennesker i en vanskelig livssituasjon. 

Korrigeringer i retningslinjene som framkom i møtet innarbeides av administrasjonen. 

 

18/105 Folkehelseprofil Grimstad kommune 2018 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Folkehelseprofil for Grimstad kommune til etterretning og ber om at det årlig 

utarbeides en kortversjon av helseoversiktsdokumentet 
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18/106 Høringssvar Strategi for Universitetsbyen Kristiansand 

VEDTAK: 

Grimstad kommune takker for mulighet til å avgi høringsuttalelse. 

Noen tilbakemeldinger vedrørende utkastet til strategi: 

 Grimstad ønsker velkommen et nærmere samarbeid med Kristiansand om å være et godt 

vertskap for UiA. Formannskapet i Grimstad ønsker å få til felles formannskapsmøter med 

Kristiansand og UiA om utvikling av universitetet og vertskapsbyene. 

 Det vil styrke strategien som et enkeltstående dokument om man tar inn litt informasjon om 

målgrupper og det primære formålet med strategien. Kanskje bør man vise til hvordan denne 

strategien passer sammen med UiAs strategi. 

 En strategi som vedtas av Universitetsstyret bør sendes til høring hos alle regionrådene på 

Agder. 

 Fremstillingen av strategien i delmål og strategiske grep synes positivt med hensyn til 

oppfølging av strategien videre. 

 Målsetting nr. 2 og 3 synes å være mer regionalt orientert enn målsetting 1. Det kunne derfor 

vært ønskelig om man kunne løftet disse punktene opp på et mer regionalt nivå enn hva 

tilfellet er i strategi for Universitetsbyen Kristiansand. 

 

18/107 Grimstad kommune søker Husbanken om å øke tildeling av startlån 

2018 fra kr 50 mill. til kr 80mill 

VEDTAK: 

Formannskapet anbefaler at kommunestyret vedtar å ta opp ytterligere kr 30 mill. i 2018 fra 

Husbanken til startlån. Dette beløpet kommer i tillegg til tidligere vedtatte låneopptak for 2018 på kr 50 

mill. (jfr. PS. 7/151, pkt. 10.) Samlet låneopptak for 2018 blir da kr 80 mill. 

 

18/108 Ombygging Vossgate 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

18/109 Mellomfinansiering til bofellesskap for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne - Eplehaven Frivold 

VEDTAK: 
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18/110 Forslag til detaljregulering for Holvigen. 2. gangs behandling og 

sluttbehandling. 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Holvigen 

med følgende endring: 

- B-1 og B-2 senkes tre meter ned i terrenget til topp mønehøyde 19,8 meter. 

Siktlinjer mellom byggene skal ivareta gløtt ned mot sjøen fra veien i bakkant av hensyn til 

allmennheten og friluftsinteresser i området da adkomstveien er mye benyttet som både vei ut og inn 

av boligfeltene, vei til skole og hallene ved skolen og som turvei. 

 

 

18/111 Forslag til detaljregulering for Fuhrområdet, GS2 og FR5 - 2. 

gangsbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl §12-12 forslag til detaljregulering for Fuhrområdet, GS2 og 

FR5. 

Det skal skiltes på porter til barnehagen Villa Matilda med tillatelse til bruk utenom barnehagens 

åpningstid. 

 

18/112 Forslag til detaljregulering - ny gang-/sykkelvei langs Østerhusmonen. 

2.gangs behandling og sluttbehandling. 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan med 

bestemmelser for gang - /sykkelvei langs Østerhusmonen, datert hhv 06.06.2018 og 01.12.2017. 

 

18/113 Opprettelse av stillinger i Boveiledertjenesten og Hjemmetjenesten 
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VEDTAK: 

Følgende stillinger opprettes: 

 Boveiledertjenesten; totalt 9,5 nye årsverk. Stillingene finansieres ved justering av 

budsjettmidler i 2.tertialrapport. 

 Hjemmetjenesten; 19,7 prosent stilling. Stillingen finansieres innenfor enhetens budsjett. 

 

18/114 Økt midlertidig godtgjøring til kontrollutvalgets leder på bakgrunn av 

ekstraordinær arbeidsbelastning 

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets leder innvilges dobbel ledergodtgjøring på 6% av en stortingsrepresentants lønn for 

2018. 

 

18/115 Kommuneundersøkelsen 2018, åpenhet i norske kommuner - orientering 

om resultater fra Grimstad 

VEDTAK: 

Formannskapet tar saken til orientering og følgende punkter oversendes rådmannen: 

 Grimstad kommune skal innen to år være blant landets 10 beste kommuner på åpenhet. 

Rådmannen skal innen utgangen av 2018 komme tilbake med en sak på hvordan en skal 

oppnå å bli blant landets beste kommuner og hvor også følgende punkter blir vurdert: 

 Etter modell fra blant annet Lillesand skal alle saker og vedlegg som ikke er unntatt 

offentlighet være søkbare og tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Dette skal være på 

plass innen 01.10.2018. 

 Kommunestyret skal få oversikt over alle innsynsbegjæringer som tar mer enn tre dager å 

behandle. 

 Ingen politiske utvalg skal fatte vedtak i saker der det ikke er fremlagt skriftlig saksfremstilling i 

rimelig tid før møtet. 

 Når politiske saker behandles i lukkede møter, skal alle berørte parter ha fått en orientering 

om dette, og blitt gjort kjent med hovedtrekkene i informasjonen som skal gis i forkant. 

 Alle første og avsluttende henvendelser fra Sivilombudsmannen skal offentliggjøres og legges 

frem for kommunestyret til orientering/behandling. Det samme gjelder henvendelser fra 

Fylkesmannen hvor temaet er innsyn og åpenhet 

 Saker hvor det er fattet vedtak som ikke fremgår i et referat, skal behandles på nytt. 

 

 

18/116 200/130 - Grooseveien 76 - Klagebehandling - Deling - Wille Anni 

Githmark og Wille Ina Christine 

VEDTAK: 

Teknisk utvalg omgjør kommunens vedtak av 25.06.2018 i sak 18/3742. Klagen fra Ing. Simon J. 

Norbom, mottatt 26.06.2018, tas til følge og det gis i medhold av pbl § 19-2 dispensasjon fra forbud 

om tiltak i 100-metersbeltet etter pbl. § 1-8 annet ledd, samt søknad om dispensasjon fra 
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reguleringsplanens bestemmelser angående maksimalt antall boliger for det gjeldende 

formålsområdet som omsøkt for opprettelse av boligtomt. 

Eiendommen er regulert til boligformål gjennom reguleringsplanen Groos, P36, vedtatt 01.10.1980. 

Eiendommen er på ca. 1400 m2 og den omsøkte parsell som søkes fradelt vil ligge på ca. 500m2. 

Gjenstående parsell vil da ligge på 900 m2. En deling av denne eiendommen anses å være i tråd med 

politiske ønsker om fortetting i allerede bebygde områder. Eiendommen ligger i nærhet til 

naturskjønne områder og med kort avstand til både barnehage, skole og friområder. 

Teknisk Utvalg har vurdert dispensasjonssøknaden og konkludert med at med at hensynene bak 

bestemmelsen og lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Forutsetningene for å kunne gi omsøkte 

dispensasjoner etter pbl. § 19-2 foreligger. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 24.09.18 

18/117 Utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd – uttalelse til 

forslaget fra Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Grimstad kommune anerkjenner behovet for i fellesskap å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor 

nasjonale og regionale myndigheter og næringsliv gjennom Østre Agder regionråd for å bidra til å 

ivareta regionens interesser. Denne innsatsen skal komme i tillegg til og sammen med den innsats 

som gjøres i regi av hver enkelt kommune. Målet er at regionen ved å stå samlet utad skal få bedre 

forutsetninger for å få gjennomslag for lokale interesser. 

18/118 Avvikling av kommunal heimevernsnemd 

VEDTAK: 

Grimstad kommunes heimevernsnemd legges ned og utvalgsreglementet justeres i tråd med dette. 

 

18/119 Kortfilmfestivalen - søknad om økt støtte for 2019 

VEDTAK: 

Søknad om økning i tilskudd på 150 000 til Kortfilmfestivalen 2019 innvilges, og rådmannen bes 

innarbeide dette i budsjettet for 2019. Det presiseres at fra og med 2020 oppfordres Kortfilmfestivalen 

og dets styre til å se på budsjett og vurdere regionale finansieringsmuligheter i forhold til den 

intensjonen festivalen er ment å ivareta. Kortfilmfestivalen skal ha en regional og nasjonal verdi og det 

må gjenspeiles i finansieringen i tiden fremover. 

 

18/120 Evaluering av Grimstads deltakelse i Tour des Fjords 2018 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar evalueringen til etterretning. 
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Rådmannen får mandat til å jobbe med at Tour des Fjords kommer tilbake til Grimstad i 2019. Det er 

primært ønskelig å være målby, sekundært er det ønskelig å være startby eller 

gjennomkjøringskommune. Sak om finansiering skal fremmes for kommunestyret dersom det blir 

aktuelt å delta i Tour des Fjords i 2019. 

Deltagelse fra Grimstad kommune skal være begrenset til et mindre økonomisk bidrag. 

 

18/121 Detaljregulering for Drottningborg - vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering for 

Drottningborg videregående skole. 

 

18/122 Opprettelse av stilling - Prosjektstilling; Sammen om kvalitet og 

forbedring 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner opprettelse av prosjektstilling for prosjektet Sammen om kvalitet og 

forbedring 2018 – 2021. 

Stillingen finansieres i sin helhet via eksterne prosjektmidler. Prosjektet og prosjektstillingen avsluttes 

dersom finansieringen skulle opphøre i prosjektperioden. 

 

 

18/123 Forslag til møteplan for 2019 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2019. 

 

18/124 Diverse valg 2015 - 2019 

VEDTAK: 

Som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 velges: 

Stein Gjulem (KrF) 

Gunnar Topland (H) 

Ole Martin Hodnebrog (Sp) 

Grethe Berdal (Ap) 

Anne Gurine Hegnar (SV) 

Marlene Imre (MDG) 
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Erling Hægeland (FrP) 

Arnt Gunnar Tønnessen (V) 

 

Som Grimstad kommunes representanter til styret for stiftelsen «Nina Sundbyes kunst i Grimstad» 

velges: 

1. Bjørn Kristian Pedersen (leder) 

2. Brit Østerud 

Som Grimstad kommunes vararepresentanter til styret for stiftelsen «Nina Sundbyes kunst i Grimstad» 

velges: 

1. Anita Estensen 

2. Torborg Igland 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.18 

 

18/125 Rapport 2. tertial 2018 Grimstad kommune 

VEDTAK: 

1. Rapporten vedtas med de budsjettendringer på drift som fremkommer i tertialrapporten 

2. Formannskapet anbefaler at kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til etterretning. 

Under økte utgifter bevilges det kr. 100 000 til Øygarden Instituttet til drift for 2018, som etter søknad. 

Utgiftene finansieres fra kommunens disposisjonsfond. 

 

18/126 Grimstad Kulturhus KF - godkjenning av likviditetslån/ trekkrettighet i 

bank 

VEDTAK: 

Formannskapet anbefaler at kommunestyret innvilger Grimstad Kulturhus KF en trekkrettighet på kr. 

1,0 mill. i kommunens konsernkontosystem ut 31.12.2019. Trekkrettigheten reduseres deretter til kr. 

0,5 mill. som en varig løsning. Ved evt. bruk av denne trekkrettigheten, belastes rentekostnader og 

evt. bankgebyrer Grimstad Kulturhus KF direkte. Trekkrettigheten trår i kraft når dagens midlertidige 

lån på kr. 1,0 mill. forfaller 30.11.2018. 

 

18/127 Mental helse - evaluering av aktivitet og tilskudd til drift av Treffstedet 

for 2019 

VEDTAK: 
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Formannskapet anbefaler at kommunestyret beslutter å videreføre avtalen om dekning av 

kapitalutgifter og aktivitetstilskudd til drift av «Treffstedet» også for 2019, og at Mental Helse Grimstad 

får tilskudd med kr 190 000 til dette formål. 

Formannskapet anbefaler at kommunestyret forutsetter at tilbudet til målgruppen evalueres innen juni 

2019, og avhengig av oppnådd aktivitetstilbud vurderer kommunestyret om dette skal prioriteres til 

budsjett 2020. 

 

18/128 Torg- og gatebruksplan for Grimstad sentrum - vedtaksbehandling. 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar torg- og gatebruksplanen slik den er bearbeidet etter høringen, beskrevet i 

plandokumentene datert 27.09.2018 og lagt fram for behandling og vedtak – med følgende endring: 

Brukergrupper skal tas med i planlegging i forhold til universell utforming når det gjelder Torget og 

andre plasser. 

 

18/129 Kommunedelplan sentrum. Fastsettelse av planprogram. 

VEDTAK: 

Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommunedelplan sentrum datert 27.09.2018. 

 

 

 

18/130 Kommuneplan 2019-2031, endring av arealdel - fastsettelse av 

planprogram 

VEDTAK: 

Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanen 2019 – 2031 – endring av 

arealdel, i medhold av plan og bygningslovens § 12-9. 

I kommuneplandokumentet benyttes begrepet Homborsund/Eide framfor Homborsund der dette 

passer bedre. 

Følgende tas inn i planprogrammet (Jfr. forslaget pkt. 7.9. Siste setning satt i kursiv er endret her): 

7.xx Byggegrense mot sjø 

Gjennom sak behandlet hos Sivilombudsmannen (https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tilfreds-

avklaring-strandsonen/) har det blitt en avklaring/endret praksis på lovforståelsen av 

byggeforbudsonen mot sjø, jf. plan- og bygningslovens § 1-8. I praksis betyr dette at det i 

reguleringsplaner hvor det ikke er avsatt byggegrense mot sjø, krever dispensasjonsbehandling selv 

om det er satt av til utbyggingsområde. Det skal vurderes å innta byggegrenser på noen mindre 

avgrensede områder i kommunen for å skaffe seg erfaring for en eventuell større gjennomgang ved en 

senere kommuneplanrullering. 

Kommunestyret ber om at følgende områder vurderes for byggegrense mot sjø: 

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tilfreds-avklaring-strandsonen/
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tilfreds-avklaring-strandsonen/
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• Reguleringsplan for Kastellheia (PlanID 2) 

• Reguleringsplan for Ålesøy (PlanID 7) 

• Reguleringsplan for Langholm (PlanID 8) 

• Reguleringsplan for Homborøy (PlanID 9) 

• Reguleringsplan for Bjorøya (PlanID 17) 

• Reguleringsplan for Vesøya (PlanID 43) 

• Områder avsatt til spredt bolig i LNF som ligger i 100-metersbeltet 

• Indre Maløya – uregulert område som er LNF i kommuneplanen 

• Midtsundholmen – uregulert område som er LNF i kommuneplanen 

Rådmannen bes om å legge fram en nærmere vurdering for kommuneplanutvalget av områder for 

fastsettelse av byggegrense mot sjø. 

 

18/131 Kommuneplan 2019-2031 - finansiering av prosjektstilling 

VEDTAK: 

Formannskapet anbefaler at kommunestyret vedtar å omdisponere 2 000 000 kr fra disposisjonsfondet 

(prosjekt 25600) for å gjennomføre revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

18/132 Detaljregulering for Bioddgaten 2-4 - Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar, i medhold av pbl § 12-12, detaljregulering for Bioddgaten 2-4. 

 

18/133 Detaljregulering for Støleveien - vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering for 

Støleveien. 

 

18/134 Nærskoleprinsippet med mulighet for fritt skolevalg- skolekretsgrenser 

VEDTAK: 

Skolekretsgrensene mykes opp og det gis mulighet for skolebytte etter ønske fra elev/ foresatte. 

Skolebytte skal kun skje ved ledig kapasitet uten merkostnad til klassedeling for mottakende skole, 

samt at foreldre selv bekoster eventuell skoleskyss. 
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18/135 Nyansettelser av mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne 

og anonyme jobbsøknader 

VEDTAK: 

Grimstad kommune innfører et mål om at 5% av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en 

eller nedsatt arbeidsevne 

 

18/136 Sivilombudsmannens uttalelse om innsyn i habilitetsvurderinger og 

sladdet powerpointpresentasjon 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Sivilombudsmannens uttalelse til orientering. 

 

18/137 Orientering om vedtak i Birkenes og Lillesand kommuner om naboprat 

mellom Birkenes, Lillesand og Grimstad kommuner 

VEDTAK: 

Grimstad kommune tar vedtakene i hhv Birkenes og Lillesand kommunestyrer til orientering. 

 

 

18/138 Grimstad kontrollutvalg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Byggesaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

18/139 Detaljregulering for Stølehalvøya boligområde - vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering for 

Stølehalvøya boligområde. 

 

18/140 Diverse valg 2015 - 2019 

VEDTAK: 

Som nytt medlem til styret for Grimstad Kulturhus KF velges Stein Gjulem. 

 

 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 163 av 205 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 10.12.18 

 

18/141 Lokalisering av ny svømmehall 

VEDTAK: 

Saken utsettes i påvente av en avklart retning på bruk av Gundersholmen. 

Kommunestyret ber om at rådmannens forslag til vedtak i punkt 2 endres til: 

Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at det planlegges og prosjekteres for å bygge et 25 

meters/50 meters anlegg med 8 baner, opplæringsbasseng og terapibasseng som erstatning for 

varmtvannsbassenget på Berge gård.  

Videre ber kommunestyret administrasjonen undersøke nærmere muligheten for et samarbeid med 

private investorer, andre kommuner og fylkeskommunen. 

Saken skal legges fram til behandling i løpet av første halvår i 2019. 

 

18/142 Grimstad kontrollutvalg - Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å 

tilbakeholde dokumenter fra Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Hjort sin vurdering av PwC adgang til å tilbakeholde dokumenter fra Grimstad 

kommune til orientering. 

Det forutsettes at kommunen ved bruk av eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden må sikre seg 

tilgang til de dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget. 

 

18/143 Grimstad kontrollutvalg - Gjennomgang av økonomisjefens 

bekymringsmelding 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering med følgende tillegg: 

Rådmannen bes om å legge frem en oversikt alle pågående kjøp av tjenester til ressurskrevende 

brukere, sammen med en rutinebeskrivelse med evaluering av tjenesten og kriterier for forlengelse av 

tjenesten. Det vil også være ønskelig med en sammenligning av prisene vi betaler i forhold til våre 

nabokommuner. Denne oversikten legges frem for kommunestyret innen 01.05.19. 

 

18/144 Utvidet interkommunalt samarbeide om skatteoppkreverfunksjonen 

VEDTAK: 

 Kommunestyret vedtar å utvide skatteoppkreverfunksjonen til et interkommunalt samarbeid 

med Arendal, Froland og Lillesand kommuner på de premisser som framgår av framlagte 

forslag. 
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 Kommunestyret legger til grunn at felles skatteoppkreverkontor/kemnerkontor starter opp fra 

1. mars 2019. 

 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å delta i en arbeidsgruppe sammen med Arendal 

kommune som skal legge til rette for opprettelsen av et interkommunalt 

skatteoppkreverkontor/kemnerkontor. 

 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om interkommunalt 

skatteoppkreverkontor på premissene som fragår av saken her. 

 Kommunestyret vedtar at for 2019 legges det til grunn en videreføring av bemanning og 

driftsbudsjett. Finansieringsmodellen til Østre Agder legges til grunn for budsjett 2020 og 

videre, samtidig som det gjøres en vurdering av hva som er riktig nivå på felles bemanning. 

 

18/145 Opprettelses av prosjektstilling - Helsefremmende skoler og barnehager 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner opprettelse av prosjektstilling for prosjektet; Helsefremmende skoler og 

barnehager for en periode på inntil 3 år. 

Stillingen finansieres i sin helhet via eksterne prosjektmidler. Prosjektstilling avsluttes dersom 

finansieringen skulle opphøre i prosjektperioden. 

 

18/146 Søknad om tilskudd til Åpen barnehage, Grimstad misjonskirke. 

VEDTAK: 

Saken oversendes til budsjettbehandlingen. 

18/147 Planprogram E18 Dørdal-Grimstad. Høringsuttalelse fra Grimstad 

kommune. 

VEDTAK: 

Grimstad kommune gir sin tilslutning til planprogrammet slik det foreligger. For Grimstad kommune er 

følgende punkter særlig viktige: 

 Grimstad kommune påpeker at det er generelt svært verdifulle landbruksområder innenfor det 

aktuelle planområdet. Videre er det sterke interesser knyttet til både kulturhistoriske verdier, 

landskap og friluftsliv i blant annet områdene Dømmesmoen, Fjære kirke, Fjæreheia, 

Bringsvær og Fevikmarka. 

 Det foreslåtte planområdet er innom nedslagsfeltet til Rore, som er eneste fullverdige 

drikkevannskilde for Grimstad og Arendal. Grimstad kommune forutsetter at forurensning av 

drikkevannskilden fra ny E18, både i anleggs- og driftsfasen, skal unngås. 

 Det er viktig for Grimstad kommune at det etableres kryss med lokalt vegnett både i området 

ved Øygårdsdalen og i området ved Vik for å få til en god betjening av byen både fra øst og 

vest. Mellom disse to kryssene er det viktig med minst mulig barriereeffekt av ny E18. 

 Av hensyn til viktige landbruksverdier, friluftslivsområder, drikkevannskilde og kulturverdier 

(gravplasser og kirker) forutsettes det at det utredes for tuneller på deler av strekningen 

mellom de to kryssene. Dette gjelder både for korridorer langs eksisterende E18 og for 

korridorer lenger vest forbi Fjære kirke og Dømmesmoen 

 Grimstad kommune ønsker at den delen av nåværende E18 som ikke benyttes som trasé for 
ny E18 beholdes som omkjøringsveg. Med ny E18 i helt ny trase vil dagens E18 kunne 
tilpasses og benyttes som lokalveg. Dersom ny E18 blir lagt i dagens E18-trasé, må det 
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utredes løsninger for et effektivt lokalveisystem som erstatter fv. 420 gjennom Grimstad 
sentrum.  

 Ved nedbygging av dyrka mark vil et kompenserende tiltak være nydyrking andre steder. Det 
kan også kompenseres gjennom reduksjon av driftsmessige ulemper ved for eksempel 
fjerning av åkerholmer. Disse mulighetene og kostnadene ved disse, må beskrives i 
konsekvensutredningen, og det må tas med som en del av kostnadsbildet.  

 Grimstad kommune framholder at det er lite hensiktsmessig å planlegge for 130 km/t mellom 
Grimstad og Arendal, i hvert fall vestfra fram til kryss ved Vik. Dette fordi det fra før er 100 
km/t mellom Kristiansand og Grimstad og det bygges for 110 km/t mellom Arendal og 
Tvedestrand. En bør unngå standardsprang, og heller ha en jevn standard. En slik linjeføring 
vil også muliggjøre bedre tilpasning av vegens linjeføring etter lokale forhold. 

 Grimstad kommune er bekymret for om framdriftsplanen med planlagt vedtak av 
kommunedelplan i august 2019 er realistisk og om den gir rom for en forsvarlig 
planleggingsfase, inkludert medvirkning, og tid til saksforberedelse før vedtaksbehandling.  

 For strekningen Vik-Øygårdsdalen ønsker Grimstad kommune at Nye Veier AS i sitt forslag 
redegjør både for sin anbefalte trasé og også for hvilken trasé Nye Veier anser som nest best. 
Dette slik at Grimstad kommune for denne strekningen – hvor det er særlig mange ikke-
prissatte konsekvenser å avveie - får en oversikt over de to beste alternativene slik disse 
vurderes av Nye Veier.  

 
 

18/148 Orientering - prosjekter 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

 

18/149 Arrangementer bydrift 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

18/150 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for arbeidet årsslutt 2018. 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyret vedtar revidert planstrategi for 2019. 

 

18/151 Detaljregulering for Lille Trollefjell - Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl § 12-12 forslag til detaljregulering for LilleTrollefjell. 

 

18/152 Detaljregulering for Jortveitlia boligområde - Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Jortveitlia 

boligområde. 

 

18/153 Regionalisering og utvikling av robuste NAV kontor 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre gir rådmannen mandat til å utrede forutsetningene for felles ledelse og 

administrasjon av NAV Grimstad, NAV Lillesand og NAV Birkenes. Utredningen skal skje i samarbeid 

med de tre kommunene og NAV stat. Modellen som foreslås må gi formelt lovgrunnlag for å utøve 

ledelse, samarbeide om oppgaver på tvers av kommunene og forvaltningsnivåene og til å disponere 

den totale kompetansen de tre NAV-kontorene disponerer. Resultat av utredningen legges fram for 

politisk behandling. 

Arbeidet skal ta utgangspunkt i St.mld. 33 og begrunnelsene for/behovet for utvikling av større NAV-

kontor med tilsvarende større fullmakter og handlingsrom. 

Det er en forutsetning at valgte modell skal baseres på at NAV skal være tilstede i alle nåværende 

kommuner. Ansatte skal ikke geografisk overføres til en evt vertskommune, men skal 

kompetansemessig disponeres derfra ut fra behov i de tre kommunene. 

Tillitsvalgte skal delta i arbeidet. 

 

 

 

18/154 Samarbeid mellom kommunen og private tilbydere innenfor helse- og 

omsorg 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede fritt brukervalg for praktisk bistand og BPA. 

 

18/155 Forkjøpsrett av aksjer i Avigo AS 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune støtter styrets forslag om en omstrukturering av selskapet 

2. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe inntil 185 aksjer a 1000 kroner per aksje i Avigo AS. 

3. Kjøpesummen finansieres fra ubundet investeringsfond med inntil 185.000 kroner. 

 

18/156 Orientering om arbeidet med tiltak i Strategisk næringsplan 2018-2022 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til etterretning. 
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18/157 Eierskapsmelding 2018 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar vedlagte eierskapsmelding 2018 til orientering med følgende endringer: 

 Pkt. 13 tas ut av Grimstad kommunes overordnede prinsipper for eierstyring. 

 Grimstad kommunes representanter i styrer og representantskap, skal aktivt arbeide for at 

selskapene tar en lederrolle i å oppfylle kravene i Paris-avtalen. 

 

18/158 Åpenhet og innsyn i Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med å øke åpenheten for kommunen gjennom tiltak 

for å gjøre dokumenter mer tilgjengelig for offentligheten og med opplæringstiltak rettet mot 

saksbehandlere. 

Rådmannen bes også gjennomføre en revisjon av retningslinjer for politiske organ for å tilpasse rutiner 

for digital kommunikasjon. 

Rådmannen bes rapportere til kommunestyret på oppfølging av innsynsbegjæringer og saker som 

gjelder innsyn om åpenhet og innsyn fra sivilombudsmannen og fylkesmannen ved hvert tertial. 

Grimstad kommune skal til enhver tid være blant landets beste kommuner på åpenhet, uavhengig av 

målekriterier. 

Ingen politiske utvalg skal fatte vedtak i saker der det ikke er fremlagt skriftlig saksfremstilling i rimelig 

tid før møtet. Unntaket er de forhold som er beskrevet i kommunelovens §34. Dette nedfelles i 

Grimstad kommunes reglement. 

Praksis for distribusjon av dokumenter som er unntatt offentlighet, skal følge regler for offentlig 

forvaltning og nedfelles i Grimstad kommunes reglement for offentlige organer. 

Når politiske saker behandles i lukkede møter, skal alle berørte parter som hovedregel ha fått en 

orientering om dette, og blitt gjort kjent med hovedtrekkene i informasjonen som skal gies i forkant. 

Det folkevalgte organet skal som en del av saken få innsyn i hvilken informasjon som er gitt. Dette 

nedfelles i Grimstad kommunes reglement. 

 

18/159 IKT-plan for skolene i Grimstad kommune 2019-2022 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar planen Det digitale løftet. IKT-plan for skolene i Grimstad 2019–2022. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 17.12.18 

18/160 Grimstad kommune - budsjett 2019 og handlingsplan 2019 - 2022 - 

politisk behandling 

VEDTAK: 

Handlingsprogram 2019-2022  

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag Handlingsprogram 2019-2022 av 1. november 2018 med 
de endringer som fremkommer i pkt. 12.  
Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2019-2022, skal være 

bestemmende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. 

Budsjett for 2019  
1. Rådmannens forslag til budsjett for 2019 av 1. november 2018, vedtas med de endringer som 
fremkommer i pkt. 12.  
 
2. Investeringsprogram for 2019 vedtas med en ramme på 274 773 000,- kroner.  
 
3. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2019 utskrives med de til enhver tid 
gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2019 foreslås det avsatt 10% i marginavsetning.  
 
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivnings alternativ benyttes for 
skatteåret 2019:  

i) Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste 
eiendommer i hele kommunen.  
j) Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte 
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4.  
k) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  
l) Den generelle skattesatsen settes til 3,2 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved at 
den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille (esktl. § 12 a). 
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 3,2 promille.  
m) Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 140 000 pr boenhet 
(esktl. § 11).  
n) Fredede bygg fritas (esktl. § 7 b).  
o) Eiendomsskatt innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og betales i 12 
terminer (esktl. § 25).  
p) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (esktl. § 10)  

 
5. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens forslag til 
budsjett for 2019 - prisliste for 2019.  
Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 2,4 % i 2019, dersom annet ikke 
fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2019.  
 
6. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2019:  

a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 892 000,-  
b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 16 584 000,-.  
c. Grimstad kulturhus KF med kr. 597 000,-.  
d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 660 000,-.  
e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 1 484 000,-  

 

7. Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2019 innen forfølgende områder: 

a. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene  
innenfor vedtatte rammer.  
b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer.  
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c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte  
rammer.  
 

8. Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 14 360 000,- i 2019 fordelt slik:  
c) Kommunen/VARF 3 600 000,-  
d) Kommunen øvrig: 9 760 000,-  

 
9. Det vedtas å oppta Startlån inntil 90 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån.  
Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet.  
 
10. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet ihht til ny organisering innenfor Helse- og omsorg 
(Agenda Kaupang modell), og Kultur og oppvekst.  
 
11. Forslaget falt som følge av endringer vedtatt i pkt. 12.  
 
12. Følgende endringer ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.12.18:  
Alle endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag 1.11.2018  
(Endringer i tusen kroner) 
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1.  
Budsjettramme for kultur- og oppvekstsektoren vedtas med de endringer som fremkommer i egen 

tabell. 

Kommunestyret ber om å få fremskyndet skolepakke 4 til behandling så snart som mulig. I forbindelse 
med skolepakke 4, eller i egne utredninger før dette, skal blant annet følgende vurderes:  
- Oppvekstsenter (barnehage og barneskole) i Holvika.  
- Skolekretsgrenser og spesielt grensene for hvilken skole som er nærskolen på ungdomstrinnet.  
- Skolekapasitet og forventet elevtallsutvikling, der en også tar hensyn til prognoser for boligbygging.  
- Hensiktsmessig skolestruktur.  
- Ressursfordelingsmodell mellom de kommunale grunnskolene.  
- Alternativ opplæringsarena i Grimstad kommune.  
- Ressursbruk til spesialpedagogisk innsats i barnehage og grunnskole.  
- Kapasitet i kommunale barnehager og forventede framtidige behov.  
 
2.  
Et revidert budsjettforslag for 2019, og handlingsprogram 2019 – 2022, legges fram for 
kommunestyret til behandling 27.05.2019. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett, 
27.05.2019, skal også endringsprosessene i helse- og omsorgssektoren vurderes.  
I samme møte behandles også årsregnskapet for 2018.  
 
3.  
Rådmannen bes senest til kommunestyremøtet den 25.02.19 gis en oversikt over hva som er 
gjenværende midler av det som er satt av til trafikksikkerhetsmidler. Det gis samtidig en oversikt over 
tiltak som disse kan benyttes til, eventuelt tiltak der det kreves reguleringsplan før gjennomføring. 
Videre foreslås det anvendelse med tanke på å kunne søke fylkeskommunen om delfinansiering av 
prosjektene. Det skal i denne forbindelsen vurderes om noen av midlene kan benyttes til 
delfinansiering av trafikksikkerhetstiltak langs Reddalsveien.  
 
4.  
Kommunestyret vedtar å omdisponere kr 2 mill. fra ubundet fond til et fond som er øremerket til 
utbedring av Reddalsveien (bedret trafikksikkerhet). Det skal ikke bukes av disse midlene før 
fylkeskommunen bidrar med et minst like stort beløp som det kommunen bidrar med, til dette 
veiprosjektet.  
 
5.  
Rådmannen bes om i løpet av 2019 å starte opp planarbeid for utvidelse av Landvik nedre kirkegård. 
Videre må det i budsjetter framover legges inn midler for grunnerverv og opparbeidelse av utvidet 
kirkegård.  
 

6. Kommunestyret vedtar en omdisponering av invsteringsmidler i budsjettet for 2019:  
Investeringsmidler til Sorenskrivergården reduseres med 1,7 mill. Midlene omdisponeres til  
- Arkitektkonkurranse, ny kirke på Fevik 0,7 mill  
- Nye gravplaner for Grimstad kirkegård, Frivoll 0,7 mill  
- Investeringer i forbindelse med sommergågate i sentrum 0,3 mill  
 
7.  
Økt tilskudd til Kortfilmfestivalen for 2019 med kr 150 000, vedtatt av kommunestyret 24.09.2018, 
dekkes innenfor kultursektorens totale budsjettramme.  
 
8.  
Tilskudd på kr 330 000 til åpen barnehage i Grimstad misjonskirke, med sikte på oppstart fra høsten 
2019, skal vurderes i forbindelse med behandlingen av revidert budsjettforslag, 27.05.2019.  
 
9.  
Kommunestyret ber om skriftlig rapportering til hvert Kommunestyremøte for å følge opp Helse og 
Omsorgssektorens budsjett på lik linje med det som presenteres i Formannskapet.  
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10.  
Nye rammeavtaler innen H&O - Kommunestyret ber om å motta en egen oversikt over avrop i H&O 
rettet mot rammeavtalene og hvorvidt dette har ført til kostnadsreduksjon, stillstand eller 
kostnadsøkning. Rapport over hvor mange avrop det har vært og hvem som har fått avropene, og en 
årssaksforklaring dersom en tilbyder skiller seg ut i mengden avrop. Hvordan har vektingen vært? 
Rapporteringen gjøres i samme rapport som i punkt 9.  
 
11.  
Arbeidet i nedsatt politisk/administrativ gruppe som ser på rutinene for budsjettprosesser og ønsket 
utforming av budsjettene videreføres. Arbeidet skal forankres i Kommunestyret.  
 

12. 
Kommunestyret anser det som uheldig med omkamper knyttet til vedtak med budsjettmessig 
konsekvens fattet i løpet av året. Dette av hensyn både til berørte parter og til kommunens behandling 
av budsjett, samt prioritering mellom ulike tiltak. Kommunestyret ber om at det utarbeides rutiner for 
søknader som innkommer i løpet av året og hvordan disse skal håndteres. Det bør vurderes å innføre 
en frist for slike søknader på høsten hvert år slik at de kan behandles i budsjettprosessen.  
 
13.  
Kommunestyret ber om en gjennomgang av tilbudet i skolene i Grimstad på fremmedspråk og hvilke 
valgfag som tilbys på den enkelte skole. Administrasjonen bes vurdere om man gjennom alternativ 
organisering kan gi flere elever tilbud om andre fremmedspråk og valgfag.  
 
14.  
Rådmannen bes utarbeide en plan for hvordan Grimstad kommune kan øke antallet lærlinger i 
kommunen. Planen skal inneholde hvilke enheter som har mulighet til å ta imot lærlinger, hvor mange 
lærlinger de har mulighet til å ta imot og innenfor hvilke fagområder, samt økonomiske rammer for 
gjennomføring. Planen skal også belyse hvor mange som trenger læreplasser i regionen og hvilke 
fagområder det er behov for flere læreplasser. Kommunene er en viktig part i samfunnskontrakten for 
flere læreplasser, hvor målet er at alle skal få tilbud om læreplass innen 2020. For å oppfylle det må 
Grimstad kommune øke antallet læreplasser og ta inn lærlinger fra flere forskjellige fagområder.  
 
15.  
Sorenskrivergården anses som et strategisk viktig knutepunkt i Grimstad sentrum og det ønskes en 
bred politisk prosess på fremtidig bruk av eiendommen. Det legges frem en sak for kommunestyret 
innen utgangen av juni 2019 hvor flere alternativer presenteres, også anslag på økonomiske 
konsekvenser av hver modell. Det legges så opp til at prosjektet kan innlemmes i budsjettet for 2020  
 
16.  
For hver tertialrapport og ved avleggelse av årsregnskap og budsjettfremlegg skal oppdatert oversikt 

over kommunens fond vedlegges. 

17.  
Kommunestyret ønsker at skolene dreier bruken av assistenter over til bruk av 
fagutdannet/pedagoger. Det anses å gi en større effekt for bla spesialundervisning, og muligens også 
redusere bruken av spesialundervisning dersom en større andel av ansatte i Grimstadskolen er 
pedagoger. Dette bes vurderes i sammenheng med prosjekt for reduksjon av bruk antall timer på 
spesialundervisning og tilnærming til lærernormen.  
 
18.  
Rådmannen bes ta kontakt med andre kommunale brukere og eiere av Langemyr skole for å avklare 
fremtidige behov, og legge en langsiktig strategi som er forutsigbar for brukere i Grimstad og andre 
kommuner.  
 
19.  
Grimstad kommune etablerer frivillighetspris. (F.eks etter modell i Arendal kommune)  
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20.  
Rådmannen bes legge frem sak som belyser kommunens arbeid med lærlinger, og belyser hvordan 

det kan være en ressurs for kommunen. 

 

 

18/161 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 for kontroll, tilsyn og 

revisjon i Grimstad 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune  
med en ramme på kr 2 892 000. 

 

18/162 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019 -2022 - Grimstad kulturhus KF 

VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2019 for Grimstad kulturhus KF, vedtas innenfor en ramme på kr. 597.000,- i 

kommunalt tilskudd 

 

18/163 Budsjett 2019, Handlingsprogram 2019 -2022 for Grimstad bolig- og  

tomteutvikling KF 

VEDTAK: 

Styrets forslag til budsjett 2019 og investeringsbudsjett 2019 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF, 

vedtas. 

 

18/164 Eiendomsskatt fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a og b - skatteåret 

2019 

VEDTAK: 

1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 7 a  
2. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 7 b.  
 
 
 

18/165 Regulering festeavgift Prestegårdsskogen 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar forslag til avtale basert på nedenstående prinsipper 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 04.02.19 

19/1 Kommunestyrebehandling av oversendt presentasjon "Å varsle i Grimstad 

kommune" 

VEDTAK: 

1. Det var riktig av Ragnar Holvik å varsle i helsekjøpsaken. 

2. Kommunestyret beklager og har forståelse for at denne saken har blitt en stor belastning for Ragnar 

Holvik og mange andre involverte. Kommunestyret beklager at den tredje setningen i vedtaket i sak 

PS 17/150.1 er formulert slik at den kunne oppfattes som at ansvaret for belastningen alle de 

involverte i helsekjøpsaken har opplevd, ble lagt på Holvik. Denne setningen var kun ment som et 

uttrykk for at det er mange som har kjent på stor belastning mens dette sakskomplekset har vært til 

behandling. 

3. Ragnar Holvik blir tilbudt å få dekket sine advokatkostnader og andre utlegg med kr 200 000. 

4. Kommunestyret forventer at Grimstad kommune legger til rette for at Ragnar Holvik skal ha et 

forsvarlig arbeidsmiljø i Grimstad kommune. Det forutsettes en åpen og inkluderende dialog omkring 

løsning på dette. Det skal foretas en ekstern risikoanalyse av Holvik sin arbeidssituasjon. Analysen 

utføres av en part begge har tillit til. 

5. Presentasjonen Ragnar Holvik hadde for kontrollutvalget 6.12.2018, gir ikke grunn til å sette i gang 

ytterligere undersøkelser ut over det som kommunestyret har behandlet og vedtatt tidligere. 

6. Kommunestyret avslutter med dette sin behandling av både helsekjøpsaken og kravet om 

erstatning fra Ragnar Holvik etter påstand om gjengjeldelse mot han som varsler. En eventuell videre 

behandling av disse sakene henvises til rettsapparatet. 

 

19/2 Prosedyre ved vold, trusler og trakassering 

VEDTAK: 

Det er nulltoleranse knyttet til vold og trusler i Grimstad Kommune. Rådmannens forslag til endring i 

retningslinjer og prosedyre ved vold, trusler og trakassering foreslås vedtatt med de endringer som 

fremkommer i oversendelsesforslaget. 

Kommunestyret delegerer fullmakt til å politianmelde forhold knyttet til vold, trusler og trakassering mot 

ansatte til ordfører. 

 

19/3 Torg- og gatebruksplan, iverksettelse av prøveprosjekt. 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen sende en begrunnet formell henvendelse til Statens vegvesen ved 

Trafikksikkerhet og vegforvaltning om å få gjenåpnet Jørgen Bangs gate for toveistrafikk. 

Prøveprosjektet med enveisregulert biltrafikk i sentrum, utgår. Sommerstengningen gjennomføres som 

skissert. 

Kommunestyre vedtar å prioritere Grimstad Torg og de mindre, sentrumsnære møteplasser i det 

videre arbeid med sentrumsplanen. 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 174 av 205 

 

Kommunestyre ber Rådmannen i kommunestyrets maimøte fremlegge minst 2 skisser til utforming av 

Grimstad Torg som grunnlag for det videre arbeid 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om etablering av miljøgate/gatetun på 

strekningen Nygaten-Torget for behandling før sommeren 2019. En bør se etableringen i 

sammenheng med opprusting av torvet. I saken bør det foreligge en fremdriftsplan for ferdigstillelse av 

torg og gater innen sommeren 2020. 

Enveisregulering i Grooseveien mellom Lillesandsveien og Vesterled, gjennomføres ikke. Rødmaling 

av sykkelfelt gjennomføres som planlagt. 

 

19/4 Sykkelbyen Grimstad Prosjektplan 2019 og Årsrapport 2018 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar Prosjektplan for Sykkelbyen Grimstad 2019 

2. Kommunestyret tar Årsrapport for 2018 til orientering 

3. For å gjøre Grooseveien (sør) mer trafikksikker og miljøvennlig, så vel for syklister som for bilister, 

må det igjen tas et initiativ overfor Statens Vegvesen og Aust Agder Fylkeskommune, for å få fjernet 

nåværende trafikkøyer og anlegge andre fartsdempende tiltak. 

Kommunestyret ber ordfører/administrasjon ta opp saken på førstkommende samarbeidsmøte med 

Staten Vegvesen og fylkeskommunen. 

 

19/5 Kommunal overtakelse av fastlegehjemmel 

VEDTAK: 

Grimstad kommune dekker overdragelsessum på kr 900 000 for ubesatt fastlegehjemmel ved 

Vinkjelleren 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. 

 

19/6 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. 

2. Kommunestyret oppnevner Espen Moy som politiker til styret. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å 

a. Kontakte Næringsforeningen med anmodning om et styremedlem 
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b. Kontakte frivillige organisasjoner og be dem velge 2 styremedlemmer 

4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for Frivillig arbeid i Grimstad kommune. 

 

19/7 Ungdomsmedvirkning 

VEDTAK: 

 En representant fra ungdomsrådet får møte og talerett i flere utvalg. 

 Elevrådene og ungdomsrådet behandler aktuelle politiske saker. 

 All saksbehandling har et klart språk, og saker angående barn og unge er tilpasset 

målgruppen. Det vurderes å opprette studentråd i sammenheng med Universitetsplanen.  

 Eventuelle digitale løsninger prøves ut når de er ferdig pilotert. 

 

19/8 Bosetting av flyktninger 2019. 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre vedtar å bosette 30 flyktninger i henhold til anmodning fra Integrerings- og 

Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Vedtaket gjelder ikke familiegjenforente. 

 

19/9 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 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. 

 

19/10 Planinitiativ for avgjørelse, planinitiativ for endring av del av 

detaljregulering for Vessøykollen, Fevik 

VEDTAK: 

Kommunestyret går imot at det settes i gang en endring av reguleringsplanen for Vessøykollen slik 

som beskrevet i vedlagt planinitiativ. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 

12-8 at planinitiativet stoppes. 
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KOMMUNESTYRETS MØTE 25.02.19 

19/11 Anskaffelser og innkjøp - orientering 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

19/12 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 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. 

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.  
 
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. 

 

 

19/14 Områderegulering for Jortveit 2 - Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av pbl §12-12 forslag til områderegulering for Jortveit 2. 
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19/15 Områderegulering for Aagre - mekling av innsigelse 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at det gjennomføres mekling med Fylkesmannen for den delen av 

områderegulering for Aagre det er fremmet innsigelse på. Ved mekling deltar rådmannen eller den/de 

som blir utnevnt fra administrasjonen samt ordfører, varaordfører/leder teknisk utvalg og en 

representant fra opposisjonen. 

 

19/16 Rapport - Miljøfyrtårnarbeid 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar rapport om Miljøfyrtårnarbeidet til orientering. 

 

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. 

 

19/18 Bruk av trafikksikkerhetsmidler 2019 

VEDTAK: 

Det benyttes kroner 350 000 av midler avsatt til trafikksikkerhetstiltak (KS-sak 17/62) til følgende 
trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge:  

1. Kroner 100 000. Busstopp Terje Løvås vei v/Holvika skoler, grunnundersøkelser. Det søkes 
fylkeskommunen om 50 % støtte til tiltaket som har anslått total kostnad kroner 200 000.  
2. Kroner 125 000. Sikring og kanalisering av trafikk i veikryss Hauslandsveien – Østre 
Moåsen. Det søkes fylkeskommunen om 50 % støtte til tiltaket som har anslått total kostnad 
kroner 250 000.  
3. Kroner 125 000. Sikring og kanalisering av trafikk i veikryss Storesandsveien – 
Ranvikaveien. Det søkes fylkeskommunen om 50 % støtte til tiltaket som har anslått total 
kostnad kroner 250 000.  

 
Grimstad kommune benytter seg av invitasjonen fra Aust-Agder fylkeskommune om å søke til 

sammen kroner 350 000 til trafikksikkerhetstiltak i 2019. 

 

 

19/19 Forespørsel om å disponere inntil 600.000 kr fra pott satt av til frie 

egenandeler ved årsoppgjøret 2017, til egenandel til sykkelparkering 

VEDTAK: 
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Kommunestyret godkjenner at inntil 600.000 kr fra beløpet som ble satt av til frie egenandeler etter 

årsoppgjøret i 2017, disponeres som egenandel til innendørs sykkelparkering ved Rådhuset og 

sykkelparkering ved Landvik skole. 

 

19/20 Plan for helsemessig og sosial beredskap 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner plan for helsemessig og sosial beredskap 2019. 

 

19/21 Forslag til samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og 

Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen med Aust-Agder fylkeskommune for perioden 2019-2020, 
og fremmer følgende tilleggsforslag:  
 

 Tillegg punkt 13 Helsesykepleier på Dahlske:  
 

Grimstad kommune vil jobbe for å øke helsesykepleierdekningen på Dahlske videregående 
skole for å sikre at kommunen innfrir Helsedirektoratets anbefalte norm for 
helsesykepleierdekning på 1 pr 800 elever.  
 

 Nytt punkt 14 Toppidrettssatsing på Dahlske:  
Partene samarbeider med Utviklingsforum for idrett i Grimstad og Olympiatoppen om å 
gjennomføre en toppidrettssatsing på Dahlske videregående skole.  

 

 Tillegg punkt 26:  
Partene skal se på mulighetene for å samarbeide om å bygge et 50-metersbasseng som 

regionalt idrettsanlegg. Samarbeidet skal også involvere idretten. 

 Nytt punkt 15 Realfagssatsing:  
Partene skal samarbeide om å løfte realfagskompetansen til elever i Grimstad både i 
videregående skole og grunnskole, for eksempel gjennom samarbeid med eksterne aktører 
som Vitensenteret og Universitetet i Agder  

 

 Tillegg punkt 12:  
Grimstad kommune lager en lærlingestrategi som legges til grunn for kommunens opptrapping 
av antallet læreplasser. Avdelingen for Fagopplæring i Aust-Agder samarbeider med 
kommunen for å sikre at kommunen får god informasjon om hva behovene for læreplasser er.  

 

 Punkt 5 Stedsutvikling/bomiljø:  
Partene skal samarbeide om å tilrettelegge for attraktive steder og gode bomiljø i hele 
kommunen gjennom arealplanlegging og stedsutvikling.  
Et aktuelt samarbeidsprosjekt vil være utvikling av Grimstad sentrum med fokus på 

opprustning av torget og etablering av miljøgate/gatetun på strekningen Nygaten - torget. 

 

19/22 Endring av selskapsform og utvidelse av selskapet IKT Agder 

VEDTAK: 
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1. Kommunestyret slutter seg til at IKT Agder endrer selskapsform fra § 27 selskap etter 

kommuneloven til Interkommunalt selskap etter IKS-loven med utvidelse med Vest-Agder 

fylkeskommune og Vennesla kommune som nye eiere.  

 
2. Fra 1. januar 2020 overtar Agder fylkeskommune eierandelen til Aust-Agder fylkeskommune og 
Vest-Agder fylkeskommune.  
 
3. Forslag til selskapsavtale for IKT Agder IKS vedtas.  
 
4. Overgangen fra § 27 selskap etter kommuneloven til IKS er en virksomhets-overdragelse. De 
ansattes rettigheter og plikter overføres til IKT Agder IKS, og det utarbeides nye arbeidsavtaler.  
 
5. IKT Agder § 27 selskap oppløses når IKT Agder IKS er etablert og eventuelle fordringer og 
forpliktelser overføres til det nye selskapet.  
 
6. Grimstad kommune velger rådmann som medlem i selskapets representantskap med 
stedfortredende rådmann som personlig varamedlem for gjenværende periode.  
 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 01.04.19 

19/23 Innspill til høring - Regionplan Agder 2030 - forslag til plan og 

handlingsprogram 

VEDTAK: 

Saken avvises og det henvises til sak 19/38 for behandling av denne. 

 

19/24 Partnerskap Bynett Sør 

VEDTAK: 

Grimstad kommune inngår partnerskapsavtale med Bynett Sør i henhold til vedlagte forslag til 
avtaledokument. Avtalen har gyldighet frem til 31.12.2019. I løpet av høsten vil partnerne motta tilbud 
om å forlenge partneravtalen for en treårsperiode (2020-2022).  
 

Som kontaktpersoner foreslås ordfører fra politisk ledelse og rådmann fra administrativ ledelse. 

 

19/25 Oversikt trafikksikkerhetsmidler 

VEDTAK: 

Midler til utbedring av Reddalsveien tas fra «25600 disposisjonsfond».  

Gjenstående trafikksikkerhetsmidler brukes til følgende prosjekter:  
Årsregnskap 2016: Ca. kr. 326.000 inngår i finansieringen av bygging av gang/sykkelvei Kryssen – 
Egra.  
Årsregnskap 2017: 1.3 mill. brukes som egenandeler på fremtidige prosjekter hvor kommunen kan få 
tilskudd.  
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Investeringsmidler budsjett 2019: Kr. 1.5 mill. brukes til gatelys på strekningen Eide kirke – Enge torg. 

 

19/26 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.  
 

 

19/27 Arealbehov Holviga barneskole 2019 

VEDTAK: 

 
1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til arealdisponeringer for Holviga barneskole og Holviga 
ungdomsskole til etterretning.  
 
2. Kommunestyret vedtar å omdisponere deler av vedtatt investeringsramme 2019 for skolepakke 3 
(21,9 mill. kr. inkl. mva) slik:  

a. Kr. 865.000,- eks. mva flyttes fra vedtatt investeringsramme for «skolepakke 3: 
investeringer på Holviga og Fjære» til nytt investeringsprosjekt «Holviga ungdomsskole – 
tilrettelegging ombygging for skoleåret 2019/2020»  
(Gjenværende budsjettramme investeringer for skolepakke 3 blir kr. 16.655.000,- eks. mva)  

 
3. Kommunestyret vedtar å finansiere 30% assistent stilling (midlertid for skoleåret 2019/2020) ved 
Holviga barneskole slik (til sammen kr. 150.000,-):  

a. Kr. 72.000,- i 2019 (høstvirkning) fra disposisjonsfond 25600 (kommunens generelle 
disp.fond)  

 
b. Kr. 78.000,- i 2020 (vårvirkning) fra disposisjonsfond 25600 (kommunens generelle 
disp.fond)  

 

Man forutsetter at forprosjekt på Fjære barneskole igangsettes så raskt som mulig. 

 

19/28 Brannstasjonen legesenter - nye kontorlokaler 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen inngå avtale om leie av egnede lokaler for Brannstasjonen legesenter. 
I forbindelse med dette bør en også vurdere UiA sitt ønske og behov for fastlege nær campus.  
 

Leieperioden vil vare frem til tjenestens behov for lokaler kan løses permanent. 

 

19/29 Folkehelseprofil Grimstad kommune 2019 

VEDTAK: 
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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. 

 

19/30 Forslag til detaljregulering av Guldmandsveien 12 - Behandling av 

planinitiativ 

VEDTAK: 

Kommunestyret stopper planinitiativet på eiendommen 200/683, jf pbl §12-8. 

 

19/31 Naturmurhallen - kommunal garanti for spillemidlene 

VEDTAK: 

Grimstad kommune stiller garanti for 9 mill. kroner i spillemidler til Imås IL flerbrukshall 

Naturmurhallen. Garantitiden er 20 år fra tidspunktet når spillemidlene blir utbetalt og er ellers knyttet 

til bestemmelsene fra Kulturdepartementet vedrørende spillemidler. 

 

19/32 Høring - organisering av den sivile rettspleien i Agder politidistrikt 

VEDTAK: 

1. Grimstad kommune støtter politimesteren i Agders forslag til omorganisering av den sivile 
rettspleien.  
2. Grimstad kommune understreker viktigheten av at sivile stillinger innen ulike fagområder blir 
opprettholdt lokalt.  
 

 

19/33 Fastsettelse av gebyr for vielser i Grimstad kommune 2019 

VEDTAK: 

Kommunestyret setter gebyr for vielser utenom kontortid, i andre lokaler enn rådhuset og for brudepar 

hvor begge parter er bosatt i andre kommuner til 1500 kroner. 

 

19/34 Opprettelse av nye årsverk på kommunalteknikk, og helse- og 

barnevernstjenesten 

VEDTAK: 

Det opprettes nye årsverk ved følgende enheter;  

 Kommunalteknisk, 100% fast stilling som arbeider. Stillingen finansieres ved overføring av 
midler fra helse og omsorgssektoren.  

 Helse- og barnevernstjenesten, 100% fast stilling som helsesekretær. Stillingen finansieres 
ved midler avsatt i budsjett for 2019.  
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 Helse- og barnevernstjenesten, 100 % fast stilling som fastlege. Stillingen finansieres ved 
midler avsatt i budsjett for 2019.  

 
 
 

19/35 Valg av styremedlemmer til Grimstad kommunes sammenslåtte legater 

VEDTAK: 

Som styreleder i Grimstad kommunes sammenslåtte legater velges Tina Fabricius.  
 
Som styremedlemmer i Grimstad kommunes sammenslåtte legater velges Asle Johnsen og Liv Flaten. 

 

19/36 E18 Dørdal - Grimstad, kommunedelplan 

VEDTAK: 

Møtebehandling  
Nye veier informerte om arbeidet som er gjort i planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad.  
Det skal ikke vedtas noe i denne saken, og således er det ikke gjennomført votering, eller fattet 

vedtak. 

 

19/37 Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 - offentlig ettersyn 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 å legge planforslag for 
kommuneplanens arealdel 2019-2031 ut til høring og offentlig ettersyn. Innstillingen fra 
kommuneplanutvalget ble vedtatt med følgende endringer:  
 

 Nytt punkt C2:  
Enkel tilrettelegging for friluftsliv i form av tursti, lysløype, gapahuk, grillplasser, brygge, toalett, 

badeplasser, parkeringsplasser som ikke innebærer vesentlige terrenginngrep (3m) og som er skiltet 

offentlige (og andre tiltak som fremmer friluftsliv) innenfor offentlig sikrede friluftslivsområder, LNF -

områder eller i områder avsatt til grønnstrukturformål er tillatt. Det er en forutsetning for unntaket at 

tiltaket er tilpasset natur, landskap og kulturminner og at hensynet til biologisk mangfold er ivaretatt. 

Tiltakene bør utformes i tråd med kommunens normal for utomhusområder. Etablering av lavvo og 

andre tiltak på privat grunn forutsetter skriftlig tillatelse fra grunneier. For Lavvo og parkering på privat 

grunn skal det også innhentes samtykke fra kommunens bygartner (Fagansvarlig) for å sikre at det 

ikke kommer i direkte konflikt med andre vesentlige offentlige interesser. 

 Nytt punkt C4:  
I området avsatt til boligbygging i kommuneplanen kan det tillates fortetting ved 1-2 boenheter uten 
krav til regulering jf pbl § 11-10 (1) under forutsetning av at utbyggingsvolum, tilstrekkelig 
uteoppholdsarealer, forholdet til transporttetthet og annet lovverk belyses og ivaretas i 
byggesøknaden.  
 

 Nytt punkt 83 Ravneberget:  
Området ligger utenfor 100-metersbeltet og berører ikke kjente vassdragselementer. Området berører 
ikke direkte dyrka eller dyrkbar mark. Det er etablert stier og skogsbilvei til toppen. Området har 
mulighet for gode solforhold, og er nær turterreng.  
Innspillet er foreslått litt tilbaketrukket på en avsats i terrenget.  
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Kommunestyret vil påpekte viktigheten av å ha tilgjengelige boligtomter i alle deler av kommunen og et 

variert tilbud av boligtomter i hver skolekrets med tanke på at ny e18 gjennom kommunen vil måtte 

føre til behov for erstatningsboliger. 

 

 Det skal vurderes å legge inn en utvidelse av kollektivakse fra Støle til Homborsund. 

 

 Lokalsenter for Homborsund: 

Område for kommunesenter utvides til å omfatte område fra Engekrysset til begynnelse KNA 

veien. 

 

 Bestemmelsen § 6.1.2 vedrørende Grønnstruktur- Morholtskogen endres til: 

Innenfor formålsområdets avgrensning skal det etableres lysløype med standard i henhold til 

Normal for utomhusanlegg for Grimstad kommune. Ved behandling av søknad om etablering 

av lysløype i Morholtskogen, skal fremtidig trasévalg og arealbehov for ny skolevei fra Ågre til 

Holviga gjennom Morholtskogen vurderes. Lysløypa kan etableres uten forutgående 

regulering. 

 

 Omdisponering av arealer Hammene ved Feviktun tas ut og beholdes med formål som i dag. 

Konsekvensutredningene gjennomgås med forslagsstiller før det legges ut på høring. 

 

19/38 Høringsuttalelse fra Grimstad kommune til Regionplan Agder 2030 - plan 

og handlingsprogram 

VEDTAK: 

Kommunestyret oversender vurderingene i saken som høringsinnspill til Regionplan Agder 2030 – 

plan og handlingsplan. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.19 

 

19/39 Behandling av årsmelding 2018 

VEDTAK: 

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. 
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19/40 Årsmelding og årsregnskap for Grimstad bolig- og tomteutvikling 2018 - 

politisk behandling 

VEDTAK: 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

19/41 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019-2021 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vedtar handlingsplan mot vold i nære relasjoner med følgende tillegg: 

Det vurderes å lage en egen handlingsveileder for eldregruppen. 

Planen skal innarbeides i alle kommunens virksomheter og gjøres kjent i henhold til 

implementeringsplanen. 

 

19/42 Smittevernplan 2019 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagt forslag til smittevernplan. 

 

19/43 Opprettelse av nye årsverk ved helse- og barneverntjenesten 

VEDTAK: 

Det opprettes følgende nye årsverk ved følgende enhet: 

 Helse- og barneverntjenesten, 0,5 årsverk helsesekretær 

 Helse- og barneverntjenesten, 1 årsverk helsesykepleier 

 Helse- og barneverntjenesten, 1,4 årsverk jordmor 

Stillingene som helsesykepleier og jordmor finansieres av øremerkede tilskuddsmidler fra 

Helsedirektoratet. Stillingen som helsesekretær finansieres med tilskudd over statsbudsjettet til 

styrking av helse- og skolehelsetjenesten. 

 

 

19/44 Etablering av bemanningstjeneste i helse- og omsorgssektoren 

VEDTAK: 

Det opprettes et prosjekt for etablering bemanningstjeneste. Bemanningstjenesten skal være etablert 

og i drift fra januar 2020. 

Kommunestyret ber om at prosjekt Bemanningstjenesten evalueres i sammenheng med 2. 

tertialrapport 2020. 
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19/45 Lærlingeordningen i Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Den foreslåtte plan for hvordan Grimstad kommune kan øke antallet lærlinger i kommunen vedtas. 

Vedtak i sak 18/95 opprettholdes med et dynamisk opptak av lærlinger i henhold til kartlegginger av 

mulige læreplasser i Grimstad kommune, og søkere til de enhver tid ledige læreplasser. 

 

19/46 Oppgradering Byhaven - grusganger til brostein samt lys i pilarer 

VEDTAK: 

For å få orden på grusproblematikk, lys i pilarene og utemøbler / skjenkerekkverk i forbindelse med 

uteserveringen, bevilger kommunestyret nedjustert beløp fra kr 865.623 kroner inkludert mva. - med 

følgende endringer vedtatt i kommunestyrets møte 27.05.19: 

 Trebryggen tilrettelegges med rampe istedenfor trapper i forbindelse med endringen av 

grusgangen. 

 Istedenfor stein, så legges det asfalt i gangbane i Byhaven. 

Midlene bevilges i forbindelse med første tertialrapport 2019. 

 

19/47 Ny finansiering av prosjektet, ombygging av Vossgate 14 og 16 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar å gå videre med prosjektet, ombygging av Voss gate 14 og 16 

2. Kommunestyret vedtar følgende investering for ombygging av Voss gate 14 og 16: 

 Bruttoinvestering til kr. 20,0 millioner inkl. mva. hvorav låneopptaket er på kr. 16,0 millioner og 

mva-refusjon på kr. 4,0 millioner. 

 

19/48 Mellomfinansiering til bofellesskap for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne – Holvika bofellesskap 

VEDTAK: 
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19/49 Ras og sikring av Inntjoreveien - økonomi 

VEDTAK: 

Utgifter til utbedring av ras og sikringsarbeider på Inntjoreveien, dekkes inn av gjenstående midler av 

bevilgningen på kr. 6 mill. til utbedring av veier. 

 

19/50 Status og framdrift for oppgradering av Torvet og miljøgate i Storgaten 

VEDTAK: 

Ny sak om Torvet kommer til junimøtet. Da vil det bli presentert fire ulike skisser, sannsynligvis to 

sommer- og to vinterskisser, med tilhørende kostnadsanslag og anbefaling. 

 

19/51 Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad. Høringsuttalelse fra 

Grimstad kommune. 

VEDTAK: 

Denne høringsuttalelsen omhandler den delen av kommunedelplanen som berører Grimstad 

kommune, det vil si strekningen Arendal-Grimstad. 

Grimstad kommune ønsker at E18 bygges ut i den foreslåtte korridoren langs dagens E18. Et 

hovedmål for Grimstad ved oppstart av planarbeidet var at dagens E18 forbi byen skulle beholdes 

som lokal hovedvei og omkjøringsvei for ny E18 til erstatning for dagens omkjøringsvei som er fv. 420 

gjennom sentrum. 

Grimstad kommune forventer at ny E18 legges i tunnel forbi byen. En løsning med veg i dagen og bru 

gjennom Frivolldalen ansees som uaktuell for Grimstad kommune. 

Ved siden av at Grimstad kommune nå avgir høringsuttalelse er kommunen også vedtaksmyndighet 

for kommunedelplanen innenfor kommunens grenser. Grimstad kommune ønsker å delta i det videre 

arbeidet fram mot vedtaksbehandling i sammen med Nye Veier og deres rådgivere, Arendal kommune 

samt det interkommunale plansamarbeidets plankoordinator. 

Grimstad kommune stiller spørsmålstegn ved om beslutningsgrunnlaget er godt nok. Planen strekker 

seg over et svært stort område, og det er brukt svært kort tid på planlegging og konsekvensutredning. 

Det er illustrerende at det fortsatt arbeides med viktige og konkrete problemstillinger som 

tunnelløsninger i Frivolldalen og Fevikmarka samt kryssplasseringer etter at planen er lagt ut på 

høring. 

Disse konkrete mulighetene dukket opp i sluttfasen like før planen ble lagt ut på høring, og det kan 

stilles spørsmålstegn ved at planen likevel ble sendt ut på høring selv om man jobber videre med 

dette. 

Heller ikke virkninger rundt kollektivtransport har blitt utredet i henhold til planprogrammet, men blitt 

flyttet til reguleringsplanfasen. 

Sammenstillingen av de prissatte og ikke prissatte konsekvensene er vanskelig å forstå, og 

rangeringen av alternativene til dels ulogisk, også for folk som er godt inne i saken. Bygging av ny E18 

som firefelts motorvei er også et paradoks med tanke på hvordan man kan oppnå målet i Nasjonal 

transportplan om 0-vekst i persontrafikk med bil. 
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Grimstad kommune peker på flere momenter som det må arbeides videre med. Dette er: 

 Kryss øst for Grimstad er i planforslaget plassert på Fjære. Dette er en dårlig plassering på 

grunn av stort beslag av dyrket mark, samt at det er en dårlig plassering med tanke på 

kollektivbetjening av lokalsentrene Vik og Fevik. Her må det utredes om flytting av krysset til 

området Vik/Spedalen vil være en bedre løsning. Dette må synliggjøres både i plankart, 

planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

En slik endring innebærer trolig ny høring av planen, da konsekvensene av kryss ved 

Vik/Spedalen ikke er utredet eller vært på høring. 

 

 Det bør etableres en lokalvei, i hovedsak vest for ny E18, som knytter Fjæreveien direkte til fv 

407 via kryss i Spedalen. Denne lokalveien vil lette forbindelsen betydelig mellom Grimstad og 

Rykene/Froland når av- og påkjøringsrampene på E18 vest for Grimstadporten fjernes. Det 

gjør også fv 407mye mer anvendelig som omkjøringsvei, både i anleggsperioden i Fevikmarka 

og når ny E18 er ferdigstilt, når omkjøringstrafikken ikke må gjennom boligområder med skole 

og idrettsanlegg på Vik. 

 

 Lokalvei fra Morholt til Øygardsdalen parallelt med E18 får stor trafikkøkning når den blir 

hoved-innfartsvei til Grimstad fra vest. Det er sannsynlig at det blir lekkasje av trafikk over på 

Terje Løvås vei, forbi bl.a Holvika skole og idrettsanleggene. Konsekvensene av dette er ikke 

belyst. Det er uklart om Morholtkrysset er romslig nok, dette må avklares. 

 

 

 Det er svært problematisk med nærføringen til friområdene ved Hauslandstjenna i 

Fevikmarka. Grimstad kommune mener at den klart beste løsningen er at veien gjennom 

Fevikmarka legges i tunnel. I tillegg må det arbeides med å redusere inngrep, og det må 

konkretiseres avbøtende tiltak. Det er også viktig å bruke overskuddsmasser til å bygge 

kraftige støyvoller i dagsonen, samt å legge om eller bygge nytt for turveier og lysløyper som 

berøres. Inngrep må sikres slik at Hauslandstjenna ikke dreneres ut. 

 

 Grimstad har svært viktige landbruksområder med høy kvalitet på matjorda. Det er avgjørende 

å minimalisere inngrep i dyrket og dyrkbar mark. Matjorda skal tas vare på til bruk i 

matproduksjon, ikke til å kle vegskråninger. 

 

 

 Planbestemmelsene stiller funksjonskrav til veianlegget. I punkt 2.1.5 står det at rensetiltak 

skal tilpasses vannforekomstenes sårbarhet. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det 

avsettes tilstrekkelig areal for etablering av rensetiltak. 

 

 Dette må konkretiseres både for anleggsfasen og for driftsfasen, og tilstrekkelig areal må 

settes av i reguleringsplanen til dette. 

 

 

 Planbestemmelsene er generelt vage. De bør gjøres tydeligere og mer konkrete 

planbestemmelser, slik at ikke entreprenørene får for fritt spillerom innenfor viktige 

bestemmelsesområder knyttet til bl.a. nærmiljø, naturmiljø, kulturarv, landbruk og friluftsliv. 

 

 Når kommunedelplan legges fram til vedtaksbehandling ønsker Grimstad kommune at 

båndleggingssonen reduseres slik at den ikke blir større enn den må være. 
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19/52 Regional areal- og transportplan (ATP) for Arendalsregionen  

Høring før endelig vedtak i fylkestinget 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende regional areal- og transportplan for arendalsregionen, 

siste datert 9.10.18, og tilrår at fylkestinget godkjenner planen. 

Kommunestyret legger til grunn at vedtatt kommuneplan er styringsdokument for arealforvaltning i 

kommunen. ATP-planen er et av flere dokumenter som legger grunnlag for kommuneplanen. 

Kommunestyret vil spesielt peke på at utbygging av Hesneslandet har kvaliteter med tilknytning til 

sentrum gjennom en ferje eller bro, og det vil også kunne styrke Vik som lokalsenter. 

Det påpekes at Vik er uteglemt i opplisting av lokalsentre på side 23 i ATP-planen. 

 

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

VEDTAK: 

Kommunestyret anbefaler at endringer gjennomføres som beskrevet i rapporten fra SVV. 

Sak om finansiering, inklusive trafikksikkerhetsmidler, legges - etter nye samtaler med Statens 

vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune - fram når endelig kostnadsoverslag foreligger, om mulig før 

1. juli. 

 

19/54 Reguleringsplan for Lunden Sandtak - Sluttbehandling 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas forslag til Reguleringsplan for Lunden sandtak 

med følgende endringer; 

Reguleringsbestemmelsene endres slik; 

- Pkt 2.2 endres til; «Overvann fra områdene må ledes til Åna. Det må sikres at Åna ikke får tilsig av 

finstoffer verken fra masseuttaket så lenge det er i drift, eller fra den senere bruken av arealene til 

jordbruksdrift.» 

- Pkt 2.5 endres til; «Grenseverdier for støyretningslinje T-1442 skal legges til grunn for alt arbeid 

innen planområdet». 

- Pkt 2.6 får følgende tilføyelse; «…over minimum 0,5 meter drenerende løsmasser ». 

- Pkt 2.7 endres til; «Matjord i området skal fjernes og deponeres internt i området før masseuttaket 

påbegynnes. Matjorda skal siden benyttes til å gjennomføre pkt 2.6.» 

- Pkt 3.1.2, 3. setning endres til; «Område L1 skal ligge på kote +30 og anlegges med et svakt fall på 1 

– 3 % inn mot midten eller inn mot kum som fører overflatevann til sedimenterings- og 

fordrøyningsbasseng i L2». 
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- Pkt 3.1.3 endres til; «I område M2 skal uttak av masser foretas ned til k. +28 i laveste punkt i 

sydvest. Ferdig planert terreng med jorddekke skal ligge i nivå med tilstøtende jorder i sydøst og ha en 

jevn stigning på 1 - 3 % mot nordøst, jamfør koteanvisning i plankartet.» 

- Pkt 4.1.2 endres til; «Mindre justeringer av høydeprofilet kan foretas ved detaljprosjektering og 

gjennomføring. Stigning mellom pæl 0-600 = maks 8%. Stigning i kryssområdet ved a_V2, mellom pæl 

475-525 = maks 7%.» 

- Pkt 4.1.3 endres til; «Teoretisk fyllingsutslag med helningsgrad 1:1,5 er vist på plankartet. Faktiske 

grenser for fyllingsutslag og veiarealet fastsettes etter gjennomføring, dog skal fyllingsutslaget ikke 

overstige 1,0 meter i horisontalplanet inn på tilstøtende arealformål. Fyllinger og skjæringer ut til maks 

1,0 meter fra topp skjæring og fra bunn fylling skal inngå i veiarealet selv om dette er regulert til annet 

formål.» 

Pkt 4.2.1 endres til; «Kjørevei a_V2 skal opprettholdes med sin nåværende standard og forlenges 

frem til nytt kryss ved o_V1. Veien skal etter omlegging av fylkesveien omklassifiseres til privatvei og 

betjene eiendommene gnr/bnr 104/25 og 104/26.» 

- Pkt 4.2.2 får følgende tilføyelse; «Veien anlegges med topp dekke på minst kote +30,5» 

- Nytt pkt 5.2.3; «Randsonen mellom friluftsformål F1 og annen veggrunn – grøntareal, må fysisk 

sikres slik at F1 ikke blir påvirket av utfyllingen ovenfor.» 

- Pkt 6.1.2 og 6.1.3 får følgende tilføyelse; «Landgrøfter skal steinsettes og anlegges med støpte 

terskler.» 

- Pkt 6.1.3 får følgende tilføyelse; «Topp flomvoll i dette område skal være minimum ved kote +30.» 

- Pkt 6.1.4 får følgende tilføyelse; «Utløp fra energidempende kum til elv må legges i elvas 

strømretning. Overvannsledning (Ø=800mm (maks/min)) med tilhørende kummer (Ø=minst 1600mm) i 

H410-4 må graves ned på en skånsom måte for eksisterende vegetasjon, og slik at stedlige masser 

brukes til overdekning. Teknisk plan for energidempende kum må forelegges NVE for godkjenning og 

denne må følge konsesjonssøknaden.» 

- Pkt 6.2.1 tilføyes på slutten; «Slik vurdering gjøres på tiltakshavers initiativ etter at fylkesveien er lagt 

om og tatt i bruk. Dersom kommunen kommer til at det er sannsynlig at masseuttaket skal utvides mot 

nord og/eller øst, må det ikke gjøres uttak i bestemmelsesområde #1 som reduserer dette områdets 

funksjon som visuell og støyreduserende buffer mot videre uttaksvirksomhet.» 

- Pkt 7.3 tilføyes i starten; «Før masseuttaket kan anses avsluttet skal L 1-3 være etablert som 

jordbruksareal jamfør pkt 2.6.» 

- Nytt pkt 7.4 «Busslomme som vist i plankartet etableres samtidig med o_V1.» 

- Nytt pkt 7.5 «Før man starter uttak av masser i M1 skal det foreligge avkjøringstillatelse, med utvidet 

bruk tilpasset denne virksomheten, fra eksisterende fylkesvei.» 

- Nytt pkt 7.6 «Fylkesveien skal legges om i henhold til plankart og bestemmelser, før det kan foretas 

uttak av masser øst for eksisterende vei til Lundesanden. Ny fylkesvei skal detaljprosjekteres og 

godkjennes av Statens Vegvesen før det kan foretas uttak av masser øst for eksisterende fylkesvei, 

og senest innen 2 år fra planens vedtaksdato» 

Plankartet endres slik; 

- Pkt 2.9 i bestemmelsene henviser til en byggegrense langs fylkesveien. Denne må legges inn i 

plankartet. 
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- F2 endres fra friluftsformål til annen veigrunn. 

- Det må reguleres inn avkjørsel med frisiktsoner for L1 i fase 2. 

Øvrige plandokumenter endres slik; 

- Planbeskrivelsen må oppdateres slik at referanser til bruk av området som krossbane tas ut. 

- Planbeskrivelsen må oppdateres hva gjelder faktiske forhold rundt tilkobling til offentlig vann og 

avløpsnett. 

- Notatet om overvann må endres slik at der det refereres til Reddalsåna så må det ikke stå «bekk». 

Skisser må innarbeides i notatet. 

 

 

19/55 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. 

 

 

19/56 Opprettelse av frivillighetspris i Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Det opprettes en frivillighetspris i Grimstad kommune, med følgende statutter: 
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19/57 Innføring av ordførerens nyttårsmottakelse 

VEDTAK: 

Grimstad kommune innfører ordførerens nyttårsmottakelse. Administrasjonen bistår ordføreren med 

gjennomføring av arrangementet. 

 

19/58 Stadfestelse av valgt styremedlem - Apoteker Lars Nielsen og hustrus 

legat 

VEDTAK: 

Kommunestyret stadfester vedtak av 3.april 2019, og bekrefter med dette at Monica Helland Nordby 

godkjennes som legatets leder gjennom sin funksjon som økonomisjef i Grimstad kommune. 

 

19/59 Detaljregulering for Holvigen - Klagebehandling 

VEDTAK: 

Klagen tas ikke til følge og sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 17.06.19 

 

19/60 Utvikling av Gundersholmen - anbefaling fra Grimstad eiendomsutvikling 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

Kommunestyret ber GEU arrangere et folkemøte angående Gundersholmen rett over sommeren. 

Saken kommer deretter tilbake til kommunestyret. 
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19/61 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 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. 

 

19/62 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, permanent lokalisering og organisering. 

Kommunestyret ber om at det blir lagt frem en sak hvor fremtidig organisering, lokalisering og 

økonomiske rammer klargjøres. 

 

19/63 Forvaltningsplan for grågås 

VEDTAK: 

Grimstad kommune vedtar den vedlagte forvaltningsplan for grågås 

 

19/64 Klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - 2019 - 2022 

VEDTAK: 

Klima, miljø- og energiplanen tas til etterretning og legges ut på offentlig høring i 6 uker. 

Følgende tas inn i høringsutkastene under punkt 4.1. BE – Bygg og eiendomstjenesten: 

Bruk av tre skal vurderes i alle kommunale nybygg. 

 

19/65 NOU 2018:16 "Det viktigste først" - om prioritering i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

VEDTAK: 

Kommunestyret avgir uttalelse til høringen om NOU 2018:16 om prinsipper for prioriteringer i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste slik det er formulert nedenfor: 

Grimstad kommune ser meget positivt på at Regjeringen har igangsatt et arbeid for å bidra til en mer 

prinsipiell og kunnskapsbasert håndtering av prioriteringsutfordringene i den kommunale helse og 

omsorgstjenesten. 
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De foreslåtte kriteriene – nyttekriteriet, alvorlighetskriteriet og ressurskriteriet – anser vi som 

relevante, nyttige og i ikke ubetydelig grad anvendelige i en rekke konkrete praktiske situasjoner. Det 

er likeledes positivt å styrke kravet til å bruke kunnskapsbaserte metoder i prioriteringsarbeidet, og å 

styrke kravet til brukermedvirkning. 

Prioriteringskriteringene, slik de er foreslått, vil, om de oppfattes som veiledende hjelpemidler, kunne 

ha en god funksjon i det daglige arbeidet, både for kommunens administrasjon og for kommunestyret. 

Imidlertid kan det være behov for a sikre en best mulig enhetlig ressursfordeling i kommunen basert 

på lokale forhold og preferanser. Om det innføres som lovhjemlede prinsipper vil det kunne gi en 

begrensning av den kommunale selvråderetten. 

 

19/66 Habilitering og rehabiliteringsplan 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar habilitering og rehabiliteringsplan for Grimstad kommune. 

 

19/67 Rapport om legetjenesten i Grimstad kommune 

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. 

 

19/68 Leve hele livet 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar informasjon om «Leve hele livet» reformen til orientering. 

 

19/69 Bruk av metoden iMAL som en del av begynneropplæringen i lesing i 

Grimstadskolen. 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

19/70 Vedtekter og rammeplan SFO 

VEDTAK: 

1) Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Grimstad kommune datert 

23.05.2019 

2) Kommunestyret vedtar revidert rammeplan for skolefritidsordningen i Grimstad kommune datert 

23.05.2019 
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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. 

 

19/71 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. 

 

19/72 Kapasitet i kommunale barnehager og forventet framtidige behov i 

Grimstad kommune 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

19/73 Vedtaksbehandling - detaljregulering av Stølekilen 74/12 og 74/20 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering for 

Stølekilen 74/12 og 74/20 med endringer i byggegrensene til Sb1 og Sb2 vist på skisse 1. 

 

19/74 Detaljregulering for Blom-Bakke brygge - Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljregulering for 

Blom-Bakke brygge. 

 

19/75 Oppgradering av Torvet 

VEDTAK: 
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Det arbeides videre med forslaget presentert av gårdeierforeningen som utgangspunkt. Det skal 

vurderes en variant av amfi som kan inkluderes i denne planløsningen. Planen legges frem for endelig 

politisk godkjenning. 

Det er ønskelig å komme videre med de nødvendige prosesser, evt reguleringsprosesser, så hurtig 

som mulig. Og inkludere prosessen med prosjektering og videre anbudsinnhenting. 

 

19/76 Behandling av planinitiativ for 166/13 og 166/16 Homborøy 

VEDTAK: 

Kommunestyret beslutter at planinitiativet for reguleringsendring Homborøy 166/13 og 166/16 slik det 

foreligger kan fremmes. Planinitiativet er i samsvar med Teknisk Utvalgs vurderinger da utvalget 

behandlet byggesaken i 2018, og det finnes ingen overordnede krav om felles planlegging for den 

aktuelle eiendommen på Homborøy. 

Kommunestyret påpeker at Fylkesmannens vedtak fra november 2018 ikke gir noen føringer for å 

kreve et større planområde enn det tiltakshaver har lagt til grunn i planinitiativet. 

Kommunestyret mener at grunnlaget for allmenhetens interesser i pbl §1-8 blir tilstrekkelig ivaretatt slik 

planavgrensningen i planinitiativet er foreslått. Øvrige eiendommer i området er bebygget med 

brygger, og det anses dermed ikke som aktuelt at dette vil berøre flere eiendommer en 166/13 og 

166/16. 

Eiendommene 166/13 og 166/16 er på til sammen ca. 8,5 da og har ca. 50 meter strandlinje. Å 

utarbeide detaljreguleringsplaner i dette området alene anses derfor som stort nok til å ivareta behovet 

for forutsigbarhet og intensjonen med reguleringsarbeid. Tatt i betraktning at øvrige eiendommer på 

Homborøy er fullt ut utnyttet med bryggeanlegg, så anses dette heller ikke å gi uønskede 

presedensvirkninger. 

Kommunestyret finner at igangsatt planinitiativ for reguleringsendring på Homborøy 166/13 og 166/16 

ivaretar intensjonene i tidligere vedtak fattet av Teknisk Utvalg, samt Fylkesmannens omgjøring og 

innvendinger mot nevnte vedtak på en god måte. 

 

19/77 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. 

 

19/78 Kommunens arbeid med den regionale planen for likestilling, inkludering 

og mangfold på Agder - LIM-planen. 

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. 
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19/79 Ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene 

VEDTAK: 

1. Agder Renovasjon blir ansvarlig for fakturagrunnlaget til renovasjonsgebyret, fakturaen blir sendt ut 

av Grimstad kommune. 

2. Fagmodulene (dataprogram), som brukes til renovasjon og gebyr integreres ikke med Grimstad 

kommune sitt fagsystem, men kommunen får innsyn og det legges til rette for fremtidig integrasjon mot 

en «Innbyggerportal/Min side løsning». 

3. Agder Renovasjon gjennomfører en offentlig anskaffelse av ny fagmodul via IKT Agder. 

4. Organiseringen av forvaltningen av renovasjonsfaget ses på etter at nye fagsystemer er på plass. 

 

19/80 Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS - endring av 

avtalen 

VEDTAK: 

1. Kommunestyre godkjenner at «Agder fylkeskommune» overtar alle eierandeler og forpliktelser fra 

tidligere eier «Aust-Agder fylkeskommune» gjeldende fra 01.01.2020. 

2. Kommunestyre godkjenner vedlagte selskapsavtale og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder 

museum og arkiv IKS. 

 

19/81 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. 

 

 

19/82 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. 
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19/83 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. 

 

19/84 Årsregnskap for Grimstad kommune 2018 

VEDTAK: 

a) Regnskap for Grimstad kommune 2018 godkjennes. 

b) Driftsregnskap 2018 for Grimstad kommune godkjennes med et samlet regnskapsmessig 

mindreforbruk på 15 260 912,38 kroner. Det settes av 100 000,- til vikarmidler til biblioteket, jf. 

kommunestyrets vedtak 28.mai. Mindreforbruket avsettes til generelt disposisjonsfond. 

c) Investeringsregnskapet for 2018 godkjennes. 

 

19/85 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. 

 

19/86 Grimstad kontrollutvalg - årsmelding 2018 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

19/87 Årsmelding og årsregnskap for Grimstad bolig- og tomteutvikling 2018 - 

politisk behandling 

VEDTAK: 
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Regnskap 2018 for Grimstad bolig- og tomteutvikling KF godkjennes med et regnskapsmessig 

merforbruk på 41 581 kroner. Merforbruket dekkes av selskapets egenkapital. 

Årsmelding og årsregnskap 2018 for Grimstad bolig- og tomteutvikling godkjennes. 

 

19/88 Årsmelding og årsregnskap 2018 for Grimstad Kulturhus KF 

VEDTAK: 

Regnskap 2018 for Grimstad Kulturhus KF godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 57 

739. 

Årsmelding og årsregnskap for 2018 for Grimstad Kulturhus KF godkjennes. 

 

19/89 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 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. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.08.19 

19/90 Endring av festeavgifter for gravsteder 

VEDTAK: 

Kommunestyret fastsetter festeavgiften for gravsteder til kr. 300,- pr. år pr. grav. Dette etter tilsvarende 

innstilling/vedtak i Grimstad kirkelige fellesråd av 18.12.2018. 

 

19/91 Tildelingskriterier og egenbetaling for velferdsteknologi 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

19/92 Grefstadveien oppgradering - estimert dyrere enn budsjettert 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar å øke budsjettet med 11 millioner kroner. Finansieres ved låneopptak. 
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19/93 Avklaring av pris for grunnerverv park - Campus Grimstad, 

med videreføring av forslag til innretning på bidragsmodell 

VEDTAK: 

Kommunestyret aksepterer den fremforhandlede avtalen om grunnerverv for parkarealet i Campus 

Grimstad. Kjøp 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. 

 

19/94 Rapport - eiendomsmassen i helse- og omsorgssektoren 2019 

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. 

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. 

 

19/95 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. Grimstad kommune ønsker å være vertskommune jf. kommuneloven §20-2. Framforhandlet avtale 

godkjennes av kommunestyret. 

3. 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. 

 

19/96 Enhet for habilitering - oppfyllelse av vedtak fra Arbeidstilsynet 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

19/97 Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med 

rus- og psykisk helseproblematikk 

VEDTAK: 
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Kommunestyret tar saken til orientering 

Kommunestyret ber om orientering om evaluering av tiltakene i første møte etter at tilsynet er 

gjennomført mars 2020. 

 

19/98 "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 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. 

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. 

 

19/100 Høringsuttalelse til Besøksstrategi for Raet nasjonalpark 

VEDTAK: 

Grimstad kommune slutter seg til Besøksstrategi for Raet nasjonalpark og Søm 

landskapsvernområde: med naturen for framtida. 

 

19/101 Evaluering av museumskonsolideringen i Grimstad 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 
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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: 

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 

 

19/102 Status startlån august 2019 

VEDTAK: 

1. Det søkes Husbanken om å øke lånerammen for 2019 med 25 mill. 

2. Kommunestyret ber rådmannen søke Husbanken om tildeling av midler «Etableringstilskudd til 

barnefamilier» der Husbanken er tildelt en ekstra ramme for 2019 på 110 mill. 

 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 24.09.19 

19/103 Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad. Vedtaksbehandling. 

VEDTAK: 

Første forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal – Grimstad, med 

plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning sammenstillingsrapport datert 

04.09.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 første ledd. 

Vedtak av kommunedelplanen foretas av hvert enkelt kommunestyre/bystyre for den delen av planen 

som berører den enkelte kommune. Alle innsigelser er trukket under forutsetning av at planforslaget 

vedtas med de siste endringene som er innarbeidet i plandokumentene datert 04.09.2019. 

Plankoordinator sender kommunedelplanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), 

fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter når den er vedtatt i alle 

kommunene, jfr. Plan- og bygningsloven §11-15 annet ledd. 

Det forutsettes at det i planbeskrivelsen innarbeides følgende: «Dagens E18 fra nord for Moland 

industriområde til Buråsen skal fjernes og tilbakeføres til naturlig terreng så snart som mulig etter 

åpning av ny E18.» Det forutsettes at teksten for Arendal kommune oppdateres slik at ny 

kommuneplan vedtatt 24.05.2019 ligger til grunn. 
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Kommunestyret i Grimstad ønsker at ny firefelts E18 motorvei gjennom Fevikmarka bygges i tunell fra 

og med Børsåsen og frem til verneområdet for fredede salamandere, en strekning på ca. 1 km. 

Det forutsettes at den delen av dagens E18 som ikke skal benyttes, blir fjernet og tilbakeføres til 

naturlig terreng så snart som mulig etter åpning av ny E18. 

 

KOMMUNESTYRETS MØTE 21.10.19 

19/104 2.tertialrapport 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar 2.tertialrapport 2019 til etterretning, og med de budsjettendringer på drift som 

fremkommer i rapporten. 

Kommunestyret vedtar at den økte kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. Ugland 

Stadion Levermyr, som ble behandlet av kommunestyret 17.06.19 (Sak 19/89), finansieres ved økt 

låneopptak. Kommunestyrevedtaket av 17.06.19 var på bruk av ubundne investeringsfond, men 

denne finansieringsmetoden er ikke mulig siden saldoen på ubundne investeringsfond ikke er 

tilstrekkelig til å dekke denne økte investeringsrammen. 

Det bevilges kr 450 000 som økt ramme til serviceanlegg i Byhaven. Dette finansieres med økt 

låneopptak. 

 

19/105 Hamsuns dikterstue - Søknad om tilskudd til restaurering av 

boksamlingen 

VEDTAK: 

Saken ble trukket. 

 

19/106 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. 

 

19/107 Ansvarsfordeling mellom Agder Renovasjon og eierkommunene 

VEDTAK: 

1. Agder Renovasjon IKS fakturerer, sender ut og innfordrer renovasjonsgebyret 

2. Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til forvaltningen av 

husholdningsavfall. 
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3. Det skal så raskt som mulig og før Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret utarbeides ny forskrift 

for husholdningsavfall. 

4. Agder Renovasjon IKS gjennomfører en offentlig anskaffelse av nytt fagsystem for forvaltning av 

husholdningsavfall via IKT Agder 

5. Grimstad kommune får innsynsmulighet i fagsystemet og det legges til rette for fremtidig integrasjon 

mot en «Innbyggerportal/Min side løsning». 

 

19/108 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 

IKS og endringer i selskapsavtale fra 01.01.2020 

VEDTAK: 

Selskapsavtalen vedtas som den foreligger. 

 

19/109 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 

 

19/110 Detaljregulering Fevikpynten - vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven §12-12 forslag til detaljregulering for 

Fevikpynten. 

 

19/111 Detaljregulering Strandlia - Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, detaljregulering for Strandlia. 

 

19/112 Høringsuttalelse - Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - 

Grimstad kommune 

VEDTAK: 
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Kunnskapsgrunnlaget for hver enkelt kommune er ikke dekkende nok i forhold til å bedømme hvorvidt 

området er egnet, eller ikke. I tillegg fører vindkraft til flere negative effekter. Med bakgrunn i dette, er 

Grimstad kommune negative til at det arbeides videre med utbyggingsprosjekter for vindkraft på land i 

kommunen. 

 

19/113 Klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - 2019 - 2022 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune 2019-2022 med følgende 

nytt avsnitt som tas inn i kap. 2.1 Klimagassutslipp: 

Oslo og Bergen har fått stor oppmerksomhet over hele verden for sine klimabudsjett. Arendal søker nå 

å gjennomføre en pilot for klimabudsjett for byer på deres størrelse. Grimstad vil arbeide for å bli med i 

dette prosjektet. Gjerne som et felles prosjekt for Østre Agder. 

 

19/114 Høring: Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig 

assistent for personer over 67 år 

VEDTAK: 

Grimstad kommunestyre støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om fjerne den øvre 

aldersgrensen for rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer som allerede før fylte 67 år har 

fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse. 

 

19/115 Utsatt evaluering av ferietilbudet SFO 

VEDTAK: 

Evalueringen av ferietilbudet på SFO endres til gjennomføring høsten 2020. 

 

19/116 Grimstad bibliotek organisasjonsendring vedrørende Fevik filial 

VEDTAK: 

Fevik bibliotek beholder sin 50% stilling og at åpningstiden skal være i henhold til stillingen. 

 

19/117 Grimstad Frivilligsentral - vedtekter og videre arbeid 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar vedtekter for Grimstad Frivilligsentral til orientering 

2. Kommunestyret tar informasjon om videre arbeid med Grimstad Frivilligsentral til orientering 

3. Kommunestyret er åpen for at det kan etableres flere frivilligsentraler i kommunen. 

 



 

 

Vedtaksprotokoll 2015-2019   Side 205 av 205 

 

19/118 Kommuneplanens arealdel 2019-2031 – Vedtaksbehandling 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16 vedtar kommunestyret forslag til ny arealdel 

av kommuneplan 2019-2031, med følgende endringer: 

1. B47 Bråstad tas inn med 5 boliger som spredt i LNF. Området tas inn med tilhørende 

bestemmelser, avgrensing og formål i tråd med meklingsresultat.  

2. B46 Ravneberget tas inn med 4 boliger som spredt i LNF Det tas inn følgende bestemmelse: § 

5.1.3 Ved bygging av vei fram til eiendommene i området LNF-B XX Ravneberget, skal det tilstrebes å 

benytte minst mulig dyrka mark. Dersom dyrka mark må benyttes skal det dyrkes opp tilsvarende areal 

fortrinnsvis på den eiendommen som disse tomtene skilles ut fra.  

3. B44 Hesneslandet tas med inn tilhørende bestemmelser. Området gis foreløpig ikke rettsvirkning i 

påvente av departementets avgjørelse av innsigelsen, jf. pbl § 11-16. Kommunestyret vedtar justert 

avgrensing i tråd med skisser med arkivref.18/2-305 sendt ut 21.10.19 i forkant av møtet. 

4. N05 Flade Rivingen tas inn. Området gis foreløpig ikke rettsvirkning i påvente av departementets 

avgjørelse av innsigelsen, jf. pbl § 11-16.  

5. K01 Homborsund nærmiljøsenter tas inn tilhørende bestemmelser Følgende bestemmelse ble i 

tillegg vedtatt: § 3.2.3 Nærmiljøsenter – Homborsund a) I første etasje mot offentlig vei skal det være 

næring/forretning/tjenesteyting b) For all bebyggelse i sentrumsområdet skal parkering etableres 

under bakken. c) Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal allmennhetens ferdsel i og langs sjøen 

sikres. d) Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det legges vekt på at omfang inkludert høyder, blir 

tilpasset omgivelsene. 

6. Område B06 Sjøågerveien tas inn som spredt bolig i LNF, jfr. pbl. § 11-7 nr. 5 b), slik dette er spilt 

inn fra tiltakshaver.  

7. Endring i andre og tredje avsnitt slik at grensen for bygging mot dyrka mark blir 20 meter og lik på 

alle. Bestemmelser til arealformål etter pbl paragraf 11-7 nr. 5 og 6 (pbl paragraf 11-11) Bokstav g) 

Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter tiltaket skal ikke ligge på dyrkbart areal. 

Retningslinje 5.2 LNF (a) Vurderingskriterier for dispensasjon til eksisterende og ny spredt 

boligbebyggelse (pbl paragraf 11-7-5a). Bokstav g) Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 

meter, og tiltaket skal ikke ligge på dyrkbart areal. Retningslinje 5.3 LNF (a)-Vurderingskriterier for 

dispensasjon til eksisterende og ny spredt fritidsbebyggelse (pbl pragraf 11-7-5a). Bokstav g) 

Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter, og tiltaket skal ikke ligge på dyrkbart areal. 

 


