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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2016
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2016, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet
behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen.
Sak nr
03/16

07/16

Sak

Ansvar

PS 3/16 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker - Ny behandling
2015/2615-8
GUM
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 7/16 PLASSERING AV NYTT RENSEANLEGG - KONSEKVENSUTREDNING
GUM
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.
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Vedtatt
dato
01.02.16

01.02.16

Frist

Status

Merknad
17.02 ble det avholdet dialog med
byggenæringen om gebyrregulativ.
Nytt gebyrregulativ ble vedtatt av
kommunestyret 25.04.16, sak
38/16. Møte om plan- og byggesaksbehandling ble avholde 10.05
med stor deltakelse fra byggenæring og kommunen.

Skisseprosjekt er under arbeid hos
konsulent. Saken kommer til politisk
behandling før sommeren 2017

08/16

12/16

15/16

PS 8/16 Handlingsplan 2015-2018 vold i nære relasjoner 2016/29-1
BS
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 12/16 Raet nasjonalpark - høring før saken sendtes miljødirektoratet for behandling GUM
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 kommuneønsker 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 15/16 REVISJON AV DELEGASJONSREGLEMENT 2011/3175-38
GUM
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.

Revidert mars 2017

4

01.02.16

Punktene er innarbeidet.

29.02.16

Kommunestyret behandlet saken
29.02.16.

29.02.16

Nytt delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 5.9.2016.

20/16

21/16

30/16

PS 20/16 Forslag til detaljreguleringsplan for Vesterbukt- 2.gangsbehandling
GUM
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
GUM
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 ·
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 30/16 Forslag til kommunal planstrategi for Grimstad 2016-2019 2015/2159- 13
GUM
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre vedtar å sende forslag til kommunal planstrategi for Grimstad 20162019 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.
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29.02.16

Ny midlertidig plassering av Taxi i
Sorenskrivergården. Dialog med
taxi-næring pågår og vil bli avklart i
torg og gatebruksplanen.
Detaljplan for Byhaven vedtas av
kommuenstyret 27 mars 2017.

29.02.16

29.03.16

Kontrakt ang. flomlys er inngått og
blir montert før ferien 2017.
Det arbeides med å finne riktig
gresstype til stadion i forbindelse
med undervarme. Nytt gress må
bestilles våren 2017

20.06.16

Kommunal planstrategi ble vedtatt
av kommunestyret i juni 2016.

34/16

38/16

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 HCbåtplasser innenfor området SH2.
PS 38/16 Revidering av gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015/2615-12
VEDTAK:
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.
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GUM

29.03.16

Vedtaket er oppfylt og reguleringsplanen kunngjort

GUM

25.04.16

Vedtatt og iverksatt

40/16

42/16

44/16

48/16

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 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 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 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 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.
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Grimstad 25.04.16
bolig og
tomteutvikling KF

Prosess pågår i regi av Grimstad
bolig og tomteutvikling KF

GUM

25.04.16

Vedtaket er kunngjort.
Pkt. 2 er et intensjonsvedtak. Utbyggingsavtaler er frivillige, så gjennomføring avhenger også av den
andre avtaleparten.
Arealene er ikke overført.

BKP

25.04.16

T-VJ

23.05.16

05.12.16

Kommunestyret vedtok retningslinjer for rådet i møte 27. februar
2017. Valgmøte holdes 24. april og
kommunestyret vedtar rådets endelige sammensetning i møte 22. mai
2017.

Er med i nettverk i regi av KS på
heltidkultur. Har sendt søknad om
skjønnsmidler fra Fylkesmannen
sammen med Arendal kommune for
å dekke en prosjektstilling som skal
jobbe med heltidskultur.

51/16

56/16

57/16

61/16

62/16

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 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 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:

GUM

23.05.16

Midler avsatt i 1 tertial. Tiltak pågår.
Pkt 3 vurderes i budsjettarbeid.

TMM

23.05.16

Rommene er ferdig oppusset med
økonomiske midler fra «spadeklare
tiltak». Så fort ferdigstillelsen er formelt bekreftet vil rommene legges ut
for utleie.

GUM

23.05.16

Effektiviseringstiltakene gjennomføres i 2016.
Pkt 4 gjennomføres til årsmeldingen
for 2016. Arbeidet med pkt. 5 er startet.

GUM

23.05.16

Arbeid ferdigstilles i løpet av våren
2017.

GUM

23.05.16

Rutiner er ikke etablert. Delegasjonsreglement er revidert og vedtatt.

Grimstad kommunestyre ber rådmannen etablere rutiner knyttet til kommunens oppgaver etter gravferdslovens § 9, slik dette er beskrevet i saken.

68/16

Bestemmelsene i gravferdsloven § 9 tas inn i delegasjonsreglementet og rådmannen gis fullmakt til å videredelegere myndighet etter samme lov.
PS 68/16 1. tertialrapport 2016 2016/1158-1
VEDTAK:
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
Skatteinntekter
Økte rente inntekter
Utbytte IKT-Agder
Sum inntektsendringer

T-VJ

20.06.16

+2 516 000 kroner
+2 663 000 kroner
+2 000 000 kroner
+711 000 kroner
+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
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-2 907 000 kroner
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Dette ligger i arbeidet med nytt ERP
og styringssystem som driftssettes 1
januar 2017. Rapporter er under utvikling og forventes klare i løpet av 1
halvår 2017

Budsjettendring investeringer:
68561 Parkering i fjell
697221 Rehabilitering, Langemyr skole basseng
6901407 Myrsvingen flyktningeboliger
6901414 Alternativ energi, Levermyr kunstgress
6901304 Feviktun 6
6901501 Bolig til 1 bruker
6901502 Hus "Fra bodstedsløs til sjef i egen bolig"
6901504 Nytt bibliotek
6901505 Ny sentrumsbarnehage
6901512 Landvik skole nybygg
6901403Feviktun nødagregat
6901404 Boliger til bostedsløse, Mybox-løsning
6851502 Terje Vigen Brygge
6801402 Landvikstrand-Bakken, Vann
6801402 Landvikstrand-Bakken, Avløp
6801423 Kloakksledn. Lillesandsveien - Groos
Østerhus Industriområde
Sum endring i investeringer

-1 381 000
-188 000
-23 000
-650 000
-281 000
1 804 000
71 000
-1 713 000
300 000
199 000
68 000
36 000
134 000
-177 000
-457 000
4 000 000
5 000 000
6 742 000

890200 Finansiering lån
890202 Finansiering lån til vann
890203 Finansiering lån til Avløp
890252 Finansiering MVA kompensasjon 100%
Sum endring i finansiering

3 097 000
-177 000
3 543 000
279 000
6 742 000

Revidert mars 2017

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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69/16

70/16

71/16

72/16

73/16

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

T-VJ

20.06.16

Økning av lærlingplasser ble lagt inn
i budsjett 2017

TMM

20.06.16

SLT koordinator er ansatt..

TMM

20.06.16

Kreftkoordinator er ansatt.

TMM

20.06.16

Saken følges opp i hht. vedtaket.

TMM

20.06.16

79/16

PS 74/16 Kapasitetsstyring av helse og omsorgstjenestene i Grimstad kommune
2010/1437-17
VEDTAK:
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 79/16 Kommunal planstrategi for Grimstad kommune 2016-2019 - sluttbehandling
2015/2159-28
VEDTAK:
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Orientering om Helsesøster- fysioterapitilbudet ble fremlagt i PS sak
73/16 og 16/139.
Det opprettes stilling innen barnefysioterapi fra 1/7-17 som del av
Østre-Agder samarbeidet. Det ble
avsatt 200 000,-kr for å kunne starte
opp 1 år tidligere enn opprinnelig
planlagt.

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.

74/16

06.04.17

TMM

20.06.16

GUM

20.06.16

I tillegg jobbes det med å øke med
ytterligere en 50% stilling innen
barnefysioterapi i 2017.
Saken følges opp i hht. til vedtaket.

Kommunal planstrategi er vedtatt.
Områderegulering Åkre er under
oppstart.

Grimstad kommunestyre vedtar forslag til kommunal planstrategi for Grimstad kommune
2016-2019. Kommunal planstrategi rulleres årlig parallelt med behandling av budsjett/handlingsplan.

80/16

82/16

92/16

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 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.
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 92/16 Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Grimstad kommune 2010/363270
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge
opp anbefalingene i rapporten.

GUM

20.06.16

GUM

20.06.16

GUM

20.06.16

BKP

05.09.16

Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i byggesaksavdelingen.

95/16

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

Revidert mars 2017

12

Vedlikeholdsstrategi for kommunens
bygningsmasse er gjennomført.
Vedlikeholdsstrategi for utendørs
kultur- og idrettsanlegg er ikke utarbeidet.
Anbud på planlegging er
gjennomført
Privat anlagt 110 mm
pumpeledning er overtatt
av kommunen.

Arbeidet er ikke igangsatt.

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.

99/16

100/16

Blir vurdert nærmere dersom det
kommer midler i statsbudsjettet.

PS 99/16 Lovfestet rett til opphold i sykehjem - orientering om nytt lovverk 2016/1830-1 TMM
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.
PS 100/16 REVISJON AV DELEGASJONS- OG UTVALGSREGLEMENT 2011/3175-40
T-VJ
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar delegasjon- og utvalgsreglement i Grimstad kommune slik det fremkommer av vedlegg til denne saken, med følgende endringer:

05.09.16

06.04.17

Sluttbehandling av forskrift sluttføres
juni 2017. Forslag til forskrift er pr.
d.d. ute på høring.

05.09.16

Revisjon av økonomireglementet er
påbegynt. Arbeidet vil bli lagt frem
administrativt 1 mai 2017. Deretter
blir det lagt frem politisk

05.09.16

Temamøte ble avholdt 6/3-2017.

•
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.

103/16

•
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 103/16 Forslag til møteplan for 2017 2015/2278-79
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter i 2017.
Vedtatt oversendelsesforslag:
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TMM

105/16

106/16

107/16

109/16

Kommunestyret ber administrasjonen se på mulighetene for å ha møte for kommunestyret
omkring helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune, i tillegg til et årlig skolemøte.
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.
8.
Kommunestyret ber rådmannen sette av areal som kan nyttes til bryggekapell, i
parken eller nærliggende område.
PS 109/16 Mulighetsstudie sykkel Grimstad sentrum 2015/64-19
VEDTAK:
Kommunestyret gir sin tilslutning til Mulighetsstudie for sykkel Grimstad sentrum.
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GUM/
TMM

05.09.16

06.04.17

Saken ble fulgt opp i PS sak 4/17.
Det foreligger flere konkrete tomtealternativ som brukere og deres pårørende nå vurderer.

GUM

05.09.16

Pkt 3 er ikke igangsatt.

GUM

05.09.16

Sak om detaljplan og finansiering
legges fram for kommunestyret 27
mars 2017.

GUM

05.09.16

Statens vegvesen og kommunen er
enige om å samarbeide om gatebruksplan. I den prosessen vil en

Kommunestyret ber om at det prioriteres arbeid med reguleringsplan for sykkelfelt mellom
tunnelen (Odden) og lyskrysset.
110/16

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.

GUM

05.09.16

GUM

12.12.16

vurdere omtalt strekning. Egen reguleringsplanprosess settes ikke i gang
før gatebruksplanen er ferdig.
Arbeidet er påbegynt.

Kommunestyret ber Rådmannen ta med tiltak for utfasing av bruk av fossilt brensel til oppvarming av kommunal eiendomsmasse i handlingsprogram 2017 - 2020.

114/16

Kultur- og miljøutvalget skal holdes løpende orienter om planer og status på dette feltet.
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.

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 12.12.16 at Grimstad kommune skal bære sine andeler i felles
dykkertjeneste i regi av Østre Agder.

121/16

PS 121/16 Barn i husholdninger med dårlig råd 2016/1951-1
BKP
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.

10.10.16

Mai 2017

123/16

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).

TMM

10.10.16

06.04.17

125/16

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.

GUM

10.10.16
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Arbeidsgruppe og referansegruppe
er nedsatt.

Forslag til kriterier legges frem til politisk behandling i mai 2017

131/16

16/131 2. tertialrapport 2016
VEDTAK:
Tertialrapporten tas til etterretning.

Budsjettendringer drift:
Inntektsendringer
Skatte inntekter
Reduserte inntekter ressurskrevende brukere
Sum inntektsendringer

+6 100 000
-2 810 000
+3 290 000

Utgiftsendringer
Kulturtjenesten, reduserte leieutgifter til IMÅS-hallen
Grunnskolene, endring i øremerket
Boveiledertjenesten gis 3,72 årsverk til pasientrettede tiltak
Hjemmetjenesten gis 1,55 årsverk til avlastningsordning
Sum utgiftsendringer

-625 000
+200 000
+2 708 000
+1 007 000
+3 290 000

Budsjettendring investeringer:
6901211 ENØK-investeringer
697221 Langemyr skole basseng
6901304 Feviktun 6
6901505 Ny sentrumsbarnehage
6901601 6 småhus
6901603 Bemannede boenheter sosial tjenesten
6901612 Sykesignalanlegg begge sykehjem
6901608 Reinvestering bygg
6801502 Egra-Killegård sanering asbestsementledning, vann
6801503 Hesnes fellesføring VA
6801606 Roresanden, sanering kloakkpumpeledning
6851501 Parkeringsplasser, Fjære kirke
6851551 Brannstasjonen, eksosavsug
6851203 GSV og andre veitiltak sentrum
6851502 Terje Vigen Brygge
6851601 Nye båtplasser, Torskeholmen øst
Sum endringer i investeringer

-2 600 000
-5 200 000
-5 700 000
-15 000 000
-3 000 000
-7 123 000
-3 312 000
-400 000
-1 500 000
-3 300 000
-1 500 000
-495 000
-190 000
-2 600 000
-900 000
-1 426 000
-54 246 000

890200 Finansiering LÅN
890202 Finansiering LÅN Vann

-31 242 000
-4 800 000
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890203 Finansiering LÅN Avløp
890252 Finansiering MVA kompensasjon 100%
6901505 Salg av eiendom
Sum endring i finansiering

-1 500 000
-8 704 000
-8 000 000
-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
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

TVJ,
TMM

07.11.16

Saken ble lagt frem for kommunestyret i januar

TMM

07.11.16

06.04.17

TMM

07.11.16

30.06.17
(pkt 3)

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
135/16

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:
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.

136/16

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.
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Følges opp i hht. vedtaket.

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.
141/16

143/16

144/16

145/16

16/141 Detaljregulering for Storvold (planID 369). 2. gangs behandling i teknisk utvalg - 07.11.16
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.
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.
siste kulepunkt – «strykninger» erstattes med «drifts- og kostnadsreduksjoner»
Ber om gjennomgang av formuleringer slik at det konsekvent delegeres til «rådmannen»
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.

GUM

Teknisk Utvalg behandlet plan mht
ny 1 gangsbehandling (ny høring)
14.03.207.

TVJ

05.12.16

Saken er lagt frem og vedtatt av
kommunestyret.

TMM

05.12.16

06.04.17

GUM/
TMM

05.12.16

30.01.17
06.04.17

Møte med berørte naboer ble gjennomført 14.02.17

3.

146/16

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:
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Oppfølging av tiltak etter driftsgjennomgangen pågår. Det er i tillegg
opprettet egne prosjekter som utgangspunkt for omstilling i Boveiledertjenesten, samt Helse og omsorgsektoren totalt sett.
Prosjektering av ombygging av
Vossgate.og Charlottenlund er
igangsatt.

TMM/
BKP

05.12.16

06.04.17

Grunnet mottak av færre enslige
mindreårige flyktninger enn først
planlagt, samt endret finansiering,

147/16

154/16

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
GUM
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar revidert planstrategi for perioden 2016 – 2019 med følgende tillegg:
Plan 13 - Forprosjekt Homborsund - innlemmes i planen for 2017.
16/154 Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020
Alle
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.

må det iverksettes en omstilling i avdelingen. Prosessen er startet opp,
med endelig avklaring ila. mai 2017.

05.12.16

12.12.16

Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2018-2020, skal være
retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden.

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.
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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.
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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.
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)
NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg- settes av til fond

2017
2600
300
2558
342
0
342

2018
2600
1100
2108
1592
0
1592

2019
2600
1100
1468
2232
0
2232

2020
2600
1100
1428
2272
0
2272

HP 17-20
10400
3600
7562
6438
0
6438

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET
(alle tall i tusen kroner)
ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN

2017

2018

2019

2020

2017-20

Skatteanslag økes

2600

2600

2600

2600

10400

Netto endring inntektssiden

2600

2600

2600

2600

10400

1000

1000

1000

3000

REDUSERTE UTGIFTER
Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat av lederutviklingsprogram
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Fellesområdet
Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet, kutt i driftsbudsjett til rådmann

100

100

100

100

400

300

1100

1100

1100

3600

2017

2018

2019

2020

Samfunn og miljø
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
Reduserte utgifter til omstilling i boveiledertjenesten

200

Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet
SUM REDUSERTE UTGIFTER

ØKTE UTGIFTER
Fellesområdet
Helse- og omsorgsområdet
Klesskap spesielt lagt til rette for demente
Hjertestartere
Styrking av fysioterapitjenesten (jfr tekstforslag pkt 14)
I4Helse, oppstart planarbeid
Kultur- og oppvekstområdet
Gratis kjernetid i SFO for barn i familier med dårlig råd, fra
1.8.17 (se tekstforslag, pkt 3)
Utvide merkantil stilling i Veiledning og utv.tjenesten
Tilskudd til korpsdirigenter
Økt til aktivitetstilskudd til frivillig arbeid blant barn og unge
Bidrag til Landsskytterstevnet på Evje 2019

150
300
200
200

150
300
400

200

0
400
220
100
108
30

Samfunn og miljø-området
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800
220
100
108
30

800
220
100
108
40

800
220
100
108

2800
880
400
432

Brøyting, Levermyr og Holvika kunstgressbaner. (Utenom ordnær arb.tid)
Kyststiprosjekt
Fornyelse av anlegg i ørretbekker
Turløype/lysløype - Morholtskogen
Forprosjekt, fv til Homborsund. (Jfr tekstforslag pkt 6)

1

2

3

4

5

200
200
50

200
200

200

200

800
400
50
250

250
400

SUM ØKTE UTGIFTER

2558

2108

1468

1428

6862

OVERSIKT
INNTEKTSENDRINGER (netto)
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg

2600
300
2558
342
0
342

2600
1100
2108
1592
0
1592

2600
1100
1468
2232
0
2232

2600
1100
1428
2272
0
2272

10400
3600
7562
6438
0
6438

Tekstforslag

Ansvarlig

Oppgradering av kommunestyresal og kantine.
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.
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.
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.
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.
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.

GUM
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Frist

Status

Merknad

Pågår

TMM

Mars 2017

Stillingen er videreført.

BKP

Mars 2017

Vurderes i sammenheng med tiltaksplanen for barn i familier med dårlig
råd som kommer til kommunestyret før sommeren.
Pågår. Kommunestyrevedtak om detaljplan og finansiering 27.03.2017.

GUM

GUM

Pågår

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.
Rådmannen bes om å legge til rette for å bygge GSV/fortau fra Kryssen til Egra i løpet av
2018 eller 2019.

GUM

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.

TMM/TVJ

9

Rådmannen bes om å forberede et reguleringsarbeid som klargjør eiendommen Ekelunden
for salg til boligformål i 2018 eller 2019.

GUM

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.
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.
Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å opprette et eget fond som avsetning til pensjonspremieavvik.
Rådmannen bes om å kartlegge ledig kapasitet til bl.a. boligformål i kommunale bygg, og
sørge for en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten.

GUM

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.

TMM

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.

GUM

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.

GUM

7

11

12
13
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GUM

GUM

Under oppstart. Ble drøftet på årlig
møte med SVV og fylkeskommunen
15.03.2017.
2019

2019

Ikke igangsatt

Det er ikke mulig å opprette stilling
tilknyttet heltidskultur gjennom FOUavdelingen da disse stillingene er
prosjektstillinger på tilførte statlige
midler. Kommunalsjef for Virksomhetsstyring har tatt kontakt med
Arendal for å sjekke ut om det er mulig å få til et samarbeid vedr. heltidskultur. Saken er ikke endelig avgjort.
Det må inn bevilgning til å gjennomføre reguleringsarbeider. Dette tas
opp i 1. tertialrapport.
Pågår. Kommunestyrevedtak om detaljplan og finansiering 27.03.2017.
Avvik i kostnadsramme.

April 2017

TVJ

Legges inn å årsregnskap 2016

GUM

Kartleggingsarbeidet er godt i gang.
2017

Det opprettes en barnefysioterapistilling i Grimstad fra 1/7-17, et år før tiden, i samsvar med det politiske
vedtaket. Østre-Agder samarbeidet
inntrer fra 1/7-18. Det planlegges
også oppstart av ytterligere en 50%
stilling innen barnefysioterapi i 2017.
Saken kommer til politisk behandling
i april måned 2017.
Kommunestyrevedtak 27.02.2017.
Stillingen er lyst ut.
Kommunestyresak 27.03.2017.

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.

TMM

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.
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.
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.
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.
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.

GUM/TM
M

Oktober 17

TVJ

31.03.17

Det pågår intervjuer av nye lærlinger
nå i månedsskiftet mars/april

BKP/GU
M

30.09.17

Saker om barnehagedekning og om
ny sentrumsbarnehage kommer til
kommunestyrebehandling
02.05.2017.

TVJ

30.06.17

Sak lagt frem for kommunestyret januar 2017

Rådmannen bes å tilrettelegge slik at også ungdom fra lavinntektsfamilier og enslige mindreårige flyktninger, kan få inntektsbringende arbeid i sommerferien. De avdelinger 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.
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.

TMM

06.04.17

GUM

1. tertial

19

20

21

22

23

24
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06.04.17

1. tertial 17

GUM

Det kuttes ikke i en natt-stilling på
Frivolltun da dette ikke er forsvarlig.
Saken beskrives nærmere i 1. tertialrapport 2017 som politisk vedtatt.
Ikke igangsatt

Godt samarbeid mellom Grimstad
Min By og kommunen, gjennom
samarbeidsforum for sentrum og
torg- og gatebruksplanen.
Søknad fra Grimstad Min By behandles i regnskapssaken 2016.
Opprustning av gater og torg vurderes i torg og gatebruksplanen som
skal vedtas av kommunestyret i okt
2017. Finansiering av tiltak vurderes
i budsjett 2018.
Saken er under vurdering.

Nettpartner er tildelt kontrakt med en
entreprise sum på 9.727.700,- inkl.
moms. Entreprenøren står klar til å
begynne arbeidet, men vi avventer
godkjenning på rammesøknad. Beregnede driftskostnader på flomlysanlegget er 60.000,- /år. Nytt tribune
anlegg 30.000,-/år.

25

159/16

Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom alle inngåtte rammeavtaler, og foreta en kartleg- TVJ
ging 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.
16/159 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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30.04.17

Arbeid pågår

Avtale med Jerv er inngått
april 17

Forespørsler fra kommunestyret til rådmannen 2016
29.02.16
Rafik Ben A. Lajili (AP) stilte spørsmål i forbindelse med trafikksikkerheten for området Øde
Ugland/Killegårdveien.

GUM

Svart ut

29.02.16

Issifou Koanda (SV) stilte spørsmål vedrørende de midlertidige tiltakene i byområdene

GUM

Svart ut

29.02.16

Arnt Gunnar Tønnesen (V) fremmet spørsmål i forbindelse med fylkesutvalgets vedtak om å
tillate etablering av Outlet senter ved IKEA.

RH

29.03.16

Øystein Møretrø (Frp) etterlyste fremdrift og status på sak om merverdiavgift i utbyggingsaker TVJ
som var til behandling i KS den 18.06.2014.

Svart ut

29.03.16

Håvard Røiseland (Ap) stilte spørsmål om kriterier for tildeling av heldøgnsbolig med bemanning.

TMM

Sak fremlagt i kommunestyret i juni
måned-16, samt følges opp ila.
2016 mht. kriterier for tildeling av
plass på sykehjem i hht. nye nasjonale føringer.

29.03.16

Arne Kristian Ekra (V) stilte spørsmål om hva Grimstad kommune gjør for å få tak i gode lærere til Grimstadskolen

BKP

Svart ut i kommunestyremøtet.

25.04.16

Bjørg Engeset Eide (KrF) stilte spørsmål i forbindelse med mottak av flere enslige mindreårige flyktninger i forhold til eventuell økt belastning på barnevernet samt planer for bosituasjonen

TMM

25.04.16

Beate Skretting (H) og Lene Langemyr (FrP) hadde fremmet spørsmål vedrørende mulighet
for omlegging til månedlig fakturering av kommunale avgifter.

TVJ

Kommunen har bygget opp tilbud
med den hensikt å motta 35 mindreårige flytninger ila. 2016 ihht. det
politiske vedtaket. Slik det nå ser ut
er det usikkert om det forespeilede
antallet flyktninger vil komme til
Grimstad, da antallet flyktninger
som kommer til Norge er svært redusert sammenlignet med 2015.
Kommunen har boliger og personell
klar for mottak av flyktningene.
Implementert fra jaunuar 2017

25.04.16

Tore Stalleland (SP) stilte spørsmål vedrørende busskur ved Eide skole.

BKP

25.04.16

Line Ostad (H) stilte spørsmål vedrørende formalkompetansen til rådgivere ved ungdomssko- BKP
lene

Svart ut i kommunestyremøtet.

23.05.16

Terje Stalleland (Frp) stilte spørsmål omkring offentliggjøring av styreprotokoller m.v. i kommunale foretak.

23.05.16

Aileen Roaas (Ap) stilte spørsmål om et møte i helse- og omsorgsutvalget som ble avholdt på TMM
et hotell i streik.

Svart ut i kommunestyremøte. Protokoller ligger på kommunens hjemmeside.
Svart ut i kommunestyremøte.
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BKP

Svart ut gjennom sak til barn- og
unges kommunestyre.

20.06.16

Marit Grefstad (AP) stilte spørsmål vedrørende de estetiske retningslinjene for Grimstad
kommune og bruken av disse.

GUM

Svart ut

20.06.16

Stein Gjulem (KrF) stilte spørsmål vedrørende naboklager ang. støy fra varmepumpe og
høyder på lyskassene på taket i forbindelse med bygging av nytt bibliotek.

GUM

Svart ut

05.09.16

Lene B. Langemyr (FrP) spurte om sikkerheten for bileierne som parkerer i og bilene som
står parkert i parkeringshuset Arresten.

GUM

Spørsmålet besvart.

05.09.16

Arnt Gunnar Tønnessen (V) spurte om Sorenskrivergården og behandlingen av leietakerne i
forbindelse med byggingen av nytt bibliotek

GUM

Spørsmålet besvart.

10.10.16

Line Ostad (H) stilte spørsmål om alle statlige midler bevilget for å styrke
helsestasjon/skolehelsetjeneste har blitt brukt til formålet.

TMM

10.10.16

Line Ostad (H) stilte spørsmål om hvordan ordføreren vil sørge for at alle innenfor
målgruppen får tilstrekkelig informasjon om det nye tilbudet om innhentingsvaksine
HPV for unge kvinner.
Marit Grefstad (Ap) stilte spørsmål om kommunens interne oppfølging av gode
resultater i renholdstjenesten og IA-forpliktelser i alle enheter.

TMM

Gjenstående økonomiske midler ble
overført og tildelt formålet.
Saken ble svart ut i kommunestyret
i 2016.
Spørsmålet er besvart.

TVJ

Spørsmålet er besvart

07.11.16

Arnt Gunnar Tønnessen (V) stilte spørsmål om støtteordningen for fattige barn i
Grimstad.

TMM

Spørsmålet er besvart

07.11.16

Arnt Gunnar Tønnessen (V) stilte spørsmål om offentliggjøring av referater fra
Samarbeidsforum Grimstad by.
Håvard Røiseland (Ap) stilte spørsmål om deltidsstillinger i helse- og
omsorgssektoren.

GUM
TMM

Spørsmålet er besvart

07.11.16

Tore Stalleland (Sp) stilte spørsmål om kommunens arbeid med å skaffe tomter for
boliger til ulike formål.

GUM

05.12.16

Lene Langemyr (FrP) spurte om Grimstad kommunes kompetanse for traumebehandling hos
mindreårige asylsøkere / flyktninger og hva som gjøres i dag for å ivareta denne
behandlingen.

TMM

Er en utfordring å skaffe tomter for
ulike kommunale boligformål. Tas
med som en del av investeringstiltakene som meldes inn.
Det er innarbeidet i ny utbyggingsavtale om kommunal forkjøpsrett av
boligtomter.
Spørsmålet er besvart

05.12.16

Rafik Ben A. Lajili (AP) etterspurte fremdriften i arbeidet med å opprette et innvandrerråd i
Grimstad kommune.

BKP

05.12.16

Arne Kristian Ekra (V) spurte angående bygging av Feviktun 6.

TMM/
GUM

07.11.16

07.11.16
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Svart ut i kommunestyremøtet. Innvandrerråd etableres i Grimstad
våren 2017.
Spørsmålet er besvart

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2015
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2015, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet
behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen.
Sak nr
03/15

08/15

Sak

Ansvar

PS 3/15 Mandat for utredning om kommunestruktur 2013/2698-9
VEDTAK:
1. Det igangsettes et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ framtidig
kommunestruktur for Grimstad på grunnlag av fremlagt mandat.
2. Kommunestyret behandler utredningen 18. mai 2015. Kommunestyret bestemmer da om
Grimstad kommune skal gå i videre dialog/prosess med en eller flere andre kommuner med
tanke på å fremskaffe grunnlag for endelig beslutning første halvår 2016 om fremtidig kommunestruktur for Grimstad.
Dersom det foreslås å gå videre med prosessen, skal det i forslaget inngå en nærmere vurdering av hvordan innbyggermedvirkning skal være, herunder en folkeavstemning.
3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe (kommunestrukturgruppa) som kan føre
samtaler med andre kommuner underveis i prosessen:
1. Ordfører Hans Antonsen
2. Anne Merete Holmberg
3. Johannes Kristiansen
4. Rådmann Per Kristian Vareide
Kommunestrukturgruppa rapporterer fortløpende til styringsgruppen. Rådmannen peker ut
sekretær for arbeidsgruppen.
PS 8/15 Status mobil- og bredbåndsutbygging 2013/3068-26
VEDTAK:
1. Status for mobil- og bredbåndsutbygging i Grimstad kommune tas til etterretning.
2. Kommunens rolle som koordinator og pådriver for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni
videreføres.
3.Det planlegges nye søknader om statlig/offentlig støtte i 2015.
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Vedtatt
dato

Frist

Status

Merknad

Saken er behandlet.
PKV

02.02.15

RS

02.02.15

18.05.15

2) Kommunens rolle som koordinator og pådriver for utbygging av
bredbånd og mobiltelefoni videreføres. Innbyggere i enkelte områder
har fått varsel om oppsigelse av dagens bredbåndstilbud 1/7. Dette
gjelder bl.a. Skiftenes. Kommunen
har på bakgrunn av underskriftslister fra innbyggere fått gjennomslag
for at Telenor vil opprette et nytt
bredbåndstilbud på Skiftenes. Dato
for levering er ikke avklart. Behov
følges videre opp gjennom møter
med leverandører, Det digitale Agder og Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom – tidligere Post- og

teletilsynet). Kommunen fikk i 2014
kr. 700 000 i støtte til utbygging i
Reddal. Det tas sikte på å inngå
kontrakt med Telenor i løpet av mai
måned på dette.
3) Det planlegges nye søknader om
statlig/offentlig støtte i 2015. Det vil
i 2015 bli søkt om støtte til bredbåndsutbygging i følgende områder: Kroken, Metveit, Håland, Igland, Birkedal, Nygrenda og Beisland. Andre områder kan også
være aktuelle. Det blir også søkt
om tilskudd for å utbrede mobildekningen på Nygrenda og Beisland.
11/15

PS 11/15 Forvaltningsrevisjon sosialtjenester Grimstad kommune 2014 - Melding om
politisk vedtak 2010/363-195
VEDTAK:
Grimstad kommune følger opp forvaltningsrevisjonsrapporten ”Sosialtjenester” på følgende
måte:
1. Saksbehandlingsrutinene i NAV Grimstad gjennomgås for å sikre
- at vedtak om stønader utover veiledende norm gitt av
kommunestyret får en særskilt begrunnelse for avviket, og
- at brukere av NAV Grimstad som har behov for økonomisk veiledning får tilbud om
dette.
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av vedtakets punkt 1 senest innen
kontrollutvalgets aprilmøte 2015.
2. Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om behovet for å opprettholde klientnemnda i prosessen for klagesaksbehandling for saker behandlet av NAV Grimstad, senest
innen kommunestyrets junimøte 2015.
3. Rutinebeskrivelsene og rutinene for avviksrapportering i NAV Grimstad innarbeides i et
helhetlig internkontrollsystem i NAV Grimstad.

BGN

02.02.15

15/15

PS 15/15 HENVENDELSE FRA FK JERV - TRIBUNEANLEGGET PÅ LEVERMYR STADION - NYE KRAV FRA NFF 2010/1405-7
VEDTAK:
1. Kommunestyret ber om at det etableres ny TV-plattform på J.J. Ugland stadion.
2. Kommunestyret ber om at den gamle tribunen fra 1963 rives, og at det bygges en ny tribune i betong. Tribunen skal inneholde det minimum av sitteplasser som er nødvendig for å
tilfredsstile NFFs krav til kapasitet. I tillegg skal tribunen ha ståplasser for inntil 650 personer.
3. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler og prosjektet innarbeides i investeringsprogrammet.
4. Nye leiepriser for Levermyranlegget forhandles med fotballklubben Jerv og andre brukere.

ÅL

02.02.15
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22.06.15

1.NAV Grimstad har gjennomgått
rutinene og presisert at stønader til
bolig utover norm begrunnes særskilt.
Brukere som har behov for råd og
veiledning blir tilbudt dette.
2. NAV Grimstad er orientert av
Grimstad kommune v/Tina N. Fabricius at om at ingen klagesaker
lenger skal sendes via klientnemnda, men direkte til Fylkesmannen.
3. NAV Grimstad benytter avviksrapportering i QM+.

1-3 Gjennomført
Nye leiepriser har vært diskutert med klubbene og er gjeldende fra 2016.
b.

18/15

PS 18/15 Status Groos Renseanlegg - Midlertidig avløpsrensing Smaken av Grimstad
2015/167-1
VEDTAK:
1. Rådmannen bes sette i gang planlegging av nytt renseanlegg med tanke på driftsstart i
2020.
2. Det arbeides videre med ulike lokaliseringsalternativer.
3. Rådmannen bes inngå en samarbeidsavtale med Smaken av Grimstad om lokal rensing
av prosessavløpsvann i henhold til saksfremstillingen. I avtalen kan kommunen påta seg:
Reduksjon av avløpsgebyr inntil kr. 550.000,-, forutsatt at SAG bekoster og drifter midlertidig
lokalt renseanlegg, inkludert DAF (se beskrivelse i saksfremstillingen). Avtalen må sikre at
prosessvannet holder nødvendig temperatur hele året. Investering på 3 mill. kr til utjevningstank.

ÅL

02.03.15
1. Arbeidet er igangsatt.
2. Sak om lokaliseringsalternativer
ble lagt fram for kommuneplanutvalget i juni 2015. KS fattet følgende
vedtak: Kommunestyret ber rådmannen starte planlegging av nytt
renseanlegg på Østerhus
Industriområde.
Før endelig valg av tomt innenfor
Østerhus industriområde, utarbeides en konsekvensanalyse av
de to alternativene. Hovedtema for
utredningen er konsekvenser for friluftsliv og naboskap (bl.a.
lukt, skjerming).
Inndekning av konsekvensanalysen
taes av VAR-området.
Kommunestyret har behandlet saken etter ferdig utarbeidet konsekvensanalyse. Tomt i Østerhus er
fastlagt, men politikerne ønsker
nærmere utredning om nåværende
anlegg på Groos kan utvides. Dette
blir gjort i forbindelse med et skisseprosjekt med alternative plasseringer i Østerhus og på Groos.

21/15

PS 21/15 Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager - vurdering av overgangsordning i 2015 med telletidspunkt på våren 2010/1612-18
VEDTAK:
1) Det innføres en overgangsordning for året 2015 med et ekstra telletidspunkt 1. april. Merkostnader ut over det som ble bevilget i budsjett som følge av ekstra telletidspunkt dekkes fra
disposisjonsfond. Endelig beregning av merkostnadene gjøres i forbindelse med 1. tertialrapport.
2) Retningslinjene for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager endres slik
at telletidspunktet 1. september går ut og erstattes av nytt telletidspunkt 1. oktober.

BKP

02.03.15

30/15

PS 30/15 REFERATSAKER /- FRUKT OG GRØNT I SKOLEN
VEDTAK:
Referatsaken tas til etterretning og kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak
for kommunestyret senest juni 2015 hvor forskjellige modeller for innføring frukt og grønt i
skolen vurderes, samt kostnadene ved eventuelt oppstart august 2015 og kostnader på årsbasis.

BKP

25.03.15
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3. Det er inngått samarbeidsavtale
med SAG.
Overgangsordning innført for 2015
og retningslinjene endret og sendt
ut til barnehagene.

22.06.15

Sak ble lagt fram for kommunestyret i møte 22. juni 2015.

31/15

PS 31/15 Plan for forbedring av rusomsorgen og avvikling av Ekelunden 2015/355-1
VEDTAK:
1. Rådmannen bes jobbe videre i tråd med de faglige og politiske føringer som er gitt, og arbeide fram en mer konkret plan, inkludert økonomiske vurderinger på både etablering og drift
av tiltakene, fram mot Budsjett 2016.
2. Det utredes videre hva som vil være mest hensiktsmessig etterbruk av Ekelunden.
3. Rådmannen bes legge fram behovet for boenheter inn i Handlingsplan 2016-19.
4. Sosialtjenesten kan omgjøre målgruppen til Bli Med! Og inngå et samarbeid med Kirkens
Bymisjon om en aktivitetskafé.

BGN/TM
M

25.03.15
06.04.17

Nov 2015

Ad 1) og 2) Oppfølgingssak i KSmøte 22/6: Status for boligutfordringer i Helse- og omsorgssektoren.
Ad 3) Inngår i arbeid med budsjett
2016; er lagt inn i investeringsforslag fra sektoren
Ad 4)
Tiltak for ny målgruppe starter opp
august 2016. Det ble ikke noe av
samarbeidet med Kirkens bymisjon.
Oktober 2016:
-Nye boliger til brukere i rusomsorgen er kjøpt sommeren og høst-16.
-Ekelunden skal erstattes av
ombugd bolig i Vossgate.
-Behov for boliger er meldt inn i
handlingsplanen 2016-2019.
-4 småhus er ferdige og brukere har
flyttet inn.
Ytterligere 6 boliger planlegges.
-Boligsosial handlingsplan sluttføres
før sommeren 2017.
Status 6/4-17:
Saken ble behandlet i PS sak
16/145 og 17/45.
Det legges frem en politisk sak i juni
2017 i forb. med 1. tertialrapport om
midler til å regulere Ekelunden til
bolig. Det foreligger et politisk vedtak i forbindelse med budsjettet for
2017 «Rådmannen bes om å forberede et reguleringsarbeid som klargjør eiendommen Ekelunden for
salg til boligformål i 2018 eller
2019».

39/15

PS 39/15 Grimstad kulturhus - etableringskostnader ved overgang til kommunalt foretak (KF) 2014/1057-15
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar at kommunen dekker påløpte etableringskostnader på til sammen
350 000 kroner ved kommunal overtakelse av Grimstad kulturhus, hvorav 160 000 kroner er
regnskapsført over kulturtjenesten budsjett i 2014 og 190 000 kroner dekkes over kommunens budsjett i 2015.
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BKP/TVJ

25.03.15
Gjennomført.

Inndekning ble håndtert i regnskapsrapporten for 1. tertial 2015

2) Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til inndekking av etableringskostnadene som dekkes i budsjettet for 2015 i forbindelse med regnskapsrapporten for 1. tertial 2015.
40/15

PS 40/15 REFERATSAKER /ÅL
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til etterretning og kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for
kommunestyret om permanent stenging av Jørgen Bangsgate.

29.04.15

41/15

PS 41/15 Forslag til strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 2013/2873-16
TVJ
VEDTAK:
1. Grimstad kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan for
Østre Agder.
2. Grimstad kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det strukturelle
nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder. Kommunestyret støtter
også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet gjennom statens Byregionprogram.
3. Grimstad kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende kommuner koordinert og i
samarbeid med næringsmedarbeiderne der.
4. Grimstad kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder. Kommunestyrene får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.

29.04.15

45/15

PS 45/15 Parkering i sentrum og prispolitikk 2014/3283-3
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forslag til parkeringsregime slik det fremkommer i
saksfremstillingen med følgende endringer:

29.04.15

1. Rådmannens bes utrede muligheten til gratis HC-parkering i parkeringshuset. (Jfr. vedtak i
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i møte 13.04.2015).
2. Reduksjon av parkeringsplasser som det legges opp til i forslaget må gjennomføres fra
den dagen parkeringshuset åpnes.
3. Planene for opprusting av de frigjorte områdene må starte umiddelbart.
4. I en måned etter åpning av p-hus i Vardeheia skal det være gratis parkering i parkeringshuset.
5. Pris parkeringshus settes til kr. 15.- pr. time. (jf vedtak i teknisk).
6. Det bes om at det fremmes en egen sak for plassering av fremtidig drosjeholdeplass(er).
Det skal da vurderes hvorvidt det er behov for å også etablere et par oppstillingsplasser ved
busslommen ved Odden, samt ved kollektivterminalen ved E-18. Med tanke på dem uten mobiltelefon, og for å gjøre det enkelt å få tak i Taxi, bør det vurderes om det på disse plassene
skal være en telefonlinje direkte til sentralen.
7. Parkeringsavgiften på de kommunale parkeringsplassene i Kulturhuset får satser som i det
nye parkeringshuset.
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ÅL

Saken ble avklart i junimøte. Enveiskjøring er gjennomført.

Arbeidet er gjennomført.

8. I forbindelse med omlegging av parkering i Grimstad sentrum, bes rådmannen gjennomføre tiltak som kan få slutt på uregulert og uønsket parkering i sentrum.
9. Rådmannen bes legge fram en sak om økonomiske konsekvenser av de vedtakene kommunestyret gjør i denne saken, med forslag til inndekning.
10. Parkering i Grimstad Sentrum og prispolitikk tas opp til evaluering i august 2016 etter at
p-huset i Vardeheia har vært i drift ett år.
11. Kirkeheia får avgiftsparkering i max. 2 timer med en timesavgift på kr. 15.-. Gratis etter kl
17.00, samt søndager.
46/15

48/15

50/15

PS 46/15 Rehabilitering av Landvik skole 2015/372-1
ÅL
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar alternativ B, rive gamle del og bygge nytt med en investeringsramme
på kr 49 mill ink mva, og tar fremdriftsplanen til orientering. Midlertidig skole løses ved leie av
moduler på skolen område til en kostnad på kr. 4 mill eks mva som finansieres over drift.
Rådmannen bes å legge inn investeringen i 2016 og 2017, og legge inn kostnaden til midlertidig skole i driftsbudsjettet.
Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med Imås om bygging av flerbrukshall med
sikte på å få en sak om dette til behandling før sommeren 2015.

BKP

PS 48/15 Avhending av Holvika kommunale småbåthavn 2010/314-87
VEDTAK:
Holvika kommunale småbåthavn avhendes til Holvika kommunale småbåtforening. Det
inngås to avtaler:
1) Avtale om leie av landareal inklusive servicekai og slipp. Tomtefestelovens bestemmelser
skal gjelde ved oppsigelser.
2) Avtale om salg av flytebrygger. Ved vesentlig mislighold av avtalen skal selger kunne
kreve anlegget tilbake til takst. Ved eventuelt tilbakekjøp etter takst etter tomtefestelov, mislighold eller andre forhold, skal verdien av tidligere overdratte anlegg trekkes fra.

ÅL

Avtalen om leie av landareal benyttes som mal og legges til grunn ved reforhandlinger av avtaler for øvrige båtforeninger i kommunen, dog skal lokale tilpasninger og forutsetninger fra
eksisterende avtaler hensynstas i nye avtaler.
PS 50/15 J.J Ugland stadion - hjemmearena for FK Jerv - Handlingsplan for oppgradering av stadion med lys og undervarme som følge av nye krav til stadiongodkjenning
fra NFF. 2010/793-54
VEDTAK:
Grimstad kommune vedtar følgende plan for oppgradering av J.J. Ugland Stadion Levermyr
med lys og undervarme, evt alternativ løsning:
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29.04.15

22.06.15
Arbeidet med bygging av ny del på
Landvik skole starter sommeren
2016. Midlertidig skole for deler av
elevene blir i Grooseveien 36 (leier
lokaler av Drottningborg ungdomsskole)
Kommunestyret behandlet sak om
flerbrukshall i møtet 22. juni og ny
sak i møte 31. august 2015. Leieavtale med Imås er inngått.

29.04.15
Holvika småbåtforening har overtatt anlegget fra 01.01.16.

ÅL

29.04.15
Handlingsplan er oversendt NFF.



52/15

60/15

64/15

65/15

68/15

2016. Det utarbeides tekniske planer for utforming, plassering og fundamentering
av lysmaster på J.J. Ugland Stadion Levermyr. Tiltakene må tas inn i dokumentet
”Handlingsplan for Idrett og friluftsliv” ved første rullering, slik at det kan søkes om
spillemidler til delvis finansiering av anleggskostnadene.

2017. Arbeidene med etablering av flombelysning legges inn i budsjettet utføres i
løpet av 1.kvartal 2017.

Dersom banen ikke er spilleklar til første seriekamp, brukes det en alternativ bane.
Det brukes ikke midler til undervarme.
Rådmannen bes innarbeide dette i forslaget til økonomiplan for perioden
PS 52/15 Avfallshåndtering i Grimstad sentrum. 2014/35-23
TVJ
VEDTAK:
1. I Grimstad sentrum skal det benyttes nedgravde avfallsløsninger for husholdningsavfall.
2. Løsningen for sentrum etableres i samsvar med budsjett og handlingsprogram.
3. Dette skal koordineres med prosjektet til Agder renovasjon IKS for utskiftning av avfallsbeholdere for husholdningsavfall.
4. Det forutsettes at den enkelte byggesak for nedgravde avfallsstasjoner blir politisk behandlet.
5. Rådmannen bes vurdere en tilskuddsordning ved etablering av nedgravde søppelanlegg.
PS 60/15 Nasjonalt tilsyn 2014 Holviga skole 2014/1623-9
BKP
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering. Rådmannen legger fram ny orienteringssak på et senere tidspunkt hvor det gjøres rede for Fylkesmannens konklusjoner med hensyn til om alle
pålegg er rettet og om tilsynet således er avsluttet.
PS 64/15 Plassering av psykiatriboliger 2015/903-1
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at psykiatriboligene plasseres på kommunal tomt på jordet bak Feviktun. Kommunestyret ber om at det tas hensyn til og at det blir veibelysning i området rundt
den aktuelle boligen.
PS 65/15 Lokalisering av ny gravplass øst i kommunen 2010/457-5
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber Rådmannen jobbe videre med grunnerverv og videre planlegging av ny gravplass øst i kommunen etter følgende prioritering:
1. Skarsdalen
2. Bjørkedalen
PS 68/15 Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital i Returkraft AS 2014/1181-8
VEDTAK:
1.a) Grimstad kommunestyre gir på bakgrunn av de opplysningene som er framkommet om
framskrevet resultat datert 18.05.15 fra Returkraft AS, sin tilslutning til at ansvarlig lån fra Agder Renovasjon IKS til Returkraft AS, kan omgjøres til aksjekapital i selskapet.
b) Representantskapet i Agder Renovasjon IKS bes gjøre en selvstendig vurdering om forutsetningene og opplysningene, som er gitt i saken, gir tilstrekkelig grunnlag for å vedta konverteringen nå, og om det nå kan konverteres deler av det ansvarlige lånet.
c) Det forutsettes at eierne av Returkraft AS tiltrer på en slik måte i konverteringen at ingen
eiere får mer enn 49,9 % av aksjene.
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29.04.15
Prosjektet er etablert. Prosjektledelse ved faktura- og gebygseksjonen.

18.05.15

ÅL

18.05.15

ÅL

18.05.15

TVJ

08.06.15

Fylkesmannen har i brev av 25. juni
2015 tatt kommunens tilbakemelding etter tilsynet til etterretning og
med dette ansett tilsynet som avsluttet. Orienteringssak til kommunestyrets møte 19. oktober.
Aktuelle vei er ikke kommunal,
dette vanskeliggjør veilys. Belysning på bygg og uteområdet inngår
i byggeprosjektet.
Prosess pågår. Spilt inn i budsjettprosessen for 2017. Midler til regulering og erverv ble ikke prioritert i
budsjett for 2017.

d) Grimstad kommunestyre ber om at representantskapet i Agder Renovasjon IKS følger opp
de økonomiske forholdene i Returkraft AS, herunder hvordan garantiprovisjonen skal håndteres videre.
2.Rådmannen får fullmakt til å gjennomgå håndteringen av selvkostforskriften for husholdningsavfall fra kommunen (via Agder Renovasjon IKS) til Returkraft AS med bakgrunn i forskriftens § 15-6. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med andre kommuner.
75/15

78/15

PS 75/15 Ny idrettshall ved Landvik skole - leieavtale med idrettslaget Imås 2015/10724
VEDTAK:
1. Kommunestyret ser positivt på tilbudet fra Imås om at idrettslaget kan stå som utbygger,
eier og driftsansvarlig for den nye hallen, med Grimstad kommune som leietaker.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtale med Imås om kommunens bruk av hallen i
henhold til fremlagte leieavtale, forutsatt at en finner en løsning som ikke er i strid med EØSavtalens forbud mot statsstøtte, eller kommer i konflikt med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
3. I forhold til påkobling av vann og avløp legges til grunn samme ordning som ved GTIF Hallen.
4. Eventuelle endringer av veier, fortau eller annen infrastruktur, skal ikke belastes hallprosjektet.
PS 78/15 Øremerket tilskudd forøkt lærertetthet og tidlig innsats i skolen gjennom økt
lærerinnsats 1-4 trinn 2011/2204-24

TVJ

22.06.15

BKP

22.06.15
Tilskuddsmidlene er fordelt til skolene etter en fordelingsmodell der
40 % er fordelt etter antall elever og
60 % er fordelt etter antall klasser.

VEDTAK:
1) Tilskuddsmidlene til økt lærerinnsats på 1.- 4. trinn innrettes mot lesekurs for elever på
2. og 3. trinn og mot de elevene på 4. trinn som fortsatt strever med lesing.
2) Ressursene fordeles til skolene etter en fordelingsnøkkel der det tas hensyn både til antall
klasser og antall elever på den enkelte skole.

81/15

PS 81/15 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2015 og 2016. 2011/518-21
VEDTAK:
1) Grimstad kommune er positiv til tilleggsanmodning fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (BLI). Dette betyr å ta i mot 11 personer ekstra fra asylmottak. Dersom økt
kvote for syriske overføringsflyktninger vedtas i Stortinget, betyr det ytterligere 15 personer til
Grimstad, til sammen 71, en økning på 26 personer i tillegg til tidligere vedtak på 45 i 2015.
For 2016 økes det totale bosettingsantallet til 59, det vil si en økning på 14 personer i tillegg
til tidligere vedtak på 45.
2) Kommunestyret godkjenner opprettelse av to årsverk, fordelt mellom helsetjenesten, NAV
og kvalifiseringstjenesten.
3) Kommunestyret følger KS sin anbefaling om å peke på de økonomiske virkemidlene for
økt bosetting i sitt svar til statsråden.
4) Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om det er mulig for Grimstad kommune å ta imot
flere flyktninger enn det antallet det er anmodet om. Forutsetningene må være at dette blir
fullfinansiert fra Staten.

Revidert mars 2017

36

BKP

22.06.15
Kommunen tok i mot til sammen 98
flyktninger i 2015, d.v.s de 71 i.h.t
vedtak og 26 på familiegjen-forening. Det vises til eget kap. i årsmeldingen om flyktningsituasjonen.

83/15

PS 83/15 Boligutfordringer innen Helse og omsorg 2015/1249-2
VEDTAK:
1. Boligsosial handlingsplan revideres og det utarbeides ny plan for perioden 2016 – 2019.
2. Utredning av bolig for mennesker med rusproblemer med 10-20 boenheter med tilstøtende
modulboliger (2 stk) iverksettes i forkant av budsjettvedtak for 2016 for å sikre rask byggestart.

BGN/TM
M

84/15

PS 84/15 Bruk av Landviktun 16 2015/1249-1

BGN

87/15

VEDTAK:
1. Kommunestyret tar status for bruk av Landviktun 16 i dag til orientering.
2. Boveiledertjenesten får disponere Landviktun til avlastnings-/omsorgstilbud i et femårsperspektiv. Tiltaket evalueres og legges fram for politisk behandling innen juni 2019.
3. Framtidig bruk av Landviktun 16 utredes som en del av en samlet boligutredning for Helseog omsorgssektoren
PS 87/15 Organisasjonsstrategi for Grimstad kommune 2010/1655-11
TVJ

22.06.15

88/15

VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar forslag til Organisasjonsstrategi for Grimstad kommune.
2. Rådmannen utarbeider handlingsplaner innenfor satsingsområdene.
3. Kommunestyret ber rådmannen i budsjett for 2016 innarbeide felles kompetansemidler.
PS 88/15 Handlingsplan for livsfase Grimstad kommune - ny behandling 2010/1655-12

TVJ

22.06.15

Svart ut

ÅL

22.06.15

ÅL

22.06.15

Trase etableres som gangsti slik reguleringsplanen viser, ikke som
gang- og sykkelvei som det står i
vedtaket. Prosjektet ble utsatt for å
vurdere om midlene kan brukes til
utbedring av Lillesandsveien med
bl.a. sykkelfelt. Midlene kan ikke
brukes til Lillesandsveien. Planlegging er igangsatt.
Kommunen har fått 4 mill. i tilskudd
til Lillesandsveien. Kommunen har
ikke satt av midler til egenandelen
(3 mill) i 2016, da det var usikkert
om det ville bli gitt tilskudd til prosjektet. Saken om kommunens

22.06.15

06.04.17
1.

2.

Arbeidet med boligsosial handlingsplan er i gang. Fremlegges politisk før sommeren -17.
Det er foreslått løsning for
10èr bolig (erstatning for
Ekelunden). Denne konkreteløsningen utredes nå videre.

22.06.15

VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Livsfaseplan med livsfase- og seniortiltak for
Grimstad kommune.
2. Kommunestyret ber rådmannen i budsjett for 2016 innarbeide kompetansemidler sikre mulighet til faglig fornyelse og utvikling.

91/15

PS 91/15 Grømheia eller Grømbukt til Groos - gjennomføring etter fullført reguleringsplan 2014/2936-21
VEDTAK:
Kommunestyret ber om at midler avsatt i investeringsbudsjettet til ”GSV og andre veitiltak i
sentrum” brukes til å etablere turstien fra Grømbukt til Groos.

94/15

PS 94/15 Invitasjon til å søke midler til sykkeltilrettelegging 2015/64-6
VEDTAK:
Grimstad kommune søker midler via ordningen: Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner for 2016.
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99/15

Kommunestyret ber Rådmannen avsette 3 millioner kroner i budsjettet 2016 til Lillesandsveien. Fylkeskommunen avsetter 500.000 (Sykkelbymidler), slik at total egenandel blir 3,5
millioner. Grimstad kommune søker om 3,5 millioner fra tilskuddsordningen for å ferdigstille
regulert sykkelfelt og fortau på en side av veien. Bevilgningen forutsetter at søknaden innvilges.
PS 99/15 Kommuneplan for Grimstad 2015-2027 2013/57-325
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplan 2015-2027 med bestemmelser datert
07.08.15 samt plankart datert 10.08.15 jfr. plan og bygningsloven § 11-15 med følgende endringer:

egenandel blir tatt opp i forbindelse
med 1. tertialrapport 2016.

GUM

31.08.15

Vedtatt

GUM

31.08.15

Aktuelle bestemmelser er vedtatt
inn i kommuneplanen. Øvrige tiltak
er vedtatt i egen sak i KS.

§1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr. pbl §11-9, nr.8:
v) Det skal fastsettes parkeringsdekning konkret i hver enkelt småbåthavn med utgangspunkt
i §1.13.8 Parkering - båthavner. Nær kollektivakse, eller i områder med god tilgjengelighet på
sykkel eller til fots kan det fastsettes redusert parkeringsdekning for småbåthavner. Dette vil
også være aktuelt for båthavner knyttet til bakenforliggende bebyggelse og/eller båthavner i
Grimstad sentrum.

100/15

Ved behandling av kommunedelplan for Homborsund/Eide skal det vurderes om det legges
inn en utvidelse av kollektivakse fra Støle til Homborsund.
PS 100/15 ANALYSE AV RORE OG NEDBØRSFELTET BESTEMMELSER OG RESTRIKSJONER 2013/1713-46
VEDTAK
1) Følgende tillatelser/begrensninger legges på aktivitet ved Rorevannet:
a) ”Restriksjonssonen” til Rorevannet følger tidligere fastsatt ”Sikringssone drikkevann” i
kommuneplan for Grimstad kommune, vedtatt 2011.
b) Tillatelser og begrensninger for bruk av kajakk/kano i Rorevannet følger av Friluftsloven.
c) Tillatelser og begrensninger for sport og friluftsliv følger av Friluftsloven. Baser for større
sport/friluftsarrangementer, må søke godkjenning av Grimstad kommune.
d) Tillatelser og begrensninger for heste- og hundesport følger av Friluftsloven
e) Tillatelser og begrensninger for lagring av kjemiske stoffer følger av forurensningsloven
f) Avfallsplasser/fyllinger innenfor drikkevannskildens sikringssone er ikke tillatt, jfr.
forurensningsloven
g) Normal jordbruks- og skogbruksdrift tillates innenfor sikringssonen, med de begrensninger
som følger av Roreskjønnet og næringens egne lover/forskrifter.
2) Følgende konkrete tiltak ved Rorevannet gjennomføres:
a) Rutiner for regelmessig kontroll og ettersyn av Grimstad kommunes avløpsnett innenfor
drikkevannets sikringssone styrkes og formaliseres.
b) Det settes opp gjerde i Deidalen til hinder for at forbipasserende ryttere kan bruke stedet
som badeplass for hester. Byggesøknad for gjerde i Deidalen behandles politisk i Teknisk
utvalg.
c) For å redusere bruken av Roresanden som badeplass, etablerer Grimstad kommune i
forbindelse med bygging av fortau langs FV404 ved Roresanden, hindringer som begrenser
mulighet for parkering langs veien.
d) Grimstad kommune vurderer tiltak for å øke attraktiviteten til Syndle som bade- og
friluftsområde for på denne måten å redusere bading og friluftsliv i og rundt Rorevannet.
3) Grimstad kommune vil, i samarbeid med Arendal kommune, gjennomføre en utredning
som vurderer mulighetene for å redusere forurensningen av Nidelva, og den påvirkning
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108/15

121/15

108/15

dette har på drikkevannskilden. I denne sammenheng skal også redusert innstrømning til
Rorevannet gjennom Bjorsund, utredes.
PS 108/15 Ny idrettshall ved Landvik skole - forholdet til lov og forskrift om
offentlige anskaffelser 2015/1072-10
VEDTAK:
a) Grimstad kommune gjennomfører en funksjonsbasert konkurranse for bygging
av ny hall der også drifts- og vedlikeholdsoppgavene inkluderes i konkurransen.
b) Rådmannen innarbeider leiekostnadene for ny idrettshall i budsjett 2016 og
handlingsprogram 2016-2019.
PS 121/15 Landvik skole – plassering midlertidig skole 2015/2144-1
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar at midlertidige lokaler for Landvik skole leies i de gamle lokalene til HiA i Grooseveien 36.
2) Kostnadene innarbeides i budsjett 2016 og 2017 i.h.t kommunestyrets vedtak i sak
46/2015

BKP

31.08.15
Konkurransen er gjennomført og
leiekostnadene innarbeidet i budsjett fra og med høsten 2016. (Leieavtale mellom kommunen og Imås
ble inngått i mars 2016).

BKP

19.10.15
Kostnadene er innarbeidet i budsjett 2016 og 2017.

PS 108/15 Ny idrettshall ved Landvik skole - forholdet til lov og forskrift om
offentlige anskaffelser 2015/1072-10
VEDTAK:
a) Grimstad kommune gjennomfører en funksjonsbasert konkurranse for bygging
av ny hall der også drifts- og vedlikeholdsoppgavene inkluderes i konkurransen.
b) Rådmannen innarbeider leiekostnadene for ny idrettshall i budsjett 2016 og
handlingsprogram 2016-2019.

BKP

126/15

PS 126/15 Arbeid med frivillighet i Grimstad kommune 2013/3236-7
VEDTAK:
For å ivareta arbeidet i 9te9 benyttes ledige lønnsmidler for perioden 15.9.2015 til
31.12.2015. Rådmannen kommer tilbake med et mer gjennomarbeidet forslag til hvordan
samspillet med frivillige kan organiseres.

BGN/
TMM

19.10.15

128/15

PS 128/15 Ombygging Rosselands hus 2015/2028-1
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og starte ombyggingen av «Rosselands hus». Rådmannen bes komme tilbake til investeringsramme og finansiering i budsjett 2016.
PS 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.
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 og
krav til kommunale avløpspumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner etter behov.

GUM

19.10.15

GUM

07.12.15

143/15
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31.08.15
Funksjonsbasert konkurranse ble
gjennomført. Konkurransen ble avlyst p.g.a kun én tilbyder. Leieavtale
ble deretter inngått med idrettslaget
Imås.

06.04.17

Det ble mottatt tilskudd på 65 000,kr til frivillighetssentral i 2016 og
340 000,-kr til frivillighetsarbeid i
2017.
1.mars 2017 ble frivillighetssentralen offisielt åpnet på Berge Gård.
Det jobbes med å skaffe andre
lokaler til dette arbeidet ila. 2017.

Ny VA-norm er vedtatt.

144/15

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.

BKP

07.12.15

150/15

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:

GUM

07.12.15

20.06.16

Tilbakemelding til fylkesmannen ble
gitt innen fristen 1. juni. Kommunestyret hadde saken til behandling i
møte 20. juni. Fylkesmannen har
avsluttet tilsynet.

Ok

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.

152/15

Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle avtale med Amazon.
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.
2.
3.
4.

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.
Investeringsprogram for 2016 vedtas med en ramme på 218 684 000 kroner
Kommunestyret slutter seg til de mål som er beskrevet i framlagte dokumenter.
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.
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6.
7.

8.

9.
10.
11.

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 tre terminer.
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter.
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.
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,-.
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.
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.
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.
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
Alle endringer i forhold til rådmannens budsjettframlegg 10.11.15
OVERSIKT BRUK AV EIENDOMSSKATT (i millioner kroner)

2016

2017

2018

2019

66 600

67 000

67 400

67 400

OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner)
NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg- settes av til fond

2016
4167
0
1260
2907
0
2907

2017
4167
500
1335
3332
0
3332

2018
4167
2000
4015
2152
0
2152

2019
4167
2000
4015
2152
0
2152

HP 16-19
16668
4500
10625
10543
0
10543

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET
(alle tall i tusen kroner)

2016

2017

2018

2019

2016-19

Rådmannens framlegg 10.11 - beholdes uendret på 2015 nivå
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ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN

Budsjettforlik Stortinget, økt lærertetthet 1.-4.trinn
Skatteanslag økes til 91,6% (økning på 1,6%, marginavsetning reduseres til 8,4%)
Økt p-avgift til kr 35 på p-plasser der avgiften nå er kr 30.
En del av integreringstilskudd brukes til kulturlørdag

200
3792
75
100

200
3792
75
100

200
3792
75
100

200
3792
75
100

800
15168
300
400

Netto endring inntektssiden

4167

4167

4167

4167

16668

1000

1000

2000

2500
4500

REDUSERTE UTGIFTER
Sparte kostnader og redusert sykefravær som resultat av lederutviklingsprogram
Fellesområdet
Reduserte kostnader knyttet til fellesområdet og støttetjenester (IKT-Agder og AKST)
SUM REDUSERTE UTGIFTER

0

500
500

1000
2000

1000
2000

2016

2017

2018

2019

Fellesområdet
Næringsstøtte opprettholdes på 2015 nivå (Næringsforeningen og Grimstad Min By)
Bidrag til studentaktivitet UiA (semesteroppstart)

140
20

140
20

140
20

140
20

560
80

Helse- og omsorgsområdet
Opprettholde pleiefaktor på 0,8 i 2018 og 2019
E-helsekoordinator/velferdsteknolog

0
250

0
350

2600
350

2600
350

0
5200
1300

Økt støtte til sosialt arbeid rettet mot utsatte grupper (rus, psykiatri). HO utvalget tildeler.

125

125

125

125

500

Kultur- og oppvekstområdet
Kulturlørdag
Økt lærertetthet 1. - 4.trinn

150
350

150
350

150
350

150
350

0
600
1400

2016-19

ØKTE UTGIFTER
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Digitalt arkiv sjømannsregister

25

Samfunn og miljø-området
2 + 2 nye biler/kjøretøy i Jobbsentralen
Trafikksikkerhetstiltak, skoleveier/G-S veier (1,5 mill)

25

80
120

80
120

160
120

160
120

480
480

SUM ØKTE UTGIFTER

1260

1335

4015

4015

10625

OVERSIKT
INNTEKTSENDRINGER (netto)
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg

4167
0
1260
2907
0
2907

4167
500
1335
3332
0
3332

4167
2000
4015
2152
0
2152

4167
2000
4015
2152
0
2152

16668
4500
10625
10543
0
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.

BS

2.

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

BKP

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

GUM

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.

TMM

06.04.17

Saken ble fremlagt i kommunestyret
i juni måned 2016. Oppfølgingssak
fremlagt i november-16.

6.

Rådmannen bes informere kommunestyret om arbeidet med omstilling i boveiledertjenesten, samt opprettelsen av boligkontor i løpet av første tertial

BS/TMM

06.04.17

Rapport om Boveiledertjenesten er
ferdig og ble lagt frem
politisk i PS sak 16/144.Ytterligere
prosjekt igangsettes for oppfølging
av tiltak.

4.
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14.12.15

01.07.16
06.04.17

GUM

Det ble mottatt tilskudd på 65 000,kr til frivillighetssentral i 2016 og
340 000,-kr til frivillighetsarbeid i
2017.
1.mars 2017 ble frivillighetssentralen offisielt åpnet på Berge Gård.
Det jobbes med å skaffe andre
lokaler til dette arbeidet ila. 2017.
Innvandrerråd etableres i Grimstad
våren 2017. Kommunestyret har
vedtatt retningslinjer.
Arbeid pågår. Finansiering av parken må avklares.
Dialog med grunneiere om kjøp av
tomter.

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.

GUM

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

GUM

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.

TVJ

Er avklart i kommunal planstrategi
som ble vedtatt juni 2016.

01.05.16

Framdrift endret ihht kommunal
planstrategi

Arbeidet pågår

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.

GUM

01.05.16

Sak til politisk behandling i juni
2016. Behandles i KS 10. okt. 2016

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.
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.
18. 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

TMM

01.07.16

Behandlet i H&O utvalget 10/5-16.
Behandlet i KS juni-2016.
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TVJ

Svart ut

GUM

Arbeid pågår. Møtet avholdes
26.10.16

TVJ

Midler til fond ble avsatt i budsjettet.

GUM

Sak ble fremmet 05.09.16
PS 110/16 16/1868

BS/TMM

Tilskudd i 2016 er tildelt og behandlet politisk, i mars og oktober måned, i tråd med vedtaket.

GUM

31.03.16

Sak om kunstgress er behandlet.
Det er ikke mulig å få utløst tippemidler før kunstgresset er 10 år,
dvs. i 2017. Jfr. behandlingen av
budsjett 2017.

med ordninger for andre idrettsanlegg/baner, slik at vi sikrer mest mulig likebehandling
av sammenlignbare grupper/lag i Grimstad kommune.

157/15

Sak om baneleie legges fram i des
2016.

19. 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.

GUM

20. 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 157/15 Bosetting av flyktninger - ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting i 2016 2011/518-44
VEDTAK:
1 Grimstad kommunestyre vedtar, i henhold til anmodningen fra IMDi av 17. november
2015, å bosette 90 flyktninger i 2016, hvorav 35 enslige barn og unge under 18 år, og
minst ti av disse under 15 år. Vedtaket inkluderer ikke familiegjenforente.

GUM

2 Grimstad kommunestyre vil arbeide for å bosette minst 100 flyktninger i 2017, i henhold
til foreløpig anmodning fra IMDi, hvorav minst 45 enslige barn og unge under 18 år, og
minst 15 av disse er under 15 år. Dette inkluderer ikke familiegjenforente.
3 Kommunestyret forutsetter at den samlede innsatsen for bosetting og mottak av flyktninger lar seg gjennomføre innenfor rammen av de tilskudds- og finansieringsordninger
som staten stiller til rådighet. Formannskapet holdes løpende oppdatert. De ulike inntekter og utgifter innarbeides i kommunens budsjett i tilknytning til behandlingen av
regnskapsrapporten for 1. tertial 2016.

4 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til kjøp og tilrettelegging av egnede boliger i
markedet for bosetting av flyktninger innenfor en bruttoramme på 30 mill. kroner.
5 Kommunestyret forutsetter at anskaffelse av utleieboliger blir finansiert ved tilskudd og
lån fra Husbanken og med husleie via integreringstilskuddene slik at netto kapitalkostnader ikke belaster kommunens budsjett.
6 Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en rask kartlegging med forslag til
prioritering og anskaffelse av utleieboliger til flyktninger ved bruk av følgende strategier:
1 Gjennomgang av potensielle kommunale boliger/bygninger/tomter som kan tilrettelegges for bosetting av flyktninger, i samarbeid med Grimstad tomte- og boligutvikling KF.
2 Ferdigstilling av ny, vedtatt flyktningbolig i Myrsvingen 11 så snart som mulig
3 Samarbeid med private aktører som har tilgjengelig tomt og interesse for å bygge
bolig som kommunen kan leie til flyktningbolig
4 Kjøpe aktuelle boliger i markedet som passer til formålet/kan tilrettelegges som
bolig til flyktninger.
5 Kjøp av tomter fra private aktører og bygge ut i kommunal regi

Revidert mars 2017

45

Sak legges fram i nov 2016.
Politisk sak om drift av haller ble
lagt frem 30. jan.

Nytt regulativ er vedtatt
BKP

14.12.15

Grimstad kommune bosatte 101
flyktninger i 2016, kfr. eget kapittel i
årsmeldingen om bosetting og integrering av flyktninger.

6

Fortsatt bosette flyktninger i det private leiemarkedet

Forslag til prioritering og anskaffelse legges fram for politisk behandling senest i forbindelse med behandlingen av regnskapsrapporten for 1. tertial 2016.
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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2014
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2014, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet
behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen.
Sak nr
4/14

5/14

Sak

Ansvar

Bredbåndsløsninger for områdene Kroken, Skiftenes, Metveit og Reddal
RS
VEDTAK:
1.
Utbygging av fiber datalinjer til områdene Kroken, Skiftenes, Metveit og Reddal skal
utredes nærmere.
2.
Det skal søkes om tilskudd fra offentlige bredbåndsfond for å finansiere et mulig prosjekt.
3.
Saken legges frem for ny avklaring i kommunestyrets møte 19/5.
PS 5/14 Allaktivitetssenter 9te9 2013/3236-1
BGN
VEDTAK:
1.
9te9 etablerer hovedbase i 1. etasje i Gamlebygget på Dømmesmoen og supplerende
avdeling på Fagskolen.
2.
Eksisterende kommunale ressurser, eventuelt supplert med tilskudd fra Helsedirektoratet, benyttes til å etablere og utvikle konseptet i forhold til prosjektplanen i 2014.
3.
Som en del av etableringen opprettes en Frivillighetssentral.
4.
Det skal legges frem en evaluering, underveisrapport, som også inneholder kostnadsoverslag for videre drift i junimøtet til helse- og omsorgsutvalget og i forbindelse med
budsjettjusteringen i kommunestyremøtet samme måned.

Vedtatt
dato
03.02.14

Frist

Status

Merknad

19.05.14

03.02.14

Pkt. 1: Ikke gjennomført aktivitet på
fagskolen grunnet mangel på personellressurser
Pkt.2) prosjektmidler tilført i 2014
ble brukt.

19.06.14

Pkt.3) Ikke lyst ut midler fra H&O i
2016 (ikke tiltenkt kommunalt tiltak,
men frivillighetsarbeid)
Ad pkt.4). (ble ikke tilført øko.midler
tidligere. Det ble lagt frem en rapport)
Oktober 2016: Se ellers senere saker vedr. frivillighetssentral og tilskudd på kr. 67 000,- i oktober
2016. Frivillighetskoordinator i 60%
er ansatt.
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18/14

Organisering av hjemmetjenesten 2011/3972-4
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner at det opprettes et nytt årsverk fagleder og et nytt årsverk til merkantile oppgaver i hjemmetjenesten. Det legges til grunn at kostnadene til disse to årsverkene dekkes innenfor enhetens budsjett.
Helse- og omsorgsutvalget får en orientering 19.08.14 og formannskapet 21.08.14, om foreløpig inndekning av punkt 1 i vedtaket.

BGN

24.02.14

08/14

Er gjennomført, men fremdeles ikke
innen budsjettrammer. Ses i sammenheng med øvrige omstillingstiltak (effekt av hverdagsrehab).
1) Hjemmetjenesten
hadde mye overtid i 2014.
Ikke håndtert i budsjett pr. 2016.
2) Hjemmetjenesten har fått
redusert sitt budsjett knyttet til
hverdagsrehabilitering.
Dette er uavhengig av pkt. 1.

19/14

Ny finansiering og organisering av bosetting enslige mindreårige 2012/356-4
VEDTAK:
1.
Kommunestyret tar orienteringen om ny finansiering og organisering i arbeidet med
enslige mindreårige flyktninger til etterretning.
2.
Kommunestyret ber Rådmannen om å fremlegge de økonomiske konsekvensene av
endret finansieringsordning og forslag til inndekning av kommunens merkostnader i
forbindelse med 1. tertialrapport.
3.
Rådmannen skal i tertialrapporteringene redegjøre for fremdriften av de kompenserende tiltakene.
4.
Kommunestyret ønsker å se på organiseringen av plassering av mindreårige flyktninger. Kommunestyret ønsker å se på mulighetene ved å plassere disse i vertsfamilier. Det er viktig at eventuelle vertsfamilier kurses og godkjennes på lik linje med ordinære fosterhjemsfamilier.

BGN

24.02.14

06/14
Punkt 2: Rådmannen forutsetter at
kommunens egenandel dekkes av
integreringstilskuddet, og har lagt
dette til grunn i budsjett 2015. Det
innebærer at med ny organisering
av enslige mindreårige er utgiftene i
sin helhet dekket av integreringstilskuddet og refusjoner fra staten, jf
kommentarer under barnevern i
rådmannens forslag til budsjett
2015.
Punkt 3: Dette er det orientert om i
2. tertialrapport 2014.
Punkt 4: Er under vurdering.

20/14

21/14

Nasjonale prøver i Grimstadskolene i 2013 2014/146-1
VEDTAK:
Kommunestyret i Grimstad tar resultatene fra de nasjonale prøvene i 2013 til orientering, og
ber rådmannen arbeide målrettet overfor enkeltskoler der man ser en svakere utvikling over
år, der man skårer lavt, eller der variasjonene er spesielt store fra år til år. Det bør særlig legges vekt på innsats på småskoletrinnet for å senke antall elever på det laveste mestringsnivået.

BKP

Opplegg for økt etter- og videreutdanning av lærere.
VEDTAK:
1) Antall studieplasser økes fra syv i skoleåret 2013/14 til inntil 20 for 2014/15 ved å
tilby en stor andel studieplasser innenfor matematikk og naturfag.
2)
2)
Fra skoleåret 2015/2016 økes antall studieplasser for lærere til ca 20.

BKP

3)
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24.02.14
Enkeltskoler følges opp i.h.t kommunestyrets vedtak og nærmere
beskrivelse i saksfremstillingen.

24.02.14

08/15
11/15

16 lærere er ble inn på studieplass
for etterutdanning fra høsten 2014.
14 av disse er innenfor matematikk
og naturfag.
Skoleåret 2015/2016 er 18 lærere
og fire skoleledere i gang med etterutdanning.

Sak legges frem for kommunestyret
i møtet 27. oktober
23/14

25/14

33/14

35/14

38/14

Kjøp av Storgaten 3 2013/2752-10
ÅL
VEDTAK:
1)
Kommunestyret slutter seg til den fremforhandlende avtalen med Postgården Grimstad
AS og kjøper eiendommen Storgaten 3.
2)
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med detaljplan og prosjektering av nytt
bibliotek med sikte på at dette kan åpnes i forbindelse med Grimstads 200-års jubileum
i 2016.
3)
Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kjøp av Storgaten 3 i investeringsbudsjettet
for 2015.

24.02.14

Disponering areal Kirkeheia – Kirgegaten 12 2014/66-2
ÅL
VEDTAK:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kirkegaten 12 om disposisjonsrett på ca. 12 kvm under Kirkeheia for parkeringsformål, på følgende betingelser:
Det skal utarbeides en avtale mellom partene omkring overnevnte.
Det skal monteres gjerde på kanten av arealer som det gis disposisjonsrett på.
Rettigheten som gis Kirkegaten 12 skal tinglyses.
Arealet som tilbys i kompensasjon overdras til kommunen.
Alle kostnader knyttet til avtalen og gjennomføring av avtalens innhold dekkes av tiltakshaver.

24.02.14

Valg av nærvarmeanlegg på Levermyr 2013/3365-1
VEDTAK:
Grimstad kommune går inn for anskaffelse av flisfyringsanlegg for å dekke energibehovet for
kunstgressbanen, Grimstad ungdomsskole /svømmehall og Jappa skole.
Det legges frem et miljø- og økonomiregnskap med erfaringer.

31.03.14

ÅL

Kjøpet er gjennomført.
Arbeidet er pågående.

12/14

Utbygger er gjort kjent med vedtaket, og har derved fått melding om
at rådmannen er klar for å inngå avtale.
Fremdriften avhenger av utbygger,
siden det er han som trenger avtalen.

Arbeidet med å gjennomføre beslutningen etter vedtaket er pågående.
Jfr. investeringspkt. 12 i budsjett
2015

Sjøfartsmuseum i Hasseldalen – søknad om kommunalt lån til Grimstad bys museer til BKP
etablering av utstilling 2013/2255-17
VEDTAK:
1)
kommunestyret godkjenner at Grimstad bys museer får et kommunalt lån på inntil 2 mill
kroner til etablering av utstilling i det nye sjøfartsmuseet i Hasseldalen.
2)
Lånet finansieres/bevilges fra disposisjonsfond som hentes inn i driftsregnskapet for
2014 for videreutlån til museet.
3)
Lånet tilbakebetales på åtte år etter en nærmere fastsatt nedbetalingsplan som hensyntar når første nedbetaling skal finne sted, rente osv. Rådmannen vil i samarbeid med
Grimstad bys museer utarbeide nedbetalingsplan før utbetaling av lån finner sted.
4)
Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere låneavtale/nedbetalingsplan med Grimstad
bys museer.

31.03.14

Rapport fra tilsyn med svømmeundervisningen i Grimstadskolen 2010/229-56
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen om svømmeundervisningen
i skolene til etterretning.

31.03.14
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Dette vil bli tatt opp i forbindelse
med budsjettarbeidet.

BKP

Låneavtale er utarbeidet.

64/14

2)

For å lukke avvik og sikre at kommunen har et forsvarlig system for å kunne vurdere om kravene i opplæringsloven med forskrifter blir overholdt, innføres et digitalt
system for rapportering og oppfølging våren 2014.

3)

For å lukke avvik og sikre at svømmeopplæringen i skolene er forsvarlig og i samsvar med læreplanen i kroppsøving utarbeides det retningslinjer for svømmeopplæringen, herunder fritaksgrunner, som supplement til læreplanen i kroppsøving.

KONSOLIDERING AV ARKIV OG MUSEUM I AUST-AGDER - ETABLERING AV NYTT
SELSKAP 2011/1523-16
VEDTAK:
1)
Fremlagte rapport fra eieroppnevnt styringsgruppe for museumskonsolideringsprosessen i Aust-Agder tas til etterretning
2)
Kommunestyret vedtar å etablere Aust-Agder museum og arkiv IKS
3)
Selskapets navn er Aust-Agder museum og arkiv IKS
4)
Selskapets ledelse lokaliseres i selskapets avdeling på Langsæ i Arendal
5)
Fremlagte selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtas
6)
Fremlagte samarbeidsavtale om drift av Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtas
7)
Som Grimstad kommunes representant og vararepresentant til representantskapet velges hhv ordfører Hans Antonsen og varaordfører Anne Merete Holmberg.
8)
Prosess med å avvikle Stiftelsen Grimstad bys museer kan igangsettes når Aust-Agder
museum og arkiv IKS er etablert.

05/14

Retningslinjer (inkl. beskrivelse av
fraværsgrunner) ble vedtatt av oppvekst- og utdanningsutvalget i møte
6. mai 2014.
Fylkesmannen har i brev av 29.
mars 2014 avsluttet tilsynssaken.
BKP

31.03.14

Aust-Agder museum og arkiv IKS er
etablert med representantskap og
styre. Stiftelsestilsynet har godkjent
avvikling av Stiftelsen Grimstad bys
museer.

66/14

TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET - HJEMMETJENESTEN PÅ FEVIK 2013/2181-8
IL
VEDTAK:
Kommunestyret tar redegjørelsen om Arbeidstilsynet sitt tilsyn i helse- og omsorgssektoren til
etterretning. Kommunestyret ber samtidig rådmannen følge opp de tiltakene som er beskrevet i brev til Arbeidstilsynet datert 21.03.14 for å sikre at vedtak om pålegg blir oppfylt.

19.05.14

67/14

VURDERING AV DELTAKELSE I PROSJEKTET TRAFIKKSIKKER KOMMUNE I SAMAR- ÅL
BEID MED TRYGG TRAFIKK 2010/206-8
VEDTAK:
Grimstad kommune inngår et samarbeid med Trygg Trafikk om prosjektet ”trafikksikker kommune”.
KOMMUNEDELPLAN FLYKTNINGOMRÅDET - UTKAST TIL PLANPROGRAM 2014/632-1 BKP
VEDTAK:
1)
Kommunestyret i Grimstad godkjenner utkast til planprogram for ny flyktningplan
2)
Utkast til planprogram legges ut på høring fram til 1. august 2014.
BOPLIKT MED BAKGRUNN I KOMMUNAL FORSKRIFT - RØNNES 2010/548-196
ÅL
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre tar informasjonen om boplikt til orientering.
Grimstad kommunestyre ber administrasjonen fremme en sak der kommunens ordning med
boplikt tas til vurdering.
1.TERTIALRAPPORT 2014 2014/1223-1
VEDTAK:
Tertialrapporten tas til etterretning.

19.05.14

68/14

70/14

94/14
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Digitalt system (1310.no) er kjøpt
inn og tas i bruk høsten 2014.

Påleggene lukkes høsten 2014. Pålegg om bruk og vask av arbeidstøy
iverksettes fra 1. oktober og ikke 1.
september slik planlagt. Orientering
og forslag til økonomisk konsekvensjustering i 2. tertialrapport.
Gjennomført.

19.05.14

19.05.14

18./1906.14

Planprogrammet har vært på høring
og ble endelig vedtatt av kommunestyret i møte i møte 6. oktober.
Gjennomført.

Budsjettendringer drift:
Inntekter - tall i tusen kroner
Rammetilskudd (statsbudsjettet)
Skatteinntekter (kommune prop)
IKT-Agder utbytte (fra tidligere år)
Sum
Utgifter - tall i tusen kroner
Lønnsoppgjøret (kommune prop)
Forsikring (ny avtale)
IKT-Agder prosjekter (fra tidligere)
Budsjett lønnsmidler (planlegger)
Grimstad Eiendomsutvikling AS
Grimstad bolig- og tomteutvikling KF
Barnevernssak – erstatning
Stab
Erstatningssak - Barnevern
Barnevern – nye tiltak
Justeringer til Kultr og oppvekst
Renter
Pensjon
Sum

-3 400
-4 300
800
-6 900

-1 700
-1 200
-1 000
-300
300
300
700
300
700
1 900
1 600
-5 000
-3 500
-6 900

Budsjettendringer investeringer:
Justering av investeringsrammer - tall i tusen kroner (prosjekt nr)
Brannstasjonen legesenter, ombygging (6901302)
Legionellasikring sykehjem og kommunale bygg (6901313) 135
Feviktun parkeringsplasser (6851301)
720
Nye Fevik skole (69071)
Fevikhallen (6901416, PS 13/172)
Langemyr skole, rehabilitering (69722)
-536
Langemyr skole, basseng (697221)
Storgaten barnehage, offentlige pålegg (6901305)
325
Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off.pålegg (6901306)
889
Fjære barneskole, ombygging (6901309)
Ung Arena Fritidsklubb (6901307)
Enøk-investeringer (6901211)
233
Grømheia, vei (6851203)
Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter (6901207)
700
Oppretting/offentlige pålegg Ibsenhuset (6901215)
Dømmesmoen, ombygging (6901311)
1 306
Boligfelt Ramshaugveien, Homborsund (6971102)
Parkeringspl. ved Fjære kirke (Tusenårsstedet) (6851202)
555
Sømsveien, grunnerverv
Hesneskanalen, bro (6851302)
Parkering i fjell (68561)
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2 446
600
473

-120
794
396
261
294
2 000
854
3 945

51

Grimstad Kulturhus, stoler og lydanlegg (6901406)
Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar (8701301)
Nytt bibliotek
Vann, Vik - ombygging (6801205)
Vann, Hasseltangen-Asbestsanering,brannvann (6801209)
Vann, Ruagerveien asbestsanering (6801308)
Vann og avløp, Ulenes fellesføring høyspent (6801310)
Vann, Egra, ny hovedfordelingskum (6801303)
Vann, Molland - Morholt - Gleden (6801306)
Avløp, Molland - Morholt - Gleden (6801306)
Avløp, Shellbrygga - pumpestasjon (6801222)
Ubrukte lånemidler, ekstraordinære avdrag
Sum

-540
-59
500
324
1 038
520
299
1 378
500
3 000
-66
-30 000
-6760

Justering av finansiering - tall i tusen kroner
Justering - Lånemidler inkl mva-kompensasjon:
Justering - Lånemidler, VAR Vann:
Justering - Lånemidler, VAR Avløp:
Justering - Lånemidler, ekstraordinært avdrag:
Justering - Tilskudd, Fevik skole
Justering - Bruk av parkeringsfond - Parkering i fjell
Justering - Mva kompensasjon, Grimstad kulturhus, stoler
Sum
95/14

96/14

12 508
4 058
2 934
-30 000
1 340
2 940
-540
-6 760

NYTT BIBLIOTEK I POST- OG POLITIGÅRDEN FRA 2016 (STORGATEN 3) - INVESTERINGSRAMME 2013/2752-33
VEDTAK:
Biblioteket realiseres innenfor en ramme på 60 millioner kroner inkl mva. I tillegg kommer
salgssummen fra Rosslands hus på ca. 4 millioner kroner øremerket inventar.
1. Videre legges det til grunn at det søkes Aust-Agder Fylkeskommune om et bidrag på 2,5
millioner kroner for å utvikle funksjoner i biblioteket som gjør det mulig med en satsing på litteratur som stedsutvikling som Dikternes By (jmf Strategisk Plan for Kulturformidling i AustAgder 2010-13 side 9).
2. Budsjettet for 2015 justeres i forhold til vedtatt handlingsprogram 2014-2017 slik at de 5,0
mill. kronene pr. år som er bevilget over driftsbudsjettet, omgjøres slik at 1,0 mill. kroner avsettes til drift av nytt bibliotek (FDV) og 4,0 mill. kroner avsettes til renter og avdrag.
3. Kommunestyret ber rådmannen samordne planlegging, anbudsrunde og gjennomføring av
tiltak på det tidligere rutebilstasjonsområdet med Grimstad Eiendomsutvikling. Oppgaver kan
overføres GE der det er hensiktsmessig, ut fra formålet om en helhetlig utvikling i området
med sammenbinding mellom Odden og sentrum i den hensikt å styrke gamle sentrum.
4. Ideskisse med budsjett legges frem for Kommunestyret for endelig godkjenning før prosjektet legges ut på anbud.
GRIMSTAD KULTURHUS - DRIFTSANSVARET FOR KULTURHUSET FRA 2015
2014/1057-1
VEDTAK:
1)
Kommunestyret tar saken til orientering
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ÅL

19.06.14
Vedtaket er erstattet av et senere
vedtak

BKP

18./1906.14

01.09.14

Ny sak ble behandlet i kommunestyremøtet 1. september 2014.
Kommunestyret vedtok å etablere

102/14

103/14

105/14

106/14

2)
Rådmannen legger fram ny sak om driften av kulturhuset fra 2015 i første kommunestyremøte over sommeren.
TJENESTETILBUDET TIL MENNESKER MED BEHOV FOR OMFATTENDE TJENESTER
IL
2013/1490-9
VEDTAK:
1.
Kommunestyret ber rådmannen om spesielt å følge opp tilsynenes påpeking av forbedringsområdene god saksbehandling, brukermedvirkning og individuell tilrettelegging av tjenester.
2.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp forslaget om å etablere en gruppe med pårørende som også inkluderer politisk og administrativt nivå, hvor siktemålet er at gruppen skal
være en viktig ressurs i det videre arbeidet med å kvalitetsutvikle tjenestene til utviklingshemmede i kommunen.
3.
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en brukerundersøkelse høsten 2014 blant
brukere/pårørende som har tjenester i Boveiledertjenesten.
9te9 ALLAKTIVITETSSENTER - STATUS OG VEIEN VIDERE 2013/3236-3
BGN
VEDTAK:
1.
9te9 allaktivitetssenter utvikles videre i tråd med prosjektskissen.
2.
Det arrangeres åpent møte for frivillige lag og foreninger for å kartlegge interessen for å
etablere Frivilligsentral og for å opprette et interimstyre som kan arbeide videre med opprettelse og lokal finansiering.
3.
Dersom det er interesse og engasjement blant frivillige lag og foreninger til å etablere
Frivilligsentral, søkes det om statlig tilskudd for 2015.
4.
Kommunens andel av den samlede kostnaden for drift av 9te9 med Frivilligsentral innarbeides i Budsjett- og handlingsplan 2015-2018.
UTREDNING AV YTTERLIGERE JORDMOR- OG/ELLER HELSESØSTERSTILLING MED
TANKE PÅ TIDLIG INNSATS 2012/1496-3
VEDTAK:
1.
Som et ledd i kommunens arbeid med tidlig innsats, bes rådmannen om å innarbeide
forslag til styrking av jordmor- og helsesøstertjenesten, i forslag til Budsjett- og handlingsplan
2015-2018.
2.
Dersom foreslått styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i revidert nasjonalbudsjett 2014 vedtas, vil rådmannen komme tilbake med forslag til iverksettelse inneværende
år.
SYKKELBYEN GRIMSTAD - VIDERE ARBEID 2010/320-132
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til at det etableres en felles arena for sykkelbysatsing i regionen i
form av en arbeidsgruppe der både Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Arendal kommune deltar.
Kommunestyret ber om at arbeidsgruppen – i tillegg til å utvikle og gjennomføre aktivitetstiltak – også har et felles fokus mot at det må bli prioritert midler når det gjelder fysiske tiltak i
samsvar med de signaler som er kommet fra Vegdirektoratet vedr. kommende Nasjonal
Transportplan.
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om hvordan man kan sikre at det alltid blir
vurdert tiltak for økt sykling når det gjennomføres infrastrukturtiltak i Grimstad, uavhengig av
hvem som utfører tiltakene.
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et kommunalt foretak for å drifte
kulturhuset fra 1. januar 2015.
18./1906.14

Vedtaket fra PS14/102 er fulgt opp.

12.14
18./1906.14

Pk.t1) Grønn i 2014, endres til rød i
2016, ikke tilført økonomiske midler.

pkt.3) grønn-sjekket ut.
(ikke midler å søke på i 2016)
Pkt.4) Rød-ikke fulgt opp
BGN

18./1906.14

ÅL

18./1906.14

Vedtaket er fulgt opp under budsjettbehandlingen og stilling er besatt.

Felles arena er etablert.

Det henvises i denne sammenheng
til behandling av bestemmelsene i
den nye kommuneplanen, der dette
vil bli lagt inn.

Kommunestyret mener at dagens gang- og sykkelvei langs Fv420 på for store deler av strekningene er tilfredsstillende og ønsker ikke at det legges opp til gang- og sykkelvei på begge
sider av Fv420. Det kan imidlertid være aktuelt med sykkelfelt på begge sider. Gang- og sykkelvei bør prioriteres langs de fylkesveiene som ikke har det i dag, og spesielt der dette
mangler for å få et sammenhengende sykkelveinett.

108/14

113/14

114/14

117/14

118/14

Siden 420 er en fylkesvei (og deler
av den fortsatt riksvei), ser ikke rådmannen at dette skal følges opp på
annen måte enn at det ikke prioriteres som tiltak i møte med fylkets og
SVVs prioriteringslister for tiltak på
fylkesveier.

Hovedprinsipper for fortetting i Lauvstø 2013/2077-22
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar hovedprinsipp/bestemmelsene/retningslinjene for fortetting i
Lauvstøområdet som listet opp nedenfor. Hovedprinsippene/bestemmelsene/retningslinjene
innarbeides som bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen før denne legges fram til
1.gangs behandling.

ÅL

EVALUERINGSRAPPORT NEDGRAVD AVFALLSSTASJON PÅ TORVET.
VEDTAK:
Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering.
Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig plan for nedgravde containere i gamle
sentrum med spesielt fokus på estetikk, luktproblematikk, miljø og brannfare. Planen fremmes for politisk behandling våren 2015.
VANN OG AVLØP STØLE - OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 2014/762-1
VEDTAK:
En bevilgning på kr 2,7 mill gis under forutsetning av at det inngås frivillig avtale med potensielle utbyggere på Støle om tilbakebetaling av denne summen til Grimstad kommune etter
hvert som Støleområdet utbygges.
Finansiering av prosjektet ”Vann og avløp Støle” vil kunne økes med kr 2,7 mill ved å omdisponere kr 1,0 mill. fra ”Egra – ny hovedfordelingskum, kr 1,0 mill. fra ”Shellbrygga pumpestasjon”, kr 0,5 mill. fra ”Avløp – diverse mindre anlegg” og kr 0,2 mill. fra ”Vann – diverse
mindre anlegg”.
Forslag til avtale skal gjennomgås av ekstern juridisk kompetanse. Målet med gjennomgangen vil være å sikre at avtalen er bindende for partene og minimere den økonomiske risikoen for kommunens avløpsabonnenter.
Tekst i den frivillige avtalen, og kriterier for hvilke utbygningsprosjekter som kan tilbys denne
typen avtale, skal behandles og godkjennes av Kommunestyret før de omdisponerte midlene
kan benyttes.
GJENNOMFØRING AV FRITAK FRA REGLENE OM HAVNEKAPITAL 2010/3274-24
VEDTAK:
Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å iverksette gjennomføring av fritak fra reglene om
havnekapitalen fra og med 01.07.2014.

HM/TVJ

18./1906.14

ÅL

18./1906.14

ÅL

18./1906.14

ARKIV/DOKUMENTSENTER. BEHOV FOR SAMORDNINGSTILTAK I FORKANT AV § 27SAMARBEID 2014/1224-1
VEDTAK:

PKV/RS

18./1906.14
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18./1906.14

Gjennomført.

05.15

Gjennomført

Økonomiavd. har gjennomført de
nødvendige føringer i denne sammenheng.

119/14

122/14

127/14

135/14

136/14

Grimstad skal sentralisere sitt postmottak for barneskoler og ungdomsskoler i løpet av høsten
2014. Kartlegging og tilrettelegging for avlevering av arkivmateriale til Aust-Agder kulturhistoriske senter startes opp høsten 2014.
Etablering av Agder kommunale støttetjenester (AKST) 2012/474-20
PKV/HM
VEDTAK:
1.
Grimstad kommune etablerer Agder kommunale støttetjenester (AKST) med de vedtekter som er lagt fram for kommunestyret 19. juni 2014.
2.
Samarbeidet om funksjonene lønn, regnskap og arkiv/dokumentsenter etter § 27 starter
opp 1. januar 2015
3.
Tilskuddet til samarbeidet behandles i budsjett for 2015.

18./1906.14

ORGANISERING GRIMSTAD BOLIG OG TOMTEUTVIKLING KF 2012/3412-14
ÅL
VEDTAK:
Kommunestyret bevilger et tilskudd på kr.300.000,- til drift av Grimstad bolig og tomteutvikling
KF for 2014. Områdene nevnt nedenfor ”overføres” selskapet til kostpris og rådmannen gis
nødvendige lånebevilgning for å kunne gjennomføre modellen slik den er beskrevet under.
SØKNAD OM FRITAK ETTER §7 I EIENDOMSSKATTELOVEN 2013/2749-95
PAA
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar følgende fritak etter eiendomsskattelovens § 7:
1.
Det innvilges fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste etter eiendomsskattelovens § 7 a).
2.
Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr 167 bnr 14 avslås.
Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr 79 bnr 256 og 231 avslås.
Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr 58 bnr 27 avslås.
3.
Det vedtas å utarbeide retningslinjer for eiendommer og bygninger som kan fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 b), og som ikke er automatisk fredet etter Kulturminnelovens § 4,
15 eller 20.
4.
Det vedtas å utsette vedtak om fritak for eiendomsskatt for gnr 37 bnr 16 og gnr 50 bnr
64, samt gnr 50 bnr 379 til retningslinjer, som beskrevet i pkt 3, er utarbeidet.
Kapasitetsstyring av helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune 2013/1490-12
BGN
VEDTAK:
1.
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ”Kapasitetsstyring av helse- og omsorgstjenestene i Grimstad kommune”
2.
Dokumentet ”Kapasitetsstyring av helse- og omsorgstjenestene i Grimstad kommune”
revideres årlig, og legges fram til politisk behandling i helse- og omsorgsutvalget.
3.
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak med reviderte retningslinjer for praktisk
bistand, jf punkt 5.7.1 i Kapasitetsstyring av helse og omsorgstjenestene i Grimstad
kommune.
4.
Vedtatt budsjett for de aktuelle tjenesteenhetene er bindende økonomiske rammer.
Dersom kommunestyret skal ta stilling til endring av disse; øke rammene, stramme inn
på kriteriene eller senke kvaliteten, må kommunestyret varsles i god tid slik at det blir
reell mulighet til vurdere disse valgalternativene.

18./1906.14

Plassering av nye boliger 2010/952-12
VEDTAK:
Det plasseres fire nye boliger på kommunal grunn ved Rådhuset.

01.09.14
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12.14

Gjennomføringen av vedtaket er
under arbeid i økonomiavdelingen.

18./1906.14

01.09.14

Pkt 1: utført

Pkt 2: revidert dok skulle vært lagt
fram høsten 15. Dette ble ikke gjort.
Følges opp i KS juni-16
Pkt. 3: det er utarbeidet retningslinjer v/ Bestillerenheten.
Pkt 4: vil bli fulgt opp fortløpende

Saken kom tilbake til KS i desember 2014 (Se sak 176/14). Nødboligene er plassert ved Industrihuset.

137/14

140/14

142/14

143/14

147/14

Grimstad kulturhus – organisering og driftsansvar fra 2015 2014/1057-3
VEDTAK:
1) Grimstad kommune overtar driften av Grimstad kulturhus i sin helhet fra 2015.
2) Det legges opp til en gradvis styrking av scenekunsttilbudene og annen virksomhet
utover kinodriften, blant annet ved å videreutvikle et godt samarbeid med Kortfilmfestivalen, Riksteatret og lokale lag og foreninger.
3)
Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å etablere Grimstad Kulturhus
KF og utarbeide forslag til vedtekter.
4) Grimstad Kulturhus KF skal ha som formål å drive og utvikle Grimstad Kulturhus
som en sentral arena for frivillig og profesjonell kulturformidling.
5) Kommunestyret skal utpeke styre til Grimstad Kulturhus KF. Styret skal bestå av 57 personer.
6) Det legges opp til at de økonomiske rammebetingelsene blir som i dag.
Områderegulering Linnheia – utredning av alternativ hovedankomst 2010/867-105
VEDTAK:
Kommunestyret ber om at planforslaget oppdateres ved at hovedadkomsten til boligfeltet legges til krysset Vessøyveien og FV 420, og at planen sendes ut på ny høring.
Utforming av ’Bibliotekparken’ – idéskisse fra Grimstad Eiendomsutvikling AS
2013/2752-38
VEDTAK:
Kommunestyret tar ideskissen fra Grimstad Eiendomsutvikling AS til orientering og ber om at
fremlagt skisse fra Grimstad Eiendomsutvikling AS legges til grunn i det videre arbeidet med
detaljreguleringen for området.
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med utviklingen av havneområdet i samarbeid
med Grimstad Eiendomsutvikling AS ihht vedtak PS 95/14.
Nytt bibliotek i post-/politigården - status og oppfølging av tidligere vedtak 2013/275239
VEDTAK:
1. Kommunestyret viser til at vurderingene fra Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) bekrefter rådmannens vurdering av at kommunestyrets ramme på 60 millioner kroner ikke
er tilstrekkelig til å bygge et bibliotek med det romprogrammet kommunestyret har vedtatt. Det gjelder også om romprogrammet reduseres med 300-500 m2. En sterk reduksjon av romprogrammet vil også føre til at biblioteket ikke oppfyller intensjonen i bibliotekloven.
2.
Grimstad kommune bevilger 60 millioner i låneopptak til nytt bibliotek.
Tillagt 4 millioner tilhørende salg av Rosslands hus, 2,5 millioner i forventet tilskudd fra
fylkeskommunen og 8,5 millioner i mva, som fås tilbake, settes brutto investeringsramme til 75 millioner kroner.
(Renter og avdrag på lånet, sammen med anslått FDV-kostnad på 1 million pr år, dekkes innenfor bevilget ramme på 5 millioner kroner pr år.)
3. Et tilbygg skal ikke være høyere enn eksisterende post- og politigård.
4. Gjennom GEU (Grimstad eiendomsutvikling) arbeides det videre med å skaffe sponsormidler til biblioteket/bibliotekparken.
Tilstandsrapporter – kommunale bygg i Grimstad kommune 2014/2590-1
VEDTAK:
Tilstandsrapporter – kommunale bygg i Grimstad kommune tas til orientering.
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BKP

01.09.14

Kommunestyret vedtok vedtekter
og etablerte styre for Grimstad kulturhus KF i møte i møte 29. oktober
2014. Foreløpig budsjett for det nye
KF’et ble vedtatt av kommunestyret
i desember.
Grimstad kommune overtok driften
av kulturhuset som planlagt 1. januar 2015.

ÅL

01.09.14

Områdereguleringsplanen er sendt
tilbake til tiltakshaver for bearbeidelse.

ÅL

01.09.14

Detaljreguleringsplan er 1.gangs
behandlet og sendt ut på høring.
Detaljregulering er gjennomført.

ÅL

01.09.14
Anbudskonkurranse er sluttført og
tilbyder valgt.

ÅL

01.09.14
KS vedtok i budsjett 2015 å avsette
midler til planlegging for rehabilitering av den eldste delen av Landvik

Kommunestyret ber om at det settes inn tiltak for å bremse opp det økende vedlikeholdsetterslepet. I den langsiktige forvaltningen av de kommunale eiendommene må vedlikehold gis
økt fokus i kommunens budsjetter.

skole. Denne bygningen representerer en betydelig andel av vedlikeholdsetterslepet.
Også Kvalifiseringstjenestens bygg
og Holvikahallen – som begge har
et betydelig etterslep – er prioritert i
budsjett 2015.
Disse tiltakene er også forhold som
vil bedre inneklima og kunne gi lavere energiforbruk.
KS har utover dette lagt inn midler i
handlingsprogrammet som særlig
retter seg mot vedlikeholdsetterslepet.
Tilstandsrapporter på alle bygg er
ferdigstilt. Det arbeides med en
overordnet vedlikeholdsstrategi
som videre skal gi grunnlag for
konkrete vedlikeholdsplaner. Denne
saken legges fra sammen med budsjettet for 2016. (Siste setning i vedtaket oppfattes som gjentatt og presisert i kommunestyrets budsjettforslag, tekstforsalg B, og kommenteres ikke ytterligere her)

Kommunestyret ser også fram til en gjennomgang av tiltak som bedrer inneklimaet og tiltak
som gir lavere energibruk, i handlingsprogrammet for 2015-2018.
Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til hvordan forvaltningen av kommunens
eiendommer bør organiseres.

148/14

Kommunale utleieboliger 2014/2590-2
VEDTAK:

Rapporten ”Prosjekt utleieboliger” og oversikten over alle kommunale utleieboliger
tas til orientering.


Kommunestyret ber rådmannen sende inn søknad til, og gå i dialog med Husbanken om å delta i boligsosialt utviklingsprogram. En avtale må være innenfor rammen av budsjett 2015.



Kommunestyret ber rådmannen utrede spørsmålet om organisering av et boligkontor og hvilke oppgaver boligkontoret skal ha, og legger dette frem for kommunestyret som egen sak. Som en del av dette skal også Boligsosial handlingsplan rulleres. Dersom Grimstad blir programkommune, legges oppgaven i forbindelse med
dette.

ÅL

01.09.14
Det er søkt om midler til Husbankens kommuneprogram.
Husbanken har sagt ja til en avtale
med Grimstad kommune vedr. et
boligsosialt utivklingsprogram pga.
sine egne økonomiske rammer.
Er etablert i 2016.



150/14

Alle boliger kommunen disponerer, utenom de som brukes til heldøgns omsorg,
betegnes i fremtiden som kommunale boliger. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide tildelingskriterier for alle kommunale boliger.
Gravplass og kremasjonskapasitet i Grimstad 2014/1165-5
VEDTAK:
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ÅL

01.09.14

1. Hensynssonen ligger inne i kommuneplanens arealdel, som er tue
til høring.

1.

Kommunestyret ber om at hensynssonen som ligger inne i kommuneplankartet, som
viser en mulig lokalisering for ny kirke og kirkegård på Fevik, blir liggende som hensynssone inntil videre i kommende kommuneplan uten endring.
2.
Kommunestyret ber om at det startes et arbeid som ser på muligheten for å etablere
en allmenn og fremtidsrettet gravplass øst i kommunen og et livssynsnøytralt seremonisted.
3.
Administrasjonen bes ta kontakt med de omkringliggende kommunene med tanke på
et interkommunalt samarbeid om et krematorium.
4.
Rådmannen bes opprette et prosjekt som arbeider med lokalisering av gravplasskapasitet øst i kommunen. Prosjektet skal fremme to alternativer til lokalisering innen mai
2015.
Kommuneplanutvalget er styringsgruppe for arbeidet. Kommunestyret ber om at Kirkelig
Fellesråd får plass i prosjektarbeidet.

151/14

152/14

155/14

Lokal forskrift for nedgravde oljetanker i Grimstad kommune 2013/2436-20
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar ”forskrift om nedgravde oljetanker” og ber om at forskriften trer i kraft
straks.
Revidert avtale om felles kemnerkontor for Grimstad- og Lillesand kommune
2014/2685-1
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny avtale om felles skatteoppkreverkontor i henhold til
vedlagte utkast. Avtalen iverksettes så snart det er praktisk mulig.
Kommuneplan, Grimstad kommune, 2014-2026, høringsforslag 2013/57-182
VEDTAK:
Forslag til kommuneplan for Grimstad 2014-2026, samfunnsdel og arealdel, sendes ut på høring og legges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 ut til offentlig ettersyn.
Forslag til kommuneplankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, datert september 2014, legges ut på høring med følgende endringer/tillegg i forhold til tidligere vedtak i
kommuneplanutvalget:
1.
Bødkerhaven tas ut av plankartet.
2.
Innspill med dok. nr. 85, Omre 2 tas ikke inn i kommuneplanen.
3.
Innspill med dok. Nr. 181, Citroen, Bergemoen tas inn i kommuneplanen.
4.
Hensynssonene ”grønnstruktur”, ”naturmiljø” og ”landskapsbilde” fra forslag til
kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv legges inn i kommuneplankartet.
5.
Bestemmelser og retningslinjer fra forslag til kommunedelplan for grønnstruktur og
friluftsliv legges inn i kommuneplanen.
6.
Forslag til kyststi fra forslag til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv legges inn i kommuneplanen.
Bestemmelsens § 1.7:
Bestemmelsen omfatter ikke ny bebyggelse på arealet ved dagens post- og politibygg (tidligere rutebilstasjon) og de byggehøydene som er tatt inn i områdeplanen for de sjønære arealer i Grimstad.
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2. Arbeidet er startet opp.
3. Dette arbeidet er pågående –
også som en del av samarbeidet i
Østre Agder
4. Prosjektet har lagt fram sitt arbeid og ønsket lokalisering er valgt.
Kirkelig Fellesråd deltar i prosjektgruppen.

ÅL

01.09.14

HM

01.09.14

ÅL

29.10.14

Gjennomført

Innspillet med dok. Nr. 88, Moysanden tas inn i kommuneplanen som LNF med spredt bebyggelse.
Innspillet med dok. Nr. 96, Strandlia, Grefstadvika, tas inn i kommuneplanen som boligområde.
Innspillet med dok. Nr. 111, Tjoreneset, tas inn i kommuneplanen som spredt fritidsbebyggelse.
Innspillet med dok. Nr. 123, Utvidelse av boligområde langs Homborsundveien, tas inn i kommuneplanen.
Innspillet med dok. Nr. 156, Håbestad, tas inn i kommuneplanen som LNF med spredt bebyggelse.
Tillegg i teksten til arealdelen til punkt om grav og urnelunder:
Kommunestyret vedtok 06.10.14 i sak KS-sak 150/14: "Rådmannen bes opprette et prosjekt
som arbeider med lokalisering av gravplasskapasitet øst i kommunen. Prosjektet skal fremme
to alternativer til lokalisering innen mai 2015." I dette ligger det at det skal foreslås alternativer for plassering det Storsandområdet kan være en av disse. Det vil etter dette bli vedtatt et
område for gravplass uavhengig av prosessen med kommuneplan.
Tillegg i teksten til arealdelen (Homborsund):
Ved behandling av kommunal planstrategi ble det vedtatt at det skulle utarbeides en overordnet kommunedelplan for Homborsund og Eide. Ved behandling av budsjettet for 2013 ble det
vedtatt å utsette denne kommunedelplanen. Til behandlingen av kommuneplanen er det
kommet flere innspill i Homborsundområdet. De fleste av disse er ikke tatt inn. Homborsundveien er en utfordring for en større utbygging i området. Det vurderes om arbeidet med en
kommunedelplan kan starte når denne kommuneplanen er vedtatt.
Endringer vedtatt i kommunestyrets møte 29.10.2014:
Innspill nr. 86, 106 og 136 innarbeides i kommuneplanens arealdel i samsvar med kommuneplanutvalgets enstemmige vedtak 12.06.14.
Tillegg side 10: Det har vært en nedadgående utvikling for næringslivet i regionen. Dette skyldes mye omstillingene fra industri og plastbåtproduksjon til andre næringer. Vi har de seneste
årene sett nyetableringer som vil ha en positiv effekt over tid.
Tillegg side 11: Ordet ”energi” i setningen; Tilrettelegging for kortreiste aktiviteter om det er
handel, mat, energi, arbeids- eller fritidsreiser.
Endring side 14:Det går bra for mye av næringslivet i Grimstad, men omstillingen fra industri
og plastbåtproduksjon bidrar til at antall nye arbeidsplasser ikke har gitt den utvikling vi kunne
ønske oss.
Endring side 18: Legge til rette for at flere innbyggere kan bo i sentrum ved å legge til rette
for fortetting.
Kommunestyret vil peke på at jordvern har fokus i sammenheng med kommuneplanen. For
de innspillene der det i konsekvensanalysen er påpekt konflikter i forhold til jordvern, må det i
høringsprosessen vurderes om nedbygging av disse arealene kan forsvares i et samfunnsmessig perspektiv. Det må også være fokus på at tilførselsveier i minst mulig grad legges
over dyrka mark.
Innspill med dok nr. 181, Citroen, Bergemoen tas kun med for den delen som er område N1 i
reguleringsplan nr 55 for Jernbanelinja Øygardsdalen - Gjærbrønden, og gnr 5/193 som er
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godkjent omdisponert. Del av gnr 5/18 tas som ikke er godkjent omdisponert fra dyrka mark,
tas ikke med.

156/14

Rådmannen bes om å rette opp redaksjonelle forhold og foreta enkle justeringer i samsvar
med fremkomne realitetene før utsendelse til offentlig ettersyn.
Forslag til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2012/3624-213
VEDTAK:
Forslag til Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2014-2018 legges ut på offentlig
høring i seks uker, med følgende endringer og tillegg:

ÅL

29.10.14

Gjennomført

Alternativ trase for kyststien gjennom den indre delen av området til Fevik Maritime Leirskole
tas med i høringen sammen rådmannens forslag.
Alternativt forslag som taes med i høringen: Kyststien utvides med en sløyfe fra Hasseldalen
brygge til Kjellviga. Videre bør sti tegnes inn der allmennheten har adgang fra Naxbie på sørsiden av Storåsen til Skjeviga.
Det foreslåtte boligområde med tilknytning til Morholtkrysset er foreslått med en stor del ”hensynssone landskap”. Området legges ut til høring med en reduksjon av skravuren ”hensynssone landskap”. 100 metersbeltet til Landvikvannet og tilliggende vassdrag hensyntas.
Alternativt forslag som taes med i høringen til kyststi er fra Strand Hotell ut til midt av Strilebukta og opp ved skjæring til det opprinnelige forslaget.
Det tegnes inn en alternativ trase for kyststi fra Stangholmveien 135 til Grefstadvika 41 via
Stangholmkjerrene.

159/14

Campus Grimstad Arena – ny søknad om finansiering 2013/1742-21
VEDTAK:
1.
Grimstad kommune yter et investeringstilskudd på samlet 15,0 mill. kroner til etableringen av ”Campus Grimstad Arena”, interkommunal friidrettshall i Grimstad.
2.
Investeringstilskuddet finansieres fra ubundet disposisjonsfond fordelt med 5,0 mill.
kroner hvert år i 2015, 2016 og 2017.
3.
Grimstad kommune yter et årlig driftstilskudd til friidrettshallen på kr. 60 000 i 20 år fra
det året hallen settes i drift. Beløpet indeksreguleres etter kommunal indeks. Driftstilskuddet skal være 5 % av de årlige totale driftsutgifter.
4.
Det forutsettes at anlegget realiseres i tråd med forutsetningene og at finansieringen
realiseres som foreslått i søknaden fra Sørild Friidrett datert 9. september 2014.

BKP

29.10.14

Arendal kommune, Kristiansand
kommune og Vest- og Aust-Agder
fylkeskommune har vedtatt å bevilge tilskudd til bygging av hallen.
Arendal vil også bidra med driftstilskudd. Prosessen følges videre og
kommunen bistår på ulike måter for
å realisere friidrettshallen.

174/14

Analyse av Rore og nedbørfeltet - Offentlig høring 2013/1713-9
Vedtak
(….)
Vedtatte forslag til restriksjoner samt “Analyse av Rore og nedbørfeltet, hovedrapport og
sammendragsrapport” legges ut til offentlig høring. Frist for innsendelse av høringsuttalelse
settes til 13.02.15.

ÅL

08.12.14

Høringen er avsluttet. De politiske
forhandlingsgruppene fra Arendal
og Grimstad har avholdt møte og
kommet til enighet om hovedpunkter vedr. felles regler.

Alle politiske innspill og innspill fra rådmannen tas med i høringsprosessen.
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175/14

Plassering av småhus - "Fra bostedsløs til sjef i egen bolig" 2010/952-17
Vedtak:
Det plasseres to små hus på Langemyr og to små hus på Solvang, Landvik.
Det forutsettes at brukerne er bodyktige og så godt fungerende at de aktivt kan delta i byggeprosessen.

ÅL

176/14

Plassering av nye boliger 2010/952-16
Vedtak:
Utvalget ber om at ved behov for ny plassering av modulboligene kommer saken opp på nytt.
Primært vil utvalget ha boligene plassert i nærheten av rådhuset. Utvalget ber om at de plasseres innen 1.4.2015 for ikke å miste tid.
Boligene endrer navn fra Mybox til modulbolig for akuttplassering av bostedsløse.
Ved fremtidig plassering av eventuelle nye boliger, må også administrasjonen vurdere privat
eid tomtegrunn.

ÅL

08.12.14

177/14

Rutiner for hvordan skolene systematisk kan lære av hverandre 2010/930-29
Vedtak:

Skolene i Grimstad skal utvikles som lærende organisasjoner

På hver skole skal personalmøter, planleggingsdager, team – og trinnmøter være
arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling

Arenaer hvor skolene møter hverandre er skoleledermøter, temamøter, politiske
møter og nettverk/arbeidsgrupper

Hver enkelt leder har ansvar for å utvikle en kollektiv praksis og etablere arenaer
for pedagogisk refleksjon.

Status for arbeidet med hvordan skolene systematisk lærer av hverandre tas opp i
temamøte for skolene våren 2015.

Dersom en enhet oppnår gode resultat med endret arbeidsrutine eller endret pedagogikk, bør dette implementeres i alle enheter.

BKP

08.12.14

UNGDATAUNDERSØKELSEN 2013 - resultater for landet og Grimstad 2012/3637-22
Vedtak:
Grimstad kommunestyre tar saken til etterretning, ved at;

omfanget av de negative resultatene knyttet til psykisk helse, vold og kriminalitet
som undersøkelsen viser, tas på alvor

miljøarbeiderne på skolene må være oppdaterte

det jevnlig legges til rette for samtale med ungdommene om disse problemstillingene

tilsvarende undersøkelser fortsetter
UNGDATAUNDERSØKELSEN 2013 - resultater for landet og Grimstad 2012/3637-22
Vedtak:
Grimstad kommunestyre tar saken til etterretning, ved at;

omfanget av de negative resultatene knyttet til psykisk helse, vold og kriminalitet
som undersøkelsen viser, tas på alvor

BKP

185/14

185/14
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08.12.14
Det er avsatt midler til prosjektet i
budsjett 2015 og 2016, investeringspunkt 27. Arbeidene med plassering av småhus på Langemyr pågår.
Lokalisering er avklart. Modulene er
bestilt, og vil være på plass i løpet
av høsten.

Vedtatte rutiner følges opp fortløpende.

08.12.14
Vedtaket følges opp fortløpende
gjennom skolenes daglige drift og
gjennom bl.a MOT-programmet.
Ny Ungdataundersøkelse gjennomføres våren 2016.

BKP

08.12.14
Vedtaket følges opp fortløpende
gjennom skolenes daglige drift og
gjennom bl.a MOT-programmet.




188/14

Tilleggssak

195/14

miljøarbeiderne på skolene må være oppdaterte
det jevnlig legges til rette for samtale med ungdommene om disse problemstillingene

tilsvarende undersøkelser fortsetter
Normal for utomhusanlegg - høring 2014/2850-2
Vedtak:
For planlegging, drift, vedlikehold og utbygging av utomhusanlegg for kommunal overtagelse
legges ”Normal for utomhusanlegg” ut på høring sammen med kommuneplanen.
Alle forslag som er framsatt vedlegges og tas med i høringsprosessen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet og kultur- og miljøutvalget får saken til behandling i høringsperioden.
Ordfører Hans Antonsen (V) orienterte om at deler av «Reglement for kommunestyret
og utvalg» ikke er i samsvar med loven
Vedtak
1) Rådmannen får fullmakt til å oppdatere alle deler av dokumentet «Reglement for kommunestyret og utvalg» snarest slik at beskrivelsen av taushetsplikt er i samsvar med lov og
Grimstad kommunes praksis.
2) Rådmannen bes innen høsten 2015 vurdere alle sider av reglementet og legge fram et
oppdatert forslag som grunnlag for det nye kommunestyrets arbeid med retningslinjer for den
politiske styringen av kommunen.
PS 195/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015 - 2018 2014/2790-6
Vedtak:
Handlingsprogram 2015-2018
Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag Handlingsprogram 2015-2018 av 12. november
2014 med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 15.12.14 i punkt
13.
Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2015-2018, skal være retningsgivende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden.

ÅL

08.12.14

PKV

15.12.14

Alle

15.12.14

Normal for utenomhusanlegg har
vært ute på høring, og vil etter planen komme til sluttbehandling samtidig med kommuneplanen i august.

Det er lagt inn kompenserende tiltak for en del områder i forhold til
resultat 2014; fremdeles rel. Høy risiko for 2015.

Budsjett for 2015
1.

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 av 12. november vedtas med de endringer som framkommer av kommunestyrets behandling 15.12.14 i punkt 13.

2.

Investeringsprogram for 2015 vedtas med en ramme på 167 375 000 kroner

3.

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

4.

Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2015 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget

5.
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Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste eiendommer i hele kommunen
a) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 3,2 promille
b) I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesatsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promill
c) For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 140 000 kroner av takst verdi per boenhet.
Sakkyndig nemnd for eiendomskatt vedtar regler for tilordning av bunnfradrag
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d)
e)
f)
6.

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
Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i tre terminer
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter

Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg - prisliste for 2015. Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i
2015 øker med 3% dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2015

7.

Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2015:
a.
Kontroll- og tilsynsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 298 0000,b.
Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 14 665 000,c.
Grimstad kulturhus KF med kr. 550 000,d.
Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 300.000,e.
Grimstad Eiendomsutvikling AS med kr. 0,-

8.

Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2015 innen forfølgende områder:
a.
Konsekvensjustere lønnsoppgjøret for 2015 fra kommunens fellesområde til de enheter som får økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret
b.
Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene innenfor vedtatte rammer
c.
Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer
d.
Konsekvensjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte rammer

9.

Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 146 077 000,- i 2015 i samsvar med investeringsbudsjettet. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt
til å oppta lånet

10.

Det vedtas å oppta Startlån 50 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet

11.

Kommunens utlån til kommunale foretak belastes med kommunens gjennomsnittlige innlånsrente for 2015

12.

13.

I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, vedtar kommunestyret å:
a)
Følge nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager
b)
Følge nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd til private familiebarnehager
c)
Følge nasjonale satser for driftstilskudd til privat åpen barnehage
ENDRINGER VEDTATT I KOMMUNESTYRETS MØTE 15.12.2014:

OVERSIKT BRUK AV EIENDOMSSKATT (i millioner
kroner)
Rådmannens framlegg 12.11
Eiendomsskatt for bolig uendret fra 2014, liten volumendring
pga flere objekter (+400 hvert år), sats for næring, verker og
bruk slik at nivået blir som i 2013 (+1000 i 2015, disse hadde
en nedgang fra 2013 til 2014, mens eiendomsskatten for bolig
økte vesentlig). +200 innlagt i 2015 som anslag pga at en del
fritidseiendommer i hundremetersbeltet vil bli taksert på ny.
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2015

2016

2017

2018

75 500

75 500

75 500

70 500

66 200

66 600

67 000

67 400
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OVERSIKT ENDRINGER (i tusen kroner)
NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg

2015

2016

2017

2018 HP 15-18

-7425

-7625

-7225

-1825

-24100

2714

3408

7042

7110

20274

258

675

1233

1226

3392

-4969

-4892

-1416

4059

-7218

5000

5000

5000

0

15000

31

108

3584

4059

7782
Økt fond î

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET
(alle tall i tusen kroner)

2015

2016

2017

2018

-9300

-8900

-8500

-3100

800

800

800

800

400

400

400

400

175

75

75

75

-7625

-7225

-1825

ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN
Eiendomsskatt for bolig fryses på 2014-nivå, ellers bare
mindre justeringer (se over)
Budsjettforlik Stortinget reverserer forverret finansiering ressurskrevende tjenester
Budsjettforlik Stortinget foreløpig anslag forbedring finansiering planlagt aktivitet
Brukerbetaling for elbil-lading innføres fra 2. halvår 2015
Økt utbytte Agder Renovasjon Næring og gevinst fra aksjesalg
(150 + 350)
Netto endring inntektssiden

500
-7425

Reduserte utgifter
Fellesområdet
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Bemanning på rådhuset (alle funksjoner utenom helse- og sosialområdet) reduseres med om lag to årsverk etter gjennomgang og evt endring av funksjoner og oppgaver. Løses ved naturlig avgang, anslått effekt i 2015 fra og med 3.tertial, helårsvirkning deretter.
Effektiviseringskrav forbruk, enheter på rådhuset og andre
sentrale funksjoner
Innsparingskrav, Grimstad kommunes utgifter til IKT-Agder

330

1000

1000

1000

100

100

100

100

1000

1000

1000

1000

Settes tak på kjøp av juridiske tjenester, anslått redusert utgift

250

250

250

250

Redusert kjøp av planfaglige tjenester og annen konsulentbruk, anslag

200

200

200

200

Gratis trådløs nett overlates til aktører i byen

140

200

200

200

Samfunn og miljø
Den politiske og administrative byggesaksbehandlingen effektiviseres, effekt fra 2016
Kultur og oppvekst
Kvalifiseringstjenesten

50

50

50

50

Bibliotek (jmf at rådmannen har reversert kutt på 100)

50

50

50

50

Redusert økning kulturhuset fra 600 til 550.000

50

50

50

50

3000

3000

500

500

52

51

Deleffekt av endret skolestruktur og endret kretsgrense, resten beholdes i skolen (se
tekstforslag)
Samordning bibliotek, turistkontor, annen publikumsrettet virksomhet i kommunen
Helse og omsorg
Krav om at mindre del av effektiviseringsgevinst digitalt
nattilsyn oppnås i 2015

300

Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet
Investeringsprosjekt 50. Kulturhuset, nye stoler i Pan må vente
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44

65

53

Investeringsprosjekt 19. IKT Klassesett nettbrett kuttes
Låneramme kuttes med 10% for investeringsprosjektene 11,
12, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42 og 43.
Låneramme investeringsprosjekt 23 Reanskaffelse biler kuttes
med 20%
Mer nøktern ramme Myrsvingen, seks flyktningeboliger, ca
20% reduksjon
Investeringsprosjekt 17. IKT-utstyr politikere, nytt utstyr bare
til nye politikere, 40% red.
Investeringsprosjekt 47. Rønnes, mur, må gjennomføres for
300 (red. fra 450)
Investeringsprosjekt 46. Myråsen, busstopp, må gjennomføres
for 200 (red. fra 370)
SUM REDUSERTE UTGIFTER

52

43

42

41

120

346

464

516

21

39

59

79

41

55

54

53

30

33

32

31

5

7

7

7

6

7

7

7

2714

3408

7042

7110

100

500

75

75

75

75

64

88

88

88

94

87

81

74

1064

1064

ØKTE UTGIFTER
Fellesområdet
Grimstads 200-årsjubileum 2016 (nettobeløp - ekstern finansiering søkes)
Helse- og omsorgsområdet
Ny støtteordning for frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon
Kultur- og oppvekstområdet
Planleggingsmidler (2 mill) til utbygging Landvik skole bevilges til 2015, driftskonsekvens
Inv. 48 Grimstad kirkes orgel fra 1881 restaureres til 2016-jubileet, konsekvens av 2,5 m inv når Inv 14. Handlingsprogram
kirkebygg og kirkegårder reduseres fra 500 til 400/år
Støtten til Kilden IKS videreføres
Samfunn og miljø-området
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75

SUM ØKTE UTGIFTER

258

675

1233

1226

-7425

-7625

-7225

-1825

-24100

2714

3408

7042

7110

20274

258

675

1233

1226

3392

-4969

-4892

-1416

4059

-7218

5000

5000

5000

0

15000

31

108

3584

4059

7782

OVERSIKT
INNTEKTSENDRINGER (netto)
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg

A)Rådmannen bes innen 1. kvartal 2015 legge fram en plan for forbedring av rusomsorgen i
Grimstad kommunen. Forslaget skal ta sikte på å avvikle tilbudet på Ekelunden, foreslå et
mer egnet tilbud og også vurdere etterbruken av eiendommen Ekelunden.

BGN

31.03.15

Saken ble fremmet i kommunestyremøte i april 2015

B)Rådmannen bes innen første halvår 2015 legge fram konsekvenser av tre ulike effektiviseringskrav for drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, gjennom endret drift, organisering og/eller salg. Alternativene skal gi henholdsvis 5, 10 og 15 % reduksjon av kostnadene
fra 2017 sammenlignet med 2014-nivå og kunne gjennomføres delvis fra 2016.

ÅL

30.06.15

Arbeidet er pågående. Det har vært
krevende å hente inn tall fra sammelignbare kommuner. Saken antas å kunne komme til behandling
høsten 2015.

C)Rådmannen bes legge fram plan for rehabilitering av del av Landvik skole, senest i forbindelse med 1. tertialrapport. Langsiktig utvikling av skoleområdet, inkludert grunnvarme og
flerbrukshall, tas med i saken.

ÅL

30.04.15

D)Kommunestyret forutsetter at økt lønn for støttekontakter gjelder fra og med 1. januar
2015.

BGN

01.01.15

Gjennomført

E)Kommunestyret ber rådmannen utrede en mer hensiktsmessig skolestruktur i kommunen.
Dette gjelder særlig antall ungdomsskoler. I denne forbindelse må også kretsgrensene mellom skolene vurderes. Målsetningen er at en mer hensiktsmessig skolestruktur skal frigjøre
midler til skolens innhold og fra 2017 også bidra til reduserte driftskostnader på 3 millioner
kroner hvert år (innsparing utover dette beholdes av skoleområdet). Saken bør legges fram
for kommunestyret i 2015.

BKP

31.12.15

Arbeidet pågår. Skolenes budsjett
er redusert med 3,0 mill. kroner fra
2017.

F)Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om bruken av Landviktun 16, med sikte
på å avklare bruken på lang sikt og samordning med andre tjenestetilbud i kommunen.

BGN

Gjennomført

Sak fremmet for Kommunestyret
22.06.15
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G)Kommunestyret ber rådmannen i løpet av første kvartal 2015 legge fram en sak om priser
for parkering i Grimstad. Saken skal også inkludere tiltak for salg og langtidsleie av plasser i
p-huset Vardeheia og omlegging av parkeringsplasser i Grimstad sentrum.

ÅL

31.03.15
Gjennomført

H)Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som beskriver hvordan klima-, energiÅL
og miljøarbeid kan få den nødvendige oppmerksomhet og kapasitet i kommunens administrasjon, planlegging og drift. I dette kan samarbeid med andre kommuner vurderes.
I)Kommunestyret overlater til Kultur- og miljøutvalget å behandle eventuell søknad om garanti
for kostnader til trykking av bygdebok for Fjære, Moy krets. Det skal ikke gis tilskudd til utgifter som kan forventes dekket av salgsinntekter.

J)Investeringsprosjekt 9. Grømheia, vei (2,350) mill gis nytt navn: GSV og andre veitiltak sentrum. Det vurderes i første halvår 2015 om det kan være mer realistisk når det gjelder snarlig
gjennomføring å bruke midlene til å bygge gang- og sykkelvei (GSV) fra Grømbukt til Groos,
eller andre tilsvarende veiprosjekter i sentrumsområdet.

ÅL

K) Grimstad kommune tar overfor de andre eierne i IKT Agder initiativ til at retningslinjer,
praksis for og kostnader til innkjøp, bruk og oppgradering av lisensbelagt programvare. Lisensfrie alternativer eller alternativer med lavere lisenskostnader bør vurderes der slike finnes og erfaringer fra Kongsberg eller andre kommuner som ikke bruker Microsofts kontorprogramvare innhentes.

RS

L) Årlig ramme for formidlingslån fra Husbanken til etableringslån økes fra 30 millioner kroner
til 50 millioner kroner.

30.06.15
Sak fremmet for politisk behandling
i juni 2015
Det vurderes om midlene skal brukes til trafikksikkerhetstiltak i Lillesandsveien

BGN
Det vedtas å oppta Startlån
50 000 000,- kroner hos Husbanken
for videre utlån. Rådmannen har i
henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet

M) Kommunestyret ber helse- og omsorgsutvalget opprette, kunngjøre og behandle søknader
i en støtteordning for frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Tildeling av kulturmidler etter søknad i Kultur- og miljøutvalget kan være en mal for et
slikt arbeid. Kommunestyret bevilger 75.000 kroner i året i handlingsplanperioden 2015-18 til BGN
dette formålet.

N) Dersom Kirkeheias Venner klarer å skaffe tilstrekkelig med midler til belysning av Kirkeheia med Grimstad kirke, ber kommunestyret om at Grimstad kommune står som ansvarshavende for prosjektet, med praktisk gjennomføring, drift og vedlikehold av anlegget.

ÅL

O)Rådmannen bes utrede nytt alarmsystem i omsorgssektoren 1.halvår 2015. Inntil det foreligger, gis det løpende statusrapport til helse- og omsorgsutvalget om hvordan alarmsystemet BGN
fungerer, og om det foreligger avvik.
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Retningslinjer for tildeling av midler
vedtatt i helse- og omsorgsutvalget
17/2-15. Ordningen er tatt i bruk
med søknadsfris 2 ganger i året
30.06.15
(fortløpende)

Gjennomført, lysene tent 5. desember 2015

Prosjekt er etablert.
HO-utvalget holdes informert om
evt. avvik. rapport fremlegges HLF
20/5-16

196/14

198/14

200/14

Grimstad bys 200-årsjubileum. Skisse til program 2013/1314-16
Vedtak:
1)
Kommunestyret tar saken til orientering.
2)
Kulturnatt Grimstad vurderes tatt inn i programmet for jubileumsåret 2016.
Foreløpig budsjett 2015 - Grimstad kulturhus KF 2014/2790-7
Vedtak:
Forslag til foreløpig budsjett for 2015 - Grimstad kulturhus KF, vedtas med følgende endring:
Tilskuddet fra kommunen nedjusteres med kr 50.000 ihht budsjettvedtaket til kr 550.000.
Kommunestyret ber styret for Grimstad kulturhus KF legge frem et revidert budsjett 2015 og
handlingsprogram 2015-2018 i løpet av 1. tertial 2015.
Revisjon av retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Grimstad kommune - endring av telletidspunkt. 2010/1612-14

BKP

15.12.14

BKP

15.12.14

Jubileumsprogrammet oppdateres
fortløpende, kulturnatt under planlegging.
30.04.15
Budsjettet til kulturhuset justert i.h.t
kommunestyrets budsjettvedtak.

BKP

15.12.14
Reviderte retningslinjer er innført og
gjort kjent for alle barnehagene.
Sak om eventuelle konsekvenser
av budsjettforliket i Stortinget og
justering av retningslinjene ble behandlet i kommunestyret i møte 2.
mars.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar revisjon av kommunale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd
til ikke-kommunale barnehager i Grimstad kommune i.h.t forslag datert 13. november 2014,
med følgende endring og tillegg:
5. Opplysningsplikt – telletidspunkt
Eiere av ikke-kommunale barnehager -/familiebarnehager skal hvert år rapportere om antall
barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen i.h.t statlig regelverk (for tiden 15. desember
gjeldende fra 1. januar påfølgende år).
Barn i de ikke-kommunale barnehagene -/familiebarnehagene skal i tillegg telles i tilskuddsåret på følgende tidspunkt: 1. august og 1. september.
Barn i de kommunale barnehagene skal telles på samme tidspunkt som nevnt ovenfor.
Når det er klarlagt hvilke konsekvenser budsjettforliket får for muligheten til økt barnehageopptak, vil kommunestyret vurdere om det som en overgangsordning i 2015 skal være ett telletidspunkt våren 2015. Saken legges fram for kommunestyret så snart som mulig og senest
til møtet 2. mars
201/14

202/14

Søknad om tilskudd til rehabilitering av Håbestad grendehus 2014/2816-2
Vedtak:
Søknaden fra Håbestad sanitetsforening om tilskudd på kr 150 000 fordelt over fem år til rehabilitering av Håbestad grendehus innvilges.
Tilskuddet dekkes over kulturtjenestens budsjett.
Kulturutvalget utarbeider retningslinjer for tilskudd til opprustning av forsamlingshus i kommunen.
Innenfor kulturtjenestens eget budsjett tildeles midler etter vedtatte retningslinjer og gitte søknadsfrister.
Forslag til detaljregulering for Linnheia Nord - Ny 2.gangsbehandling 2011/2970-36
Vedtak:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12 detaljregulering for
Linnheia Nord med tilhørende bestemmelser.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.4 endres slik: "Midlertidig skolevei, inntil ny gang- og sykkelvei er realisert gjennom hovedadkomsten til Linnheia, blir via trafikksikker infrastruktur
over Engene og videre på gang- og sykkelvei langs FV 420 til Fevik skole."
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05.02.15

BKP

15.12.14
Utført

ÅL

15.12.14

Vedtaket er formidlet til tiltakshaver.

Rekkefølgekrav pkt. 8.9 går ut.

GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2013
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret for 2013, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet
behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen.
Sak nr

Sak

Ansvar

Vedtatt
dato

2/13

Regional tilknytning for Grimstad kommune
VEDTAK
a) Kommunestyret ber rådmannen om å fremforhandle forslag til avtale etter retningslinjene som fremkommer i saksfremstillingen
b) Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med førstkommende kvartalsrapport
legge frem forslag til fremforhandlet avtale og finansiering av denne

ÅL

04.02.13

Ny behandling: Adferdsregler etter friluftsloven §15 – Lysløypa på Dømmesmoen
2010/682-66
VEDTAK
3) Kommunestyret ber administrasjonen få fortgang i arbeidet med ny hestetrasé som ikke
berører nedslagsfeltet til Rorevann

ÅL

04.02.13

7/13

Oppstart av arbeid med kommunedelplan for grønnstruktur 2014-2018:
VEDTAK
Det meldes oppstart av arbeid med kommunedelplan for grønnstruktur i samsvar med rådmannens anbefalinger i saken. Kommunestyret presiserer at det skal legges vekt på videreutvikling av eksisterende grøntområder og løypenett og etablering av nye.

ÅL

04.02.13
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Status

Merknad

Østre Agder v/Jan Dukene hadde
en orientering for KS i møte 29. april.

5/13
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Frist

Sak om regional tilknytning ble lagt
fram for KS i juni 2013.
KS besluttet at Grimstad kommune
søker fullt medlemskap i Østre Agder.
Den store ROS-analysen for Rorevannet som drikkevannskilde viser
at hestetrafikk på dagens nivå ikke
er problematisk for drikkevannskilden.
Dette innebærer at arbeidet med alternativ trase utenfor dette området
blir mindre aktuelt.
Planen er på høring fram til februar
2015.

8/13

Ved utarbeidelse av Kommunedelplan for grønnstruktur 2014-2018 for områder som foreslås gjort til hensynssone grønnstruktur eller tilsvarende, så bes rådmannen etablere en dialog med berørte grunneiere med sikte på å oppnå en balansert løsning mellom friluftsinteresser og grunneierinteresser.
Revisjon av energi- og klimaplan
ÅL
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til revidert energi- og klimaplan for Grimstad
kommune med følgende endringer:
Rådmannen bes vurdere følgende virkemidler:
Bygg og anlegg for produksjon av fornybar energi fritas for byggesaksgebyr
Bygg og anlegg for produksjon av fornybar energi fritas for eiendomsskatt

04.02.13

Vurdert i forbindelse med budsjett
2014.

Rådmannen bes kartlegge lokal produksjon av miljøvennlig energi, samt utrede kommunens
samlede potensiale for levering av råstoff til miljøvennlig energiproduksjon.
Det skal arbeides aktivt for at studenter på masterstudiet i fornybar energi ved UiA skriver
oppgaver om relevante utfordringer i kommunens miljø- og klimaarbeid.

Arbeidet med kartlegging har startet
opp. Det ble lagt fram en sak for
Kultur- og Miljøutvalget juni 2014.
Det er avholdt møte mellom Grimstad kommune og UiA. Møte 20.
febr.

Punkt 5.1.2 Strategier, nytt punkt 7: Grimstad kommune skal i alle sine innkjøp ha miljøfokus. Det betyr at miljø skal være et av kriteriene for vurdering av tilbud og gis egen vekting.

Fremlagt i sak 134/13

Rådmannen bes komme tilbake med en egen sak om innarbeiding av miljøkrav i alle innkjøp innen sommeren 2013.

Se kommentar over.

Punkt 5.2.2: Erstatt punkt 3 med: Når bilparken fornyes, skal Grimstad kommune ha som
foretrukne alternativ at der det er praktisk mulig skal disse være EL-biler. Dette forutsettes
at det etableres flere ladestasjoner.

Nye ladestasjoner er planlagt i parkeringshus i fjell.
Se for øvrig budsjett 2015

Punkt 6.2.1: Nytt prioritert tiltak
Starte arbeid med å fremskaffe oversikt over oljefyr og tanker i private og offentlige bygg.
Dette med sikte på at det skal være mulig å ha gode ordninger på plass for utskifting av
disse så snart som mulig, og senest når forbudet mot oljefyr blir innført i 2020.

Gjennomført

Arbeidet med å kartlegge oljefyrer,
er pågående vha feiervesenet.

17/13

Innføring av ordning med utdeling av rent brukerutstyr til injiserende stoffmisbrukere IL
i Grimstad kommune, 3013/141-1.
VEDTAK
1. Kommunestyret vedtar at det innføres ordning med utdeling av rent brukerutstyr til
injiserende stoffmisbrukere. Utdeling av rent brukerutstyr forutsetter innlevering
av brukt utstyr. Kostnaden til returordning dekkes innenfor vedtatte budsjettrammer
2. Det vurderes satt ut deponibokser på steder det er ansett som relevant å få inn
brukt utstyr.
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04.02.13

Vedtaket er effektuert.

3.

29/13

31/13

Det utarbeides en enkel prosedyre for å følge med på resultater, slik at det årlig
kan lages en evaluering for både hva vi har oppnådd og hva som kan forbedres
fremover. Evalueringen legges frem for Helse- og sosialutvalget.

Gjennomføring av områdeplan for de sjønære arealene 2013/568-1
VEDTAK
2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om å etablere et AS, som
utviklingsselskap med eventuelle datterselskap etter behov. Forslag til vedtekter skal følge saken.

ÅL

Fjære barneskole – prioritering av tiltak innenfor vedtakk investeringsramme 2013
2012/2188-41
VEDTAK
1. Kommunestyret godkjenner at Fjære barneskole kan benytte 2,5 mill kroner av
budsjettert investeringsramme på 4,0 mill kroner til anskaffelse av mobil klasseromsmodul med to klasserom og tilhørende grupperom/lagerrom

BKP

2.

Kommunestyret godkjenner at Fjære barneskole kan benytte 0,5 mill kroner av
investeringsrammen til å fornye inventar og utstyr i den gamle skolebygningen

3.

De resterende 1,0 mill kroner av budsjettert investeringsramme benyttes til nødvendige bygningsmessige endringer/tilpasninger i Fjære barneskole for å utnytte
arealene mest mulig hensiktsmessig fra høsten 2014.

18.03.12
AS er etablert, og styre ble valgt 28.
oktober 2013.

Klasseromsmoduler ble montert i
august og tatt i bruk av skolen i
september 2013.
Skolen har kjøpt inn 210 nye pulter
og stoler og nødvendig utstyr til nye
klasseromsmoduler.
Avklart arealer som Fjære barneskole skal disponere i Fjære ungdomsskole fra høsten 2014. Arbeid
med prioritering av budsjettmidler til
bygningsmessige tilpasninger/endringer er iversatt.
Vedtaket er effektuert, og Grimstad
har fått 1 stilling.

32/13

Statlig styrking av det kommunale barnevernet – søknad om nye stillinger 2010/45365
VEDTAK
Grimstad kommunestyre godkjenner at rådmannen søker om 2,5 stilling til barneverntjenesten fra statens satsing på barnevernet i kommunen.

IL

18.03.13

34/13

Makeskifte Bringsverd – Grimstadporten Næringspark AS 2012/3560-2
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makeskifte mellom Grimstad kommune og Grimstadporten Næringspark AS i hht. avtaleutkast
Makeskifte/salg av areal turvei – Morholtlien 2010/696-22
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makeskifte og salg av arealer i henhold til avtaleutkast
Beregningsgrunnlag for offentlige tilskudd til private barnehager – kommunestyrets
vedtak i møte 13. desember 2012

ÅL

18.03.13

Vedtaket er gjennomført.

ÅL

18.03.13

Vedtaket er gjennomført.

BKP

29.04.13

Pkt. 1-3 i vedtaket følges opp fortløpende i.f.m budsjett og regnskap
m.m.

35/13

54/13
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VEDTAK:
1. De private barnehagene får fastsatt sine tilskuddsatser i begynnelsen av året ut fra budsjettert drift i de kommunale barnehagene. Dersom kommunale barnehager ved årsavregningen har et mindreforbruk, skal private barnehager maksimalt tilbakebetale 3 % av driftstilskudd.
2. Formannskapet anbefaler kommunestyret å gi administrasjonen fullmakt til etter søknad å
innvilge inntil 3 års nedbetaling av tilbakebetaling
3. Grimstad kommune skal følge lov og forskrift i forhold til offentlig tilskudd til private barnehager.
4. De driftsmessige konsekvenser av ny tellemåte for 3-åringer på kommunale og private
barnehager belyses ved fremlegging av 1. kvartalsrapport.
57/13

58/13

63/13

78/13

Driftsmessige konsekvenser ble
lagt fram i kvartalsrapporten for 1.
kvartal 2013.

Allaktivitetssenter i Grimstad - videre oppfølging 2010/3637-108
IL
VEDTAK:
Rådmannen viderefører utredningen av et Allaktivitetssenter i kommunen og legger fram en
sak til politisk behandling i løpet av høsten 2013. Utredningen skal drøfte muligheten for
samordning av eksisterende, kommunale aktiviteter/ressurser, økt samarbeid med andre
aktører, mulighet for samlokalisering/økt bruk av eksisterende lokaler, samt økonomi.
Helse- og sosialutvalget etableres som politisk referansegruppe for arbeidet. Den administrative arbeidsgruppen suppleres med 2 representanter fra frivillige lag og foreninger.
Lærlingeordningen i Grimstad kommune 2010/813-26
HM/PKV
VEDTAK:
Det arbeides med å få til en sentral pott for finansiering, jmf punkt 1 under Alternativ modeller for finansiering. Saken forøvrig tas til orientering og vurderes innarbeidet i budsjett 2014.
Klage på vedtak – nedgravd avfallsstasjon – Grimstad kommune. 2012/3275-16
HM
VEDTAK:
Kommunestyret opprettholder kommunens vedtak av 04.02.2013 i sak 11/13. Klagene fra
naboer, gjenboere og andre tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for videre behandling.
Kommunestyret ber om at løsningen med avfallsstasjon på Torvet blir evaluert både med
tanke på plassering, miljø og bruk innen sommeren 2014.
Før etablering av flere avfalls-stasjoner utarbeides det en plan for dette.

29.04.13

Wenzells plass, forslag til framtidig løsning 2013/1376-1
ÅL
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen om at den midlertidige tillatelsen fra 1985 som gir eier av
Skolegaten 2 parkeringsmuligheter på Wenzells plass, veksles ut ved at det etableres tre
parkeringsplasser i Bryggegata og at det gis parkeringsrettigheter på to henviste parkeringsplasser på Torvet.

27.05.13

Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en skilting til gatetun av området Wenzellsplass, Løkkestredet og Apotekersmauet ut til Storgata. Skiltingen innebærer at det fortsatt
vil være mulig å ferdes med bil, men at all kjøring skjer på de gåendes premisser.
Kommunestyret ber rådmannen om å tilrettelegge de områder på Wenzells plass som blir
frigitt når parkeringsrettighetene faller bort (jfr. pkt. 1), som et offentlig område med bord og
stoler slik at det etableres et åpent byrom tilgjengelig for alle.
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11.13

Er effektuert.

29.04.13
Evalueringssak ble lagt fram til politisk behandling i juni 2014.

Plan for flere avfallsstasjoner er under arbeid. Sak ble fremlagt i KS i
mai 2015.

Fremtidig løsning er avklart med
eier av Skolegaten 2, skilt er bestilt
og satt opp, bord og benker er
fremsatt.

Området fra skolegata 6 og fram til Storgata gjøres bilfritt slik som forutsatt i sentrumsplanen fra 1991

80/13

Økt gravkapasitet i Fjære 2010/457-2
VEDTAK:
Kommunestyret ber Grimstad kirkelige fellesråd innarbeide prosjektet med nye gravplaner
ved Fjære kirke i sitt budsjettforslag for 2014 og handlingsplan for de kommende år.

ÅL

27.05.13

Melding om dette er oversendt Kirkelig Fellesråd.
Kommunestyret ber rådmannen melde oppstart av reguleringsplan for området ved Fjære
kirke ihht. budsjett 2013.
Oppstart av reguleringsplan er foretatt, tidlig høst 2013.
Det er et ønske at flytting av Tauleveien innlemmes i reguleringsplanen.
Tauleveien er innlemmet i oppstartmeldingen ihht vedtak.
Kommunestyret vil vurdere muligheten for å refundere kremasjonsutgiftene for innbyggerne
i Grimstad i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014.

90/13

Forbedring av boligtilbud for bostedsløse 2010/952-5
VEDTAK:
1. For å redusere bruk av dyre korttidsplasser, ber kommunestyret rådmannen om å leie
inntil seks boliger fra det private markedet for videre utleie. Disse leies ut til personer som
vurderes å kunne bo for seg selv.

Dette ble vurdert i forbindelse med
budsjett 2014, men rådmannen fant
ikke å kunne prioritere dette nå
(budsjettkommentar s. 90 i rådmannens forslag)
IL

27.05.13
Det er annonsert etter boliger, og
så langt er tre boliger leid inn. En
har utfordringer i et marked som
kvier seg for utleie til kommunen,
samtidig som det er utfordringer
med å finne egnede boliger.

2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om bygging eller kjøp av 4 små boliger til utleie
for bostedsløse kan innarbeides i Budsjett for 2014 og Handlingsprogram 2014-17, jf.
boligsosialhandlingsplan.

91/13

3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om bygging av 4 boenheter til mennesker med
rus og psykiske helseproblemer kan innarbeides i Budsjett for 2014 og Handlingsprogram
2014-17, jf. boligsosialhandlingsplan.

Punkt 2, 3 og 5 er gjennomført.

4. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak hvor bygningsmassen gjennomgås
med henblikk på omdisponering, oppdeling og endret bruk av eksisterende bygningsmasse.

Sak lagt frem.

5. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at noen fra administrasjonen samt
politikere kan reise til Stavanger å se på My-box boliger innen medio august.
Bosetting av flyktninger i 2013 og 2014 - 2010/996-230
VEDTAK:
1) Grimstad kommune tar i mot 30 flyktninger i 2013 (bosettingsvedtaket økes fra 25 til 30).
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BKP

27.05.13

Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Bosettingsvedtaket fra mai 2013 er
innfridd pr. utgangen av 3. kvartal
2013.

2) Eventuelt ytterligere bosetting i 2013, og bosetting for 2014-16 kommer som ny K-sak
høsten 2013 etter grundig gjennomgang av boligsituasjonen og etablering av ressursgruppe
i forhold til boligframskaffelse.

4)

Kommunestyret vedtok i møte 28.
oktober 2013 å bosette 55 flyktninger i 2014 og 45 i 2015 og 2016.

Kommunestyret ber rådmannen om å plassere flyktninger i større deler av kommunen enn i dag.

Kommunedelplan for flyktningområdet inkluderer også bosetting. Planen vedtas endelig av kommunestyret 19. oktober 2015.

5)
4) Ubrukte midler mottatt til flyktninger de første årene settes av på fond slik at de kan
benyttes det siste året.

Ble satt av på fond i regnskap 2014
og budsjettert med bruk av fond i
2015
87/13

87/13

1 kvartalsrapport 2013
VEDTAK
Kvartalsrapporten tas til etterretning.
Budsjettendringer drift:
Inntekter:
Skatteinntekter økes med +10,00 mill kroner
Utbytte fra Agder Energi reduseres med -2,40 mill kroner
Eiendomsskatt reduseres med -1,70 mill kroner
Sum inntektsendringer +5,90 mill kroner
Utgifter:
Avdrag på lån reduseres med -2,70 mill kroner
Renteutgifter reduseres med -0,95 mill kroner
Reduserte utgifter til lønnsoppgjøret -4,00 mill kroner
Parkdrift på Dømmesmoen økes med +0,80 mill kroner
Byggdrift på Landviktun økes med +0,45 mill kroner
Fellesområdet for grunnskolen +5,00 mill kroner
Pleie og omsorg økes med +5,50 mill kroner
Rehabiliteringsavdelingen økes med +1,50 mill kroner
Ressurskrevende brukere reduseres med -0,70 mill kroner
Ressurskrevende brukere økes med +1,00 mill kroner
Sum utgiftsendringer +5,90 mill kroner
Finansiering av endret investeringsramme for 2013 beløper seg slik:
Parkering i fjell: Reduksjon - 7,0 mill kroner i ubundet investeringsfond
Parkering i fjell: Reduksjon - 26, 9 mill kroner i bruk av lånemidler.
Øvrige prosjekter: Økning + 2,2 mill kroner i bruk av lånemidler.
Kommunestyret ber Rådmannen i fremtidige budsjettfremlegg redegjøre for antall årsverk
som budsjettet bygger på. Presentasjonen av utviklingen i årsverk vises på enhetsnivå men
tilpasses den måte Rådmannen finner mest formålstjenlig. Hensikten er å kunne avstemme
utviklingen i virkelig antall årsverk rapportert i kvartalsrapportene med budsjett.

17.06

HM/AS

IL
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Stillingen som frivillighetskoordinator beholdes ut året. Denne tilbys internt, og inndekningen
gjøres gjennom annen vakant stilling.

Ble håndtert i 2014. Gjelder ikke i
2015.
BKP

Det blir gitt en orientering om den økonomiske situasjonen blant kommunale og private
barnehager i OU-utvalget i oktober.

Orientering ble gitt i møtet i oppvekst- og utdanningsutvalget 15.
oktober 2013.
HM

Det innføres tertialrapportering fra 2014.
88/13

92/13

Tertialrapportering er innført

Skal Grimstad søke fullt medlemskap i Østre Agder? 2012/280-12
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre vedtar å søke fullt medlemskap i Østre Agder
Implementering av hverdagsrehabilitering i Grimstad 2013/1490-2
VEDTAK:
1) Pleie og omsorgstilbudet i Grimstad i 2013 driftes uendret med det antall institusjonsplasser og plasser på rehabiliteringsavdelingen på Berge gård som kommunestyret har vedtatt.

ÅL
Gjennomført.
IL

17.06.13

2) Rådmannen innarbeider permanent drift av hverdagsrehabilitering i budsjettforslaget for
2014.
93/13

Konsolidering av arkiv og museum i Aust-Agder 2011/1523-9
VEDTAK:
1) Grimstad kommune er positiv til en videre konsolidering av museene i Aust-Agder
gjennom at Stiftelsen Grimstad bys museer, Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS og
Setesdalsmuseet IKS blir slått sammen til én institusjon.
2) Kommunestyret forutsetter at staten ved Kulturdepartementet bidrar med økt tilskudd til
det konsoliderte museet slik at Aust-Agder fylke samlet får statlige tilskudd til museumsområdet på nivå med andre sammenlignbare fylker med høy grad av konsoliderte museer
(Sogn og Fjordane).

3) Kommunestyret har forventninger til at Aust-Agder fylkeskommune gjennom
konsolideringsprosessen øker sitt tilskudd til museumsavdelingen i Grimstad.

BKP

17.06.13

I Statsbudsjett for 2014 har Grimstad bys museer fått en økning i tilskuddet på 1,5 mill kroner pr. år
som følge av konsolideringsprosessen.
Aust-Agder fylkeskommune har
vedtatt å gi et tilskudd på 0,5 mill.
kroner til nye utstilling i sjøfartsmuseet.

4) Kommunestyret ber Aust-Agder fylkeskommunes følge opp initiativet fra AAks om et
felles styremøte for de aktuelle museene for å oppnå en bredere forankring av prosessen
og avklare felles mål.
5) For å ivareta det kommunen mener er viktig og de betingelser man ønsker å sikre i den
fremtidige museumsforvaltning, må det være kommunens representanter som deltar i de videre samtaler og forhandlinger om konsolidering.
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Gjennomført i august 2013.
Sak om etablering av nytt selskap
Aust-Agder arkiv og museum IKS
ble vedtatt av kommunestyret i
møte 19. mai 2014.

108/13

PS 108/13 Rapport fra Haavind – behov for bedre eierstyring av Agder Renovasjon
IKS 2010/2498-38:
VEDTAK:
1.
Kommunestyret ber om at styreinstruks og vedtekter for selskapet sikrer at saker
som behandles av styret og representantskapet er tilstrekkelig skriftlig dokumentert, og at
styrevedtak protokollføres på en måte som tydeliggjør vedtakenes reelle innhold.
2.
Kommunestyret ber om at det gjennomføre et kurs for styremedlemmer og
representantskapsmedlemmer i Agder Renovasjon.
3.
Kommunestyret ber om at det legges fram en egen eierskapsstrategi for Agder
Renovasjon IKS for behandling i kommunestyret, som er et styrende dokument for medlemmer i representantskapet.
4.
Kommunestyret ber rådmannen å utarbeide rutiner for å gå i gjennom representantskaps og styrevedtak.

26.08.13

118/13

Kommunestyret ber rådmannen sende uttalelse på vegne av Grimstad kommune som er i
PKV
samsvar med tidligere uttalelse, 11. november 2011, slik at disse tiltakene blir videreført i ny
revisjon av handlingsprogrammet.
Tiltakene som ønskes tatt inn som nye tiltak i prioritert
rekkefølge for den nye perioden, er:
1.
GS tiltak – Fv 404 Opplandsveien Roresand-Bakken
2.
GS tiltak – Fv 33 Kryssen-Dømmesmoen
3.
GS tiltak – Fv 48 Lillesandsveien, fra Tønnevoldsgate til Vesterled i Øygårdsdalen.
(Grimstad kommune foreutsetter at deler av tiltaket finansieres av sykkelbymidler, og at
ved etablering av permanent kollektivterminal, så blir det også finansiert gang- og
sykkelforbindelse til Lillesandsveien.)

26.08.13

4.
GS tiltak – Fv 37 Homborsundveien – Bygge ny GS-vei mellom Enge torv i
Homborsund til Fv 420 ved Omresletta.
5.
Veg tiltak – Ny forbindelse mellom fv 420 Vesterled og fv 48 Lillesandsveien, inntil
vestsiden av Dahlske videregående skole.
6.
Veg tiltak – Ny forbindelse mellom E 18 og Rv 420 på Omresletta, over nytt
næringsområde på Omre i Grimstad kommune.
7.
Fv 46 Hesnesveien fra Fv 420 til Marivoldveien
8.
GS-tiltak – Fv 31 fra Landvik til Reddal
Grimstad kommune vil også nevne at følgene fylkesveger ikke har fast dekke (asfalt): Fv 31 fra Stømne til Beisland, Fv 251 fra Grøsle til Fillingtveit og videre mot kryss Fv 31, Fv 36
fra Helleland til Hørte og videre mot Langemyr, Fv 34 fra Fjære til Taule.
Kommunestyret viser også til at riksveg 420 fra Øygardsdalen til Vest- Agder grense ikke er omklassifisert til fylkesveg. Tiltak på denne vegstrekningen er derfor ikke tatt inn i prioriteringslisten ovenfor. Det er viktig å fullføre fullføre GS-veg forbi Bergemoen, og det bør bygges GS-veg på en strekning på 800 meter mellom Molland og Tjore. Strekningen er en del
av sykkelveg nr. 1. Dersom disse tiltakene ikke blir gjennomført før denne del av Rv 420 eventuelt blir omklassifisert til fylkesveg, må de tas inn i planen for fylkesveger.
126/13

2. Kvartalsrapport 2013 2013/1578-7
VEDTAK:
Kvartalsrapporten tas til etterretning med følgende tillegg:
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7.10.13

133/13

134/13

135/13

142/13

Kommunestyret ber rådmannen spesielt kvalitetssikre budsjettene for de enheter som gjentatte år på rad viser til budsjettoverskridelser, slik at det opereres med et reelt budsjettgrunnlag som skal hindre fremtidige budsjettoverskridelser som ikke er knyttet til spesielle
hendelser som ikke på forhånd var forutsett.
Budsjettendringer
Inntekter:
Skatteinntekter økes med +10,00 mill. kroner
Avskrivninger øker med +2,30 mill. kroner
Sum inntektsendringer +12,30 mill. kroner
Utgifter:
Rammetilskudd reduseres med +10,00 mill. kroner
Avskrivninger øker med +2,30 mill. kroner
Utgifter til fosterhjem økes med +3,60 mill. kroner
Renteutgifter reduseres med -3,60 mill. kroner
Sum utgiftsendringer +12,30 mill. kroner
Grømheia vei – avklaring mht videre arbeid
ÅL
2012/2711-2
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et reguleringsarbeid der ny vei får riktig plassering. Deretter legges det til grunn at kommunen får kjøpt det nødvendige areal til etablering
av den nye veien. Dersom kommunen ikke blir enig med grunneierne, må kommunestyret få
saken tilbake.
Orientering – innkjøp og miljø 2010/1515-13
PKV
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen revidere kapittelet om miljø i innkjøpsreglementet slik at
miljøhensyn styrkes og konkretiseres i forbindelse med innkjøp. Videre bør en slik revisjon
ta opp i seg intensjoner og vedtak i klima- og miljøplanen.
Kultur- og miljøutvalget blir referansegruppe i dette arbeidet.
Det oppfordres til å bruke kortreist energi.
Betegnelsen ”kortreist mat” byttes ut med ”kortreiste varer og tjenester”.
Grunnvarme Landvik – avklaring med hensyn til prøvepumping 2012/1559-8
ÅL
VEDTAK:
Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører prøveboring med dekning i enøk-midlene i 2013 budsjettet. Eventuell etablering av grunnvarmeanlegg på Landvik vurderes i
budsjett for 2014.
Kommunestyret ber rådmannen ta med kapasitet for en fremtidig flerbrukshall på Landvik i
vurderingen.
Prosjekt spesialundervisning, avsluttende rapport 2012/78-8
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar avsluttende rapport fra Prosjekt spesialundervisning, til etterretning.
2) Kommunestyret ber rådmannen legge de anbefalte tiltakene i rapporten til grunn for det
videre arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning i Grimstadskolen.
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BKP

7.10.13

Reguleringsplan legges frem for
sluttbehandling i juni 2015.

7.10.13

7.10.13

Samtidig som det politisk ble vedtatt
prøveboring på Landvik, startet
Imås opp prøveboring på sin grunn.
Kommunen har foretatt prøveboringer på sin eiendom. Det legges
fram en sak som belyser prosjektet
og foreslår en avslutning i oktober
2015

28.10.13
Tiltakene i rapporten følges opp
fortløpende gjennom dialog med de
enkelte skolene. Søknad om
skjønnsmidler er sendt Fylkesmannen for å styrke den videre oppfølgingen av tiltakene.

143/13

144/13

Storgata og Grimstad barnehager – vurdering av videre drift, utvidelsesmuligheter og ÅL/BKP
eventuell sammenslåing 2013/2623-1
VEDTAK:
Kommunestyret stadfester tidligere vedtak i K-sak 042/2008 og 014/2009 og ber rådmannen
iverksette reguleringsarbeidet av området med offentlig formål vist på kart jfr. reguleringsplan for sentrum av 1991. Det tas sikte på salg av eiendommen Storgt 46b til bolig eller annet formål.
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til at Storgt 46b - skolebygningen - gis en form
for vernestatus.
Reguleringsarbeidet iverksettes ikke før plassering av bibliotek er bestemt.
Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging og drift av en større kommunal barnehage ved Fagskolen eller annet egnet sted i Grimstad sentrum, der nåværende Storgata og
Grimstad barnehager inngår.
Bosetting av flyktninger 2014 - 2016 2010/996-236
IL
VEDTAK:
1) Grimstad kommune tar imot en kvote på 55 flyktninger i 2014, 45 flyktninger i 2015 og 45
flyktninger i 2016

28.10.13
Arbeidet på disse vedtakene har
ikke vært startet opp i påvente av
avklaring av biblioteket.
Kommunestyret har vedtatt at ny
kommunal sentrumsbarnehage skal
bygges på fagskoletomta i
2016/2017
Storgata 46B er solgt.

28.10.13
Grimstad kommune tok i mot vedtatt antall flyktninger i 2014.

2) Enslig mindreårige flyktninger (EM) er inkludert i kvoten. Antallet EM vurderes i.h.t statens behov og i.h.t kommunens kapasitet på eksisterende bofellesskap for EM.

Felles bolig for EM er etablert i november 2014 i henhold til framdriftsplan.

3) Kommunestyret ber rådmannen lyse ut en konkurranse med sikte på å inngå langsiktig
leieavtale med privat(e) utbyggere for tre familieleiligheter og 10 leiligheter for enslige.
Kommunestyret vedtok i budsjett
2014 å bygge flyktningboliger i Myrsvingen 11 (to leiligheter og to hybler). Byggesaken behandles i TU i
oktober. Byggeprosjektet blir lyst ut
på anbud høsten 2015.

4) Kommunestyret ber rådmannen vurdere utbygging av kommunale utleieboliger i
forbindelse med budsjettet for 2014.
5) For å ivareta økt bosetting fra 2014 godkjenner kommunestyret opprettelse av to årsverk.
I tillegg utvides samarbeidet med jobbsentralen til 0,5 årsverk.

145/13

148/13

154/13

Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2014 - 2017 2010/1413-84
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar ny Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2014 – 2017, med følgende endringer:
Nytt pkt. 6.12: G/S-vei / fortau langs Fjæreveien over E-18 (Spedalen bru) fra avslutning
av gangvei v/rundkjøring til avkjøring der veien møter gamle jernbanetrasèen.
Prioritert tiltak pkt. 6.4 endres til: G/S – Rv 420 – Enge Torv – Brattås Torv.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere et samarbeid med Trygg Trafikk om å utarbeide en
bredere strategi for økt trafikksikkerhet i Grimstad kommune, jfr. høringsuttalelsene fra
Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Barnas representant.
Innløsning av rettigheter til 2 tomter i Morholtskogen 2010/696-24
VEDTAK:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innfri kravet fra Gauslaa om 2 boligtomter.
Kvartalsrapport 2013 2013/1578-9
VEDTAK:
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ÅL

28.10.13

Planen er oppdatert ihht. politisk
vedtak.

Sak fremlagt i mai 2014.
ÅL

28.10.13

16.12.13
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Det er gitt melding til grunneier om
vedtaket og at kommunen er innstilt
på å innfri kravet.

Kvartalsrapporten tas til etterretning.
Budsjettendringer drift:
Inntekter:
Økt skatteinngang
Utgifter:
Renteutgifter på eksterne lån reduseres med
Avsatt til lønnsoppgjør
Sosial og barnevern økes med
Frivolltun økes med
Boveiledertjenesten økes med
Hjemmetjenesten økes med
Fellesområdet helse- og sosial økes med
Skoleskyss Langemyr skole økes med
Skoleskyss ordinær økes med
Kostnader til gjesteelever økes med
Tilskudd til private barnehager
Sum økte kostnader

+ 4,0 mill. kroner

- 6,5 mill. kroner
- 1,0 mill. kroner
+ 1,0 mill. kroner
+ 2,3 mill. kroner
+ 2,4 mill. kroner
+ 2,0 mill. kroner
+ 0,5 mill. kroner
+ 0,7 mill. kroner
+ 0,5 mill. kroner
+ 1,2 mill. kroner
+ 0,9 mill. kroner
+ 4,0 mill. kroner

Budsjettendringer investering:
Investeringsbudsjettet nedjusteres med totalt 51,7 mill. kroner med tilhørende investering;
Reduserte lånemidler
VARF
- 3,6 mill. kroner
Reduserte lånemidler øvrige prosjekt
- 48,2 mill. kroner
Økning bruk av investeringsfond
+ 0,1 mill. kroner

158/13

Enhetene innenfor helse og sosial bes gi en oversikt over bruken av dobbeltrom på sykehjemmene.

IL

IKT-strategi for Grimstad kommune 2013/2703-4
VEDTAK
Kommunestyret vedtar forslag til IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-17 med følgende
endringer:

HM

16.12.13

Innført i årsrapport for 2013

 Måloppnåelser rapporteres i årsmeldinger.

172/13

Oversikten ble gitt i 2. tertialrapport
2014. Gis fortløpende i hver tertialrapport i 2015.

BUDSJETT 2014 – HANDLINGSPLAN 2014-2017 (Protokoll godkjent mai 2014)
1. SKATTØRE 2014
Kommunestyre vedtar maksimalt skattøre.
2. EIENDOMSSKATT 2014
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014:
Eiendomsskattesatsen er 2,6 promille.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (Jfr.: liste.). Denne kommer som egen sak i januarmøtet.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunene tidligere vedtatte skattevedtekter.

Revidert mars 2017

80

3. KOMMUNALE TILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGER FOR 2014
I henhold til forskrift om likeverdig behandling § 5, 4. ledd vedtas følgende årlige kommunale tilskuddsatser til private barnehager for 2014 (hele barnehageplasser):
a) små barn (0-3 år)
kr 168.283
b) store barn (4-6 år)
kr 80.461
Øvrige pliktige tilskudd følger nasjonale satser.
4. BETALING FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 01.01.2014
Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2014 øker med 3% dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisvedlegget, med følgende presisering vedtatt av
kommunestyret 18.12.2013:
a) Årsgebyr vann settes til 2561 kr
b) Årsgebyr avløp settes til 4329 kr
c) Årsgebyr renovasjon settes til 3800 kr
5. BEVILGNINGER TIL IGANGSATTE INVESTERINGER I 2014:
a)
Det bevilges 2,5 mill kroner til egenkapitalinnskudd KLP.
b)
Det bevilges 0,65 mill kroner til IKT, nye skole-PC’er.
c)
Det bevilges 2,0 mill kroner til nye Fevik skole.
d)
Det bevilges 3,4 mill kroner til Langemyr skole, rehabilitering.
e)
Det bevilges 5,5 mill kroner til Langemyr skole, basseng.
f)
Det bevilges 1,6 mill kroner til Storgaten barnehage, offentlige pålegg.
g)
Det bevilges 3,0 mill kroner til Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off. pålegg.
h)
Det bevilges 1,1 mill kroner til Fjære barneskole, ombygging.
i)
Det bevilges 4,3 mill kroner til Enøk-investeringer.
j)
Det bevilges 2,0 mill kroner til Grømheia, vei.
k)
Det bevilges 6,85 mill kroner til Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter.
l)
Det bevilges 0,2 mill kroner til oppretting/offentlige pålegg Ibsenhuset.
m)
Det bevilges 0,2 mill kroner til bygningsmessige tilpasninger for brukere.
n)
Det bevilges 0,5 mill kroner til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
o)
Det bevilges 77,0 mill kroner til parkering i fjell.
p)
Det bevilges 4,0 mill kroner til Fevikhallen
6. BEVILGNINGER TIL NYE INVESTERINGER I 2014:
a)
Det bevilges 1,0 mill kroner til reanskaffelse biler.
b)
Det bevilges 2,5 mill kroner til boliger til psykiatri.
c)
Det bevilges 0,45 mill kroner til tilbygg, Markveien 5B.
d)
Det bevilges 0,35 mill kroner til hjelpemiddellager på Berge Gård.
e)
Det bevilges 1,9 mill kroner til nødaggregat på Feviktun.
f)
Det bevilges 0,5 mill kroner til velferdsteknologi, nattilsy.
g)
Det bevilges 3,4 mill kroner til Boliger for bostedsløse, Mybox-løsning.
h)
Det bevilges 1,0 mill kroner til Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar.
i)
Det bevilges 2,7 mill kroner til Ibsenhuset, antikvarisk rehabilitering.
j)
Det bevilges 2,7 mill kroner til Grimstad kulturhus, stoler og lydanlegg.
k)
Det bevilges 0,4 mill kroner til automatisert utlånssystem biblioteket.
l)
Det bevilges 5,0 mill kroner til Myrsvingen, flyktningebolig.
m)
Det bevilges 0,55 mill kroner til Kvalifiseringstjenesten, innvending ombygging.
n)
Det bevilges 0,35 mill kroner til Kvalifiseringstjenesten, løfteplattform (off.pålegg).
o)
Det bevilges 0,3 mill kroner til Fjære skole, søppelbod/kjølelager.
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Det bevilges 0,7 mill kroner til Rådhuset, reparasjon heis.
Det bevilges 1,0 mill kroner til Rådhuset, brannpålegg.
Det bevilges 0,4 mill kroner til Dømmesmoen Seminaret, brannpålegg.
Det bevilges 8,0 mill kroner til alternativ energi, Levermyr kunstgress.
Det bevilges 7,0 mill kroner til grunnvarmeanlegg, Landvik.
Det bevilges 1,15 mill kroner til ny gravemaskin, kommunalteknikk.
Det bevilges 0,2 mill kroner til Grimstad kapell, nytt digitalt orgel.
Det bevilges 0,5 mill kroner til Grimstad kirke, orgel fra 1886, rehabilitering.
Det bevilges 0,6 mill kroner til nye gravplasser.

7. BEVILGNINGER TIL VAR-INVESTERINGER I 2014:
a)
Det bevilges 0,2 mill kroner til diverse mindre anlegg, vann.
b)
Det bevilges 2,0 mill kroner til Egra, ny hovedfordelingskum, vann.
c)
Det bevilges 2,0 mill kroner til Molland-Morholt-Gleden, vann og avløp.
d)
Det bevilges 0,5 mill kroner til diverse mindre anlegg, avløp.
e)
Det bevilges 0,1 mill kroner til ombygging diverse pumpestasjoner, avløp.
f)
Det bevilges 3,5 mill kroner til reservevann, Lillesand.
g)
Det bevilges 1,3 mill kroner til Osterkilen vannledning.
h)
Det bevilges 2,0 mill kroner til Landvikstrand – Bakken, vann og avløp.
i)
Det bevilges 0,3 mill kroner til utskiftning av vibrovals, vann.
j)
Det bevilges 2,0 mill kroner til Sømsveien sanering vannledning.
k)
Det bevilges 1,0 mill kroner til vannledning Støle.
l)
Det bevilges 1,75 mill kroner til Shellbrygga pumpestasjon, avløp.
m)
Det bevilges 0,11 mill kroner til maskintilhenger, avløp.
n)
Det bevilges 0,4 mill kroner til lager Gangdalen, avløp.
o)
Det bevilges 1,3 mill kroner til Prestegårdskogen pumpestasjon, avløp.
p)
Det bevilges 4,0 mill kroner til rehabilitering kloakkledning, Lillesandveien-Groos.
q)
Det bevilges 0,75 mill kroner til utskiftning liten lastebil, avløp.
r)
Det bevilges 1,0 mill kroner til kloakkledning Støle.
s)
Det bevilges 1,2 mill kroner til nedgravde beholdere, renovasjon.
8. STARTLÅN I HUSBANKEN 2014
Det tas opp inntil 30,0 mil. kroner i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.
9. FINANSIERING AV INVESTERINGER 2014
Investeringsprogram i henhold til pkt 5, 6, 7 og 8 finansieres med følgende midler:
a)
Låneopptak: 131,62 mill kroner
b)
Låneopptak VAR: 25,41 mill kroner
c)
Låneopptak startlån: 30,0 mill kroner
d)
Tilskudd: 3,9 mill kroner
e)
Salg av maskin: 0,1 mill kroner
f)
Ubundet investeringsfond: 9,5 mill kroner
g)
Momskompensasjon: 12,33 mill kroner
10. ÅRSBUDSJETT 2014
Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2014 for Grimstad kommune inklusive havn, som foreslått av rådmannen i revidert budsjettforslag av 14. november 2013.
11. HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
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Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2014-2017 som foreslått av rådmannen i revidert budsjettforslag av 14. november 2013. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende
for planlegging, oppgaver og tjenester i perioden.
12. ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET
Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag av 14.11.1013
OVERSIKT BRUK AV EIENDOMSSKATT (tall i mill kroner)
Rådmannens forslag/kommunestyrets vedtak 17.12.2012
Budsjettert eiendomsskatt i dette forslaget
OVERSIKT BRUK AV KOMMUNALE AVGIFTER (tall i mill kroner)
Fondsoppbygging gjennomføres ikke, investeringene tilpasses deretter. Mindre avgiftstrykk for innbyggerne (anslag 476 kroner i året)
OVERSIKT ENDRINGER (tall tusen kroner)
NETTO ENDRINGER INNTEKTSSIDEN
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg

BUDSJETTENDRINGER (tall i tusen kroner)
DRIFT
ENDRINGER PÅ INNTEKTSSIDEN
Ikke forverret ordning for ressurskrevende brukere (etter budsjettforliket Stortinget)
Redusert bruk av eiendomsskatt (iht rådmannens korrigerte budsjett/ks 2012)
Netto endring inntektssiden
Reduserte utgifter
Fellesområdet
Kostnad bemannet resepsjon torsdag 15-17 dekkes innen AKAs nåværende ramme
Lederkurs starter ikke før 1.1.2015 (spart kostnad i 2014
Redusert annonsering i papiraviser (fordeles evt på enhetene)
Prosjekt bedre mobildekning rådhuset aktivert mot balanse (vurderes
evt kuttet)
Nettbasert programvare (aktiveres istf belastes drift)
Ikke egen budsjettbevilgning til arkivleder
Besøksregistrering på rådhuset utgår
Resultatkrav IKT-Agder: Volum øker ikke utover situasjon pr. 1.9.2013
Skolepc: Kostnader til IKT-Agder øker ikke når pc-tettheten ikke øker
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2014

2015

2016

2017

69,6
64,6

73,6
70,5

73,6
70,5

73,6
70,5

-4,6

-5,0

-5,0

-5,0

2014

2015

2016

2017

-4067
6795
6441
-3713
3752
39

-2127
5035
11676
-8768
20735
11967

-2127
4978
13507
-10656
27785
17129

-2127
4966
13507
-10668
29985
19317

2014

2015

2016

2017

933

933

933

933

-5000

-3060

-3060

-3060

-4067

-2127

-2127

-2127

50

50

50

50

300
100
308

100
-77

100
-77

100
-77

165
130
65
800
150

-55
130
30
800
150

-55
130
30
800
150

-55
130
30
800
150
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OFG 2014: Budsjett på 1,35 reduseres til realistisk gjennomførbart
450
nivå
Overbudsjettert reanskaffelse Pcer administrasjon (skal være 2,5, ikke
1100
3,6 mill)
Redusert økning næringsrettet virksomhet (utover lønn til næringssjef i kommunen)
Redusert bruk av konsulenttjenester
500
Samfunn og miljø
BE: Redusert renhold rådhuset og andre kontorbygg
Effekt av miljøfyrtårnsertifisering (lavere energiforbruk, ressursinnsats
mv.)
Kultur og oppvekst
Del av Dikternes by-tildeling til museet på 500 omfordeles bibliotek og
festival e. søknad
Økt resultatkrav sektoren (særlig antas ytterligere innsparingspotensial
spesialundervisn.)

1100

1100

1100

200

200

200

1000

1000

1000

100
200

100
300

100
300

100
300

300

300

300

300

300

Helse og sosial
Ytterligere økt inntjeningskrav Brannstasjonen legesenter
Avsetning til AAP-overgang halveres fra 1 mill til 500.000
Redusert økning faglederressurs (halvert) helse og omsorg når pleiefaktoren ikke reduseres

100
500
650

100

100

100

650

650

650

Driftskonsekvenser av reduksjoner i investeringsbudsjettet
Utvidelse småbåtplasser Holvika, Torskeholmen og sentrum avventer
evt avtale om at foreninger overtar småbåthavnene

427

57

0

-12

Driftseffekt av mindre reduksjon av investeringsprogrammet

100

100

100

100

SUM REDUSERTE UTGIFTER

6795

5035

4978

4966

ØKTE UTGIFTER
Helse- og sosialområdet
Pleiefaktor reduseres ikke
Omsorgslønn og lønn støttekontakter økes med
Reservert bidrag evt. etablering av Kirkens Bymisjon

2600
200
300

5400

5400

5400

300

300

300

1000

1000

1000

1300

1300

1300

1000

1000

1000

400

400

400

125

125

125

Kultur- og oppvekstområdet
Ressursrammen for grunnskolen videreføres (korrigeres bare for elev1000
tall)
Opptrapping av lærerårsverk fortsettertil og med 2014 etter plan ved1300
tatt i 2013
og erstattes deretter av økt satsing på etter- og videreutdanning (kommunale andeler)
SFO-prisen stiger ikke mer enn alminnelig prisstigning - ny pris 2550,
400
ikke 2600
Levermyr svømmebasseng holdes åpent 10 måneder
125
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Støtten til Kortfilmfestivalen beholdes
Støtten til Kilden beholdes
Reservert kommunal gjenovertakelse av kulturhuset (kulturdelen) evt i samarb
med Kortfilmfestivalen
Del av Dikternes by-tildeling til GBM på 500 omfordeles bibliotek og lit300
teraturfestival etter søknad

250

798
1033
250

798
1033
250

300

300

300

135

270

270

270

81

1000
250
81

1000
250
81

1000
250
81

6360

11676

13507

13507

-4067
6795
6441
-3713
3752
39

-2127
5035
11676
-8768
20735
11967

-2127
4978
13507
-10656
27785
17129

-2127
4966
13507
-10668
29985
19317

Samfunn og miljø-området
Viktigste mangler utbedres Fevikhallen (driftskonsekvens av investering anslått ca 4 mill)
Flerbrukshall Landvik
Reservert tiltak økt aktivitet Dømmesmoen i samarbeid med andre
Driftskonsekvens av investering i flere gravplasser (600)
SUM ØKTE UTGIFTER
OVERSIKT
INNTEKTSENDRINGER (netto)
REDUSERTE UTGIFTER
ØKTE UTGIFTER
Endring driftsresultat
Netto resultat i rådmannens opplegg
Resultat med politisk opplegg

1)
Kommunestyret ber rådmannen spesielt kommentere oppfølging og gjennomføring av de politisk vedtatte endringene i budsjett og
handlingsplan i tertialrapportene.

HM

2)
Rehabiliteringsavdelingen ved Berge gård legges midlertidig
IL
ned. Antall kortidsplasser ved sykehjemmene økes til 29 innen 2014. Siden dette er midlertidig tiltak, skal dette evalueres og videre drift skal
være avklart innen desember 2018.
Helse - og omsorgsutvalget skal ha statusrapport i sine utvalgsmøter og
kommunestyret får dette i tertialrapporter.
3)
Rådmannen bes foreta en driftsgjennomgang innen de selvfiÅL
nansierte områdene senest i forbindelse rapporten for 2. tertial. Det må
innenfor området legges opp til en effektiv drift og et moderat investeringsnivå.
ÅL
4)
Rådmannen bes legge fram en samlet oversikt over vedlikeholdsbehovet i kommunen i løpet av 1. halvår 2014. Det må legges vekt
på tiltak der behovet for vedlikehold og energisparende tiltak kan kombineres.
5)
ger.
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Rehabiliteringsavdelingen er lagt ned
15.02.14. Det jobbes med å etablere korttidsplasser ved sykehjemmene. Viser for
øvrig til 2. tertialrapport 2014 og til budsjett 2015 mht status. Helse- og omsorgsutvalget orienteres i hvert møte.
Driftsgjennomgang er gjennomført for enhetene i samfunns- og miljøsektoren. Renovasjon gjenstår.
Oversikt fremlagt i KS høst 2014.

Kommunestyret ønsker å synliggjøre kvaliteten i alle barneha-
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a.

Det skal i 2014 gjennomføres en brukerundersøkelse for barnehagene.
b. Det skal gjennomføres en temakveld for kommunestyret og barnehageeiere i løpet av høringsperioden for kommunedelplan barnehager.
c. Kommunen skal jobbe for å sikre alle barnehager
god tilgang på hjelp fra ppt og logoped. Kommunen
skal jobbe for å redusere bruken av dispensasjoner
fra pedagogkravet i barnehagene.
d. Oppvekst og utdanningsutvalget skal utarbeide
kvalitative mål for grimstadbarnehagene.
e. Eiere av ikke-kommunale barnehager skal varsles
så tidlig som mulig hvis det settes i verk tiltak eller
oppstår andre forhold som er kjent å påvirke de endelige driftstilskuddsatsene.
6)
Rådmannen bes avklare med IMÅS IL om det er grunnlag for
forhandlinger om at Imås bygger flerbrukshall som leies ut til skoleformål. En eventuell avtale må være langsiktig og garantere at skolens behov for lokaler alltid ivaretas og være en mer økonomisk gunstig løsning
for kommunen enn om kommunen bygger og eier hallen selv.
7)
Kommunestyret ber rådmannen utrede i hvilken grad ytterligere
jordmor-/og/eller helsesøsterstilling vil være hensiktsmessig, med tanke
på kommunens fokusering på tidlig innsats. Rådmannen bes legge
dette fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2014.
8)
Kommunestyret ønsker en rapportering både på kort- og langtidsfraværet, der det også rapporteres på sannsynlighetsårsaker for
midlertidige økninger i kortidsfravær og hvilke tiltak som settes inn for å
redusere det.
9)
Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret i februar
2014 der det legges fram et opplegg for å øke etter- og videreutdanningen i kommunen, ved hjelp av egne midler og bedre statlige ordninger. Eventuelt kan økningen på 1,3 millioner til nye lærerårsverk ses
i sammenheng med dette.
10)
Søknad fra Sørild m.fl om investeringstilskudd til flerbrukshall
"Campus Grimstad Arena" behandles som egen sak i kommunestyret i
februar. Det vurderes spesielt om en del av evt. bidrag fra Grimstad
kommune kan være kjøp av tomt og tilhørende infrastrukturbidrag."

BKP

Brukerundersøkelsen ble gjennomføret i
mars 2014 og legges fram for kommunestyret i møte 19. juli 2014.

BKP
BKP

Logoped (1/2 årsverk) er tilsatt og starter
opp i Veilednings- og utviklingstjenesten i
august 2014.

BKP

Inkludert i kommunedelplan for barnehagene der OOU er politisk styringsgruppe.

BKP

ÅL

Avtale mellom kommunen og Imås om
bygging og leie av flerbrukhall ved Landvik skole inngått i mars 2016.

Vedtaket er effektuert.
IL

Er kommentert lengre opp i samme sak.
AS

AS

Søknad ble behandlet i egen sak til kommunestyret i møte 24. februar 2014.

BKP

11)
Kommunestyret viser til vedtak i sak PS 87/13 og ber RådAS
mannen ved fremleggelse av 1. Tertialrapport redegjøre for antall årsverk som 2014 budsjettet bygger på - vist på enhetsnivå. Hensikten er å
kunne avstemme utviklingen i virkelig antall årsverk med budsjett.

Revidert mars 2017
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Dersom Rådmannen gjennom året ser det som nødvendig å øke antall
faste stillinger utover det som ligger i budsjettet, så skal dette forelegges Formannskapet for godkjenning før antall faste stillinger økes.

Dette er håndtert gjennom kommunalsjefsforum i Østre Agder. Kun Froland har
respondert forpliktende. Et initiativ fra
Vegårshei kan tidligst realiseres i
2017/2018. Status pr. mai-16: Forprosjekt
legges frem for HLF 20/5-16.

IL

12)
Rådmannen bes utrede muligheten for interkommunalt samarbeid om felles løsning for ressurskrevende brukere innen psykiatri.
13)
Det tas sikte på å etablere et nytt interkommunalt museumsselskap fra juli 2014. Ved etableringen legger en til grunn videreføring av
dagens tilskuddsnivå. Det forutsettes økt statstilskudd.
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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2012
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret som ikke er gjennomført i sin helhet (d.v.s. fått grønn status).
For oversikt over oppfølgingssaker fra 2012 som er gjennomført og tatt ut av listen, se vedlegg til årsrapport 2013.
Sak nr

Sak

Ansvar

Vedtatt dato

124/12

TIDLIG INNSATS - INNFØRING AV KVELLOMETODEN 2012/1496-1
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at Kvellomodellen skal være en del av arbeidet med
tidlig innsats i barnehagene.
Det utarbeides en fremdriftsplan for innføring av Kvellomodellen i de barnehagene som ønsker å delta. Fremdriften må være i tråd med ressurssituasjonen i de enkelte tjenestene.
Kommunestyret ber rådmannen initiere en dialog med de barnehagene
som ikke er involvert i Kvellomodellen om å få på plass systematisk arbeid
med kompetanseheving, samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak.

IL/BKP

29.10.12

140/12

FJÆRE BARNESKOLE OG FJÆRE UNGDOMSSKOLE - FLYTTING AV
ELEVER TIL NYE FEVIK SKOLE Vedtak:
1) Nye Fevik skole 1-10 har første opptak av elever på ungdomstrinnet høsten 2014.
2) Alle ungdomsskoleelever i Fevik skolekrets begynner på den nye 1-10 skolen ved skolestart høsten 2014.
3) Frigjorte lokaler ved Fjære ungdomsskole skal kunne benyttes av Fjære
barneskole.
ETABLERING AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP
DØGNTILBUD 2010/1243-11
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune skal delta i et prosjekt som
inneholder kartlegging, kompetanseutvikling og et avgrenset forsøk med pasientbehandling i 2013. Pasientbehandlingen starter i inntil tre av kommunene i

BKP

13.12.12

IL

13.12.12

142/12
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Tidsfrist

Status

Merknad
Kvellomodellen er i 2013 innført i fire
barnehager i Grimstad. Det er etablert
tverrfaglige observasjonsteam som reiser ut og observerer barna i barnehagene.
Enhetene klarer ikke å opprettholde
satsingen på Kvellomodellen som planlagt p.g.a ressurssituasjonen, kfr. budsjettdokumentet for 2015 (side 45 i rådmannens forslag). Status pr. mai-16:
Metodikken er tatt inn så langt som mulig, man jobber ut i fra prinsipper om tidlig innsats.
Ungdomsskoleelever hjemmehørende
på Fevik begynte på den nye Fevik
skole som forutsatt ved skolestart høsten 2014.
Elever på Fjære barneskole bruker ledige lokaler ved Fjære ungdomsskole
fra samme tidspunkt.
Prosjektet følges opp etter vedtatt framdriftsplan. Pilot startet ved Myratunet i
Arendal. Egen utredning for full utbygging av KØH ble lagt fram av Agenda i
juni 2014. Mandat for videre arbeid er
under behandling i Østre Agder, og vil

Østre Agder og Grimstad kommune. Prosjektet er en del av det interkommunale samarbeidet med kommunene i
Østre Agder og Grimstad kommune.
2. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 om å legge fram
forslag til plan og modell for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Grimstad kommune, basert på en evaluering av prosjektet.
Tekstforslag 4
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak der den framtidige bruk av
kommunale boliger med stort oppgraderingsbehov vurderes (hvilke brukere
boligene bør innrettes mot, finansiering av eventuell oppussing, konsekvenser
av eventuelt salg). Dette skal omfatte både Holvika-boligen og Myrsvingen 11.
Tekstforslag 7
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om økt sambruk av lokalene på Fjære barneskole og Fjære ungdomsskole fra det tidspunkt en del av
elevene ved ungdomsskolen flytter over til nye Fevik skole.
Tekstforslag 11
Kommunestyret viser til budsjettkommentarer fra “Brukerstyret ved Holvika
kommunale småbåthavn” Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en
sak tidlig våren 2013, der de avtalemessige forhold hensyntas sammen med
framtidige leiesatser, drift og vedlikehold. Det fremmes også en framdriftsplan
for en kapasitetsutvidelse av småbåthavna.
Tekstforslag 15
Kommunestyret ønsker mer nøktern anleggsdrift og en klimavennlig løsning
for kunstgressbanen på Levermyr.
Følgende tiltak iverksettes:

bli lagt fram for politisk behandling tidlig
i 2015. Etablert nov. 2016.

ÅL

Saken legges fram til politisk behandling i sept/okt. 2014.

BKP

10.2013

ÅL

Avtalen har vært politisk behandlet og
er oversendt Holvika småbåtforeningen
til behandling. Signaler fra Småbåtforeningen tyder på at de ønsker forskjøvet
overtakelse fram til nyttår 2015/2016.

ÅL

a) Det settes ned en gruppe med representanter fra kommunen og berørte idrettslag som utreder og kommer med
forslag til en mer miljøvennlig og billigere løsning for oppvarmingen av kunstgressbanen. Det tas sikte på å få på
plass en løsning fra vinteren 2013/14. Bruk av ENØK-midler i investeringsbudsjettet vurderes.
c) Grimstad kommunes kostnader til oppvarming og drift av banen dekkes inn
ved økte leiesatser for vinterbruk fra 1.1.2013. Kostnad for C02-utslippene
skal tas med i beregningen.
Tekstforslag 18
Planendringer: Kommunestyret viser til rådmannens omtale av manglende
ressurser til oppfølging av
planstrategien når det gjelder arealplanlegging og bestemmer følgende:
a) Det utarbeides ikke kommunedelplan for Lauvstø. I stedet legges det fram
en sak for kommunestyret med overordnede føringer for en helhetlig bevaring
og utvikling av Lauvstø, slik rådmannen opprinnelig foreslo for KS.
b) Kommunedelplan for Fevik og Homborsund/Eide kan vente. I stedet tar
Grimstad kommune i første halvår 2013initiativ til at det startes regulering av
ny gang- og sykkelevei og utbedring av eksisterende vei på strekningen
Homborsund – Omre. Det søkes samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune,
Statens vegvesen og evt. utbyggere

Revidert mars 2017

Fjære barneskole bruker lokaler i Fjære
ungdomsskole fra skolestart høsten
2014.

Investeringsforslag til alternativ energi
på Levermyr ble vedtatt i budsjett 2014.

Gjennomført

ÅL

Saken har vært på høring, og kommer
til endelig behandling juni 2014.

Behovet for oppgradering av veien ut til
Homborsund har gjentatte ganger blir
tatt opp i møte med Statens Vegvesen
og Fylkeskommunen. Deres vurdering

89

av boligfelt om dette.
c) Reguleringsplan for tomtene ved Kiwi i Storgata utgår, ettersom området
allerede er regulert til bl.a. handelsformål og bolig i sentrumsplanen for 1991.
Om nødvendig legges det fram en sak om revisjon av planprogrammet for å
innarbeide disse tiltakene.
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er at de ikke kan prioritere vegstrekningen nå.
Rådmannen legger opp til at oppgradering av veien vurderes i sammenheng
med evt. utbygging av boligfelt i området.
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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2011
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret som ikke er gjennomført i sin helhet (d.v.s. fått grønn status).
For oversikt over oppfølgingssaker for 2011 som er gjennomført og tatt ut av listen, se vedlegg til årsrapport 2013.
Sak nr

Sak

Ansvar

Vedtatt dato

13/11

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Tiltaksplanens pkt. 4.1: Det etableres kontakt med boligbyggelag eller ideelle
organisasjoner med sikte på at det årlig etableres nye rimelige boliger tiltenkt
økonomisk/sosialt vanskeligstilte. Grimstad kommune sikrer seg arealer til
nye boligområder som kan brukes til sosial boligbygging.

IL/ÅL

21.02.11

Tidsfrist

Status

Merknad

Åpen

Vurdert for budsjett 2013. Må ivaretas
innenfor rammen av et nytt tomte- og
boligselskap.

Tiltaksplanens pkt. 4.2: Grimstad kommune må bygge/kjøpe småhus/akuttboliger for å avhjelpe situasjonen for bostedsløse. Boligene må plasseres spredt
og areal må fremskaffes. Dette legges fram som egen sak for kommunestyret
innen utgangen av 2011.

12/2011

3. Midlertidig strakstiltak til bostedsløse så som nødboliger, natthjem evt.
andre løsninger legges fram for kommunestyret innen juni.

06/2011

Modulbasert løsning er lagt inn i budsjettet for 2014. Forslag til lokalisering
ble lagt fram som politisk sak i mai og
juni 2014. Boligene er vedtatt plassert
ved rådhuset. Forslag til småhus er
også politisk behandlet og er vedtatt
plassert ved Langemyr og på Solvang
(Landvik).

4. Ber om at Landvik Aldershjem, for en begrenset periode, vurderes som
natthjem/nødbolig.

06/2011

78/11

BRUKERUNDERSØKELSE I GRIMSTADSKOLEN
1)Kommunestyret tar sak 78/11 til orientering. Kommunestyret ber enhetslederne ved skolene
i Grimstad om å sette i gang tiltak for å få opp deltakelsen betraktelig ved
neste brukerundersøkelse.

114/11

BUDSJETT 2012 – HANDLINGSPROGRAM
Kommunestyret ber rådmannen legge fram tiltak for en offensiv bolig- og tom- ÅL/HM
tepolitikk der kommunen også bidrar med et større antall tomter for salg, enkeltvis eller i mindre grupper, og til en gunstig pris. Flere forhold kan tale for at
denne virksomheten kan organiseres i eget foretak og rådmannen bes utrede
organisering av tomtevirksomheten nærmere.
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Sak behandlet i KS i juni 2012.
Eiendommen er solgt.
Tiltak for å få opp deltakelsen vil bli
gjennomført ved neste brukerundersøkelse i skolen.

19.12.11
Saken videreføres i PS 138/12

-

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om hvordan botilbudet ved Ekelunden kan bli bedre og en forsvarlig tjeneste sikres.

-

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om styrking av
skolehelsetjenesten innenfor vedtatte budsjettrammer.

-

Rådmannen bes utrede om dagens støtteordninger til alternativ
energi kan gjøre det lønnsomt å få på plass alternative energikilder
til oppvarming av kommunale eiendommer.

IL

KS ba i budsjett 2015 rådmannen legge
fram forslag til en plan for å styrke rusomsorgen i kommunen som inkluderer
en avvikling av Ekelunden. Legges fram
i løpet av 1. kvartal 2015. Status mai16: Saken tatt opp i KS 25/3-15. Det
jobbes videre med dette.

IL

Ble lagt fram som sak i kommunestyret i
april

ÅL

Sak om grunnvarme på Landvik fremlagt for KM og TU i juni 2012.
Anbud for grunnundersøkelser ble foretatt høsten 2012. Grunnundersøkelsene
vil gjennomføres før
sommeren 2013. Sak om grunnvann på
Landvik legges fram oktober 2015.
Arbeid med å finne alternativ energiløsning for Levermyr er pågående.
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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2010
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret som ikke er gjennomført i sin helhet (d.v.s. fått grønn status).
For oversikt over oppfølgingssaker for 2010 som er gjennomført og tatt ut av listen, se vedlegg til årsrapport 2013.
Sak nr

Sak

136/10

BUDSJETT 2011 - HANDLINGSPROGRAM 2011-2014
1. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke leiekontrakter som gjelder for kommunens eiendommer der vi har eksterne leietakere. Kan gjerne
gjøres i forbindelse med saken om salg av kommunale eiendommer.
2. Dersom den økonomiske situasjonen utover i 2011 gir rom for det, skal økt
handlingsrom brukes til å styrke skolene gjennom økt lærertetthet og/eller
flere undervisningstimer, jmf. opptrappingsplan som er foreslått, men ikke funnet rom for i rådmannens budsjettforslag for 2011. Kommunestyret ber rådmannen vurdere dette i forbindelse med årsregnskapet for 2010 og kvartalsrapportene i 2011 og eventuelt fremme forslag til bevilgninger.

Ansvar

Vedtatt dato

Tidsfrist

Status

Merknad

16.12.10
ÅL
(HM)
HM
(BKP)

Alle leiekontrakter er gjennomgått.

Fulgt opp gjennom årsmelding 2010,
2,0 mill kr er foreslått brukt til skole

Kartlegging er gjennomført og utredet. I
KS-møte 20.06.11 vedtok kommunestyret at rådmannen skal legge fram en
skisse med ulike alternativer til finansiering av nytt bibliotek i Grimstad i forbindelse med HP 2012-2015

3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig kartlegge om det finnes BKP
samarbeidspartnere som kan bidra til at Grimstad kommune får løst sitt behov
for nytt bibliotek. Aktuelle samarbeidsløsninger kan være private aktører som
vil bidra til å realisere prosjektert bibliotek på rutebilstasjonen i nåværende eller endret form, eller bibliotekløsning som eies eller leies i området fra nåværende bibliotek til rutebilstasjonen. Kartleggingen bør ta utgangspunkt i funksjonsbeskrivelsen for nåværende bibliotekprosjekt og kommunestyrets vedtak
i 2009 om å utsette prosjektet til 2012. Resultatet av kartleggingen legges
fram for kommunestyret, som velger videre strategi.

06/11

4. Kommunestyret ber rådmannen i første halvår 2011 legge fram forslag til
omprioriteringer eller annen løsning som kan gi nødvendig finansiering av bibliotekbehovet i samsvar med resultatet av kartleggingen i punkt 2. Investeringsprosjekter som vedtas i budsjett for 2011 har likevel forrang foran bibliotekprosjektet.

HM
(BKP)

06/2011

Se pkt 3

ÅL

11/2011

Uaktuell, etter budsjettvedtak 2013.
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5. Kommunestyret ber rådmannen følge opp byplanen ved å igangsette reguleringsplanarbeid for Kiwi-området i øvre sentrum så snart som mulig, med
tanke på å legge til rette for et handelshus og eventuelt andre funksjoner som
kan øke aktiviteten i området.
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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2016
(formannskap og tjenesteutvalg)
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2016.

Sak nr
6/16

20/16

Sak

Ansvar

Formannskapet
PS 6/16 Etablering av samarbeidsforum Grimstad by 2014/1241-7
GUM
VEDTAK:
Formannskapet er positive til å etablere et samarbeidsforum med fokus på utvikling
av Grimstad by.
Forumets mandat: ”Samarbeide om utvikling av Grimstad sentrum.”
Forumets deltakere:
Ordfører (leder)
Leder av teknisk utvalg, én fra opposisjonen og én fra kultur- og miljøutvalget. Begge kjønn skal være representert.
3 representanter fra administrasjonen oppnevnt av rådmannen
Daglig leder Grimstad Min By
Leder av gårdeierforeningen
Styreleder Grimstad Eiendomsutviklingsselskap
Andre deltakere kan inviteres på møtene avhengig av dagsorden. Grimstad kommune er sekretariat. Saksliste offentliggjøres og protokoll fra møtene i samarbeidsforumet legges fram som referatsak for kommunestyret. Formannskapet ber rådmann ta initiativ til etableringen av forumet så fort som mulig.
Søknad om underskuddsgaranti "Badebåden" 2016 2014/926-11
BKP
Vedtak:
1) Formannskapet vedtar å stille underskuddsgaranti på inntil 40 000 kroner til Kystlaget Terje Vigen for å kjøre M/S Østerøy som badebåt i Grimstadskjærgården sommeren 2016.
2) Dersom underskuddsgarantien utløses, dekkes inntil 25 000 kroner av budsjettposten ’til formannskapets disposisjon’. Ved behov for ytterligere bruk av underskuddsgarantien, dekkes dette over kulturtjenestens budsjett.
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Vedtatt dato

Tidsfrist

Status

Merknad

21.01.16

Samarbeidsforumet er etablert og i
funksjon. Referater fra møtene legges
ut på kommunens hjemmesider.

17.03.16

Badebåten følges opp fortløpende.

21/16

71/16

3) Rådmannen får fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med Kystlaget
Terje Vigen basert på fjorårets avtale.
4) Formannskapet forutsetter at det arbeides aktivt både fra Kystlaget, Grimstad
min by og turistkontoret for å skaffe sponsormidler til badebåtprosjektet for å minimere bruken av underskuddsgarantien.
5) Formannskapet anbefaler at eventuelt overskudd av driften er med på å sikre
dekning for drift av badebåten også de påfølgende årene. Formannskapet overlater
til Kystlaget Terje Vigen å utarbeide forslag til retningslinjer for oppbygging av et
overskuddsfond, som legges fram for kultur- og miljøutvalget.
Utvikling av Torskeholmen. Mandat Grimstad Eiendomsutvikling.
GUM
2016/368-2
Vedtak:
1. Grimstad formannskap er positiv til utvikling av Torskeholmen og mener en urban
utvikling her er i tråd med kommunens mål og overordnede planer.
2. Utvikling av Torskeholmen skal være av urban karakter og tilføre området offentlige arealer av høy kvalitet. Utviklingen skal gjennom en helhetlig detaljreguleringsplan for utnyttelse av hele Torskeholmen.
3. Utviklingsarbeidet skal skje basert på en samarbeidsmodell med alle eierne i området.
4. Forut for detaljregulering skal eierne enes om verdivurdering av eiendommene og
fordelingsnøkkel for verdigevinst som følge av detaljregulering.
5. Grimstad Eiendomsutvikling AS gis i mandat å utrede en eventuell etablering av
et felles utviklingsselskap med berørte eiere. Utviklingsselskapet skal forestå detaljregulering av Torskeholmen. Utredningen og forslag til selskapsdannelse skal legges fram for formannskapet for godkjenning. Utredningen skal inneholde økonomiske og juridiske vurderinger av slik selskapsdannelse. Utviklingsselskapets eierandeler skal være tilsvarende verdiene fastsatt i henhold til dette vedtaks punkt 4.
6. Grimstad Eiendomsutvikling gis i mandat å forhandle fram avtale for frikjøp av
gnr/bnr 200/1273, 200/1269 og 200/1782. Framforhandlet avtale skal legges fram
for formannskapet for godkjenning.
7. GEU bes om å utrede økonomiske rammebetingelser for utvikling av Torskeholmen. Grimstad formannskap forutsetter at utvikling av Torskeholmen skal være
selvfinansierende. Utredning som belyser dette legges fram for formannskapet sammen med sak omtalt i pkt 5.
8. Detaljregulering av Torskeholden settes ikke i gang før pkt 5 og 6 er behandlet i
formannskapet.
Dømmesmoen innmark - fremtidig forvaltning til eget bruk/utleie.
GUM
2012/2443-61
Vedtak:
Dømmesmoen er et viktig område både som et rent rekreasjonsområde, men også
som et besøksområde i egenskap av en park/botanisk hage. Formannskapet mener
at når det nå gjøres en vurdering av hvordan innmark bør disponeres i de kommende 10 til 20 år, skal en kunne stille krav til hvordan innmarken driftes. Det er viktig at disse arealene styrker helhetsinntrykket av Dømmesmoen som en verdig representant for et kulturhistorisk anlegg, et verdig eksempel på en
gartnerskole. Samtidig er det viktig at kommunen sikrer seg muligheter til å kunne
nytte deler av innmarka til å dekke interne behov når disse dukker opp.
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17.03.16

25.08.16

Formannskapet slutter seg til de konkrete forslag som rådmannen har fremmet
gjennom pkt 7 i vedlegg nr. 1 og arealdisponeringen på vedlegg 2 i saksutredningen. Rådmannen kan inngå leieavtaler for de arealer som er tiltenkt slik bruk.
Formannskapet ber om at de tanker som er skissert for fremtidig bruk av dyrket
mark, implementeres i arbeidet med en forvaltningsplan for hele Dømmesmoens
uteområder.
Rådmannen bes vurdere om arealer til parselldyrking kan prises, og kunne leies ut
til hele befolkningen.
Rådmannen bes vurdere mulighet for å sette av et mindre område til hundepark /
agility, f.eks. i sørspissen av SV3.
84/16

Levermyr stadion -krav om utvidelse av tribunenalegget ved Jervs
opprykk til tippeligaen. 2015/3034-17
Vedtak:
1. Formannskapet ber rådmannen forberede en anskaffelsesprosess vedrørende
eventuell utbygging av J.J.Ugland stadion Levermyr.

GUM

22.09.16

2. Anskaffelsesprosessen skal basere seg på «Alternativ 2» (omtalt i saksutredningen). Anskaffelsen må gjennomføres iht lov- og forskrift om offentlige anskaffelser og iht kommunens innkjøpsreglement
3. Grimstad kommune dekker ikke alene alle kostnader som følge av krav fra Norges Fotballforbund hvis FK Jerv rykker opp i Tippeligaen. Formannskapet forutsetter at FK Jerv og/eller andre aktører deltar i medfinansiering.
4. Anskaffelsen skal ikke iverksettes før følgende er tilfellet:

FK Jerv rykker opp i Tippeligaen i 2017.

Utbyggingen er 100% finansiert, inklusive medfinansiering fra andre aktører.

1/16

Helse- og omsorgsutvalget
Handlingsplan 2015-2018 vold i nære relasjoner 2016/29-1
TMM
Vedtak:
Helse- og omsorgsutvalget tar den fremlagte handlingsplanen til orientering. Det forutsettes at alle kommunens tjenester gjør seg kjent med planen og følger anbefalingene.
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen innarbeide og tydeliggjøre følgende:
1. En større tydeliggjøring av enkeltpersoners plikt til å melde til barnevernet
2. At tema eldre blir fulgt opp videre i rapporten, står nå som emne pkt 2.2 Dette er
et tabubelagt tema i eldreomsorgen som trenger synliggjøres
3. Utvalget ønsker som forebyggende tiltak, pkt 3.3 undervisningsprogram om seksualitet og kropp, - styrke barnets egne grenser og kompetanse. Det finnes gode
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19.01.16

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
37/16

38/16

39/16

2/16

8/16

Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig
livssituasjon 2010/2024-135
Vedtak:
c) Helse og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon til følgende organisasjoner:
6. Grimstad Revmatikerforening; kr. 20.000,-.
7. Grimstad Helsesportslag; kr. 25.000,-.
8. Rasteplassen; kr. 10.000,-.
9. IOGT-SON senteret; kr. 21.400,-.
10. Fra hjerte til hjerte; kr. 10.000,-.
d) Helse og omsorgsutvalget ber rådmannen innen utgangen av 2016 legge fram
for kommunestyret revidert forslag til retningslinjer og standard søknadsskjema for
støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon
Barn i husholdninger med dårlig råd 2016/1951-1
Vedtak:
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen komme med forslag til reduksjon av barnefattigdom. Aktuelle tiltak kan bl.a. være behovsprøvd SFO-betaling og sommerjobb for ungdom bosatt i kommunen etc.
Videre funksjon som vertskommune for utviklingssenter for hjemmetjenester
og sykehjem 2010/861-20
Vedtak:
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å videreføre
oppgaven som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste
(USHT).
Oppvekst- og utdanningsutvalget
PS 2/16 Nasjonale prøver 2015 2013/36-7
VEDTAK:
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget tar orienteringen om de nasjonale prøvene til
etterretning og ber rådmannen de neste årene særlig vektlegge tiltak som øker
leseferdigheten på alle trinn i Grimstadskolen.
2) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen om å sende inn søknad til
Utdanningsdirektoratet om at kommunen kan bli ’språkkommune’.
PS 8/16 Telletidspunkter barnehage 2010/1755-41
VEDTAK:
Orienteringen om telletidspunkter tas til etterretning.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen legge frem egen sak for utvalget
der man vurderer hva som er den/de beste ordningene for brukere og enhetene/kommunen når det gjelder telletidspunkt.
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TMM
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TMM

20.09.16
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19.01.16
Søknad om å bli språkkommune ble utarbeidet og sendt Utdanningsdirektoratet, men søknaden ble ikke innfridd.
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15.03.16

Kommunestyret behandlet ny sak om
telletidspunkt i barnehagene i møte 5.
september 2016

14/16

25/16

Grimstadskolen kommunedelplanen om lekser 2014/146-10
Vedtak:
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen starte arbeidet med vurdering av
alternative løsninger til tradisjonell leksepraksis i Grimstadskolen i løpet av 2016.
De alternative løsningene skal ha et særlig fokus på å forsterke arbeidet med elevenes leseferdigheter. Skolene i Grimstad trekkes aktivt inn i prosessen.
PS 25/16 Saksmengden i Oppvekst- og utdanningsutvalget
Vedtak:
OU – utvalget ber om en sak knyttet til status for entreprenørskap i Grimstadskolen,
der man belyser hvordan skolene samarbeider og der man viser til og beskriver
konkrete prosjekter, inklusive budsjett og resultater av arbeidet.
Eventuelt
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en sak knyttet til språkopplæring for
barn med andre morsmål enn norsk der man belyser hvor mange barn som får tilbud om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring og
hvordan det organiseres på de forskjellige skolene.
2) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en sak knyttet til temaplan for digitale
verktøy i barnehage og skole der man belyser hvorvidt man har gjennomført
tiltakene beskrevet i Plan for digitale verktøy i barnehage og skole 2014-2017 og
vurderer hvorvidt planen skal revideres.

BKP

12.04.16

Søknad om forskningsmidler er sendt,
men ble avslått i første omgang. På
grunn av flere pågående utviklingsprosjekter i skoler er arbeidet med ny søknad foreløpig lagt på vent.

BKP

20.09.16

Oppvekst- og utdanningsutvalget behandlet sak om Ungt Entreprenørskap i
møte 14. mars 2017.

BKP

25.10.16

Oppvekst- og utdanningsutvalget får
sak om språkopplæring for barn med
annet morsmål enn norsk til behandling
i møte 19. april 2017.

Arbeid er igangsatt.

Bjørnar Birkedal (Ap) spurte om status m.h.t fremdrift og ansvar for byggingen av ny
sentrumsbarnehage på fagskoletomta. Bjørn Kr. Pedersen informerte. I følge
kommunedelplanen for barnehagene skal prognosene for barnehagebehov oppdateres høsten 2016. I den forbindelse bør det lages en sak til politisk behandling som
også tar for seg status og kapasitet i sentrumsbarnehagene.

14/16

Kultur- og miljøutvalget
Eventuelt:
Grimstad kommunes kunstsamlinger
Kultur- og miljøutvalget ber om å få en orienterting om kunstsamlingene og forslag/tanker om hvordan kommunen best kan forvalte disse for fremtiden.
PS 14/16 Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020
- oppstart 2016/413-1
VEDTAK:
1. Arbeidet med revidering av Plan for idrett og fysisk aktivitet startes opp.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to representanter oppnevnt av
Grimstad idrettsråd, to fra samfunns- og miljøsektoren og en fra kulturtjenesten
(oppnevnes av rådmannen).
3. Utvalget gir tilslutning til at planprogram lagt frem i møtet sendes ut på høring. Etter 6 uker legges forslag til planprogram frem til politisk behandling.
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16.03.16

Forslag til planprogram ble vedtatt av
kommunestyret i møte 20. juni etter forutgående høringsperiode.

GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2015
(formannskap og tjenesteutvalg)
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2015.

Sak nr
53/15

39/15

48/15

Sak
Formannskapet
PS 53/15 Erverv av areal for utvidelse av Fjære Kirkegård 2014/2709-3
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å erverve arealene merket C og D og arealene C og D
reguleres for utvidelse av Fjære gravlund.
Helse- og omsorgsutvalget
PS 39/15 Høringsuttalelse om endringer i alkoholloven - Endringer i
bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk 2010/461-28
VEDTAK:
Rådmannen bes gi en høringsuttalelse til forslag om endring av lov av 2. juni 1989
nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) i tråd med vedlagte
forslag.
PS 48/15 Rapport for bruk av midler – Kirkens bymisjon 2014 2010/2024-88
VEDTAK:
Helse- og omsorgsutvalget ber om at saken kommer opp på nytt i neste utvalgsmøte, og ber om ytterligere informasjon fra Kirkens Bymisjon om etablering av tiltak
i Grimstad og om bruk av midlene (kr 50 000 + 150 000).
Helse- og omsorgsutvalget ber om tilbakemelding fra administrasjonen på historikk i
saken.
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Ansvar

Vedtatt dato

GUM

10.06.15

RS

18.08.15

BGN

08.10.15

100

Tidsfrist

Status

Merknad

Høringsuttalelse er sendt i overensstemmelse med vedtak.

43/15

Kultur- og miljøutvalget
PS 43/15 Skilting og merking av snarveier i Grimstad sentrum - rapport
2010/1691-151
VEDTAK:
1. Snarveiene som følger en sammenhengende løype prioriteres (se kart). Dersom
dette ikke er mulig, tar en sikte på å merke der en får avtale med huseier.
2. Utforming av skilt koordineres med andre prosjekter i sentrum.
3. Det arbeides for å starte merkingen i 2015, og at det fullføres i forbindelse med
byens 200-årsjubileim i 2016.
4. Det arbeides for å finansiere og utarbeide en folder/kart der snarveiene er markert.
5. Kultur- og miljøutvalget ønsker en orientering med fremdriftsplan i neste møte.
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10.06.15
Rapport er utarbeidet. Skilting og merking av snarveier ble gjennomført våren
2016.
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GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2014
(formannskap og tjenesteutvalg)
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2014.

Sak nr

7/14

Sak
Formannskapet
KJØP AV STORGATEN 3 2013/2752-10
Vedtak:
1) Formannskapet anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremforhandlende
avtalen med Postgården Grimstad AS og kjøper eiendommen Storgaten 3.

Ansvar

Vedtatt dato

ÅL

12.02.14

Status

Merknad

Kjøpet er gjennomført ihht. de vedtak
som formannskapet fattet.

2) Formannskapet anbefaler at kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med
detaljplanog prosjektering av nytt bibliotek med sikte på at dette kan åpnes i forbindelse med Grimstads 200-års jubileum i 2016.
3) Formannskapet anbefaler at kommunestyret ber rådmannen innarbeide kjøp av
Storgaten 3 i investeringsbudsjettet for 2015.
4) Formannskapet ber rådmannen legger frem en tilstandsrapport over postgården
før kommunestyrets behandling.
5) Formannskapet ber rådmannen ut i fra tilstandsrapport estimere ombyggingskostnadene.
6) Formannskapet ber rådmannen sjekke om ombyggingen krever søknad og evt.
konsekvenser av dette.
7) Formannskapet ber rådmannen sjekke lovligheten av salg av Rosslandshus.
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15/14

IBSENHUSET - IVERKSETTING AV ANTIKVARISK
REHABILITERING 2010/3318-5
1) Formannskapet vedtar at arbeidene med antikvarisk rehabilitering av Ibsenhuset
starter opp snarest mulig i.h.t vedtatt budsjett 2014 og innenfor en kostnadsramme
på 1,2 mill kroner.

BKP

20.03.14
Arbeidet med rehabilitering av Ibsenhuset ble ferdigstilt høsten 2015.

Bygg- og eiendomstjenesten la frem
sak til formannskapets møte 28. august
2014.

2) Rådmannen vil i forslag til budsjett for 2015 legge fram revidert finansieringsplan
for resterende del av rehabiliteringsarbeidene.
3) Formannskapet ønsker en oversikt over tilstanden på Ibsenhuset med kostnader.
4) Formannskapet ønsker en oversikt over hva som er gjort de siste 10 år.

30/14

33/14

76/14

5) Formannskapet ønsker en gjennomgang av tilsyn av Ibsenhuset.
KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER - OVERDRAGELSE AV
EIERSKAP OG DRIFT 2010/1777-10
Vedtak:
A:Ved salg/leie av kommunal eiendom til bruk for båtforeninger eller lignende, skal
følgende prinsipper legges til grunn:
1 Kommunens økonomiske interesser skal ivaretas.
2 Leieavtaler for landareal utarbeides etter en standard leieavtale (mal) som
Rådmannen utarbeider for alle fremtidige tilsvarende leieforhold.
B:Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med båtforeningene om en eventuell
overtakelse av kommunalt eide småbåtanlegg etter ovenstående prinsipper.
Det er en forutsetning at enten overdras alle båthavnene til båtforeningene, eller
ingen.
BADEBÅT I GRIMSTADSKJÆRGÅRDEN SOMMEREN 2014
2014/926-1
Vedtak:
1) Formannskapet vedtar å stille underskuddsgaranti på inntil kr. 105 000,- til Kystlaget Terje Vigen for å kjøre med M/S Østerøy som badebåt i Grimstadskjærgården
sommeren 2014.
2) Dersom underskuddsgarantien utløses, dekkes inntil kr. 70 000,- av budsjettposten ’til formannskapets disposisjon’. Ved behov for ytterligere bruk av underskuddsgarantien, dekkes dette over kulturtjenestens budsjett.
3) Rådmannen får fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med Kystlaget
Terje Vigen basert på intensjonene i møtereferat av 25. april 2014.
4) Formannskapet forutsetter at det arbeides aktivt både fra Kystlaget, Grimstad
Min By og turistkontoret for å skaffe sponsormidler til badebåtprosjektet for å minimere bruken av underskuddsgarantien.
Erverv areal for utvidelse av Fjære kirkegård 2014/2709-1
Vedtak:
Det inngås forhandlinger om makeskifte med Torjus Fiære om tomt A og B mot område E.
Grimstad kommune går i kjøpsforhandlinger med Knut N.T. Ugland om område C.
Dersom dette ikke fører frem legger rådmannen frem et alternativ.
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08.05.14

Avtalen har vært politisk behandlet og
er oversendt Holvika småbåtforeningen
til behandling. Signaler fra Småbåtforeningen tyder på at de ønsker forskjøvet
overtakelse fram til nyttår 2015/2016.

Badebåtprosjektet ble gjennomført som
planlagt sommeren 2014. Samarbeidsavtale ble inngått, sponsormidler ble
skaffet, og underskuddsgarantien ble
betydelig mindre enn bevilget (endelig
sum ikke avklart p.t.)

ÅL
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30.09.14

Sak om grunnerverv legges fram for politisk behandling i juni 2015.

2/14

4/14

30/14

5/14

28/14

Helse- og omsorgsutvalget
NY FINANSIERING OG ORGANISERING AV BOSETTING ENSLIGE
MINDREÅRIGE 2012/356-4
Vedtak:
1. Helse- og omsorgsutvalget tar orienteringen om ny finansiering og organisering i
arbeidet med enslige mindreårige flyktninger til etterretning.
2. Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen om å fremlegge de økonomiske
konsekvensene av endret finansieringsordning og forslag til inndekning av kommunens merkostnader i forbindelse med 1. tertialrapport.
ORGANISERING AV HJEMMETJENESTEN 2011/3972-4
Vedtak:
Helse- og omsorgsutvalget godkjenner at det opprettes et nytt årsverk fagleder og
et nytt årsverk til merkantile oppgaver i hjemmetjenesten. Det legges til grunn at
kostnadene til disse to årsverkene dekkes innenfor enhetens budsjett.
Helse og omsorgsutvalget får en orientering 19.08.14 om foreløpig inndekning av
punkt 1 i vedtaket.
Plassering av nye boliger 2010/952-12
Vedtak:
Det plasseres fire nye boliger på kommunal grunn ved Rådhuset.
Oppvekst og utdanningsutvalget
NY FINANSIERING OG ORGANISERING AV BOSETTING ENSLIGE
MINDREÅRIGE 2012/356-4
Vedtak:
1. Oppvekst- og utdanningsutvalget tar orienteringen om ny finansiering og organisering i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger til etterretning.
2. Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen om å fremlegge de økonomiske
konsekvensene av endret finansieringsordning og forslag til inndekning av kommunens merkostnader i forbindelse med 1. tertialrapport.
Agderprosjektet - nytt forsknings- og utviklingsprosjekt i
barnehagene på Agder 2013/3337-2
Vedtak:
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken om Agderprosjektet til orientering.
2) Rådmannen legger fram ny sak for utvalget når det foreligger forespørsel om deltakelse i prosjektet.
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11.02.14

Dette er svart ut i KS-sak 19/14

IL

18.03.14

Dette er svart ut i KS-sak 18/14, og er
iverksatt.

ÅL

19.08.14

Saken er kommentert under KS-sak,
176/14

IL

11.02.14

BKP
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30.05.

Punkt 2 i vedtaket er håndtert i budsjettet for 2015.

23.09.

Ti barnehager i Grimstad deltar i Agderprosjektet ved oppstart høsten 2015, tre
kommunale og sju private.

K

Evt.

17/14

53/14

Kultur- og miljøutvalget
MERKING AV STIER OG TURVEIER I FRILUFTSOMRÅDER
Vedtak:
Kultur- og miljøutvalget ber rådmannen legge fram en egen sak med oversikt over
eksisterende,
merkede turstier og plan for vedlikehold av skilt og merking av turstier i friluftsområder i møte
11. juni 2014.
GRIMSTAD - DIKTERNES BY - OMFORDELING AV MIDLER
2014/450-3
Vedtak:
1) Kommunestyret vedtok i budsjett 2014 at kr. 300 000,- av budsjettmidlene til
dikterbysatsingen skulle fordeles mellom Ibsen- og Hamsundagene og Grimstad
bibliotek etter søknad. Kultur- og miljøutvalget vedtar å fordele midlene i 2014 med
kr.175 000,- til Ibsen- og Hamsundagene og kr. 125 000,- til Grimstad bibliotek.
2) Rådmannen utarbeider forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og de to
aktørene. Gjeldende samarbeidsavtale mellom Grimstad kommune og Grimstad
bys museer vil samtidig bli revidert i.h.t nye rammer.
3) Rådmannen tar initiativ til møte mellom kommunen, muséet, festivalen og biblioteket m.h.t samhandling og koordinering av dikterbysatsingen. Kultur- og miljøutvalget inviteres til møtet.
1. tertialrapport 2014 2014/1223-1
Vedtak:
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar tertialrapporten til etterretning for de deler av
virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde.
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det gis informasjon om kostnadene ved
sykefraværet i kommende regnskapsrapporter.
ADFERDSREGLER FOR LYSLØYPA PÅ DØMMESMOEN - ORIENTERING
2010/682-113
Vedtak:
1. Kultur og Miljøutvalget ber rådmannen arbeide videre med frivillige løsninger om
alternativ hestetrasé til deler av Rosholtveien.
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11.06.

Sak framlagt i juni 2014.

BKP

19.03.14

Søknader mottatt og midlene fordelt.

Samarbeidsavtaler er utarbeidet og signert

Møte avholdt.

HM/AS

10.06.14

ÅL

24.09.14
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Arbeidet med å finne en alternativ trase
for hesteløype er under avslutning.

GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2013
(formannskap og tjenesteutvalg)
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2013.

Sak nr Sak

Ansvar

Vedtatt
dato

Tidsfrist Status

Merknad

Formannskapet
40/13

Utvidelse av Grimstad gjestehavn 2010/1736-41
ÅL
Vedtak:
Formannskapet ber om at en kombinasjon av redusert utvidelse av gjestehavnen og
etablering av
nye småbåtplasser legges fram i augustmøtet.
Formannskapet vedtar en utvidelse av småbåthavnkapasiteten i Grimstad og ber
ÅL
rådmannen etablere nye småbåtplasser ut fra Torskeholmen som skissert i saksfremlegget.
2 Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med vurdering av og plan for utvidelse av gjestehavna i Grimstad når søknaden om fritak for havnekapital er behandlet av departementet.
3 Rådmannen bes i løpet av høsten legge fram en plan for bedre plassering av båtene, blant annet for å unngå at utsikten mot havnebassenget sperres. Prisingen av
tjenestene tas også opp til vurdering. Investering i utbedring av gjestehavn vurderes
i denne forbindelse.
4 Rådmannen bes utarbeide en plan med kostnadsoverslag for utbedring av dampskipsbrygga.

06.06.13

Sak lagt frem for formannskapet i møtet
i august

15.08.13

I forbindelse med budsjett 2014 gjorde
kommunestyret følgende vedtak: ”Utvidelse av småbåtplasser Holvika, Torskeholmen og sentrum avventer evt avtale om at foreninger overtar småbåthavnene”. Holvika småbåthavn er overtatt av privat bårforening 01.01.16.
Arbeid med planlegging av ny brygge
for småbåter ved Torskeholmen pågår.
Ny brygge sannsynligvis på plass i løpet av 2017.
Tilstandsrapport ble fremlagt våren
2015. Plan for framtidig gjestehavn og
evt. utbedring av dampskipsbrygge er
under arbeid i samarbeid mellom Kommunalteknikk og Grimstad Eiendomsutvikling AS (ihht. politisk vedtak).
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6/13

10/13

3/13

22/13

Helse- og sosialutvalget
SAK TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEDELPLAN HELSE
OG SOSIAL 2013/807-2
Vedtak:
Helse og sosialutvalget ber rådmannen utarbeide forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og sosial 2014-2026 innenfor de rammer som fremkommer i
vedlagte notat datert 22.02.13 og med forsterket fokus på følgende områder:
Barn og unge – forebygging.
Boligplanlegging.
Bo trygt hjemme.
Samarbeid med frivillige og private aktører.
Rus og psykisk helse.
LÆRLINGORDNINGEN I GRIMSTAD KOMMUNE 2010/813-26
Vedtak:
Helse og sosialutvalget ber om at modell 1, for finansiering av lærlingordningen innarbeides i
budsjett 2014.

IL

05.03.13

Er gjennomført og politisk behandlet

IL

16.04.13

Er innarbeidet i budsjett 2015.

Oppvekst- og utdanningsutvalget
BEREGNINGSGRUNNLAG FOR OFFENTLIG TILSKUDD TIL PRIVATE
BKP
BARNEHAGER - KOMMUNESTYRETS VEDTAK I MØTE 13. DESEMBER 2012
2012/3286-8
Vedtak:
1) Ved framlegging av forslag til årsbudsjett, skal rådmannen samtidig legge fram
forslag til hvordan et eventuelt samlet regnskapsmessig mindreforbruk for de kommunale barnehagene samme år, skal håndteres i forhold til de private barnehagene.
Dersom kommunale barnehager har et mindreforbruk, skal private barnehager maksimalt tilbakebetale 3% av
driftstilskudd.
2) Rådmannen bes om å belyse konsekvenser av ny tellemåte for 3-åringer for
kommunale og private barnehager ved fremlegging av 1. kvartalsrapport 2013.

Kultur- og miljøutvalget
OPPSTART AV PLANARBEID: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK
AKTIVITET 2014-2017 2012/2790-7
Vedtak:
Arbeid med plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 igangsettes.
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av enhetsleder kulturtjenesten (prosjektleder), to
representanter oppnevnt av Grimstad idrettsråd, en representant fra sektor for samfunn og miljø. Deres mandat er å utarbeide et forslag til plan i tråd med Kulturdepartementets veileder ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet”
Kultur- og miljøutvalget er politisk styringsgruppe.
Planen skal være ferdig behandlet i oktober 2013.
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BKP

17.04.13

Kfr. informasjon i årsmelding 2012 og
budsjett 2013 og gjeldende forskrift om
beregning og avregning av tilskudd til
private barnehager.
Konsekvensene av ny tellemåte ble belyst i regnskapsrapporten for 1. kvartal
2013, side 29

17.04.13

Plan for idrett og fysisk aktivitet 20142017 ble vedtatt av kommunestyret i
møte 16. desember 2013.
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33/13

Kirkeheia
ÅL
Vedtak:
Kultur- og miljøutvalget ber rådmannen til neste utvalgsmøte legge fram et forslag til
ny mur/beplantning ved Kirkeheia/Arendalsveien.

15.05.13

Sak presentert 05.06.

36/13

Vannregion agder - en orientering om arbeidet. 2010/1773-49
Vedtak:
Kultur- og miljøutvalget tar orienteringen til etterretning med følgende kommentarer:
Utvalget støtter rådmannen i at et overvåkningsprogram er et nødvendig tiltak for
å få dokumentert at de data som har satt en vannkilde i en gitt miljøtilstand, faktisk
er riktige.
Kultur- og miljøutvalget ønsker å bli fortløpende orientert om det videre arbeid
med å se på tiltak som kan forbedre miljøtilstand for den enkelte vassdrag.
Kirkeheia
Vedtak
Kultur- og miljøutvalget gir følgende signaler til administrasjonen i det videre arbeidet med opprusting av Kirkeheia:
- Muren langs Arendalsveien settes opp snarest mulig med kantstein i innerkant fortau.
Mellom muren og fjellet plantes stauder langs fjellfoten og klatreplanter som kan
dekke fjellveggen.

ÅL

05.06.13

Det ble senest lagt fram en orienteringssak vedr Vannregion Agder for
Kultur og Miljøutvalget og Stortinget i
mars 2014.

ÅL

05.06.13

37/13

Gjennomført.

Kirkeheias venner har engasjert seg for
å skaffe midler til utbedring på Kirkeheia. (Se kommentar til dette)
Belysning av kirken, Kirkeheia og Mor
Norge er gjennomført med midler innsamlet av Kirkeheias venner.

- Det bør brukes lyssetting for å belyse enkeltelementer på Kirkeheia. Kirken og
krigsminnesmerket ”Mor Norge” bør belyses slik at det er synlige fra sentrum og fra
havna.
- Trappeløpet fra Arendalsveien forbi Søllings minne bør utbedres snarest av sikkerhetsmessige grunner. Manglende og løse skiferplater i trappeløpet må erstattes og
festes.

Utbedring av trappeløpet er utført.

- Trappen øverst i Arendalsveien og opp til Kirkeheia må skiltes.

- Dammen bør settes i stand med vannspeil dersom dette er mulig.

Igangsetting av Dammen er et kostnadskrevende tiltak som vil kreve ekstra
midler å gjennomføre.
Det er nå vedtatt i Kultur og miljøutvalget at dammen nå ikke skal settes i
stand. Dammen blir tildekket med jord
og tilsådd med plen.

- Administrasjonen bes orientere om arbeidet på et av de første utvalgsmøtene til
høsten.
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49/13

SKULPTUREN " KNUT HAMSUN" - NY PLASSERING - SAK TIL
DRØFTELSE. 2013/2215-1
Vedtak:
Kultur- og miljøutvalget anbefaler at skulpturen ”Knut Hamsun” plasseres i forbindelse med Hamsuns ruslespor 1 (i starten ved gamle Grimstad sykehus, eller på
Møllerheia), alternativt i parken på Dømmesmoen.
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14.08.13

Etter vedtaket i KM-utvalget, har det
kommet innspill om at skulpturen fortsatt bør stå på Landvik (på eiendommen til tidligere Landvik aldershjem).
Kultur- og Miljøutvalget er orientert om
dette og har godkjent plasseringen.

GRIMSTAD KOMMUNE
Rådmannen

Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2011
(formannskap, teknisk utvalg og tjenesteutvalg)
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2011 som ikke er gjennomført i sin helhet (gitt grønn
status). For oversikt over oppfølgingssaker for 2011 som er gjennomført og tatt ut av listen, se vedlegg til årsrapport 2013.

Sak nr Sak
FORMANNSKAPET
38/11 KJØP AV PRIVATE OMSORGSPLASSER TIL RUSMISBRUKERE

Ansvar

Vedtatt dato

Tidsfrist

IL

14.04.11

11/2011

Saken returneres og det bes om å få saken tilbake med konkrete tiltak ved Ekelunden
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Status

Merknad
KS ba i budsjett 2015 rådmannen legge
fram forslag til en plan for å styrke rusomsorgen i kommunen som inkluderer
en avvikling av Ekelunden. Legges fram
i løpet av 1. kvartal 2015.
Status per mai 2016.: Det er laget et
forslag til avvikling av Ekelunden. Forutsetning er erstatning boliger.

