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KOMMUNESTYRETS MØTE 22.10.2007
080/07: KOMMUNESTYREVALG 2007
VEDTAK:
Kommunestyrevalget for 2007 godkjennes.
081/07: VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg.
VEDTAK:
Plan- og økonomiutvalget:
Faste:
Vara:
Felles for KRF/V/H/SP:
Hans Antonsen
Tor Eriksen
Per-Egil Mangor Pedersen Kjetil Glimsdal
Leif Atle Beisland
Anne Midtlien
Wenche Norgaard
Lars Magne Tønnesøl
Beate Skretting Kristiansen
Tove Nævisdal
FRP:
Terje Stalleland
Lars Erik Ødegården
Elisabeth Kjellevold Pfaff
Maria Andvik
AP:
Brit Eskedal
Andre Pedersen
Turid Wenche Thorsen Larsen
Viggo Sørensen
SV:
Inger Sofie Jahr
Anne Gurine Hegnar
Ordfører:
Øystein Haga (V) foreslo at:
Hans Antonsen (V) velges om ordfører i Grimstad.
Varaordfører:
Per-Egil Mangor Pedersen (KRF) velges som varaordfører i Grimstad.
Valgkomite:
Faste:
Hans Antonsen (V)
Per-Egil Mangor Pedersen (KRF)
Tor Eriksen (H)
Lars Magne Tønnesøl (SP)
Terje Stalleland (FRP)
Brit Eskedal (AP)
Inger Sofie Jahr (SV)
Kontrollutvalget:
Faste:
Rolf Christian Ørnholt (leder)
Tore Abrahamsen (nestleder)

Personlige vara:
Øystein Haga (V)
Teodor Teistedal (KRF)
Beate Skretting Kristiansen (H)
Wenche Norgaard (SP)
Lars Erik Ødegården (FRP)
Andre Pedersen (A)
Anne Gurine Hegnar (SV)

Vara:
Helen Bjellerås
Kjell Bjellerås Jørgensen
Mark Rahd
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Marit Wright
Anne Mo Grimdalen
Jofrid Helle Skåre

Oppvekst- og omsorgsutvalget:
Faste:
Kjetil Glimsdal
Anne Midtlien
Jonny Ervik
Janne Kristensen

Pål Bach (leder)
Turid Wenche Thorsen Larsen

Jørgen Dalaker (nestleder)

Siri Hoff
Inger Johanne Koppang
Odd Bjørn Ness
Egil Ostad
Wenche Nybro

Vara:
Felles for KRF/V/H/SP:
Lars Magne Tønnesøl
Synnøve Jomås
Kari Lilleaasen
Wayni Fotland
Trygve Helge Nilsen
AP:
Kjell Gunnar Eskilt
Trude Jacobsen
Tarjei Ravn
Kari Mjåland
FRP:
Torfinn Søgard
Maylin Nyberg
Elisabeth Kjellevold Pfaff

Teknisk Utvalg:
Faste:

Vara:
Felles for KRF/V/H/SP:
Tor Eriksen (leder)
Einar Sætra
Beate Skretting Kristiansen (nestleder) Ole Didrik Steensohn
Teodor Teistedal
Solveig Syvertsen Tønnesøl
Tove Nævisdal
Christian Danielsen
Synnøve Jomås
AP:
Anne Merete Holmberg
Knut Røed
Brit Eskedal
Frank Olsen
FRP:
Maria Andvik
Are Jonassen
Nils Erik Henriksen
Monica Abrahamsen
Jan Erik Buarøy
Øystein Møretrø
Landbruks- og naturforvaltningsnemnd:
Faste:
Vara:
Felles for KRF/V/H/SP:
Arnstein Øyslebø (leder)
Arne Kristian Ekra
Knut Eskedal (nestleder)
Katrine Hesnes Jarnes
Gurine Seland
Jon Helge Jåvold
Gudrun T. Gundersen
Felles for FRP/AP/SV:
Øystein Møretrø
Ingart Blikra
Anne Gurine Hegnar
Lars Erik Ødegården
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Brit Eskedal
Eiermøtet i Agder Energi:
Faste:
Ordfører
Tor Eriksen

Personlig vara:
Varaordfører
Terje Stalleland

Universitetsutvalget:
Studentrepresentasjonen i utvalget utvides fra en til tre representanter.
Politiske representanter:
Faste:
Personlig vara:
Ordfører
Varaordfører
Terje Stalleland
Inger Sofie Jahr
Brit Eskedal
Per Svenningsen
Kontrollnemnda for alkoholomsetning:
Faste:
Personlig vara:
Ørnulf Stensvand (leder)
Janne Kristensen
Rita Wold
Kjell Gunnar Eskilt
Kåre Drøsdal (nestleder)
Paul Govertsen
Utsendinger til fylkesmøtet i KS:
Faste:
Ordfører
Per-Egil Mangor Pedersen
Terje Stalleland

Personlig vara:
Beate Skretting Kristiansen
Lars Magne Tønnesøl
Brit Eskedal

Agderrådet:
Fast:
Ordfører

Vara:
Varaordfører

KOMMUNESTYRETS MØTE 19.11.2007
082/07: REFERATSAKER
VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
083/07: REGULERINGSPLAN FJÆRE KIRKE (ETAPPE 2)
VEDTAK:
Saken utsettes og sendes sammen med Pål Bachs forslag tilbake til teknisk utvalg.
084/07: FJERNVARMEANLEGG
VEDTAK:
1. Grimstad kommune er positiv til utbygging av fjernvarmeanlegg hvor biobrensel skal
være primærkilde. Grimstad kommune anbefaler konsesjon i henhold til energilovens §
5-1 til Agder Energi Varme AS i området som vist på kartvedlegg 3.1 av 28.08.07.
2. Grimstad kommune legger ikke opp til tilknytningsplikt i konsesjonsområdet.
3. Grimstad kommune ønsker ikke å gi selskapet en generell ekspropriasjonstillatelse etter
Oreigningsloven av 1959.
4. Ved å gi konsesjon gis søker monopol for levering innenfor konsesjonsområdet. Grimstad
kommune ønsker leveringskonkuranse på dette feltet og vil be NVE utarbeide
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retningslinjer slik at andre leverandører kan få tilgang på framføringsnett/rør på
kommersielle vilkår, tilsvarende ordninger som vi har på el- og telesektoren.
5. Rådmannen gis myndighet til å fremforhandle et avtaleutkast med Agder Energi Varme
AS når det gjelder rettigheter til å etablere fjernvarmeanlegg i kommunal eiendom.
Avtalene skal forelegges Teknisk utvalg for endelig behandling.
6. Dersom Agder Energi Varme AS oppnår konsesjon for fjernvarmeanlegg etter
Energilovens §5-1 forutsetter kommunestyret at Teknisk Utvalg oppretter en
arbeidsgruppe som får i oppdrag å følge etableringen av anlegget og det
fjernvarmeanlegget som skal bygges. Kommunestyret peker allerede nå på behovet for
denne type energi i området Levermyr, Rådhuset m.v. og ber om at dette klargjøres for
selskapet og konsesjonsmyndighetene.
085/07: BOSETTING AV FLYKTNINGER
VEDTAK:
Grimstad kommune tar i mot 20 nye flyktninger i 2008. Eventuelle familiegjenforeninger
kommer i tillegg til dette tallet.
Det forutsettes at mottaket finner sted i dialog mellom IMDI og kommunen, særlig med
hensyn til nasjonalitet og bosettingstidspunkt.
086/07: LEIEKONTRAKT FOR AREAL TIL KLATREHALL VED EDDIKEN
VEDTAK:
Rådmannen trakk saken fra sakskartet.
087/07: POLITISK STYRINGSSTRUKTUR - OPPRETTELSE AV KULTURUTVALG
VEDTAK:
1. Det opprettes et kulturutvalg med 7 medlemmer for valgperioden 2007-2011.
2. Utvalgets ansvarsområde godkjennes.
3. Rådmannen bes fremme forslag til endringer i Reglement for kommunestyret og øvrige
utvalg og i Delegasjonsreglementet.
088/07: VALG - DIVERSE NEMNDER / UTVALG
VEDTAK:
Valgene ble gjennomført som avtalevalg.
Kulturutvalg:
Faste:
Øystein Haga (V)
Kari Lilleaasen (KrF)
Gunnar Edv. Gundersen (H)
Astrid S. Sandkjær (Sp)
Torfinn Søgaard (FrP)
Monica Abrahamsen (FrP)

Andre Pedersen (A)

Vara:
Felles for Krf/V/H/Sp
Karoline Sævareid (KrF)
Ørnulf Stensvand (H)
Ole Martin Hodnebrog (Sp)
Inger Grethe Flatner Baehr (V)
Trine Selin (H)
Jan Erik Buarøy (Frp)
Elisabeth Kjellevold Pfaff
(Frp)
Jørgen Dalaker (Frp)
Maylin Nyberg (Frp)
Otoniel Herrera (A)
Siri Røed Sagen (A)
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Per Svenningsen (A)
Leder: Øystein Haga
Nestleder: Astrid S. Sandkjær
Kontrollutvalget:
Korrigering pr. 19.11.07;
Mark Rahd ble i kommunestyremøtet 22.10.07 valgt som varamedlem.
Etter møtet er det blitt kjent at Rahd
ikke er valgbar etter reglene for sammensetning av kontrollutvalg.
Som nytt varamedlem på samme plass velges: Tom Olaf Tellefsen (FrP)
Kontrollutvalgets sammensetning blir da slik:
Faste:
Personlige vara:
Rolf Kristian Ørnholt (A) (leder)
Helen Bjellerås (A)
Tore Abrahamsen (FrP) (nestleder) Kjell Bjellerås Jørgensen (FrP)
Tom Olaf Tellefsen (FrP)
Marit Wright (SV)
Siri Hoff (SV)
Inger Johanne Koppang (SV)
Anne Mo Grimdalen (V)
Odd Bjørn Ness (V)
Jofrid Helle Skåre (H)
Egil Ostad (H)
Wenche Nybro (H)
Skatteutvalget:
Faste:
Hans Sønderland (H) (leder)

Personlige vara:
Jonny Ervik (H)
Inger Margrethe Harberg (H)
Kari Mjåland (A) (nestleder)
Turid W. Thorsen Larsen (A)
Jan Ivar Strømsodd (FrP)
Eli Ellefsen (FrP)
Helge Nævisdal (FrP)
Øystein Kjær (KrF)
Eli Skaiaa (KrF)
Trine Syvertsen (KrF)
Inger Lise Tønnesøl Gundersen (Sp) Astrid Stuestøl Sandkjær (Sp)

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt:
Faste:
Nils Vidar Johanssen (FrP) (leder)
Trine Selin (H) (nestleder)
Kjell G. Eskilt (A)

Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt:
Faste:
Jan Ove Fedde (FrP)
Finn Ljøsne (V)
Eivind Halaas (H)
Anne Merete Holmberg (A)
Eli Skaiaa (KrF)

Felles varaliste:
Inger Sofie Jahr (SV)
Rune K. Taule (H)
Inger Grethe Flatner Baehr (V)
Svein Tore Larsen (FrP)
Trude Jacobsen (A)

Felles varaliste:
Nils M. Olsbu (Sp)
Siri Røed Sagen (A)
Wenche Nybro (H)
Hans Sønderland (H)
Audhild Vaaje (SV)
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Anne Gurine Hegnar (SV)

Per Vaaje (V)
Tore Fredvig Erichsen (FrP)
Margit Elise Karlsen Rinde (V)

Arbeidsmiljøutvalget:
(4 politikere – totalt 10 stk)
Faste:
Ordfører (V)
Tor Eriksen (H)

Personlige vara:
Varaordfører (KrF)
Beate Skretting Kristiansen
(H)
Jørgen Dalaker (Frp)
Elisabeth Kjellevold Pfaff
(FrP)
Trude Jacobsen (A)
Rita Storvik Wold (A)
Ellers deltar repr for NSF, KFO, FAGF, UDF, Rådmannen og Hovedverneombud
Heimevernsnemnd (for 2 år om gangen):
2 politikere + politiet
Faste:
Rita Lundemo Guttormsen (FrP)
Knut Røed (A)

Vara:
Arild Nyjordet (H)
Viggo Sørensen (A)

Barnas representant (1):
Fast:
Polly Elvin

Vara:
Bjørg Løhaugen

Forhandlingsutvalg (3):
Faste:
Ordfører
Terje Stalleland
Wenche Norgård

Vara:
Varaordfører
Elisabeth Kjellevold Pfaff
Leif Atle Beisland

4 personer til representantskapet i Agder Renovasjon:
Faste:
Personlige vara:
Øystein Haga
Ernst Endresen
Synnøve Jomås
Tor Eriksen
Per Svenningsen
Brit Eskedal
Maria Andvik
Are Jonassen
2 representanter til styret i Agder Renovasjon:
Faste:
Tove Nævisdal (V)
Tommy Hushovd (Frp)

Personlige vara:
Hans Sønderland (H)
Anne Merete Holmberg (A)

1 representant til Konsesjonskraftfondet:
Fast:
Varaordfører

Personlig vara:
Ordfører

1 representant til styret for Sameiet for Storgaten 33:
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Rådmannen eller den han utpeker.
1 medlem til representantskapet for Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS:
Fast:
Vara:
Varaordfører (KrF)
Inger Sofie Jahr (SV)
1 representant til styret for legevaktordningen for i Aust-Agder:
Fast:
Vara:
Jørgen Dalaker (FrP)
Pål Bach (A)

KOMMUNESTYRETS MØTE 10.12.2007
089/07: RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING I GRIMSTADSKOLEN - GOD
SKOLE FOR ALLE
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner rapporten God opplæring for alle, om spesialundervisning og
tilpasset opplæring i Grimstadskolen og tar anbefalingene i rapporten til etterretning.
Kommunestyret orienteres jevnlig om resultatene som oppnås og da første gang innen
utgangen av 2008.
Det satses på tidlig inngripen, allerede i barnehagen, for å avdekke særlige behov og
iverksette tiltak tidlig.
Administrasjonen oppfordres til å se nærmere på bedre organisering og utnyttelse av den
spesialpedagogiske kompetansen som finnes i kommunen.
090/07: ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENTET OG
UTVALGSREGLEMENTET
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar forslag til nytt Delegasjonsreglement for Grimstad kommune.
2) Kommunestyret vedtar forslag til nytt Reglement for Kommunestyret og andre råd og
utvalg, med følgende endringer:
Nytt pkt. 3.2.7: Grensejusteringer og salg av kommunal eiendom i 100 metersbeltet og
inntil LNF områder hvor allmennheten har interesse.
Tillegg til Oppvekst- og omsorgsutvalget.
6.2.5: Lokalisering av kommunens tjenesteenheter.
Nye strekpunkt under 6.2.2. Barnehageloven 17.06.2005:
Godkjenning av barnehager (§10 – 11)
Vurdering av virksomheten mot målene i gjeldende rammeplan (§7)
Nytt punkt 3:
I forbindelse med at Grimstad kommunes politiske og administrative struktur evalueres
høsten 2008, bes rådmannen utrede åremålsstillinger for rådmann og kommunalsjefer.
091/07: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING BIEHEIA 1-3 OMRÅDE A19 ARENDALSVEIEN 95. 2. GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:

Side 8

Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsendring med bestemmelser for området A19 i
regulering for Bieheia 1-3. Planforslaget og bestemmelser er datert 23.10.2007.
FL 2 er regulert til område for felles lekeplass for område B1. Lekeområde skal sikres
forsvarlig, om nødvendig gjerdes inn og være utstyrt med forskjellige lekeapparater i.h.h.t
kommuneplanens retningslinjer R2.2.2 og R2.2.7.
092/07: SKATTEPLIKT FOR TILLEGGSVEDERLAG VED SALG AV AKSER I
AGDER ENERGI AS. RETTSLIG OVERPRØVING AV LIGNINGSNEMDAS
AVGJØRELSE.
VEDTAK:
Med bakgrunn i Grimstad ligningsnemnds avgjørelse av 26. juni 2007, hvor Grimstad
kommunes klage på ligningskontorets vedtak om at kommunen er skattepliktig for
tilleggevederlag m/ renter ved salg av aksjer i Agder Energi AS ikke ble tatt til følge, vedtar
Grimstad kommunestyre å gå til sak mot staten for å få omgjort ligningsmyndighetens
avgjørelse.
Adv. firma Selmer DA engasjeres som kommunens prosessfullmektig.
093/07: ENDRING I SELSKAPSAVTALEN FOR KONSESJONSKRAFTFONDET
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner tillegg til selskapsavtalen for Konsesjonskraftfondet for AustAgder IKS:
Konsesjonskraftfondets kapital elles blir å plassere på renteberande konto i bank, i panteog/eller ihendehaverobligasjonar, i aksjer eller aksjefond, i fast eigendom eller på annan
måte mot tilfredsstillende tryggleik.
094/07: DIVERSE VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstilling fra valgkomiteen.
Militær skjønnsnemnd (3):
Faste:
Øyvind Gryting (leder)
Synnøve Jomås (nestleder)
Rita Lundemo Guttormsen

Personlige vara:
Nils Martin Olsbu
Anbjørn Viddal
Einar Gaard

Takstnemnd for eiendomserverv (3):
Faste:
Jan Gundersen (leder)
Knut Eskedal (nestleder)
Anne Gurine Hegnar

Personlige vara:
Øystein Møretrø
Trine Selin
Anne Merete Holmberg

Tilflytningsnemnd (3):
Faste:
Solveig Kleivene (leder)
Janne Zahl Kristensen (nestleder)
Helge Nævisdal

Personlige vara:
Øyvind Gryting
Rune K. Taule
Eli Ellefsen

Innkvarteringsnemnd (5):
Faste:
Egil Didriksen (nestleder)
Rune K. Taule
Solveig Kleivene

Personlige vara:
Marit Wright
Ingrid Klemetsen
Øyvind Gryting
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Mark Rahd (leder)
Marie Henriksson

Eli Ellefsen
Arne Kristian Ekra

Faste:
Per-Egil Mangor Pedersen (KRF)
Anne Midtlien (V)
Frank Westberg
Tormod Fossnes
Gunnar Edv. Gundersen
Ellen Olsen
Ragnhild Lunden

Personlige vara:
Brit Eskedal (AP)
Turid Wenche Thorsen Larsen (AP)
Per Tveit
Paul R. Govertsen
Synnøve Jomås
Helge Nævisdal
Berthe Alice Strædet

Eldreråd (7):
PØ-utv.
OO-utv.
Alderspensj.
Alderspensj.
Alderspensj.
Alderspensj.
Alderspensj.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (5):
Faste:
Personlige vara:
Politiker
Wayni Fotland (V)
Siri Røed Hagen
Politiker
Lars Erik Ødegården (FRP)
Inger Margrethe E. Harberg
Brukerrepr. Bitti Wickstrøm
Irene Girard
Brukerrepr. Irene M. Aashamar
Egil Ostad
Brukerrepr. John Olav Ramsland
Trygve Helge Nilsen
Representant i Kirkelig Fellesråd (1):
Fast:
Lars Magne Tønnesøl (SP)

Personlig vara:
Brit Eskedal (AP)

Legatstyret for Dahlske Skole (4):
Faste:
Tone Andersen
Jon Sørland
Trygve Haugland
Brit Eskedal

Personlige vara:
Inger Sofie Jahr
Anne Mo Grimdalen
Beate Skretting Kristiansen
Trude Jacobsen

KOMMUNESTYRETS MØTE 17.12.2007
095/07: REFERATSAKER
VEDTAK:
Referatsaken tatt til etterretning.
096/07: BUDSJETT 2008/HANDLINGSPROGRAM 2008 - 2011
VEDTAK:
1 – SKATTØRE 2008
Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2007).
2 – EIENDOMSSKATT 2008
a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til 4‰ av takstverdien i
2008.
b) Kommunestyret vedtar at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten settes til 60% av
takstverdien for den enkelte eiendom.
3 – BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER
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FRA 1. JANUAR 2008
a) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2008 øker med 2,0%, dersom annet
ikke framkommer av budsjettforslaget.
b) Gebyr for vann økes med 25 %.
c) Gebyr for avløp økes med 50 %.
d) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
e) Renovasjonsavgiften økes med 5 %.
f) Avgiften for slamrenovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam)
reduseres med 10 % .
g) Feieravgiften økes med 50 % .
h) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i
forhold til statens regelverk for maksimalpriser.
i) Brukerbetaling dagsenter boveiledertjenesten; Satsen økes fra 36 kr pr dag (skyss/mat) til
40 kr pr dag, samt i tillegg egenandel for skyss med 15 kr pr dag.
j) Husleie i kommunale boliger; Husleien økes i samsvar med konsumprisindeksen, jfr
husleieloven.
k) Hjemmetjeneste: Sats for hjemmehjelp økes fra kr 223,- til kr 250,- pr time
l) Hjemmetjenesten: Sats for trygghetsalarm økes fra kr 152,- til kr 240,- måned.
m) Hjemmetjenesten: Sats for oppholdsbetaling på rehabiliteringsavdelingen på Berge gård
økes fra kr 216,- til kr 275,- pr døgn.
4 – INVESTERINGER I 2008 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a) Det bevilges 0,3 mill til strømaggregat på rådhuset (beredskap).
b) Det bevilges 0,4 mill kr til Strandpromenade Fevik.
c) Det bevilges 3,56 mill kr til brannbil (mannskapsbil).
d) Det bevilges 2,25 mill kr til brannbil (tankvogn)
e) Det bevilges 1,5 mill kr til utbedring av bro over Hesneskanalen.
f) Det bevilges 4,3 mill kr til infrastruktur Universitetsbyen Grimstad.
g) Det bevilges 0,4 mill kr til sykkelby-prosjektet – gang/sykkelveger.
h) Det bevilges 3,0 mill kr til Gang- og sykkelveger – tilførselsveger til ny E-18.
i) Det bevilges 2,0 mill kr til oppfølging av sentrumsplanen – parkering i fjell og
rehabilitering gågate.
j) Det bevilges 40,0 mill kr til næringsområder – ny industripark Omre.
k) Det bevilges 10,0 mill kr til nye boligområder (dekkes av tomte- og boligfond).
l) Det bevilges 18,4 mill kr til handlingsprogram for vann.
m) Det bevilges 13,35 mill kr til handlingsprogram for avløp.
n) Det bevilges 13,61 mill kr til kjøp og rehabilitering av fagskolen.
o) Det bevilges 29,75 mill kr til Landviktun bo- og omsorgssenter.
p) Det bevilges 1,00 mill kr til Levermyr.
5 – INVESTERINGER I 2008 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a) Det bevilges 2,7 mill kr til IKT-investeringer – ikke i felles IKT-strategi.
b) Det bevilges 2,0 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP (ekskl.mva).
c) Det bevilges 7,0 mill kr til Berge Gård – arbeidsmiljøpålegg (tilbygg og ombygging).
d) Det bevilges 46,2 mill kr til Grimstad Ungdomsskole – alt C (KS-043/06).
e) Det bevilges 15,75 mill kr til økt skolekapasitet Landvik (skolepakke 2).
f) Det bevilges 4,00 mill kr til prosjektering av Fevik Skole (Skolepakke 2).
g) Det bevilges 2,5 mill kr til barnehager – nye plasser og rasjonell drift.
h) Det bevilges 1,0 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
i) Det bevilges 0,5 mill kr til havnevesen – fenderverk.
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j)
k)
l)
m)
n)

Det bevilges 3,1 mill kr til havnevesen – kaiutvidelse ved ”liggekaia”.
Det bevilges 4,0 mill kr til havnevesen – utvidelse småbåthavn.
Det bevilges 4,0 mill kr til havnevesen – sentrum småbåthavn, nye brygger.
Det bevilges 1,5 mill kr til havnevesen - Grimstad gjestehavn, utvidelse.
Det bevilges 5,0 mill kr til bibliotek m/ landsdelsfunksjon for litteraturformidling.

6 – FINANSIERING AV INVESTERINGER
Investeringsprogram i henhold til pkt 4 og 5 finansieres med lån, statstilskudd, bruk av fond,
salg av eiendom og overføring fra driftsbudsjettet i samsvar med budsjettforslaget og
kommunestyrets vedtak.
7 – STARTLÅN I HUSBANKEN
Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.
8 – ÅRSBUDSJETT 2008
Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2008 som foreslått av rådmannen i opprinnelig
budsjettforslag av 05.11.07 og budsjettnotat nr 1, 2, 3 og 4, med de endringer som framkom
under kommunestyrets behandling.
9 – HANDLINGSPROGRAM 2008 – 2011
Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2008-2011 som foreslått av rådmannen i
opprinnelig budsjettforslag av 05.11.07, med de endringer som framkom under
kommunestyrets behandling. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for
planlegging, oppgaver og tjenester i perioden.
10 – ENDRINGER I KOMMUNESTYRET
ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (1.000
kr)
Tekst
2008
2009
2010
2011
DRIFTSBUDSJETTET
Økte utgifter/reduserte inntekter:
Skattesats for eiendomsskatt blir stående på 4 promille

4.800

Investeringer med driftsmessige konsekvenser:
Bibliotek prosjekteres 2008, byggestart senest 2009
63
Landviktun bygges i 2008/09 med 22 omsorgsboliger
946
med fast personalbase, for en del spesielt tilpasset
demente.
Levermyr/Amazon (oppstart sent 2008, fullført til
33
seriestart 2010, bygg som innfrir NFF-krav )
Øvre sentrum-pakke: Fagskolen kjøpes, nåværende
648
kommunal virksomhet på gammel barneskole
(kvalifiseringstjenesten/del kulturskolen) flyttes til
Fagskolen, barneskoletomta selges for formål
boligbygging
Endring skolepakke 2 (prosjektering Fevik og justert
47
utbygging Landvik)
Parkering i fjell - reduserte renter og avdrag (posten reduseres
pga parkeringsbidrag fra bibliotek)

14.400

14.400

14.400

1.360
4.450

6.481
5.008

6.377
5.008

299

1.122

1.462

1.486

1.836

1.836

187

187

187

-104

-415

-415
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Sandum brygge overføres til havnevesenet, finansieres derfra og
gjennomføres i 2008 (evt. 09)
Siste del Omre flyttes til 2011
Endringer i drift:
Tiltak for bedre informasjonsvirksomhet i kommunen
Gjøre ferdig Fjære bygdebok (ferdig manus, ikke trykk)
Støtte Kirkens SOS
Ergoterapeut videreføres i hel stilling
Livsglede for eldre
Oppstart plankomite evt. ny Fevik kirke/kirkegård
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

200
70
20
215
50
50
7.141

Inndekning - økte inntekter
Inntekstanslag utover prognosemodell. For Grimstad er beregnet
brutto realvekst i 2009 på 1,25%, deretter mindre økning (lavere
enn tidligere versjon)
Økt utbytte Agder Energi
3.600
Konsesjonskraftfondet
1.000
Befolkningsvekst utover rådmannens anslag (årlig 300 i stedet
for 200)
Sparte leieutgifter/økte leieinntekter ved flytting til Fagskolen (fra
2009)
Økte parkeringsinntekter (utvidet avgiftstid til 17 (15)
100
og liten økning

-21

-104

-187

-2.905

-2.905

20
215
50

20
215
50

20
215
50

19.438

25.896

28.954

6.000

10.500

12.700

3.600
1.100
500

3.600
1.100
1.000

3.600
1.100
1.500

200

200

200

100

100

100

Inndekning - reduserte utgifter
Redusert økning kompetanseutvikling
500
400
400
400
Prosjektstilling skoleutvikling for skoleåret 07/08 gjøres
280
560
560
560
ikke om til fast stilling (evt nye stillinger skoleadm.
Avventer organisasjonevaluering høst 2008). Stillingen
kan videreføres ut 2008 ved omprioritering i sektoren
Prosjektlederstilling "Nærvær" gjøres ikke fast fra 09
200
500
500
(nærværsarbeid ivaretas i linjen og NAV)
Forventet innsparing renhold første år (1300 pr. år fra
400
2009 i rådmannens forslag)
Forventet innsparing eiendomsdrift
100
200
300
400
Redusert økning plan- og utviklingsavdelingen
200
200
200
200
Ansettelse erstatter innleid konsulent arealplansaker
250
250
250
Innføring av Agder-modellen IKT i skolen, men
200
350
350
350
utbyttingstakten reduseres noe
Forventet effektivisering fra og med 2009 - i overkant av 1% av
7.000
7.000
7.100
enhetenes netto rammer
Endret driftsresultat i perioden
761
-1.222
-164
-6
(underdekning/overskudd)
Sum inndekning
7.141
19.438
25.896
28.954
Underskudd i 08 er i forhold til rådmannens forslag (dvs mindre del av budsj. overskudd på 23
571 i 2008)
Mindreforbruk for hele HP 2008-11
-631

INVESTERINGSBUDSJETTET
Tekst

2008

2009

2010

2011
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Fagskolen + ombygging 7.890.000
13.610
Bibliotek m/landsdelsfunksjon litteraturformidling
5.000
Landviktun – standard omsorgsboliger 22 stk.
29.750
Levermyr – garderobe/tribuneanlegg m.m.
1.000
Økt skolekapasitet, prosjektering ny Fevik skole
4.000
(skolep2)
Justert utbygging Landvik (skolepakke 2)
-1.750
Omre
Sandum brygge flyttes over til havnevesenet
Parkering i fjell - posten får en reduksjon pga tilsvarende bidrag i
bibliotekprosjekt
Sum investeringer
51.610
Fagskolen
Salg av skoletomt - Storgata (område
m/bygningsmasse)
Lån Fagskolen
Delsum
Bibliotek m landsdelfunksjon litteraturformidling
Bruk av AE-midler (fond)
Forventet tilskudd 2x5 mill
Mva-refusjon
Lån bibliotek
Delsum
Landviktun
Tilskudd omsorgsboliger (22 stk. x kr 400.000,-)
Gave Sanitetsforeningen til Landviktun
Mva-refusjon
Lån Landviktun
Delsum
Levermyr
Tippemidler Levermyr
Mva-refusjon
Lån Levermyr
Delsum
Skolepakke 2
Redusert lånebehov pga Sandum brygge til
havnevesen
Netto økt lånebehov (red. Landvik, økning Fevik)
Delsum
Parkering i fjell
Redusert lånebehov parkering i fjell pga bidrag fra
bibliotek
Delsum
Endringer ved at siste del Omre flyttes til 2011
Disposisjonsfond Omre
Lån Omre
Delsum

5.630
103.000
29.750
7.000

12.000

-35.000
-250
-5.000

35.000
-2.000

105.130

10.000

35.000

6.110
13.610

5.630
5.630

0

0

5.000

45.000
10.000
21.600
26.400
103.000

0

0

7.500

5.000

8.800
1.000
5.950
22.800
29.750

5.950
15.000
29.750

0

0

200
800
1.000

1.400
5.600
7.000

1.400
2.400
8.200
12.000

0

-250

-2.000

-250

-2.000

0

0

0

0

15.000
20.000
35.000

2.250
2.250

-5.000
0

-5.000

0

-15.000
-20.000
-35.000
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Sum finansiering

51.610

105.130

10.000

35.000

2010

2011

Driftskonsekvenser for investeringsendringer:
Fagskolen
Reguleringsplan - dekning utgifter AA-fylkeskommune
FDV-kostnader (nettokostnader u/mva) 1/2 del i 2008
Renter og avdrag
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2008
90
431
127
648

2009
862
624
1.486

862
974
1.836

862
974
1.836

Bibliotek m landsdelfunksjon litteraturformidling
Red.avkastn. på AE midler 5% av 50 mill
FDV-kostnader (nettokostnader u/mva)
Økt bemanning bibliotek (1,5 årsverk)
Renter og avdrag
Sparte renter/avdrag rådmannsforslag 5 mill. i 2011
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2008
63

2009
813

-

548

2010
2.500
1.190
600
2.191

63

1.360

6.481

2011
2.500
1.190
600
2.191
-104
6.377

Landviktun
2008
Ekstra kostnader helse og sosial (bemanning økt med 5,3
årsverk.)
FDV-kostnader (nettokostnader u/mva)
Flyttekostnader
Renter og avdrag
946
Sum økte utgifter/reduserte inntekter
946

2009
1.125

2010
2.250

2011
2.250

433
1.000
1.892
4.450

866

866

1.892
5.008

1.892
5.008

Levermyr
FDV-kostnader (nettokostnader u/mva)
Renter og avdrag
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2008

2009
299
299

2010
250
872
1.122

2011
250
1.212
1.462

Skolepakke 2/Sandum brygge
Renter og avdrag - Sandum brygge
Renter og avdrag -Fevik/Landvik
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2008

2009
-21
187
166

2010
-104
187
83

2011
-187
187
-

Parkering i fjell
Renter og avdrag
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2008
-

2009
-104
-104

2010
-415
-415

2011
-415
-415

Endringer ved at siste del Omre flyttes til 2011
Renter og avdrag
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2008

2010
-2.905
-2.905

2011

-

2009
-2.905
-2.905

33
33

47
47

a) Det skal være en kritisk gjennomgang av IKT-Agder og vurdering av alternativer
b) Det skal utarbeides en ungdomspolitisk plan.
c) Det inngås ikke leiekontrakt med Selektiv Invest om areal til klatrehall. Det fremmes egen
sak om dette.
d) Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret tidlig i 2008 som gir en oversikt
over ulike mulige alternativer (offentlig/privat/samarbeid) for utbygging av
industriområdet på Omre.
e) Rådmannen bes utrede om privat utbygging av biblioteket med langtidsleie og kjøpsrett
for kommunen kan føre til raskere realisering og redusert kostnader for kommunen.
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-

f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

Ambisjonsnivå og kommunens styring over utforming og drift av biblioteket skal ikke
være dårligere enn for en rent offentlig løsning. Saken legges fram for kommunestyret
tidlig i 2008.
Rådmannen bes legge fram en sak om kjøp av Fagskolen fra Aust-Agder
Fylkeskommune, nødvendig oppussing for å gi rom til ungdoms- og kulturaktiviteter og
huse kommunal virksomhet (minimum kvalifiseringstjenesten og en del av kulturskolen).
Rådmannen bes utrede eventuelle behov for og eventuelle finansiering av kjøp av tidligere
Frivoll vgs. eller statlige bygg som ventes tilbudt for salg i Grimstad.
Ved bytte av biler i kommunens bilpark, forutsettes det i utgangspunktet kjøp eller leie av
det mest miljøvennlige alternativet som er egnet for formålet.
Det forutsettes at fullføring av reparasjoner Eide Kirke prioriteres framfor utsmykking av
kapell innenfor midlene Kirken får.
Det skal utredes private løsninger for småbåthavnene.
Rådmannen bes utrede og legge frem en sak om seniorpolitiske virkemidler i Grimstad
kommune der blant annet ordningen med arbeidstakere over 62 år tilbys 100% lønn for
80% arbeid, vurderes. Saken bør resultere i en seniorpakke for ansatte i Grimstad
kommune og behandlingen bør skje i første halvdel av 2008, i god tid før neste
budsjettrullering.
Salg av skoletomta legges frem for kommunestyret som egen sak og der eventuelt
klausering på deler av eiendommen vedtas.

097/07: REGULERINGSENDRING GROOSEVEIEN 98
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Grooseveien 98 sist datert 08.03.07 med
tilhørende bestemmelser sist datert 08.03.07.
Max kotehøyde settes til + 25 på samtlige bygg.
098/07: DIVERSE VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstilling fra valgkomiteen.
Skjønnsmenn:
Jordbruk (7):
Ingveig Olsbu
Tor Eriksen
Arild Viken
Marit Wright
Brit Eskedal
Jenny Marie Tønnesøl
Pål Bach

Skogbruk (7):
Arne Kristian Skiftenes
Tore Stalleland
Salve Hørte
Ingvild Udjus Hansen
Gunnar Vardaasen
Olav Stiansen
Tone Andersen

Eiendom (6):
Knut Eskedal
Christian Danielsen
Siri Hoff
Anlaug Thorsen
Geir Forsdal Jørgensen
Knut Røed

1 representant til styret i skipsreder O.R. Føreids Legat:
Per Svendsen
1 representant (fra PØ) til styret for Grimstad Min By:
Fast: Wenche Norgaard
Vara: Inger Sofie Jahr
1 representant for tilsynsrådet for Skjærgårdsparken:
Fast: Halvor Ribe
Vara: Eli Skaiaa
1 representant til styret i Norsk Hagebruksmuseum:
Fast: Ole Martin Hodnebrog
Vara: Olav Stiansen
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2 representanter til styret i Friluftsrådet Sør:
Fast: Kari Mjåland
Vara: Tore Elmer Andersen
Fast: Leif Atle Beisland
Vara: Anne Gurine Hegnar
2 personer til representantskapet i Arendal Revisjonsdistrikt:
Fast: Turid Wenche Thorsen Larsen Vara: Dag Aasland
Fast: Teodor Teistedal
Vara: Trine Selin
Forliksrådet (3):
Faste:
Rita Wold
Gunstein Vetrhus
Arild Morvik

Vara:
Sverre Ohrvik
Eli Ellefsen
Ørnulf Stensvand

Medlemmer av Overformynderiet – 4 år:
Faste:
Vara (velges for to år av gangen):
Sølvi Braathu (til 31.12.2011)
Knut Eskedal
Svein Guttormsen
Sverre Ohrvik
(er oppnevnt til 31.12.2009)
1 person til Oppnevningsutvalg for Konfliktutvalgene:
Tore Wold
Styringsgruppa for Prosjekt Sykkelbyen:
Medlem oppnevnt av kommunestyret: Ordfører.
Sammensetning ellers;
Kirsten Lindeberg, Vegkontoret Region Sør
Ola Olsbu, Aust-Agder Fylkeskommune
Anne Merete Holmberg, politisk valgt for Grimstad kommune Teknisk Utvalg.
KLP – Valgmøte 2008 (4. mars Quality):
Varaordfører
Rådmann
Brit Eskedal
Plankomite for ny kirke på Fevik:
Kirkelig Fellesråd har oppnevnt følgende:
Tom Heskestad (formann i menighetsrådet)
Oddvar Tveito (kapellan på Fevik)
Bent Sætra (Fevik Menighetsutvalg)
Gerd Saanum Gulstad (tidl. nestleder i fellesrådet)
Bjørn Undheim (kirkeverge / sektretær for utvalget)
Jan Ivar Strømsodd (kirkesjef)
Medlem oppnevnt av Grimstad kommunestyre:
Vidar Øvland

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.01.2008
001/08: SØRHEIMUTVALGET - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE HØRING
VEDTAK:
Side 17

Innstillingen med endring som foreslått av ordføreren ble enstemmig vedtatt.
002/08: REGIONPLAN AGDER 2010 - PLANPROSESS OG UTFORDRINGER HØRING
VEDTAK:
Foreliggende forslag til høringsuttalelse til Regionplan Agder 2010 godkjennes.
1) Grimstad kommune anbefaler at antall utfordringer prioriteres og blir færre, og at det først
og fremst fokuseres på utfordringer det offentlige kan spille en sentral rolle for å løse.
2) Det endelige plandokument bør være kortfattet.
3) Grimstad kommune ber om å få tiltre Agderrådets politiske utvalg når regionplanen
behandles.
Redaksjonell endring: Innledende formulering i første kulepunkt under forslag til endring av
7.1.6 Utdanning. Første setning endres til;
Stjernø-utvalget har foreslått sammenslåing av universiteter og høgskoler i Norge. (Resten av
punktet står uendret.)
003/08: AGDERBYEN - SAMARBEID OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING.
ET PROSJEKT UNDER OPPSTART
VEDTAK:
Kommunestyret ser positivt på det initiativ Statens Vegvesen, region sør har tatt for å få til et
økt samarbeid om areal- og transportutvikling i Agderbyen.
Kommunestyret vil støtte forslaget om at ATP-arbeidet i Aust-Agder starter med kommunene
Arendal og Grimstad.
004/08: ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I
GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
a) Forslag til retningslinjer godkjennes og sendes på bred høring i Grimstad før de vedtas
endelig i kommunestyret i april 2008.
b) Arbeidsmiljøutvalget tillegges oppgaven som etikkutvalg.
005/08: AKSJEUTVIDELSE I LILLESAND PRODUKTER AS
VEDTAK:
a)
Grimstad Kommunestyre vedtar en aksjeutvidelse i Lillesand Produkter AS fra 605
aksjer til 905 aksjer på til sammen kr 300.000,- (300 aksjer à kr 1000,-). Kr 300.000,dekkes inn gjennom bruk av ubundet kapitalfond til næringsformål (post 25400005)
b)
Vedtaket fattes under forutsetning av at de andre aksjonærene godkjenner
aksjeutvidelsen som foreslått av styret.
006/08: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN TERKELSBUKT. 2.GANGS
BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Terkelsbukt med tilhørende
bestemmelser begge datert 18.12.2007.
Det kan anlegges vann- og kloakktrase over F1 til eksisterende hytter utenfor planområdet.
Tillegg til kap.13 Rekkefølgebestemmelser, pkt. 13.1:
Utgiftene fordeles på alle brukerne av veien i henhold til veilovens bestemmelser.
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Bryggeanlegget må ikke ha sjenerende privatiserende stengsler og det skal være åpent for
allmenn fri ferdsel over bryggene.
007/08: REGULERINGSPLAN FJÆRE KIRKE (ETAPPE 2)
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Fjære kirke, plankart og bestemmelser datert
02.01. 2008.
008/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KIRKEENGA GROOSEVEIEN 30-32-34
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til endring av reguleringsplan for Kirkeenga - Grooseveien 3032-34 som vist på kart datert 03.01.08 med tilhørende bestemmelser datert 03.01.08.
009/08: SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV HOTELL PÅ
TORSKEHOLMEN
VEDTAK:
Kommunestyret er positiv til at det tas initiativ til å bygge hotell på Torskeholmen.
Kommunestyret godkjenner derfor at det fremmes forslag til endring av reguleringsplanen for
dette området.
Kommunestyret godkjenner at reguleringsarbeidet kan gå parallelt med det arbeidet som skal
gjøres med planarbeidet for havneområdet.
Kommunestyret tar i denne omgang ikke stilling til bygningsvolum og høyder. Dette må
avklares i det videre arbeid med reguleringsplanendringen.
010/08: DIVERSE VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstillingen fra valgkomiteen.
Stiftelsen Grimstad Bys Museer:
For 2 år (ut 2009):
Faste:
Erlend Høyersen
Ottar Grepstad
For 4 år (ut 2011):
Anne Gurine Hegnar
Anna Heen

Personlig vara:
Per Svenningsen
Wenche Norgaard
Brit Eskedal
Jan Ove Fedde

Styringsgruppa for folkehelsearbeidet:
Per Svenningsen – leder (gjenvalg)
Astrid Sandkjær (gjenvalg)
Tore Tveit (gjenvalg)
Lise Lothe (gjenvalg)
Anne Midtlien (ny)
Omgjøring av valg høsten 2007:
Overformynderiet:
Som medlem for 4 år (ut 2011) velges Else Holter Pedersen (gjenvalg) i stedet for Sølvi
Braathu.
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Som medlem velges Hans Sønderland til erstatning for Eivind Halaas.
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Eldrerådet:
Til erstatning for Reidun Lunden, som ikke ønsket gjenvalg, velges Berthe Alice Strædet. Til
erstatning for Berthe Alice Strædet som personlig varamedlem, velges Anne Møretrø.
Friluftsrådet Sør:
Medlem:
Leif Atle Beisland
Medlem:
Anne Gurine Hegnar

Vara: Tore Elmer Andersen
Vara: Kari Mjåland

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.02.2008:
011/08: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
012/08: KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR GRIMSTAD
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar at det utarbeides en Klima- og energiplan for Grimstad.
Planen skal bl.a. ta opp energibruk i bygg, transport, kommunens rolle som innkjøper,
metangass-utslipp fra landbruk, samarbeid med næringslivet og holdningsskapende
arbeid. Planarbeidet bør så langt det er praktisk foregå i samarbeid med Arendal.
Målsetting og mandat forelegges plan- og økonomiutvalget.
2) Rådmannen oppnevner en administrativ arbeidsgruppe som får ansvar for planarbeidet.
3) Plan- og økonomiutvalget er styringsgruppe for planarbeidet.
4) Klima- og energiplanen legges fram for behandling i kommunestyret innen utgangen av
2008
013/08: PROSJEKT ØKOLØFT I ARENDAL OG GRIMSTAD
VEDTAK:
1) Grimstad kommune vedtar å gå inn for prosjektet ”Økoløft i Arendal og Grimstad”.
Søknad sendes til Statens landbruksforvaltning sammen med Arendal kommune.
2) Grimstad kommune bidrar med egeninnsats i prosjektet.
014/08: KOMMUNALT ANSVAR FOR TILGANG PÅ VETERINÆRTJENSTER,
HERUNDER KLINISK VETERINÆRVAKT, FRA 01.01.08
VEDTAK:
Grimstad kommune vedtar rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og den
norske veterinærforening (DNV) om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk
veterinærvakt.
Grimstad kommune inngår et samarbeid med kommunene Åmli, Risør, Vegårshei,
Tvedestrand, Froland, Arendal, Lillesand og Birkenes, med Åmli kommune som
administrasjonskommune/vertskommune.
Grimstad kommune godkjenner at:
Åmli kommune inngår samarbeidsavtale med veterinærene i vaktområdet.
Administrasjonstilskuddet for veterinærordningen som Grimstad kommune
mottar skal overføres Åmli kommune som kompensasjon for arbeidet med
administrering av veterinærordningen.
Rådmannen får fullmakt til å inngå formell avtale med Åmli kommune.
015/08: PARKERINGSORDNING
VEDTAK:
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WENZELS PLASS
Rådmannen bes vurdere å avvikle avtale om privat bilparkering på Wenzelsplass.
GENERELT
Ved nyinnkjøp av automater skal det kostnadsutredes om det skal benyttes automater der det
kan betales med kort.
KULTURHUSKJELLEREN
Det vurderes muligheten for at de offentlige plassene i Kulturhuskjelleren kan leies ut på
måneds og årsbasis til interesserte leietakere. (Automaten flyttes til annet sted)
Timeprisen settes til kr. 5/time.
TORVET
Hele torvet avgiftsbelegges med kr. 5 pr. time mellom kl. 17:00 og kl. 09:00 / 14:00 og 09:00.
For å stimulere til handel i sentrum, forblir det avgiftsfri parkering på torvet mellom kl. 09:00
og kl. 17:00 / 09:00 og 14:00, med en tidsbegrensning til max 1 time.
Rådmannen bes utrede konsekvenser av å stenge Torvet for parkering, enten hele året eller
bare om sommeren, før parkeringsanleggene i fjell står ferdige. Utredningen bør omfatte
konsekvenser for handel i sentrum og alternativ bruk av Torvet, og legges fram for
kommunestyret til politisk behandling i løpet av 2008.
TERJE VIGEN BRYGGE
Avgiftsbelegges med 1 times p-tid innenfor normaltid (09.00 – 17.00 / 09.00 -14.00) og
timepris kr. 10,-. (Økt inntekt estimert til kr. 150.000,-.)
SORENSKRIVEREN/TORSKEHOLMEN
Alle plassene ved Sorenskriveren og Haven opprettholdes som i dag med avgift og 4 timer ptid innenfor normaltid, 4 plasser opprettholdes som avgiftsfrie 30 min. Plassene på
Torskeholmen endres til 24 timer p-tid. (Ingen inntektsøkning.)
KIRKEHEIA
På Kirkeheia opprettholdes tidligere praksis med en timepris på kr. 10,RÅDHUSET
Plassen omgjøres til privat avgiftsfri plass for besøkende til Rådhuset og håndheves
privatrettslig. Automaten flyttes til annet sted. (Tapte inntekter kr. 60.000,-.)
ULOVLIG OPPMERKEDE PRIVATE PLASSER I BYEN
Kommunen går i forhandlinger om å frikjøpe de mot at eierne får gratis årskort av
kommunen. Alternativt at plassene avgrenses på en forskriftsmessig måte.(Økte utgifter kr.
40.000,-)
016/08: RETNINGSLINJER FOR SALG AV TOMTER I MYRÅSEN
VEDTAK:
Kommunestyret tar fremlagte sak om retningslinjer for salg av tomter i Myråsen til
orientering sammen med den framdriftsplanen som er utarbeidet av teknisk sektor ved enhet
for kommunaltekniske tjenester.
Kommunestyret forutsetter at Teknisk utvalg foretar en selvstendig vurdering om ordningen
med budrunder skal videreføres etter de opplysninger som fremkommer i saksframstillingen.
Kommunestyret får saken til endelig behandling.
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Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en sak til drøfting av kommunal bolig- og
tomtepolitikk i løpet av våren 2008.
017/08: LEVERMYR STADION - TILBUD FRA J.J. UGLAND OM
FINANSIERINGSBISTAND TIL BYGGING AV GARDEROBE- OG
TRIBUNEANLEGG
VEDTAK:
1) Grimstad kommunestyre takker ja til tilbudet fra J.J. Ugland Holding AS om å låne 20
mill kroner i to år og med ett års rentefrihet.
2) Rådmannen får fullmakt til å avtale nærmere detaljer i en låneavtale med långiver.
3) Tribune- og garderobeanlegget sendes ut på anbud våren 2008, så snart reviderte planer er
godkjent av Norges Fotballforbund.
018/08: KJØP AV SØRLANDETS TEKNISKE FAGSKOLE
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til følgende:
a) erverve eiendommen for kr 11.440 mill.
b) dekke omkostninger ved overdragelsen .
c) finansiere kjøpet i henhold til vedtatt handlingsprogram (KS-096-07).
019/08: AGDER TEATER-FJÆREHEIA, ETABLERING AV NYTT
DRIFTSSELSKAP - FJÆREHEIA DRIFT AS
VEDTAK:
Kommunestyret er positive til at det arbeides med å etablere et eget driftsselskap for
Fjæreheia. Rådmannen bes fremme saken på nytt når forholdet til Lov om Offentlige
Anskaffelser er avklart og nytt forslag til organisering foreligger.
020/08: REGULERINGSPLAN VESØYGATEN 13 - 2 gangs behandling
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Vesøygaten 13 gnr/bnr 200/1572 datert
07.05.07 med tilhørende bestemmelser datert 25.01.07. med flg presisering:
§ 2, 7. avsnitt erstattes med: Innenfor planområdet tillates inntil 8 boenheter.
021/08: ENDRING AV REGULERINGSPLAN - MYR ÅSEN FELT B8 OG 9
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar reguleringsendring for Myråsen B8 og B9 som vist på plankart datert
12.11.07. og tilhørende bestemmelser datert 13.11.07.
022/08: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNINGER I SJØEN
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre vedtar forslag til ny forskrift; ”Forskrift om fartsbegrensning i sjøen
i Grimstad kommune, Aust-Agder, sjøkart nr 8”.
Forskriften §1 pkt aii: 100 meter fra land endres til 50 meter fra land.
Forskriften sendes Kystverkets hovedkontor for endelig stadfesting.
023/08: DIVERSE VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstillingen fra valgkomiteen.
Forliksrådet – Presisering av leder og nestleder:
Arild Morvik er leder og Rita Wold nestleder.
Styringsgruppa for folkehelsearbeidet:
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Vegar Pettersen (FrP) oppnevnes som medlem.
Universitetsutvalget:
Utvalget suppleres med medlem oppnevnt av SiA (Studentsamskipnaden i Agder).
Næringslivsrepresentasjonen endres ved at Morgan Konnestad går ut av utvalget og en
representant for JBU går inn på denne plassen.
Oppnevning av representant til prosjektgruppe for nytt sjøfartsmuseum / maritimt
senter i Grimstad:
Per-Egil Mangor Pedersen oppnevnes som medlem.
Folkevalgte kandidater til styreverv i helseforetakene under Helse Sør-Øst (Sørlandet
Sykehus HF mfl):
Grimstad kommune foreslår følgende kandidater.
Eyolf Bakke (FrP)
Anne Midtlien (V)
Tore Wold (AP)
Marion Bojanowski (KrF)
Astrid Stuestøl Sandkjær (SP)

KOMMUNESTYRETS MØTE 31.03.2008:
024/08: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
025/08: FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR GRIMSTAD BYOMRÅDE
(BYPLANEN) - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å legge forslag til kommunedelplan for Grimstad Byområde med
tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret forutsetter at det avholdes et
åpent offentlig informasjonsmøte i høringsperioden.
Tor Eriksens (H) forslag ble enstemmig vedlagt høringsdokumentene uten
realitetsbehandling.
026/08: KOMPETANSEOMRÅDET - MULIGHETSSTUDIEN
VEDTAK:
1. Kommunestyret slutter seg til de konklusjoner som er innarbeidet i mulighetsstudien og
ber om at disse legges til grunn for det videre arbeid i kompetanseområdet.
2. Kommunestyret slutter seg til en utvidelse av områdeavgrensningen for
kompetanseområdet, samtidig som det legges til grunn en helhetlig og langsiktig
disponering av arealer i området.
3. Kommunestyret godkjenner at videre regulering/planlegging av Tønnevoldskogen
boligområde kan igangsettes.
4. Enkeltsaker i området behandles ikke, før det foreligger en arealplan som viser
nødvendige grep for veier og arealbruk i kompetanseområdet.
027/08: NYTT BIBLIOTEK I GRIMSTAD - GODKJENNING AV YTRE RAMMER
VEDTAK:
1. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosjekteringen av nytt bibliotek basert på
foreliggende skisseprosjekt av februar 2008.
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2. Kommunestyret forutsetter at alle kostnader prosjektet genererer skal ligge innenfor
kostnadsdsrammen på kr. 108 mill. kr. Som f.eks utomhusarbeider, andel av
parkeringshuskostnader andre infrastrukturtiltak m.m.
3. Eventuelle statstilskudd og eller andre tilskudd og skal brukes til å redusere den bevilgede
kostnadsramme i prosjektet.
028/08: PARKERING I FJELL - ETABLERING AV SELSKAP
VEDTAK:
Kommunestyret er positiv til at det opprettes et eiendomsselskap som skal bygge og eie
parkeringshus i fjell i henhold til saksfremstilling i KS-sak 028/08, og til at Grimstad
kommune skal delta med inntil 49% av aksjene – begrenset oppad til 12 mill.
Så snart prosjekteringsarbeidet er gjennomført (ca 01.06.08), bes administrasjonen legge frem
en sak om stiftelse av selskap og finansiering, samt driftsmodell.
Endelig vedtekter for selskapet legges samtidig fram for kommunestyret til godkjenning.
029/08: FAGSKOLEN - AREALBRUK OG NY VIRKSOMHET
VEDTAK:
Saken utsettes.
030/08: AGDER TEATER-FJÆREHEIA, ETABLERING AV NYTT
DRIFTSSELSKAP - FJÆREHEIA DRIFT AS
VEDTAK:
Saken utsettes.
031/08: RETNINGSLINJER FOR SALG AV EIENDOMMER/TOMTER
VEDTAK:
Grimstad kommune skal tilrettelegge for et aktivt tomtemarked i kommunen bla ved å sørge
for at det hele tiden er tilgjengelige tomter til salgs. Det tilstrebes at det skal være tilgjengelige
tomter i alle deler av kommunen, slik at det sikres arealer for kommunal tomtebygging på
Fevik, i Homborsund og i sentrumsnære områder, samtidig som det skal tas hensyn til
kapasitet på skoler og annen infrastruktur. Dette skjer parallelt med private tomtetilbydere.
Markedspris skal legges til grunn for prissetting av opparbeidede tomter, og ordningen med
budrunder opprettholdes.
For å ivareta sitt ansvar for en sosial boligpolitikk, herunder å dekke behovet for boliger til
spesielle grupper, tilstreber kommunen å til en hver tid ha tilgjengelige ungdomsboliger og
andre boligprosjekter til en rimEligst mulig pris.
Den gevinsten som oppnås ved å omsette ordinære boligtomter til markedspris ved budrunder
tilbakeføres til slike prosjekter med en sosial profil.
For øvrig opprettholdes den delen av TU’s vedtak i sak nr. 041/07 som omhandler
administrative kostnader og oppmålings- og overskjøtingskostnader.
032/08: LEVERMYR STADION - LEVERMYR KUNSTGRESSBANE - HOLVIKA
KUNSTGRESSBANE - PRINSIPPER KNYTTET TIL UTLEIE, REKLAME OG
LEIESATSER 01.04.2008 - 01.07.2009.
VEDTAK:
Saken utsettes.
033/08: GRIMSTAD HAVN - BUDSJETT 2008
VEDTAK:
Saken utsettes.
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034/08: GRØM AUTOPARK AS - 1/312-340 GRØM NÆRINGSOMRÅDE NÆRINGSBYGG
VEDTAK:
Teknisk Utvalg gir Grøm Autopark AS tillatelse til å oppføre et næringsbygg på eiendommen
gnr. 1 bnr. 312, 340 som omsøkt.
Virksomheten til Grøm Autopark AS ansees å ligge innenfor reguleringsbestemmelsene i
gjeldende reguleringsplan.
Teknisk Utvalg vil også peke på at firmaet var i kontakt med adm. På Teknisk sektor for kjøp
av tomt. Svaret derfra var at dette var en kurant sak som var i tråd med gjeldende plan og
reguleringsbestemmelser.
Saken handler derfor også om forutsigbarhet for næringsdrivende i kommunen, i en sak hvor
det er investert betydelige beløp i kjøp av tomt.
035/08: DIVERSE VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstilling fra valgkomiteen.
Oppvekst- og omsorgsutvalget:
4. vara for FrP:
Terje Stalleland
Plan- og økonomiutvalget:
2. vara for SV:
Andre Pedersen
Representantskap – Arendal Revisjonsdistrikt IKS:
Tormod Fossnes velges isteden for Teodor Teistedal.
Forliksrådet – Møtefullmektiger:
Karl Stalleland, Teodor Teistedal og Trude Jacobsen gjenvelges.

KOMMUNESTYRETS MØTE 28.04.2008:
036/08: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
037/08: GRIMSTAD KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2007
VEDTAK:
Forslag til årsmelding for 2007 godkjennes.
Kommunestyret ber om at det fremmes sak om et prosjekt i Grimstad kommune med den
hensikt å få ned antall ufrivillige deltidsstillinger. Prosjektet legges fram for kommunestyret i
høst.
038/08: GRIMSTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2007
VEDTAK:
1. Forslag til regnskap 2007 for Grimstad kommune godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr. 1.085.402,a) Grimstad havn kr. 821.486,b) Grimstad kommune (eksklusive havn) kr. 263.916,2. Forslag til framføring av mer-/mindreforbruk i enhetene godkjennes.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk iht. pkt. 1. a) avsettes til disposisjonsfond for havn
4. Regnskapsmessig mindreforbruk iht. pkt. 1. b) avsettes til kommunens disposisjonsfond
25600006. Av avsettingen på kr. 263.916,- brukes kr. 250.000,- slik i regnskap 2008:
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a) Netto finansieringsbehov framføring av mer-/mindreforbruk i enhetene iht. pkt. 2 og
vedlegg – kr. 50.000,b) Avsetting til bundet driftsfond (Groos friluftsområde) – kr. 200.000,5. Forslag til inndekning av udekket i investeringsregnskapet godkjennes.
039/08: FORNYELSE AV VILJESERKLÆRING OM IKKE Å SELGE AKSJER I
AGDER ENERGI
VEDTAK:
Grimstad kommune vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder
Energi. Den nye viljeserklæringen inngås for fem år etter utløp av nåværende viljeserklæring.
040/08: GRIMSTAD HAVN - BUDSJETT 2008
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre gjør følgende vedtak:
Grimstad Havn’s forslag til driftsbudsjett for 2008 vedtas.
041/08: UTBYGGING AV EIDE BARNEHAGE- ENDREDE ØKONOMISKE
FORUTSETNINGER
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar at Eide barnehage bygges ut innenfor en vedtatt kostnadsramme på
9.0 mill kroner.
2) Utbyggingen finansieres i henhold til vedtatt handlingsprogram 2007-2010
(investeringstiltak nr. 25) og handlingsprogram 2008-2011 (investeringstiltak nr. 24).
042/08: FAGSKOLEN - AREALBRUK OG NY VIRKSOMHET
VEDTAK:
1) ”Sole” legges ut for salg så snart det lar seg gjøre.
2) Murgården pusses opp for 7,89 mill. avsatt i budsjettet. Inntekter fra salg av Sole kommer
i tillegg og kan også anvendes her.
3) Kulturskolen flytter inn i Murgården – øvrige arealer kan etter hvert som de blir
tilgjengelige tas i bruk av lag / foreninger, evt. mer tilrettelagte ungdomsformål.
4) Før ytterligere bruk av Fagskole-bygningene avgjøres, vurderer administrasjonen om det
kan være mer hensiktsmessig, økonomisk eller på annen måte, å rive Mellombygg og
Nybygg og eventuelt føre opp nye bygg her.
5) Denne vurderingen vil avgjøre om hvilke kommunale enheter som bør plasseres på
Fagskolen.
6) Barneskoleområdet i Storgata skal frigjøres for boligbygging så raskt som det er
forsvarlig. Ved behov for midlertidige lokaler for kvalifiseringstjenesten og Storgata
Barnehage, bes administrasjonen finnen midlertidig leid løsning for disse enhetene på
Frivoll, Dømmesmoen eller annet hensiktsmessig sted.
7) Frivoll kjøpes ikke nå. Kjøp vurderes eventuelt sammen med andre investeringsforslag i
ordinære budsjettrunder.
8) GTIF får fortsette å leie lokaler på Fagskolen inntil andre lokaler kan tilbys foreningen.
9) Det startes opp regulering av Fagskole-tomta med sikte på å utnytte deler av arealet til
bolig. Premissene for arbeidet vedtas av plan- og økonomiutvalget.
043/08: SKRAL FESTIVAL - SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD 2007 OG
TILSKUDD 2008
VEDTAK:
1) Grimstad kommune er innstilt på å gi Skral Festival et årlig tilskudd, bestående av
etgrunnbeløp og en del som er knyttet til at det inngås en avtale om at Skral Festival
legger til rette for profilering av UiAs utvikling i Grimstad og Grimstad som studentby.
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2) Forutsatt at det inngås en slik profileringsavtale mellom kommunen og Skral Festival,
bevilges det for 2008 kr. 350.000 til festivalen. Bevilgningen finansieres med kr. 50.000,over kulturtjenestens budsjett, kr. 150.000,- over budsjettposten ”til kommunestyrets
disposisjon” og kr. 150.000,- fra disposisjonsfond omstillingsprogram (25602108).
Grimstad kommune søker om å få dekket deler av bevilgningen fra kompetansefondet.
3) Uten slik profileringsavtale bevilges det for 2008 kr. 150.000 som dekkes med kr.
50.000,- over kulturtjenestens budsjett og kr. 100.000,- over budsjettposten ”til
kommunestyrets disposisjon”.
4) For 2009 må søknad om tilskudd være mottatt innen 1. oktober 2008, slik at bevilgning
kan behandles i forbindelse med budsjett og økonomisk handlingsplan.
044/08: OMRE INDUSTRIOMRÅDE
VEDTAK:
For det videre arbeidet med realisering av Omre industriområde legges følgende til grunn:
1. Tverrforbindelse mellom ny og gammel E18 forseres ikke, men kan bygges ut i det tempo
som følger av utviklingen av industriområdet og annen utvikling i området.
2. Vann og avløp kan fra starten av kobles mot Lillesand, forutsatt at kontakt mellom
Grimstad og Lillesand kommuner bekrefter at dette er et mulig og kostnadseffektivt
alternativ.
3. Grimstad kommune gjenopptar forhandlinger med private interessenter om privat
utbygging av Omre industriområde der samfunnsmessige interesser sikres gjennom
utbyggingsavtale eller på annen måte.
4. Privat utbygging forutsetter at disse utbyggere tar en større del av utgifter til toplanskryss
på ny E18.
5. Grimstad kommune og private interessenter må være enige om hovedpunktene i en avtale
innen 1. juni 2008 for at ekspropriasjonssaken og arbeid med kommunal utbygging skal
kunne stilles i bero.
6. Ved eventuelt behov for nye fullmakter, delegerer kommunestyret dette til plan- og
økonomiutvalget.
7. All kontakt mellom Grimstad kommune og forhandlingsmotpart skal gå gjennom
kommunens forhandlere i forhandlingsperioden fram til 1. juni 2008.
045/08: MUSEUMSPLAN FOR GRIMSTAD BYS MUSEER 2009 - 2013
VEDTAK:
1) Grimstad kommunestyre godkjenner Museumsplan for Grimstad bys museer 2009-2013.
Planen legges til grunn for det videre arbeid innenfor museumsområdet.
2) Eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen drøftes i forbindelse med budsjett og
handlingsprogram.
046/08: LEVERMYR STADION - LEVERMYR KUNSTGRESSBANE - HOLVIKA
KUNSTGRESSBANE - PRINSIPPER KNYTTET TIL UTLEIE, REKLAME OG
LEIESATSER 01.04.2008 - 01.07.2009.
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar ” Forslag til satser for utleie av kommunens fotballbaner på
Levermyr stadion, Levermyr kunstgressbane, på Holvika kunstgressbane og for Levermyr
friidrettsanlegg med tilhørende bestemmelser”, datert 28.02.2008 og med følgende
endringer; Utleiesatsene for Levermyr kunstgressbane på vinterstid (1. november til 15.
mai) reduseres med kr. 50,-. Utleiesatsen for Levermyr friidrettsbane reduseres til kr.
100,- pr. trening. Salg av inngangsbilletter til kamper med tilhørende inntekter, og
vakthold ved kamper er klubbenes ansvar. Kommunestyret forbeholder seg retten til på et
senere tidspunkt å kunne kreve en viss prosent av billettinntektene. Kommunestyret vedtar
at leie kreves inn fra 01.07.2008 etter gjeldende satser fram til 01.07.2009.
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2) Kommunestyret ber Grimstad idrettsråd utarbeide en manual for prinsipper for utleie av
kommunens utendørs idrettsanlegg på Levermyr og i Holvika og legge dette fram for
kulturutvalget til godkjenning. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele
treningstider på de aktuelle anlegg, I de tilfeller hvor det oppstår klager på rådmannens
avgjørelser, bringes klagen inn for Grimstad idrettsråd som klageinstans.
3) Kommunestyret delegerer til rådmannen å bestemme hvor reklame skal kunne settes opp,
varig eller midlertidig, og størrelse på reklamemoduler. Grimstad Idrettsråd skal
godkjenne ordlyd og utforming av reklame. Ansvar for salg, oppsetting og vedlikehold av
reklameskilter/bannere er klubbenes ansvar etter modell skissert av rådmannen.
047/08: ETISKE RETNINGSLINJER FOR POLITIKERE OG ANSATTE I
GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til ”Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad
kommune” med tilhørende Etikkplakat og Varslingsplakat, datert 31. mars 2008.
Retningslinjene trer i kraft fra d.d.
Ordfører og rådmann får fullmakt til redaksjonell bearbeiding før retningslinjene tas i bruk.
048/08: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTREKKVERK E18
ØYGÅRDSDALEN- FRIVOLL. 2.GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for midtrekkverk E18 Øygårdsdalen –
Frivoll med reguleringsbestemmelser, begge datert 02.04.2008.
Grimstad Kommunestyre forutsetter at Statens Vegvesen på nytt vil vurdere støyreduserende
tiltak for de boligområdene som er mest utsatt for støy på gjeldende strekning.
049/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTERHUSMORVIGA. ØSTERHUS INDUSTRIOMRÅDE
VEDTAK:
Saken ble trukket.

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.05.2008:
050/08: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
051/08: UTBYGGING AV LANDVIK SENTRALSKOLE - FØRSTE BYGGETRINN
VEDTAK:
1) Kommunestyret godkjenner en utbygging av Landvik Skole i samsvar med opprinnelig
forprosjekt. Anbud innhentes på dette grunnlag.
2) Endelig kostnadsramme og finansiering vedtas når anbud foreligger.
052/08: VENTILASJONSANLEGG I FEVIK KIRKE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 1 mill. ekskl. mva. til nytt ventilasjonsanlegg i Fevik
Kirke. Beløpet lånefinansieres.
053/08: STARTLÅN
Side 28

VEDTAK:
Retningslinjene endres slik at kravet om 5% egenkapital for å søke om startlån fjernes.
Kostnadsgrensene fjernes og administrasjonen gis fullmakt til å vurdere lånestørrelse i hver
enkelt sak. Grimstad kommune følger Husbankens retningslinjer for tildeling av startlån.
054/08: AGDER TEATER-FJÆREHEIA, ETABLERING AV NYTT
DRIFTSSELSKAP - FJÆREHEIA DRIFT AS
VEDTAK:
1) Grimstad kommunestyre godkjenner at Grimstad kommune etablerer driftsselskapet
Fjæreheia Drift AS sammen med Aust-Agder fylkeskommune, Agder Teater AS og
Kastellet Kultursenter AS.
2) Grimstad kommunestyre godkjenner forslag til aksjonæravtale datert 24. april 2008. Hver
av partene tegner seg for 50 aksjer a kr. 1 000,-. Kommunens del av aksjekapitalen, kr.
50 000,-, finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond til næringsformål (25400005)
3) Grimstad kommunestyre godkjenner forslag til vedtekter datert 24. april 2008.
4) Grimstad kommunestyre godkjenner at Grimstad kommune støtter driftsselskapet med et
årlig tilskudd på kr. 200 000,- i 2008, kr. 450 000,- i 2009, kr. 150 000,- 2010 og kr.
100 000,- i 2011. Tilskuddet for 2008 finansieres ved bruk av disposisjonsfond
omstillingsprogram (25602108), mens tilskuddet for 2009, 2010 og 2011 innarbeides i
budsjett 2009 og handlingsprogram 2009-2012.
5) Grimstad kommunestyre oppnevner ordfører som kommunens representant i
driftsselskapets generalforsamling.
6) Kommunestyret oppnevner styremedlem og varamedlem til styret i driftsselskapet.
055/08: ARBEIDSGIVERSTRATEGI
VEDTAK:
Rådmannen arbeider videre med forslag til arbeidsgiverstrategi før den fremlegges til endelig
behandling. Strategiene gjøres mer konkrete med utgangspunkt i nåsituasjonen i Grimstad
kommune.
056/08: LOKAL FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER SAMT SALG OG SKJENKING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å sende forslag til ”Forskrift om åpningstider samt salg og skjenking
etter alkoholloven for Grimstad kommune” ut på høring til berørte parter iflg. §37 i
Forvaltningsloven. Frist for høringsuttalelser settes til 15.06.2008.
057/08: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRINGSUTTALELSE
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse:
1. Grimstad kommune mener at E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste
infrastrukturprosjektet i Aust-Agder. Prosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til
NTP slik at videre planlegging kan sikres med forventning om anleggsstart i 2014.
2. Grimstad kommune støtter for øvrig prioriteringene som framgår av uttalelsen fra
Agderrådets stamvegaksjon til NTP 2010-2019.
3. Grimstad kommune støtter de overordnede mål og hensyn som ligger til grunn for
forslaget til NTP 2010-19, men beklager at de økonomiske planrammene er alt for lave til
å kunne nå de oppsatte mål. Rammene må økes til minst 60% for å oppnå en reell
måloppnåelse. Kommunestyret finner det uheldig at transportetatene i planforslaget ikke
ble gitt anledning til å angi hvilke rammer som kreves for å nå målene og forventer at
etatene i fremtiden får muligheter til å fremme reelle faglige anbefalinger.
4. For å sikre en effektiv og forutsigbar utbygging av transportinfrastrukturen anbefaler
kommunestyret at regjeringen i nært samarbeid med det regionale nivå tar initiativ til å
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etablere en ordning med prosjektfinansiering utenfor de ordinære rammene i
statsbudsjettet.
Kommunestyret ser positivt på at planforslaget tar et krafttak for å redusere etterslepet på
drift og vedlikehold, men finner det uakseptabelt at denne satsingen går på bekostning av
helt nødvendige strekningsvise investeringer på jernbane- og vegsiden. Kommunestyret
slutter seg også til anbefalingen om å gi økt fokus til mindre, strategiske tiltak innenfor
sikkerhet, kollektivtrafikk, universell utforming og miljø.
Kommunestyret er i utgangspunktet positivt til forslaget om en overføring av det regionale
vegnettet til fylkeskommunene. De økonomiske og praktiske sidene ved dette må vurderes
som en del av arbeidet med forvaltningsreformen. En viktig premiss for en slik overføring
må være at det gis økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret for vegnettet
både når det gjelder vedlikehold, drift og fornyelse.
Grimstad kommune stiller seg uforstående til at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen ikke er omtalt i planforslaget. Samfunnsanalysen for Sørvestbanen har vist
at sammenkoblingen er et meget gunstig jernbaneprosjekt både samfunnsøkonomisk og
bedriftsøkonomisk. Prosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP slik at
videre planlegging av prosjektet kan sikres i samarbeid med Jernbaneverket,
fylkeskommunene og de berørte kommunene. Opprusting til dobbeltspor på
Vestfoldbanen og bygging av ny bane mellom Larvik og Porsgrunn er viktige
forutsetninger for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Disse
anleggene må sikres gjennomføring i perioden 2010- 2013.
Grimstad kommune er positive til at Bystrategiprosjektet i regi av Statens vegvesen for de
4 mellomstore byområdene i region sør er omtalt i NTP med mål om å utvikle attraktive
og bærekraftige byområder. Kommunestyret er positiv til å delta sammen med berørte
kommuner i Agderbyen, fylkeskommunene og Statens vegvesen i en videre prosess for å
utvikle samarbeidet med samordnet areal- og transportplaner. Det forutsettes at prosjektet
følges opp fra statlig hold med prioritering av midler til infrastruktur som underbygger
denne utviklingen i byregionene. Midler til planlegging, drift og investeringer vil være
avgjørende for å lykkes.
Grimstad kommune vil peke på de store og alvorlige miljøkonsekvenser uhell i skipsfarten
langs Sørlandet og i Skagerrak vil kunne medføre. På denne bakgrunn må det opprettes en
slepe- og oljevernberedskap med base i Arendal havn, Eydehavn. Trygg ferdsel til havs og
beredskap for å unngå store miljøkatastrofer i et tett befolket kystlandskap med stor
turisttrafikk gjør kort utrykningstid nødvendig.

058/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTERHUS MORVIGA. ØSTERHUS INDUSTRIOMRÅDE. 2. GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
1. Kommunestyret godkjenner endring av reguleringsplan for Østerhus –Morviga som vist
på kart datert 01.04.08 og med de presiseringer som er nevnt i saksfremstillingen.
2. Utbygger bekoster opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs egen eiendom og fram til sti
Morviga.
059/08: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LANGEMYR
IDRETTSANLEGG
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Langemyr idrettspark alternativ1 datert
23.04.08 med tilhørende bestemmelser.
060/08: OPPNEVNING AV MEDDOMMERE, LAGRETTEMEDLEMMER OG
JORDSKIFTEUTVALG FOR PERIODEN 01.05.2008 - 01.01.2013
VEDTAK:
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Kommunestyret velger følgende for perioden 01.05.2008 – 01.01.2013:
- 30 jordskiftedommere til Aust-Agder Jordskifterett slik de er foreslått i vedlagte liste.
- 30 meddommere til Agder Lagmannsrett slik de er foreslått i vedlagte liste.
- 90 meddommere til Aust-Agder Tingrett slik de er foreslått i vedlagte liste.
061/08: UTVIKLING I GRIMSTADSKOLEN
Leif Atle Beisland, H, fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Fra og med 2009 skal det faglige nivået i matematikk, norsk og engelsk årlig kartlegges
ved alle Grimstads skoler. Kartleggingen foregår ved at det gjennomføres identiske tester
for alle skoler for 4., 6. og 10. trinn. Resultatene fra testene rapporteres oppvekstsektorens
administrasjon. Skolevise resultater fremlegges Oppvekst- og omsorgsutvalget for politisk
behandling. Testene søkes gjennomført i samarbeid med lærerutdanningen ved
Universitetet i Agder.
2. Teknologikommunen Grimstad fokuserer i de neste årene særskilt på å øke nivået i
matematikk og de øvrige realfagene. Rådmannen innarbeider et årlig beløp på kr.
500 000,- til denne satsingen og fra og med neste års budsjett. Målsettingen med satsingen
er at Grimstad kommune innen 2012 skal være blant landets 5% beste kommuner når det
gjelder matematikkunskaper i grunnskolen.
Anne Midtlien, V, fremmet følgende oversendelsesforlag:
I forbindelse med evaluering av kommunens organisasjonsstruktur høsten 2008, legges ved et
forslag fra administrasjonen om styrking av skolefaglig ledelse ved administrasjonen i
kommunen.
VOTERING:
Oversendelsesforslagene fra Leif Atle Beisland og Anne Midtlien ble enstemmig vedtatt
oversendt rådmannen som forutsettes komme tilbake til forslagene i løpet av høsten 2008.
062/08: DIVERSE VALG
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstillingen fra valgkomiteen.
Styremedlem og varamedlem i Biva as:
Styremedlem: Finn Martin Furholt
Varamedlem: Elisabeth Kjellevold Pfaff
Styremedlem i Arendal og Omegn Kunstisbane as:
Hvis det på generalforsamlingen 27.05 foreslås at nåværende styre får forlenget sin
funksjonstid mens selskapets framtid drøftes blant aksjonærene, støtter Grimstad kommune
dette.
Ved evt nyvalg i generalforsamling 27.05 foreslår Grimstad kommune følgende:
Styremedlem: Per Svenningsen
Varamedlem: Kari Mjaaland
Styremedlem i Avigo as (tidl. Lillesandsprodukter):
Styremedlem: Wenche Norgaard

KOMMUNESTYRETS MØTE 30.06.2008:
063/08: IKT-LØSNINGER FOR POLITIKERE
VEDTAK:
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Kommunestyret vedtar overgang til IKT-baserte løsninger for folkevalgte som skissert i
saksfremlegget. Finansiering legges inn i budsjettprosessen for 2009. For å komme raskt i
gang med prosjektet forskutteres midler via IKT Agder slik at nødvendig utstyr kan kjøpes
inn høsten 2008.
Parallelt utarbeides det en tilfredsstillende løsning for distribuering av sakspapirer til de som
ikke er folkevalgte.
064/08: 1. TERTIALRAPPORT 2008
VEDTAK:
Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2008 til etterretning.
065/08: BUDSJETT 2009 - INNSPARING/EFFEKTIVISERING MED 7,0 MILL KR
VEDTAK:

Tiltaknr.

HANDLINGSPROGRAM 2009 – 2012
TILTAK (kort beskrivelse av tiltaket)

Netto effekt
2009
Beløp i 1000 kr

FE-3

FELLESOMRÅDET:
Reduserte annonsekostnader i alle sektorer (ca 8-10%), ny praksis

STØTTEFUNKSJONER:
Plan/utvikling: Generell reduksjon av driftsbudsjettet for rådgivere,
regnskap og skatt (kompetanseheving, kjøp av tjenester m.v.) samt
økte gebyrinntekter
SUM NETTO FORSLAG FELLES/STØTTE
ST-3

KULTUR/OPPVEKST:
KO-2 Økt foreldrebetaling SFO; økes med 250 kr pr mnd for fulltidsplass
og 100 kr for redusert plass. Grimstad har forholdsvis lave satser
for, og økning vil ikke medføre urimelige satser i forhold til andre
kommuner.
KO-3 Redusert egenaktivitet kulturtjenesten
SUM NETTO FORSLAG KULTUR/OPPVEKST
HELSE/SOSIAL:
Vikarpool legges ned og oppgaver/ansvar for vikarformidling
overføres enhetene. Ressursplanlegging/styring administreres
gjennom Gerica (krever investering i nødvendig programvare).
HS-5 Generell reduksjon sosialtjenesten; inkl redusert omsorgstilbud i
påvente av at rusmisbrukere skal komme inn på statlige tilbud
(ventetid opp mot 1 år – brukerne vil få faglige tilbud med lavere
kostnader enn de som benyttes i dag).
SUM NETTO FORSLAG HELSE/SOSIAL
HS-1

T-1

T-4
T-5

TEKNISK SEKTOR:
Justering av gebyr for plan/byggesaker for å oppnå økt
kostnadsdekning. Det fremmes egen sak med sikte på økt
differensiering i gebyrene.
Redusere utvendig vindusvask etter behovsprøving.
Øke halleien for eksterne brukere (gjeldende indeks er fra 05.05.05)

200

200

400

1 050

100
1 150

600

500

1 100

250

170
30
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T-6

Brann- og feiertjenesten; økt avgift på eksisterende
alarmer/unødige alarmer samt generell reduksjon/inntektsøkning.
T-8
Øke leieinntekter fra feiervesenet (fra selvfinansområdet - gamle
satser)
SUM NETTO FORSLAG TEKNISK

200
30
680

SUM NETTO FORSLAG KIRKE/TROSSAMFUNN

50

SUM NETTO FORSLAG TOTALT
2.
3.

3 380

Rådmannen går i dialog med frivillige organisasjoner om å drive kantinen på Feviktun
i helgene.
Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak slik at økonomisk
helårseffekt oppnås fra 2009.

066/08: UTVIDELSE AV HOLVIKAHALLEN MED TURNHALL
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette nødvendig planlegging for utvidelse av Holvikahallen
med turnhall. Kostnadene søkes innarbeidet i forslag til budsjett 2009/handlingsprogram
2009-2012.
067/08: HAMSUNÅRET 2009 - PROGRAMSKISSE OG JUBILEUMSUTSTILLING
PÅ BIBLIOTEKET
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar programskissen fra Hamsun-komitéen til orientering.
2) Kulturutvalget ber om at det finnes midlertidig lokalisering av Hamsunutstillingen i
Sorenskrivergården eller i tilsvarende egnede, kommunale lokaler
068/08: UTBYGGINGSAVTALE OMRE INDUSTRIOMRÅDE
VEDTAK:
1) Det tas til etterretning at kommunen og utbyggerne ikke har oppnådd enighet om sentrale
punkter i utbyggingsavtale for Omre industriområde.
2) Skjønnssak 07-189307 SKJ-AUAG: Grimstad kommune- Anne Sofie Udjus m.fl for
Aust-Agder tingrett, blir å videreføre.
3) Rådmannen bes gå gjennom saksframstillingen med sikte på at flest mulig av
opplysningene kan offentliggjøres.
069/08: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKJEVIGA. 2. GANGS
BEHANDLING
VEDTAK:
Saken er trukket.
070/08: AGDERBYEN - SAMARBEID OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING.
OPPSTART AV FORPROSJEKT.
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til samarbeidet i Agderby-prosjektet og vil delta i forprosjektetet i
tråd med foreliggende prosjektbeskrivelse av 20.05.08.
071/08: POLITIVEDTEKTER FOR GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til Politivedtekter for Grimstad kommune, med følgende
tillegg:
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1. Utendørs musikk skal slutte kl. 24:00.
2. Vedtektene legges ut til offentlig høring.
3. Etter endelig vedtak offentliggjøres vedtektene på egnede steder.
072/08: TILSYN I KOMMUNALE BOLIGER
VEDTAK:
Avtalen om kjøp av tilsyns- og miljøtjenester av SON til Charlottenlund Botreningssenter
videreføres.
073/08: GRIMSTAD UNGDOMSSKOLE - ØKTE KOSTNADER TIL INVENTAR OG
UTSTYR
VEDTAK:
1) Grimstad kommunestyre har tidligere i K-sak 040/07 vedtatt en øvre ramme på 111.2 mill
kroner for utbygging/rehabilitering av Grimstad ungdomsskole. For å få en fullverdig
løsning også for inventar og utstyr, vedtar kommunestyret å øke investeringsrammen med
ytterligere 3.5 mill kroner. Samlet ny investeringsramme blir 114.7 mill kroner.
2) Den økte investeringsrammen på 3.5 mill kroner dekkes av ubrukte lånemidler fra
skoleutbygging i budsjett 1999 (balansekonto 29121006) hvor restsaldo er kr. 5 365 523,-.

KOMMUNESTYRETS MØTE 01.09.2008:
074/08: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
075/08: KOMMUNEPLAN 2010-2022 - OPPSTART - FORSLAG TIL
PLANPROGRAM
VEDTAK:
1) Kommunestyret vedtar å starte opp arbeidet med kommuneplanen for 2010-2022.
2) Forslag til planprogram godkjennes og sendes ut på høring med følgende endringer:
a) Miljø- og klimautfordringer tas inn som eget tema.
b) Kultur, opplevelser og deltakelse tas inn som eget tema.
c) Konklusjoner fra kommunestyrets behandling av kommunedelplan for sentrum,
havneprosjekter og estetiske retningslinjer legges til grunn for kommuneplanens
temadel ”Grimstad bysentrum”.
d) Kommuneplanprosessen skal også formulere en ny visjon for Grimstad langsiktige
utvikling.
e) Hvordan kan Grimstad kommune bidra til at UiA blir et sterkt universitet? (Tema
Universitetsbyen Grimstad)
f) Hvordan kan privat og frivillig sektor bidra til å løse offentlige oppgaver? (Tema
Levekår i Grimstad)
g) Hva er en fornuftig fremtidig skolestruktur i Grimstad med forventet
befolkningstilvekst? (Tema Boligmønster og boligbygging i Grimstad)
h) Hvilken betydning har kultur for trivsel og helse? (Tema Kultur, opplevelser og
deltakelse i Grimstad)
3) Kommunestyret vedtar endelig planprogram. Endelig planprogram skal bygge på forslag
til planprogram, høringsuttalelsene, framtidsbildene, delkonklusjoner fra ATP-prosjektet
og resultatene fra innbyggerundersøkelsen.
076/08: RULLERING AV FYLKESDELPLAN FOR TETTSTEDSUTVIKLING OG
KJØPESENTERETABLERING
VEDTAK:
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Kommunestyret viser til vurderingene over og ser positivt på at det nå startes opp planarbeid
for å rullere fylkesdelplanen for Tettstedsutvikling og Kjøpesenteretablering. Kommunestyret
mener planprogrammet gir gode rammer for planarbeidet og vil spesielt poengtere behovet for
forankring i og medvirkning fra kommunene i planprosessen både på administrativt og
politisk nivå.
Grimstad kommune anmoder Aust-Agder Fylkeskommune om å inkludere folkevalgte
representanter og representanter for næringslivet i Administrativ Styringsgruppe og/eller
Arbeidsgruppe/prosjektgruppe.
077/08: BEHANDLINGSGEBYR - PBL
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å legge det fremlagte forslag til gebyrregulativ for Grimstad kommune
ut til offentlig ettersyn.
078/08: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR J. M. UGLANDSVEI 30 SÆVELI
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for J. M. Uglandsvei 30 – Sæveli dat.
16.04.08 med tilhørende bestemmelser 19.06.07.
079/08: REGULERINGSENDRING KIRKEENGA - GROOSEVEIEN 30-32-34
VEDTAK:
Teknisk utvalg tar klagen fra Asta og Einar Holst delvis til følge og vedtar følgende tillegg til
reguleringsbestemmelsene:
Flomsikringen løses på den enkeltes tomt. Murer og fyllingsføtter ved flomsikring på egen
tomt skal ha en avstand på 4 meter fra tomtegrense/byggelinje/regulert tomtegrense.
Klagen vedrørende utforming av FL1 tas ikke til følge.
Teknisk utvalg tar klagen fra Ellen og Helge Tønnessen delvis til følge. Det gis i planen
mulighet for opparbeiding av Felles lekeareal på tilliggende grøntarealer gjennom tillegg i
reguleringsbestemmelsene slik:
”Bygningsmyndigheten kan, etter begrunnet dispensajonssøknad,
vurdere alternativ
plassering av fellesareal/lekeområde FL1 innenfor tilliggende regulert fellesområde i
reguleringsplan for Kirkeenga. Det forutsettes at opparbeidet område får minst like god
kvalitet og omfang som FL1, og at det ordnes direkte og god adkomst fra områdene B1, B2 og
B3. Kommunes vedtekter for felles lekeareal skal følges.”
080A/08: VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I FJÆREHEIA
DRIFT
Valgene ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstilling fra valgkomiteen.
Styret i Fjæreheia Drift AS:
Forslag til vedtak:
Medlem:
Odd Bjørn Ness (V)

Vara:
Beate Skretting Kristiansen (H)

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.2008:
080/08: AREALPROGRAM FOR SKOLEANLEGG I GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
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Kommunestyret godkjenner Arealprogram for skoleanlegg som retningsgivende for bygging
av nye og ombygging av eksisterende skoleanlegg i Grimstad kommune.
081/08: SKOLEKAPASITET I ØSTRE DELER AV KOMMUNEN - FORSTUDIE
SOM GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING AV NY SKOLE PÅ FEVIK
VEDTAK:
Kommunestyret gir klarsignal til å utarbeide forprosjekt for utvidelsen av Fevik. 1-10 skole
legges til grunn inntil skolepakke II er ferdig behandlet.
082/08: HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar forslag til Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2012
med følgende endringer:
a) Tiltaket ”Styrking av Familiesenteret” gjennomføres ikke.
b) Side 13, 2 kulepunkt tilføyes etter dato: ”Å sende på høring”.
c) Side 18, nytt kulepunkt: ”øke satsingen på det frivillige arbeidet innen barne- og
ungdomsorganisasjoner og idrettslag”.
d) Side 20, 3. avsnitt: Rette opp i tråd med gjeldende vedtak.
e) Side 20, nytt 1. kulepunkt: ”På bakgrunn av kommunens vekst, økende antall
studenter, satsing på turisme og økende urbanisering av Grimstad sentrum, vil det bli
en vekst i antall bevillinger”.
f) Side 20, 2 avsnitt med kulepunkt foreslås nytt kulepunkt: ”nye konsepter kan gis
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.”
g) Side 21, begge kulepunkter tas ut.
h) Kulepunkt 2 nederst på side 20 skal lyde: Serveringssteder i umiddelbar nærhet av
barnehager og skoler med elever under 18 år.
2. Tiltakene iverksettes fortløpende på bakgrunn av kommunestyrets vedtak.
3. Planen legges fram for KS innen utgangen av 2009 og da med mer detaljert oversikt over
målrettet tiltak og tidsperspektiv for iverksetting av tiltak.
4. I det videre arbeidet planen prioriteres tiltak overfor de ungdommene og de
ungdomsmiljøene som akkurat har begynt eller står i fare for å ruse seg.
083/08: REVIDERT ØKONOMIREGLEMENT
VEDTAK:
Saken ble trukket.
084/08: HØRING: OM ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN
VEDTAK:
Grimstad kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om å få bli forsøkskommune
for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget 2011.
085/08: LOKAL FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER SAMT SALG OG SKJENKING 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG HØRING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar vedlagte ”Forskrift om åpningstider samt salg og skjenking etter
Alkoholloven for Grimstad kommune, Aust-Agder”. Forskriften trer i kraft fra 01.10.2008.
086/08: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
087/08: 2. TERTIALRAPPORT 2008
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VEDTAK:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2008 til etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen prioritere arbeidet med å kvalitetssikre de tabellmessige
oppstillingene i tertialrapporteringen. Det skal særlig vektlegges å forbedre kvaliteten på
periodiseringene i tabellene.
Kommunestyret forutsetter for fremtiden at kommunens finansreglement følges – både når det
gjelder finansplasseringer og rapportering. Rådmannen bes sørge for at alle avvik fra
strategien rettes opp umiddelbart. Kommunestyret ber om at rådmannen evt. tar opp revisjon
av finansreglementet som egen sak.
088/08: ESTETISK VEILEDER MED RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD
KOMMUNE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å legge veilederen sammen med de estetiske retningslinjer ut til
offentlig ettersyn.
089/08: FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM - BYPLANEN.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til kommunedelplan for Grimstad byområde med
bestemmelser dat 26.02.08 og med plankart datert 24.09.08dat. Med følgende endringer:
1. Havnearealene i sjø utvides.
2. Vernestatus for Grimstad Gamle barneskole i Storgata utgår foreløpig. Vernestatus
avgjøres etter at kulturvernmyndighetene har uttalt seg. Hvordan de gamle bygningene
mot Storgata og den gamle barneskolen kan inngå i utbyggingsplanene avgjøres i
plansammenheng.
3. LNF- områdene deles ikke inn i underkategorier.
4. Områdegrensen for boligformål langs Vikkilen justeres.
5. I bestemmelsenes pkt. 5 skal ordlyden ”eller bebyggelsesplan” utgå
6. Gamle smau, stier og gangveier hvor det er rett til allmenn ferdsel, blir rustet opp, skiltes
og holdt i hevd.
7. Det gjennomføres tiltak snarest for å få ned farten i Levermyrveien, helt fram til
svømmehallen. Gjennomføres i løpet av våren 2009.
8. Det uttarbeides en grundig analyse av trafikksituasjonen til og fra Levermyr. Analysen
skal peke på alternative løsninger som kan redusere trafikkbelastningen og redusere farten
i Levermyrveien. Gjennomføres i løpet av første halvår 2009.
9. Søppel- og papirdunker fjernes fra gatene. Avfallssystemet legges om.
10. Parkeringsplassene på Wenzels plass fjernes. På torget beholdes parkeringsplassene ved
forretningene mot Wenzels Plass samt handicap-plassen. De øvrige fjernes. Skilting og
innkjøring til parkering i Kulturhuskjelleren utbedres.
11. I tråd med gjeldende kommuneplan mål 16, skal heiene som omkranser byen bevares og
ikke ytterligere bebygges.
Endringene dateres 27.10.08.

090/08: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE,
ØSTERBUKT - GRØMBUKT. PLANPROGRAM
KS-090/08 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å starte planarbeid for Havneområdet slik som det er skissert i
planprogrammet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.
Kommunestyret mener at prinsippene som er vist i vedlagte prinsippskisse gir et godt
grunnlag for videre arbeid. Prinsippskissen skal vedlegges melding om påbegynt planarbeid
ved utlegging til offentlig ettersyn
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Tomt til sjøfartsmuseum avklares i reguleringsprosessen, basert på arealbehov og i samråd
med prosjektgruppa for nytt sjøfartsmuseum.
091/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD
SENTRUM - PARKERINGSHUS I VARDEHEIA. 2. GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til endring av reguleringsplan for Grimstad sentrum –
parkeringsanlegg i Vardeheia med plankart datert 21.04.08 og med tilhørende bestemmelser
datert 25.09.08.
092/08: STIFTELSE AV SELSKAP - VARDEHEIA P-HUS A/S
VEDTAK:
Saken utsettes.
093/08: VEDTEKT TIL PLAN OG BYGNINGSLOVENS §69.3 OG 69.4 PARKERING OG UTEOPPHOLDSAREAL
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar nye vedtekter til plan- og bygningsloven § 69.3: parkering,
uteoppholdsareal og lekeplasser, og vedtekt til plan- og bygningsloven §69.4: frikjøpsordning
for parkeringskravet for Grimstad kommune datert 25.09.08.
094/08: PARKERINGSORDNING
VEDTAK:
Saken sendes tilbake til rådmannen for ny utredning, jfr. vedtak fattet i KS-089/08.
095/08: REGULERINGSPLAN FURULIVEIEN 5 - 200/212
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til endring av del av Furuheia reguleringsplan eiendommen
Furuheia 5 -200/212 med plankart og bestemmelser med følgende endring:
§2.10 Avkjørsel utformes med maks 0.5 meter høyde i siktsonene.
096/08: EKSPROPRIASJON PERLA AS
VEDTAK:
Grimstad kommune eksproprierer ikke området.
097/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BIEHEIA 4,
OMRÅDE B8 - 2. GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til endring av reguleringsplan for Bieheia 4 område B8 datert
15.04.2008, med følgende endringer:
1. Byggegrensene i område B1 avviker fra plan og bygningsloven, jf. § 70 -2. Disse tas ut av
reguleringsplanforslaget. Nye byggesøknader i området må være i tråd med plan og
bygningslovens generelle bestemmelser som angir en avstand fra nabogrense som minst
svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter, jf pbl § 70-2.
2. Bestemmelsene 4.1, 4.2, 4.3,og 4.4 gjøres om til rekkefølgebestemmelser, som sikrer at alt
av fellesområder, uteoppholdarealer, postkassestativ, renovasjonsanlegg, inngjerdinger,
felles veiarealer skal være ferdig opparbeidet før første bolig tas i bruk.
3. Område F4 inneholder felles veier, sideareal og parkering. Veien øst i planområdet blir
område F5 og skal kunne benyttes som adkomstvei til fremtidige utbygginger nord for
planområdet.
4. Bestemmelsene må angi en utnyttelsesgrad på % BYA = 100 for området BF1.
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098/08: REGULERINGSPLAN DEL AV GREFSTAD - TERKELSBUKT. KLAGE PÅ
KOMMUNESTYRETS VEDTAK.
VEDTAK:
Kommunestyret har vurdert mottatte klager på kommunestyrets vedtak om godkjenning av
reguleringsplan for Terkelsbukt av 28.01.08 sak 006/08.
Klage fra Marit Grefstad Innholt, Ragnhild Lofthus og Tore Drange og Liane Botzem tas ikke
til følge. Det vises til vurdering i saksfremstillingen.
Klage fra Helene Bernt tas til følge. Reguleringsbestemmelsenes kap 9 Spesialområde
adkomstbrygge AB1 og AB2, Følgende setning fjernes: ”Bryggeanlegget må ikke ha
sjenerende privatiserende stengsler og det skal være åpent for allmenn fri ferdsel over
bryggene”.
Klage fra Stangholmen velforening tas til følge. Reguleringsbestemmelsene pkt 13.1 siste
setning fjernes: ” Utgiftene fordeles på alle brukerne av veien i henhold til veilovens
bestemmelser”.
099/08: STRAND HOTELL AS - GNR.48 BNR.13 FEVIK - KLAGE OVER TEKNISK
UTVALGS VEDTAK I SAK 200/08 OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILBYGG PÅ
HOTELL/KONFERANSESENTERETS ØSTSIDE
VEDTAK:
Saken utsettes.

KOMMUNESTYRETS MØTE 24.11.2008:
100/08: AGDER ENERGI - EIERSKAPSMELDING
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre tar ”Underlag for diskusjon i kommunene” til orientering og
fremmer i tillegg følgende synspunkter:
1. Formål og kjerneaktivitet. Dagens strategi med ”å konsentrere seg om kjernevirksomhet,
samt utvikle nye aktiviteter nært knyttet til kraftproduksjon og infrastruktur” videreføres.
Det poengteres at Agder Energi ikke bør spre sin forretningsdrift over for mange
virksomhetsområder.
2. Samfunnsansvar. Agder Energi skal i hovedsak oppfylle sitt samfunnsansvar gjennom å
optimalisere sin verdiskapning og levere et størst mulig overskudd til fordeling mellom
eierne. Agder Energi skal primært drive virksomhet i nærområdet og konsernets sentrale
funksjoner skal være lokalisert i agderfylkene. Dersom prinsippet om bedriftsøkonomisk
optimalisering skal avvikes ut ifra samfunnsmessige hensyn, skal dette kun skje etter en
bred og åpen diskusjon blant konsernets eiere. Agder Energi skal generelt ha en moderat
risikoprofil i sine forretningsstrategier.
3. Kapital- og utbyttepolitikk. Agder Energis høye markedsverdi bør kunne gi rom for et
større kapitaluttak enn i dag, enten gjennom en engangs kapitalnedsettelse eller et høyere
utbytte.
4. Styresammensetning. Antall styremedlemmer bør reduseres.
Arbeidstakerorganisasjonenes andel av styremedlemmene bør dessuten være lavere enn i
dag. Eierkommunene kan fortsatt velge sine styrerepresentanter fra det politiske miljø,
men utvelgelsen må da skje utelukkende på bakgrunn av relevant kompetanse og ikke
personkarakteristika som bosted, alder, kjønn, politisk tilhørighet etc.
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101/08: STIFTELSE AV SELSKAP - VARDEHEIA P-HUS A/S
101/08 VEDTAK:
1. Kommunestyret godkjenner kommunalt kjøp av aksjer for inntil 12 mill. kroner i selskap
under stiftelse, Vardeheia P-Hus A/S iht. betingelsene i vedlagt aksjetegningsdokument,
aksjonæravtale (utkast) og vedtekter. Aksjekjøpet finansieres med 4,6 mill kr. fra
parkeringsfondet, avsatte midler til parkeringsfondet fra Bibliotekprosjektet med 4,5 mill.
kr. og omdisponerte AE-midler fra Bibliotekprosjektet med kroner 2,9 mill. Samlet beløp
utgjør dermed kroner 12 mill, hvorav 9 mill inngår som aksjekapital og 3 mill inngår i
selskapets overkursfond (egenkapitalen), jfr. selskapets utkast til vedtekter. Ved lavere
kapitalinnskudd enn 12 mill, opprettholdes forholdet mellom aksje og overkursfond
tilsvarende. Det forutsettes at offentlige myndigheters andel ikke overstiger 49% av
selskapets samlede aksjekapital.
2. Kommunestyret godkjenner forelagt utkast til aksjonæravtale og selskapets utkast til
vedtekter, samt tiltredelse av erklæringen ”KJØP AV AKSJER I VARDEHEIA P-HUS
A/S”. Ordføreren gis fullmakt til å representere kommunen på stiftelsesmøtet for tegning
av aksjer i Vardeheia P-Hus A/S.
3. Det forutsettes at selskapet dekker kostnadene i forbindelse med forprosjektet.
102/08: STRAND HOTELL AS - GNR.48 BNR.13 FEVIK - KLAGE OVER TEKNISK
UTVALGS VEDTAK I SAK 200/08 OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILBYGG PÅ
HOTELL/KONFERANSESENTERETS ØSTSIDE
102/08 VEDTAK:
Kommunestyret tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket fra Teknisk Utvalg i sak
200/08 som igjen bygger på TUs vedtak av 27-11-07.
Fylkesmannens skriv av 07-10-08 slår fast at ut fra reguleringsplanens §4, så er det opp til
politikerne å utøve skjønn hva angår plassering, størrelse, høyde og estetikk sett i forhold til
den eksisterende bebyggelse og omgivelsene for øvrig.
Kommunen vil behandle nye nabovarslede tegninger når disse foreligger og vil se positivt på
disse dersom grunnflateareal og plassering av omsøkt tilbygg på østsiden av hotellet, er som
omsøkt og vist på tiltakshavers nabovarslede tegninger av 03-04-08 fra Halvorsen & Reine
A/S. Hva angår høyde på tilbygget, så må øverste etasje være inntrukket og stilmessig i
harmoni med eksisterende bebyggelse og maks høyde må være en etasje (2,85m) over
eksisterende restaurants hovedtak målt fra overgang tak vegg.
Klagesaken oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse.
103/08: SKOLEKAPASITET I GRIMSTAD KOMMUNE - SKOLEPAKKE 2 OPPFØLGINGSDOKUMENT
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar oppfølgingsdokument til Skolepakke 2, del 1, datert medio oktober
2008, til etterretning.
2. Realitetsbehandling av økt skolekapasitet øst i kommunen og utbygging av 1-10-skole på
Fevik avklares gjennom behandling av budsjett 2009 og handlingsprogram 2009-2012.
3. Høringsfristen for debatthefte om framtidig skolestruktur og – kapasitet settes til 1. mars
2009 for å kunne gjøre endringer fra skoleåret 2009/2010.
104/08: SYKKELBY GRIMSTAD - PLAN FOR FYSISKE TILTAK
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre tar ”Forslag til Hovedplan for sykkelruter” og plan for ”Sykkeltiltak
på rutene”, slik de fremgår av vedlegg til saken, til etterretning. Kommunestyret ber om at
deler av Reddalsveien og Gjærbrønnveien inntas i planen for sykkelruter som Lokale ruter.
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Plan for sykkelruter med tiltak bes innarbeidet i kommuneplanen i forbindelse med
revisjonen.
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor Statens vegvesen Region sør, med tanke på
at prosjekt ” Sykkelby Grimstad” ønskes videreført i perioden 2010 – 2013.
Prosjektgruppa utvides med inntil 3 personer fra skoleverk, sykkelklubb, Trygg Trafikk.
Det skal utarbeides en plan for sykkelparkering.
Det lages en plan for skilting og merking.
Det utarbeides kart over sykkeltraseene.
105/08: BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009
VEDTAK:
1) Grimstad kommune tar i mot 35 nye flyktninger i 2009. Eventuelle familiegjenforeninger
kommer i tillegg til dette tallet.
2) Anmodning om mottak av 5 enslige mindreårige flyktninger utredes nærmere i egen sak.
3) Bemanningen økes med 1,6 årsverk, som finansieres gjennom statlig tilskuddsordning for
flyktninger (integreringstilskudd).
4) Det forutsettes at mottaket finner sted i dialog mellom IMDI og kommunen, særlig med
hensyn til nasjonalitet og bosettingstidspunkt.
106/08: REVIDERT ØKONOMIREGLEMENT
VEDTAK:
Saken utsettes.
107/08: BEHANDLINGSGEBYR - PBL
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til gebyrregulativ for Grimstad kommune med
følgende endring av pkt. 1.5;
Dersom det igangsettes et arbeid før det foreligger gyldig tillatelse, eller dersom
allerede utført byggearbeid må undergis byggesaksbehandling i ettertid, beregnes eget
gebyr tilsvarende 150% av normalt gebyr (jfr. imidlertid pkt. 1.6).
Det nye regulativet trer i kraft når fylkesmannen har godkjent det og det er kunngjort i
lokalpressen.
108/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD
SENTRUM - GRIMSTAD GJESTEHAVN - 2. GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
Saken utsettes.
109/08: LANGEMYR IDRETTSPARK - INNLØSNING AV GRUNN
VEDTAK:
Saken ble trukket.
110/08: DIVERSE VALG
Valget ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstillingen fra valgkomiteen.
Forslag til medlem av Dyrevernnemnd:
Forslag til vedtak:
Jan A. Gundersen gjenvelges.
KOMMUNESTYRETS BEHANDLING:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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KOMMUNESTYRETS MØTE 15.12.2008:
111/08: REVIDERT ØKONOMIREGLEMENT
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til revidert økonomireglement hvor videreføring av enhetenes
mer-/mindreforbruk beholdes og netto avsetning reguleres mot disposisjonsfond i påfølgende
budsjettår. Nytt reglement gis virkning fra vedtakets dato.
Fra disposisjonsfond avsettes det et bufferfond på 3,0 mill. kr til dekning av eventuell
framføring av mer-/mindreforbruk i enhetene. Regulering av bufferfondet vurderes i
forbindelse med hvert årsoppgjør.
Kommunestyret ber administrasjonen om snarest å utarbeide forslag til nytt
økonomireglement.
Vedlegg til økonomireglementet endres til:
Dersom prosjektleder har andre prosjekt som mangler finansiering, kan ledige budsjettmidler,
inntil 250.000,- omdisponeres så sant prosjektene går inn under samme vedtatte bevilgning,
for eksempel til idrettsanlegg eller sykkelbyprosjekt.
112/08: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD
SENTRUM - GRIMSTAD GJESTEHAVN - 2. GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplan for Grimstad Gjestehavn 05.02.2008 skal samkjøres
med arbeid med havneplan for de sentrumsnære sjøarealene i Grimstad.
Teknisk utvalg men mener at man kan oppnå en bedre og mer helhetlig forvaltning av
arealene i havneområdet dersom fremtidig reguleringsarbeid i området samkjøres med
planarbeid for øvrige havnearealer i Grimstad sentrum.
Private grunneiers rettigheter skal avklares før en fremtidig plan legges fram.
113/08: FJÆRE KIRKE-1000 ÅRS STED. FREMLEGGELSE AV PLAN OG
BESKRIVELSE MED KOSTNADSOVERSLAG.
VEDTAK:
1) Kommunestyret godkjenner foreliggende planer for 1000-års stedet ved Fjære kirke og ber
om at disse legges til grunn for de arbeider som skal gjøres i området.
2) Gjennomføring av prosjektet vil skje i samsvar med de rammer som vedtas i framtidige
handlingsprogram.
3) Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med vegmyndighetene med sikte på
gjennomføring av kryssomleggingen for fylkesveiene.
114/08: ARENDAL OG OMEGN KUNSTISBANE AS - SELSKAPETS FRAMTID
VEDTAK:
1) Grimstad kommune støtter forslaget om at Arendal og omegn kunstisbane as oppløses
som aksjeselskap, i tråd med aksjeloven og bestemmelser i aksjonæravtalen/vedtektene.
2) Grimstad ønsker på nåværende tidspunkt ikke å forplikte oss til å gå inn i et nytt
interkommunalt selskap/foretak for regionale idrettsanlegg på Myra, Arendal.
3) En eventuell støtte til nye anlegg må tas opp til behandling når konkrete planer og
søknader foreligger.
4) Det forutsettes at leieavtalen som Grimstad kommune har vedr. skolenes bruk av
kunstisbanen på dagtid videreføres.
115/08: GRIMSTAD KOMMUNE - DELTAKELSE I ØSTRE AGDERSAMARBEIDET
VEDTAK:
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1. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å innlede samtaler med sikte på deltakelse i Østre
Agder-samarbeidet.
2. Ny sak legges fram for kommunestyret så snart styrings- og økonomimodell er nærmere
avklart.
116/08: MØTEPLAN FOR POLITISKE MØTER FOR 2009
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til møteplan for 2009, med justering av oktobermøtene en uke fram.
117/08: EVENTUELL SALG AV KOMMUNAL EIENDOM
VEDTAK:
Grimstad kommune tilbyr salg av Hesnes Skole til Stiftelsen Hesnes Montesorriskole for kr.
600.000. Grimstad kommune skal ha rett til å kjøpe tilbake eiendommen med utgangspunkt i
denne pris dersom skoledriften i regi av stiftelsen på denne eiendommen opphører.
Oppnås det ikke enighet om salget, forutsetter kommunestyret at leieforholdet mellom
kommunen og stiftelsen kan fortsette som i dag.
118/08: LANGEMYR IDRETTSPARK - INNLØSNING AV GRUNN
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å innløse eiendommen gnr. 82 bnr. 250 i henhold til avgitt
verdivurdering datert 03.10.08.
Innløsningssum kr. 2.600.000,- samt omkostninger kr 67.000,- vedtas finansiert ved et
låneopptak som innarbeides i kommunens samlede låneopptak for 2009.

KOMMUNESTYRETS MØTE 18.12.2008:
117B/08: BUDSJETT 2009/HANDLINGSPROGRAM 2009 - 2012
VEDTAK:
1. SKATTØRE 2009
Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2008).
2. EIENDOMSSKATT 2009
a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til 4‰ for bolig/fritid og 6‰ på
verker/bruk/næring, av takstverdien i 2009.
b) Kommunestyret vedtar at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten settes til 60% av
takstverdien for den enkelte eiendom.
3. BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 1. JANUAR
2009
a) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2009 øker med 7,5% dersom annet ikke
framkommer av budsjettforslaget.
b) Gebyr for vann økes med 40 %.
c) Gebyr for avløp økes med 30 %.
d) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
e) Renovasjonsavgiften reduseres med 5 %.
f) Avgiften for slamrenovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam) endres ikke.
g) Feieravgiften økes med 20 % .
h) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i forhold til
statens regelverk for maksimalpriser. Betalingssatsene (gradert betaling) for inntekter inntil
300.000 kr økes iht. tabell.
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i)

j)

Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar med
konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. rådmannens forslag som legges
fram i egen sak.
Festeavgift for kirkegårdene fastsettes til kr 1.250 for et enkelt gravsted i ti år og kr 2.500 for et
dobbelt gravsted.

4. INVESTERINGER I 2009 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a) Det bevilges 2,7 mill kr til oppkjøp av grunn Holviga idrettsanlegg.
b) Det bevilges 4,3 mill kr til infrastruktur Universitetsbyen Grimstad.
c) Det bevilges 0,4 mill kr til sykkelby-prosjektet - gang/sykkelveger.
d) Det bevilges 20,5 mill kr til infrastruktur i bysentrum.
e) Det bevilges 13,34 mill kr til handlingsprogram for vann.
f) Det bevilges 11,45 mill kr til handlingsprogram for avløp.
g) Det bevilges 3,5 mill kr til ENØK-investeringer.
5. INVESTERINGER I 2009 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a) Det bevilges 1,0 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP.
b) Det bevilges 7,0 mill kr til utendørs idrettsanlegg - Levermyr - garderobe.
c) Det bevilges 1,75 mill kr til økt skolekapasitet Landvik (skolepakke 2).
d) Det bevilges 5,0 mill kr til økt skolekapasitet Fevik (skolepakke 2).
e) Det bevilges 13,0 mill kr til bibliotek m/landsd.funksj. for litteraturformidling.
f) Det bevilges 5,63 mill kr til Fagskolen.
g) Det bevilges 4,3 mill kr til Elisabethstua/Groosåsen/Knøttet barnehager.
h) Det bevilges 0,25 mill kr til maskiner og utstyr på kirkegårdene.
i) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
j) Det bevilges 0,9 mill kr til havnevesen – brygge-, kai- og havneanlegg.
k) Det bevilges 3,0 mill kr til kommunal del av turnhall GTIF.
l) Det bevilges 1,4 mill kr til sanitærbygg ved 1000 årsstedet.
6. FINANSIERING AV INVESTERINGER
Investeringsprogram i henhold til pkt 4 og 5 finansieres med lån, egenkapital og statstilskudd i
samsvar med budsjettforslaget.
7. STARTLÅN I HUSBANKEN I 2009
Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.
8. ÅRSBUDSJETT 2009
Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2009 som foreslått av rådmannen i opprinnelig budsjettforslag av
03.11.08, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.
9. HANDLINGSPROGRAM 2009 – 2012
Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2009-2012 som foreslått av rådmannen i opprinnelig
budsjettforslag av 03.11.08, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.
Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og tjenester i perioden.
10. ENDRINGER I PLAN- OG ØKONOMIUTVALG OG KOMMUNESTYRE
ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (1.000 kr)

Tekst
ØKTE UTGIFTER/ REDUSERTE INNTEKTER

2009

2010

2011

2012

Inntektsreduksjoner (lavere skatt, avgifter etc)
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Ingen økning i eiendomsskatt for bolig/fritidseiendom i
2009 og 2010. Næringseiendom og bruk og verk øker
fra 4 til 6 promille fra 2009. Beslutning om økt
eiendomsskatt fra 2011 avventer effekt av
kostnadsgjennomgang som iverksettes i 09. Partiene
er uansette enige om at det ikke er aktuelt med en
økning på nivå med rådmannens forslag. I
utgangspunktet legges det opp til at en eventuell
økning vil bli foretatt uten full retaksering av
eiendommer, men f eks ved 10% påslag på
eksisterende takst og/eller økt promillesats. Kostnader
til retaksering i 2010 i rådmannens budsjettforslag er
derfor tatt ut (se nedenfor).

2 800

2 800

14 000

14 000

550

550

550

550

80

80

80

80

1 200

1 200

1 200

1 200

387

387

387

387

400

100

100

100

400

400

400

400

På teknisk område
ENØK-investeringer, driftsmessig konsekvens
Ferdigstilling skanning byggesaksarkiv

300
300

300
300

300

300

Fellesområdet og annet
Eget prosjekt - rådgiver prosjektfinansiering aktiviteter

600

600

600

600

112

112

112

112

328
7 457

6 829

17 729

17 729

Utgiftsøkninger
På helse og sosialområdet
Justering av lønn for støttekontakter og avlastere
boveiledertjenesten - økes med 15,7% fra 84,50 til
97,75 (halvering av forskjell fra minste lønnsats i
kommunalt regulativ)
Omsorgslønn – oppjustering som for støttekontakter
På kultur- og oppvekstområdet
Kvalitet i skolen - økt satsing knyttet til
kompetanseheving for lærere i Grimstad-skolen og økt
lærertetthet (finansiert ved omdisponering kostnader
innen sektoren)
Konsekvensjustering av helårseffekt av økt elevtall ved
Grimstad ungdomsskole, bare delårsvirkning lagt inn i
tidligere vedtak (oppføring her har sammenheng med
at spesialbevilgning til økt voksentetthet i 2008 pga
undervisning på tre steder trekkes tilbake, se
nedenfor)
Redusert økning i barnehagepris for inntekter under
300.000, dessuten innføring av ny pris for
familieinntekt under 220.000 der prisen holdes på
dagens nivå + 100 kr /mnd) - finansiert ved
omdisponering på barnehageområdet (se nedenfor)
UngArena - start oppbygging

Nye forslag etter formannskapets behandling 03.12
Investering bygg 1000-årssted, driftsm konsekvens
(8%)
Vedlikehold Landvik kirke
Sum økte utgifter/reduserte inntekter
INNDEKNING
Økte inntekter
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Økt bevilgning fra Stortinget til kommuner i Sør-Norge
Økt utbytte Agder Energi
Nettogevinst (økt prosjektfinansiering - evt økte
egenandeler) av satsing på prosjektfinansiering
Økt selvfinansiering byggesaksbehandling
Effekt av redusert sykefravær
Generell prisøkning avgifter, gebyrer der rådmannen
har foreslått 4,5% - anslår ca 7,5%
Liten økning dagsenterbetaling (fra 71 kr til ca 85 kr pr
dag for
Reduserte utgifter
På helse- og sosialområdet
Justert økning sektorramme helse og sosial (13,4 istf
13,9%)
Effekt av økt aktivisering sosialhjelpsmottakere
Del av realøkning sosialhjelp brukes til finansiering
ressurskrevende brukere (halvparten av 700)
Omdisponering av MOT-konsulent mot UngArena
(halve stillingen)

900
4 000
600

900
4 000
1 500

900
4 000
2 500

900
4 000
2 500

1 000
300

1 000
1 000
300

1 000
1 000
300

1 000
1 000
300

70

70

70

70

1 320

1 320

1 320

1 320

200
350

200
350

200
350

200
350

250

250

250

250

100

100

100

200

200

200

1 000
720

1 000
720

1 000
720

100
100
600

100
100

100
100

200

1 000

1 200

På kultur- og oppvekstområdet
Kommunale barnehager stenger helt tre siste uker i juli
400
(effekt ca 100 og skjønnsmidler barnehage brukes for
å dempe prisvirkning i 2009 av prisøkning for familier
med inntekt under 300.000, samt innføring av ny pris
for inntekt under 220.000
Kostnader faget utdanningsfag beregnet etter Aafk200
vedtak om 500 kr pr elev pr utprøvingsperiode, to
utprøvingsperioder i løpet av 9. eller 10 trinn, redusert
kostnad i forhold til rådmannens forslag
Redusert frukt- og grønt-ordning
1 000
Reduksjon som følge av at særskilt bevilgning i 2008
720
til ekstra behov voksentetthet Grimstad ungdomsskole,
begrunnet i undervisning flere steder er videreført i
rådmannens forslag. Ses i sammenheng med økt
bevilgning til Grimstad ungdomsskole, se ovenfor)
Økt brukerbetaling kulturskolen (ca 10% satsøkning)
100
Øvrig kutt kultur (ikke frivillige org, lag foreninger)
100
Bemanningsøkning bibliotek venter til år bibliotek står ferdig (dvs
utsettes fra 2010 til 2011)
På teknisk område
ENØK-gevinst, som følge av ENØK-investeringer og
100
mer sparing
Ikke full retaksering av alle eiendommer (gjelder grunnlag for
eiendomsskatt)
Fellesområdet og annet
Egen rådgiver nærvær/orgavd videreføres ikke etter at
nåværende prosjektleder slutter 1.1.2009. 150.000 av
midlene i 2009 beholdes til å støtte
arbeidsmiljøfremmende tiltak i enhetene.
Redusert økning OSS
Redusert økning ORG-avdeling

2 500

330

480

480

480

250
220

250
220

250
220

250
220
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Endret politisk struktur/saksbehandling
150
150
Fri programvare vurderes tatt i bruk til erstatning for lisensiert programvare (MS Office)
når nåværende lisensavtale utløper (årlig kostnad i dag ca 800.000)

150
500

Driftsmessige forbedringer som følge av låne/kapitalendringer
Redusert låneopptak/FDV som følge av salg av
kommunal eiendom for minst 25 mill i fireårsperioden
Utsettelse Omre (bortsett fra VA til kryss iht til avtale
Sveg)
Nye forslag etter formannskapets behandling 03.12
Levermyr barnepark legges ned f.o.m. 1.aug
2009(5/11 dels virkning 2009
Mva refusjon, investering bygg 1000-årssted
Sum inndekning

500

1 000

1 500

2 000
2 000

160

350

350

350

280
13 350

18 510

17 710

20 910

Forbedring/forverring av balansen
For hele fireårsperioden

5 893

11 681

-19

3 181
20 736

Endringer i INVESTERINGSREGNSKAP
ENØK-investeringer (driftskostnaden av disse er vist
ved 300.000 i økte utgifter hvert år)
Kommunal tilleggsinvestering parkeringshus i fjell:
Gang-utgang til Øvre sentrum
(Lillesandsveien/Vestregate) prioriteres framfor utgang
ved nytt bibliotek. Besparelse (8-5) = 3 mill
Kommunal del av investering turnhall GTIF

2009
3500

2010

2011

2012

Nye forslag etter formannskapets behandling 03.12
Investering i sanitær-bygg 1000-års stedet

-3000

3000

1400

Tekstforslag:
1) I fremtidige budsjettforslag skal rådmannen synliggjøre, forklare og begrunne alle
vesentlige endringer i enhetenes nettobudsjett.
2) Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2009 legge fram en handlingsplan for redusert
sykefravær i Grimstad kommune til behandling i kommunestyret.
3) Hvis ekstraordinære statlige tiltak i 2009 gir rom for investeringer og vedlikehold utover
vedtatt budsjett, skal midlertidige tiltak ved Fjære skole prioriteres.
Oversendt rådmannen uten realitetsbehandling:
4) Rådmannen bes utrede eget eiendomsselskap for bygningsmassen:
a) Spesielt viktig nå med så mange nye finansieringsløsninger fra Regjeringen
b) Selskapet skal gå i balanse, og må kreve inn leie av enhetene for å dekke sine
kostnader.
c) Står fritt til å velge leverandører
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KOMMUNESTYRETS MØTE 02.02.2009:
001/09: HELSEDIALOG - SAMHANDLING MELLOM KOMMUNER OG SYKEHUS
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner forslag til overordnet strategisk samarbeidsavtale mellom
Sørlandet sykehus HF (SSHF) og kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om hvordan samarbeid mellom Grimstad
og Sørlandet Sykehus kan utvikles og styrkes.
002/09: PLASSERING AV SJØKRIGSMINNESMERKE I GRIMSTAD
VEDTAK:
1. Grimstad kommune gir sin tilslutning til initiativet om å reise et sjøkrigsminnesmerke ved
Sorenskrivergården. Utformingen av dette må ses i sammenheng med planene for
utearealene ved Litteraturhuset/Biblioteket.
2. Aksjonsutvalget for sjøkrigsmonumentet står selv ansvarlig for økonomien i prosjektet og
valg av kunstner.
3. Grimstad kommune vil gjerne bidra administrativt for å sikre fremdriften i prosjektet mht
plassering, og sørge for de nødvendige grunnarbeider.
4. Grimstad Sjømannsforening har påtatt seg å sørge for blomsternedleggelse ved
monumentet 8. og 17.mai.
003/09: HAMSUNÅRET 2009 - OPPKALLING AV GATE/PLASS OG PLASSERING
AV BYSTE
VEDTAK:
1. Grimstad kommune skal kalle opp en gate/plass etter Knut Hamsun.
2. Plassen foran biblioteket – det nye litteraturhuset – bør få et rent litterært navn, ikke være
knyttet til en bestemt forfatter.
3. Bysten Grimstad bys museer har fått i gave plasseres foran inngangen til nåværende
bibliotek og framtidig Hamsun-museum.
4. Området mellom Storgt. 42 og 44 gis navnet Knut Hamsuns plass.
004/09: KORTFILMFESTIVALEN - VEDTEKTSENDRING
VEDTAK:
Grimstad kommune godkjenner fremlagte forslag til omdanning av vedtektene for stiftelsen
Kortfilmfestivalen i Grimstad
005/09: KASTELLET KULTURSENTER I HOMBORSUND - KOMMUNAL
MEDVIRKNING
VEDTAK:
1) Grimstad kommune stiller vederlagsfri tomtegrunn til disposisjon på kommunal grunn for
utbygging av Kastellet Kultursenter i Homborsund dersom byggeplanene realiseres.
Tomtens størrelse skal være maks 10 dekar. Tilbudet om vederlagsfri tomt forutsetter at
utbygging starter innen tre år fra vedtaket er fattet.
2) Tomtens størrelse avklares nærmere gjennom reguleringsplanarbeidet. Plan- og
økonomiutvalget får fullmakt til å godkjenne endelig avgrensing av tomten.
3) Dersom driften av Kastellet Kultursenter opphører og anlegget selges, skal Grimstad
kommune ha tilbake verdien av tomtegrunnen. Dette avklares nærmere gjennom avtaler
og skjøte.
006/09: VALG AV VALGSTYRE SAMT VURDERING AV ANTALL
STEMMEKRETSER I GRIMSTAD
VEDTAK:
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Stemmekretser:
Hesnes og Håbestad/Kroken slås sammen med Vik krets, som da vil telle ca. 2590
manntallsførte.
Skiftenes slås sammen med Landvik krets, som da vil telle ca. 1800 manntallsførte.
Valgstyre:
Som valgstyre velges plan- og økonomiutvalget.

KOMMUNESTYRETS MØTE 23.02.2009:
007/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Referatsakene tatt til etterretning.
008/09: E 18 LANGANGEN - GRIMSTAD
VEDTAK:
1. Kommunestyret stiller seg bak konseptvalgutredningens anbefaling om at videre
planlegging og utbygging skjer etter en kombinasjon av konseptet for kollektivtransport
og konseptet for utbygging av 4-felts veg hovedsakelig langs dagens trase. Mellom
Tvedestrand og Arendal støttes anbefalingen om at vegen legges i ny 4-felts trasé.
2. Kommunestyret fastholder målsettingen om byggestart senest i 2014.
3. For å sikre at en har fått avklart trasévalget for ny E18 til neste rullering av Nasjonal
transportplan, ber kommunestyret om at vegvesenet snarest gis anledning til å ta del i
arbeidet med kommunedelplan for ny E18 Tvedestrand-Arendal med sikte på
ferdigstillelse av kommunedelplanen senest høsten 2011. Situasjonen er i dag slik at en
vesentlig del av arealene øst i Arendal og vest i Tvedestrand er båndlagt med tanke på ny
E18. Dette hemmer normal kommuneplanlegging hvor arealbruken vurderes, og det
hindrer grunneierne i å investere i forhold til nåværende og fremtidig arealutnytting.
4. Kommunestyret støtter anbefalingen om at videre utredning og planlegging av
sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen starter opp når finansieringen av
Eidanger-parsellen er sikret.
009/09: REGULERINGSENDRING VESØYGATENS FORLENGELSE
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsendring for Vesøygatens forlengelse, datert
15.01.09, med tilhørende bestemmelser med følgende tillegg/endringer:
1. For å kunne gjennomføre del av prosjektet ”Sykkelby Grimstad” må det avsettes 3 m
(1,5 m sykkelfelt + 1,5 m sideareal)langs Vesterled til vegformål.
2. Planområdet må utvides til å omfatte hele frisiktsonen mellom Vesøygaten og
Midtskips.
3. Det presiseres i reguleringsbestemmelsene pkt 3.01 at illustrasjonsplanen skal
innsendes samtidig med byggesøknad for område B1. Planen skal høres av Statens
vegvesen.
4. Det presiseres i reguleringsbestemmelsene pkt 3.02 at utnyttelsesgraden for områdene
B2 og B3 gjelder for det som vil være byggeområde i bebyggelsesplanen, dvs
lekeareal regnes ikke med i utnyttingsgrad. Pkt 3.02 endres tilsvarende.
5. Reguleringsbestemmelsene pkt 6.01 får følgende tilføyelse: ”Før Fl 1 opparbeides skal
snuplassen være opparbeidet.”
6. Reguleringsbestemmelsene pkt 6.02 får følgende ny tekst: ”Før eiendommene som har
adkomst over Vei 1 tillates utbygd skal Vei 1 være opparbeidet etter godkjent
reguleringsplan fra kryss mot Midtskips til den angjeldende adkomsten. Det skal
samtidig opparbeides snuplass når områdene B1 og/eller B4 bygges ut.”
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7. Reguleringsbestemmelsene får tilføyd nytt pkt 6.04: ”Før utbygging innenfor
planområdet kan finne sted skal det foreligge utbyggingsavtale med kommunen.”

010/09: SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI - NY VURDERING
VEDTAK:
A) Følgende skoleveier klassifiseres som særlig trafikkfarlige etter Opplæringsloven og gir
rett til gratis skoleskyss:
1) Homborsundveien fra Omre til krysset Eideveien/Homborsundveien.
2) Eideveien fra Østerlød via Eide kirke til Homborsundveien.
3) Støleveien fra Støle til Molland.
4) Mollandsveien fra rundkjøring til Østerhus til Østerhusmonen.
5) Reddalsveien fra Havstad til Landvik kirke og Holteveien fra Landvik kirke til
Gjærbrøndveien.
6) Opplandsveien (Rv 404) fra Naudenes til Roresanden (manglende gangsykkelveistrekning)
7) Fjæreveien fra Killegård til rundkjøring Spedalen.
8) Fra Øde Ugland/Killegård til de sentrumsnære skolene.
9) Hesnesveien fra Rønnes til J.M. Uglandsvei.
10) Sømsveien fra Hasseltangen til Fevik skole.
11) Vessøyveien fra Rv420 til Sømsveien
12) Østre Vessøyvei fra kommunegrensen mot Arendal til Vessøyveien
13) Rv 404 fra Skiftenes til gang-/sykkelvei ved Bakken.
B) Følgende skoleveier klassifiseres ikke lenger som særlig trafikkfarlige etter
Opplæringsloven og gir ikke lenger rett til gratis skoleskyss:
 J.M.Uglandsvei fra Biekrysset til Vik
 Rv 420 fra Vik til kommunegrensen mot Arendal
 Homborsundveien fra kryss Eideveien til kryss Johan Markussensvei
C) Skolevei som er klassifisert som særlig farlig gjelder elever i barneskolen (1. – 7. trinn).
D) Rådmannen får fullmakt til å oppheve retten til fri skoleskyss når og dersom det bygges
gang- og sykkelvei langs den/de aktuelle veistrekningen(e), eller at det på annen måte
etableres veier og andre trafikksikkerhetstiltak som sikrer en trygg skolevei for elevene i
barneskolen. Rådmannen får også fullmakt til å definere eventuelt andre veistrekninger som
særlig farlig skolevei på bakgrunn av skjønnskriteriene i saksfremstillingen.
011/09: TEKNISKE ANLEGG - OMLEGGING RV 420 PHAROSVEI
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar at omlegging av Rv 420 Pharosvei gjennomføres i henhold til
alternativ 3A i forprosjekt datert 25.11.2008.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Oddensenteret, der Oddensenteret får
kompensert det areal de mister, ved et makeskifte i henhold til saksfremstillingen.
3. Asplan Viak as engasjeres til videre detaljprosjektering ihht anskaffelsesprosessen.
4. Kommunestyret ber om at parkering for drosjene må vurderes på nytt i forbindelse med
den helhetlige planen for havneområdet.
5. Merknader fra Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne om
tilgjengelighet tas med i den videre planleggingen av trafikkløsninger i sentrum.
012/09: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - BRUK AV VEDLIKEHOLDSMIDLER
VEDTAK:
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1. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune skal benytte de mottatte vedlikeholds- og
rehabiliteringsmidlene fra Regjeringens tiltakspakke til prosjekter som fremkommer i
tabell A, med følgende endring:
”Wentzells Plass” tilføyes i pkt. 3.
Oppussing av biblioteket i Storgaten utgår. Fjære skole reduseres til 4.5 mill. kr. I stedet
brukes 3 mill. kr. på:
- 850 000 kr. på haller (dusjanlegg)
- 1 000 000 kr. på Eide skole
- 850 000 kr. på diverse Enøk-tiltak på Rådhuset
- 150 000 kr. til opprusting scene Kulturhuset
- 150 000 kr. til kirkebygg (vedlikehold)
2. Dersom noen av tiltakene i tabell A skulle utgå, gis Rådmannen ut fra faglige vurderinger
fullmakt til å erstatte disse med aktuelle ENØK-tiltak.
3. Tiltakene skal i hovedsak utføres av private etter lov om anskaffelser.
013/09: ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2009
VEDTAK:
1. Kommunestyret godkjenner Årsplan for kontrollutvalget for 2009.
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta eventuelle endringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
014/09: FRAMTIDIG BRUK AV FRIVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE
VEDTAK:
1)
Alt. 2A – Leie av midlertidig lokale til kvalifiseringstjenesten på tidligere Frivoll VGS
– legges til grunn for videre arbeid. Kjøpsopsjon med fradrag for innbetalt leie kan
vurderes.
2)
Storgaten Barnehage blir i Storgaten inntil ny plassering / innlemming i ny offentlig
barnehage er utredet. Utbygging av Grimstad Barnehage tas opp til ny vurdering hvis
ny offentlig barnehage kan etableres.
3)
Regulering av skoletomt med sikte på salg til boligformål skal gjennomføres så raskt
som mulig.

KOMMUNESTYRETS MØTE 30.03.2009:
015/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak og innstillingen enstemmig vedtatt.
016/09: KOMMUNEPLANEN 2010-2022 - PLANPROGRAMMET
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar forslag til planprogram med de justeringer som fremkommer i
saksfremstillingen.
2. Kommunestyret vedtar forslag til Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel, datert
03.03.09.
3. Det gjennomføres en ny runde med innspill til kommuneplanens arealdel.
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til hovedprinsipper for arealdisponering
på kommuneplannivå til kommuneplanutvalgets møte 14.mai.
017/09: EVALUERING AV NY ADMINISTRATIV STRUKTUR I GRIMSTAD
KOMMUNE
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VEDTAK:
1. Agenda rapporten tas til etterretning.
2.
Rådmannens skisserte tiltak gjennomføres som beskrevet i saken. Rådmannens
skisserte forslag økes med tiltak nr. 14 i Agenda: Budsjettmodell for skolen.
Det gis en tilbakemelding til kommunestyret innen utgangen av 2009 om hvordan
arbeidet med tiltakene går.
3. Kommunens modell for administrativ organisering videreføres med følgende endring:
a. Eide oppvekstsenter tilbakeføres til 2 selvstendige enheter, hhv Eide skole og
Eide barnehage.
b. Eventuell videreføring av Holviga og Fjære som 1-10 skoler avgjøres ifm sak
om fremtidig skolestruktur.
018/09: ØKONOMISK STATUS BUDSJETT 2009 PR. MEDIO MARS /
BUDSJETTREGULERING
VEDTAK:
1. Kommunestyret ber formannskapet legge fram innstilling vedrørende budsjettregulering
til neste kommunestyremøte den 4. mai – sammen med innstilling når det gjelder
inndekning av underskudd for 2008.
2. Kommunestyret vedtar forslag til rapportering til politiske utvalg og kommunestyret.
3. Kommunestyret tar rådmannens orientering om økonomisk status til orientering.
4. På grunn av den usikre økonomiske situasjonen, kuttes egen prosjektstilling som rådgiver
prosjektfinansiering og forventede merinntekter fra dette arbeidet strykes i
handlingsprogram 2010-12 ved neste revisjon. Kommunestyret forutsetter at rådmannen
intensiverer arbeidet med å skaffe mer ekstern finansiering til prosjekter som uansett skal
gjennomføres i kommunen.
5. Med bakgrunn i den sterke veksten i antall årsverk i 2008 (anslått til 60-70), ber
kommunestyret rådmannen legge fram forslag til tiltak som stanser videre vekst i antall
årsverk for kommunen sett under ett, utover det som nødvendig følger av
befolkningsvekst og pålagte tjenester. Rådmannen bes også vurdere tiltak for en skånsom
reduksjon i antall årsverk gjennom naturlig avgang, at enkelte ledige stillinger ikke
besettes og lignende. Disse tiltakene må ses i sammenheng med at det også er ønskelig
med mindre bruk av overtid i enhetene og tiltak for å oppnå dette.
6. Økonomiske rapporter til kommunestyret bes utviklet slik at kommunestyret kan ha
innsyn i utviklingen i brutto rammer både på enhets- og kommunenivå. Dette skal være
fullt ut gjennomført fra og med budsjettforslaget for 2010.
7. Kommunestyret ber kontrollutvalget omprioritere sitt arbeid og legge fram sak for
kommunestyret – helst i møte 4. mai – hvor det klargjøres hva det er som gjør at man
kunne få overskridelser i driftsutgiftene på kr. 110 millioner – og hvorfor det ikke ble
varslet – og en vurdering av de tiltak som er iverksatt for å hindre gjentagelser. Det bør
også gis en forklaring på hvorfor revisjonen ikke har oppdaget/varslet overskridelsene.
8. Rådmannen bes om å gi en vurdering av om nåværende organisasjonsmessige plassering
av regnskapsansvarlige er hensiktsmessig og i henhold til kommunelovens bestemmelser,
og eventuelt foreta en omorganisering. Kommunestyret får en orientering om dette i møte
den 04.05.09.
Side 52

9. Rådmannen bes snarest følge opp kommunestyre-vedtak om nytt økonomireglement og
finansreglement, og gi kommunestyret en vurdering av om anvisningsreglementet er godt
nok.
019/09: BYGGING AV UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM
VEDTAK:
1. Grimstad kommunestyret gjør vedtak om å bygge 3 utleieboliger for ungdom.
2. Boligene finansieres ved lån og tilskudd fra Husbanken
020/09: UNGDOMSPLANEN - NÅR ER DET UNGDOMMENS TUR? BEHANDLING
AV PLAN OG HØRINGSUTTALELSER.
VEDTAK:
1. Kommunestyre legger til grunn ungdomsplanen, - Når er det ungdommens tur? i det
videre arbeid.
2. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et nytt ungdomstiltak på
Fagskolen. Valg av organisasjonsmodell, oppstart/fremdriftsplan, innhold og finansiering
og lokalisering på Fagskolen må avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen for
2010. Et slikt tiltak må ikke gå utover tilskuddet til eksisterende lag og foreninger.
3. De økonomiske konsekvensene av en likeverdig behandling av fritidsklubber og andre
klubblignende aktiviteter vurderes og legges frem i forbindelse med budsjett for 2010.
4. Kommunestyret vedtar å opprette et ungdomspolitisk råd med 6 medlemmer (2 fra
Dahlske vgs, 1 fra Drottningborg vgs og 3 oppnevnt av BUK) fra 1. januar 2010.
Praktiske spørsmål og økonomiske konsekvenser samt en evt. økning av vervet som
Barnas representant som følge av dette må avklares i budsjettet for 2010.
5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeider forslag til felles retningslinjer for elevrådene
og de funksjoner kontaktlærer for elevrådet har. Dette gjøres i samarbeid med elevrådene
og skolene, og vedtas av Oppvekst- og omsorgsutvalget innen skolestart august 2009.
6. Kommunestyret går ikke inn for forsøk med lærer- og undervisningsevaluering
7. Omfanget av bruk av Fagskolen må ses på i sammenheng med vedtak i sak om Fagskolen
(k-sak 042/08 pkt. 4).
021/09: ARBEIDSGIVERSTRATEGI, 2.DE GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
1.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ”Arbeidsgiverstrategi for Grimstad
kommune”, med følgende tillegg:
Under Kap I: Ledelse & ledelsesutvikling, nytt kulepkt:
Alle ansatte skal ha medarbeidersamtaler hvert år. Det er et overordnet ansvar
fra rådmannsnivå til kommunalsjef til enhetsleder å påse at samtalene blir
gjennomført.
Grimstad kommune skal tilstrebe en kultur der det ses som naturlig å veksle
mellom leder- og fagstillinger.
Under kap III : Rekruttere, beholde & utvikle medarbeidere, ny setning på
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slutten av første paragraf:
For å synliggjøre dette utarbeides bl.a. en oversikt over kommunens gode
personalordninger, slik som f.eks. velferdspermisjoner, pensjon, forsikring,
livsfase-politikk, låneordninger, etc.
2.

Kommunestyret er positiv til at det arbeides med nye senior-tiltak. Tiltakene
realitetsvurderes ifbm budsjett 2010. Rådmannen bes kartlegge interessen.

3.

Rådmannen utarbeider i en felles prosess med de ansattes organisasjoner en
”Lønnspolitisk plan”. Denne fremmes for administrasjonsutvalget innen utgangen av
juni 2009.

4.

Bruk av åremål ved nyansettelser for rådmannsstilling og kommunalsjefer utredes.

022/09: DISKUSJONSNOTAT - ETT ELLER TO AGDERFYLKER?
VEDTAK:
Grimstad kommune viser til diskusjonsnotatet Ett eller to Agderfylker og anbefaler at
fylkestingene iverksetter en prosess med sikte på fylkessammenslutning så snart dette er
praktisk mulig.
023/09: ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FRA 01.05.2010 KONSESJONSKRAFTFONDET FOR AUST-AGDER IKS
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner forslag til endring av selskapsavtalen for Konsesjonskraftfondet
for Aust-Agder IKS med virkning fra 01.05.2010.
024/09: GRIMSTAD HAVN - DRIFTSBUDSJETT 2009
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre gjør følgende vedtak:
Grimstad Havn’s forslag til driftsbudsjett for 2009 vedtas.

KOMMUNESTYRETS MØTE 04.05.2009:
025/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
026/09: GRIMSTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2008
VEDTAK:
1. Regnskap 2008 for Grimstad kommune godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk
på kr 39.024.044,-.
a) Grimstad havn, mindreforbruk på kr 635.926,-.
b) Grimstad kommune (ekskl.havn), merforbruk på kr 39.659.970,-.
2. Forslag til framføring av mindreforbruk i enhetene, kr 900.000,- til driftsformål og kr
520.000,- til investeringsformål, godkjennes og dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk iht. pkt. 1 a) avsettes til disposisjonsfond for havn
4. Regnskapsmessig merforbruk iht. pkt. 1 b) inndekkes delvis med kr 12.000.000,- fra
disposisjonsfond. Restbeløpet kr 27.659.970,- dekkes inn i 2009 og 2010.
5. Forslag til inndekning av udekket i investeringsregnskapet godkjennes.
027/09: GRIMSTAD KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2008
VEDTAK:
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Forslag til årsmelding 2008 godkjennes.
Som følge av de store budsjettoverskridelsene innarbeides følgende i neste utkast til
delegasjonsreglement:
Rådmannens myndighet til å foreta budsjettreguleringer mellom kommunale enheter
inndras. Enhver budsjettendring skal godkjennes av kommunestyret på enhetsnivå.
Følgende grunnleggende prinsipper for økonomistyring uttrykkes eksplisitt i
delegasjonsreglementet:
- Ingen kommunal enhet kan legge opp til et merforbruk (utover budsjett) uten at
merforbruket er eksplisitt vedtatt av kommunestyret. Foreligger intet slikt vedtak, skal
enhetene overholde den vedtatte budsjettrammen.
- Nye tiltak som øker kommunens nettoutgifter skal som hovedregel kun vedtas i
forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Hvis slike tiltak likevel vedtas, skal
normalt andre driftsutgifter reduseres tilsvarende.
028/09: AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVEN
VEDTAK:
Rådmannen foreslår følgende disponering/inndekning av likviditetsreserve drift og
likviditetsreserve investering:
1. Saldo likviditetsreserve drift, kr 1.620.427,-, avsettes til disposisjonsfond
2. Saldo likviditetsreserve investering, kr 8.600.957,- dekkes inn slik:
Kr 7.942.077,- ubundet investeringsfond (25401000/25404)
Kr 658.880,- disposisjonsfond (25601000/25600)
029/09: FRIGJØRING AV UBRUKTE LÅNEMIDLER
VEDTAK:
Rådmannen får delegert fullmakt til å benytte ubrukte lånemidler fra avsluttede
investeringsprosjekter på til sammen kr 59,8 millioner kroner til finansiering av allerede
vedtatte lånefinansierte investeringer i HP 2009-2012 eller enkeltsaker med lånefinansiering,
eventuelt å innfri hele eller deler av beløpet mot langsiktig gjeld.
For fremtiden skal alle ubrukte lånemidler brukes til nedbetaling av gjeld ved
prosjektavslutninger.
030/09: UTSATT SAK - BUDSJETTREGULERING 2009
VEDTAK:
Forslag til budsjettregulering 2009 godkjennes.
031/09: INNSATSSTYRT FINANSIERING I SEKSJON PSYKISK HELSE I
HJEMMETJENESTEN
VEDTAK:
InnsatsStyrtFinansiering avvikles i forhold til tjenestene innen seksjon for psykisk helse i
Hjemmetjenesten med virkning f.o.m. 01.01.09.
032/09: GRIMSTAD KULTURHUS - DRIFTSFORM OG LEIEKONTRAKT
VEDTAK:
1) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å reforhandle leieavtalen med Kristiansand
Kino Drift AS for driften av Grimstad kulturhus.
2) En ny leieavtale skal vektlegge de forhold som fremkommer i saksfremstillingen.
3) En ny leieavtale skal gjelde for fem år.
4) Plan- og økonomiutvalget får fullmakt til å godkjenne avtalen.
033/09: STRANDPROMENADEN FEVIK
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VEDTAK:
1. Eier av gnr. 48 bnr. 19 pålegges å søke om ettergodkjenning av tiltak beskrevet under
punkt III bokstav d (utvendige tiltak), e), f) og g)
2. Kommunen samtykker i sløyebodens plassering til nabogrense.
3. Kontrollutvalgets rapport dokumenterer betydelige utfyllinger i sjøen fra 1960 til 2006.
Kommunestyrets vedtak i sak 065/07 mht. utfyllinger gjennomføres. Ved søknad må
gammel og ny strandlinje påtegnes kart som er målsatt.
034/09: ESTETISK VEILEDER MED RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD
KOMMUNE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar ”Estetisk veileder med retningslinjer for Grimstad kommune” med
følgende endringer:
Siste setning på side 22. endres til: ”Mest markant er monumentet på Kirkeheia til minne om
personer fra Grimstad som ofret livet for landets frihet.”
Oppdatert veileder dateres 04.05.2009.
035/09: CAMPUS GRIMSTAD - AREALDISPONERINGSPLAN
VEDTAK:
Saken ble utsatt til møte 25.05.2009.
036/09: FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BIEHEIA 4,
OMRÅDE B2. 2. GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar følgende endringer av ”Forlag til endring av reguleringsplan for
Bieheia 4, område B2”:
- Reguleringsavgrensningen må justeres digitalt slik at den matches til gjeldende
reguleringsplan for Bieheia 4.
- Det må settes av areal i planområdet til felles oppstillingsplass av renovasjonsdunker.
Dette må vises i plankartet.
Følgende tilføyes til bestemmelsene i planen:
5.0 Rekkefølgebestemmelser
5.1 Før det gis igangsettingstillatelse skal lekeplass i område LEK være opparbeidet i
henhold til Grimstad kommunes vedtekter.
5.2 Før igangsettingstillatelse gis skal det være etablert oppstillingsplass for
renovasjonsdunker.
5.3 Før igangsettingstillatelse gis skal det inngås utbyggingsavtale med kommunalteknisk
sektor i Grimstad kommune om oppgradering av trykkforsterker i området.
Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne endringer i planen i henhold til
kommunestyrets vedtak.
037/09: AMAZON GRIMSTAD FK - NY SAMARBEIDSAVTALE FOR 2009
VEDTAK:
Kommunestyret inngår ny samarbeidsavtale med Amazon Grimstad FK der Grimstad
kommune forplikter seg til å gå inn med kr 150.000 til fotballsatsingen i klubben. Beløpet
dekkes med kr 50.000 fra kulturtjenestens budsjett og kr 100.000 fra ”Til kommunestyrets
disposisjon”
038/09: POLITISKE PARTIER - TILSKUDD
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VEDTAK:
a.)
Kommunestyret vedtar at kommunen viderefører ordningen med gruppe- og representantstøtte
til kommunepartiene ut inneværende kommunestyreperiode.
Støtten utbetales etter følgende satser pr. år:
Grunnbeløp til kommunestyregruppene
Representanttillegg til kommunestyregruppene

kr. 3.100,kr. 1.100,-

b.)
Ordningen tas opp til ny vurdering ved begynnelsen av neste kommunestyreperiode.
039/09: KJØP AV TILLEGGSAREAL ARENDALSVEIEN 3
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar ikke å selge et avgrenset areal på ca. 27 m² til utbygger av
Arendalsveien 3.
040/09: SUPPLERINGSVALG
Valget ble gjennomført som avtalevalg med utgangspunkt i innstilling fra valgkomiteen.
Til oppvekst- og omsorgsutvalget foretas følgende suppleringsvalg:
Som nytt medlem etter Janne Zahl Kristensen velges:
Synnøve Jomås
Som nytt varamedlem velges:
Katrine Hesnes Jarnes
KOMMUNESTYRETS BEHANDLING:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.05.2009:
041/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Referatsaken tas til etterretning.
042/09: FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR OG SKOLEKAPASITET - SKOLEPAKKE 2

VEDTAK:
1. Skolestruktur og utbygging av skolekapasitet (inkludert lokaler for Langemyr skole og
kvalifiseringstjenesten) planlegges uten bruk av UiAs nåværende lokaler i Grooseveien
36.
2. Nåværende skolekretsgrenser justeres slik at elever fra Ågre/Molland/Morholt/Tjore overføres fra Landvik sentralskole til Holviga skole. Grimstad kommune skal ellers forsøke å
imøtekomme ønsker fra foreldre i Landvik skolekrets om overflytting til Holvika, Frivoll
eller Jappa skoler når mottakende skole har kapasitet og dette ikke utløser klassedeling
eller behov for skoleskyss.
3. Fjære skole deles i Fjære ungdomsskole og Vik barneskole fra skoleåret 2009/2010.
Kommunestyret forutsetter at etablert samarbeid når det gjelder deling av faglige ressurser
og lokaler, fortsetter.
4. Planlegging for 1-10 skole på Fevik videreføres.
5. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2009 legge fram en vurdering av hva
som ut fra skolekvalitets-, investerings- og driftshensyn vil være den mest
hensiktsmessige utbyggingen av barneskolekapasitet i sentrum/nord-området (Landvik,
Side 57

Frivoll og Jappa skoler). Utredningen bør sees i sammenheng med nye boligområder som
er under utbygging eller som skal planlegges utbygd i kommuneplanprosessen. Endring av
kretsgrenser i dette området skal vurderes for å tilpasse skole- og boligstruktur.
043/09: LANGEMYR SKOLE ETTER SKOLEÅRET 2010/2011
VEDTAK:
1) Grimstad kommune skal legge vekt på å beholde den nødvendige kompetanse som i dag
finns ved Langemyr skole mest mulig samlet i kommunen. Det skal legges økt vekt på at
medarbeidere ved kommunens øvrige grunnskoler, som også gir tilbud til elever med
nedsatt funksjonsevne, får tilbud om kompetansehevingstiltak fra Langemyr skole.
2) Det bør på sikt arbeides for at elever med og uten nedsatt funksjonsevne får et skoletilbud
på samme skole. Dette vil sikre økt inkludering og være en god garanti for at kompetansen
på Langemyr kan beholdes samlet i kommunen.
3) Driften av Langemyr skole videreføres i dagens lokaliteter. Videreføring av gjeldende
samarbeidsavtale som sier at eiere som trekker seg ut av samarbeidet, ikke får ut sin andel
før skolen legges ned.
4) Kostnader til nødvendig rehabilitering av skolebygningene på Langemyr tas opp i
forbindelse med budsjett 2010 og handlingsprogram 2010-2013.
5) Langemyrs tilbud skal i fremtiden gjenspeile kommunens ansvarsområder. Skolen skal
være forbeholdt elever med nedsatt funksjonsevne i grunnskolepliktig alder og i tillegg
kunne gi tilbud til barn i førskolealder. Skolen kan også gi tilsvarende tilbud til elever fra
nabokommunene Birkenes, Lillesand og Froland.
044/09: ARENDAL INTERNASJONALE SKOLE - ELEVER FRA GRIMSTAD
KOMMUNE
VEDTAK:
På grunn av de økte prisene i Arendal kommune for elevplasser ved Arendal Internasjonale
skole, søker ikke Grimstad kommune om flere elevplasser ved Arendal Internasjonale skole.
Nåværende elever kan fullføre skolegangen der. Spørsmål om pris for disse tas opp til
drøfting med Arendal kommune.
045/09: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar saken til orientering.
2) Rådmannen rapporterer jevnlig oppfølging og gjennomføring av tiltak til kommunestyret
og partsammensatte utvalg.
046/09: NÆRVÆR 2009
VEDTAK:
Rådmannen følger opp de skisserte tiltakene for 2009. Utviklingen i fraværet rapporteres
jevnlig til Arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret.
047/09: FOREBYGGENDE OG HELSEFREMMENDE ARBEID FOR BARN OG
UNGE
VEDTAK:
Saken utsettes.
048/09: GRIMSTAD KOMMUNE - DELTAKELSE I ØSTRE AGDERSAMARBEIDET
VEDTAK:
Saken utsettes.
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049/09: LOKALISERING AV NY TURNHALL
VEDTAK:
Levermyr velges som tomtealternativ, og rådmannen bes avklare de økonomiske
konsekvenser ved ulike utbyggingsalternativer.
050/09: CAMPUS GRIMSTAD - AREALDISPONERINGSPLAN
VEDTAK:
1. Kommunestyret viser til saksfremstillingen og slutter seg til hovedprinsippene i
arealdisponeringsplanen. Kommunestyret mener at prinsippene som arealdisponeringsplanen
illustrerer bør ligge til grunn for utviklingen av Campus Grimstad. For øvrig skal følgende
punkter være føringer for det videre arbeidet:
a)
Morholtskogen bør sikres som ubebygd område gjennom kommuneplanens arealdel. I
videre arbeid med Campus må det legges vekt på å sikre tilstrekkelig med grønne
korridorer.
b)
Området må planlegges med en høy arealutnyttelse, og det legges ikke til rette for
bygging av eneboliger innenfor området.
c)
Etablering av kollektivterminal anses som viktig for hele området, og bør være på
plass tidlig i utviklingen. Det må settes av arealer til parkering/sykkelparkering ved
kollektivterminalen.
d)
I videre planlegging må det vises løsninger for bruk av fornybar energi og
lavenergiløsninger.
2. Det stilles krav til områderegulering (jfr. ny PBL § 12-2) for hele området. Detaljregulering
kan inngå som en detaljert del av områdereguleringen og behandles samtidig. Rådmannen bes
snarest ta initiativ overfor Grøm eiendom og eventuelt andre interessenter for å inngå en
avtale om utførelse av reguleringsarbeidet. Forslag til avtale legges fram for plan- og
økonomiutvalget.
051/09: BRYGGA LOSJI - GNR.200 BNR.442 BIODDGATEN 2 - 4 - SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV DEL AV EKSISTERENDE
BYGNINGSMASSE OG OPPFØRING AV 4 LEILIGHETSBYGG MED
HEIS/TRAPPEHUS OG PARKERINGSKJELLER
VEDTAK:
Saken utsettes.
052/09: BUDSJETT 2009 - TILTAK FOR Å TILPASSE AKTIVITET TIL
BUDSJETTRAMMENE
VEDTAK:
Kommunestyret tar rådmannens oversikt over tilpasning av aktivitetsnivået til
budsjettrammene til etterretning, bortsett fra følgende endringer som innarbeides:
a) Landvik Aldershjem kan legges ned etter sommeren 2009 forutsatt at de politiske
utvalgene og kommunestyret i møtene i juni får til behandling en sak om oppfølging
av tidligere kommunestyrevedtak om bygging av Landviktun bo- og omsorgssenter,
der kommunestyret kan bestemme framdrift, kjøp av tomt og helsefaglig innretning av
institusjonen i samsvar med behovene i Grimstad kommune og den forventede
samhandlingsreformen mellom stat og kommune.
Rehabiliteringsavdelingen ved Berge Gård videreføres med seks plasser, syv plasser
benyttes til nåværende beboere ved Landvik Aldershjem. Øvrige beboere ved
aldershjemmet flyttes til omsorgsboliger ved sykehjemmene. Avdelingen Silas ved
Frivolltun legges ikke ned, men gjøres om til døgnsenter/trygghetsavdeling med to
avlastningsplasser og seks korttidsplasser.
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b) Stilling som 50% koordinator palliativ omsorg videreføres. Merkostnad 85.000 kr i
2009 dekkes inn mot del av merinntekt ved bevilget utbytte fra Agder Energi utover
vedtatt budsjett.
c) Avtalen med SON om Charlottenlund opprettholdes.

KOMMUNESTYRETS MØTE 22.06.2006:
053/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
054/09: BRYGGA LOSJI - GNR.200 BNR.442 BIODDGATEN 2 - 4 - SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV DEL AV EKSISTERENDE
BYGNINGSMASSE OG OPPFØRING AV 4 LEILIGHETSBYGG MED
HEIS/TRAPPEHUS OG PARKERINGSKJELLER
VEDTAK:
Saken utsettes.
055/09: GRIMSTAD KOMMUNE - DELTAKELSE I ØSTRE AGDERSAMARBEIDET
VEDTAK:
Grimstad kommune velger inntil videre å ikke delta i Østre Agder interkommunale samarbeid.
056/09: FOREBYGGENDE OG HELSEFREMMENDE ARBEID FOR BARN OG
UNGE
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering.
057/09: REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2009
VEDTAK:
Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2009 til etterretning.
058/09: LANDVIKTUN BO- OG OMSORGSSENTER
VEDTAK:
Når det gjelder kjøp av tomt og framdrift:
1) Kommunestyret ber om at det inngås endelig kjøpsavtale med Sameiet Hippen innenfor
den rammen som Erklæringen fra Sameiet Hippen, datert 03.06.2009, legger opp til.
2) Kommunestyret ber rådmannen igangsette oppstart av reguleringsplan for området og
prosjektering av senteret med sikte på at Landviktun skal kunne stå ferdig ved årsskiftet
2010/11.
3) Kommunestyret ber om at avtalen med Imås Idrettslag blir undertegnet.
4) Kommunestyret vedtar at de kostnader som følger av vedtakets pkt. 1, 2 og 3 lånefinansieres innenfor byggeprosjektet Landviktun bo- og omsorgssenter.
Når det gjelder helsefaglig innretning:
Landviktun bo- og omsorgssenter bygges som omsorgsboliger i henhold til kommunestyrets
vedtak av 25.09.06 og 17.12.07 med 22 plasser. Plassantallet kan økes hvis både
bygningsmessige og økonomiske forhold tilsier det. Inntil 6 av plassene vurderes bygget som
en egen enhet tilrettelagt for PU/multifunksjonshemmede (uavhengig av alder), jmf
investeringsprosjekt nr 3 i vedtatt HP 2009-12. Landviktun etableres med fast personale slik
at heldøgnstjenester gis. Landviktun skal særlig tilrettelegges slik at arealene er godt egnet for
mennesker med demenssykdom.
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059/09: ENDRING AV KLOAKK- OG RENOVASJONSGEBYRER 2009
VEDTAK:
For å få driftsbudsjettet 2009 for kloakksektoren i balanse, økes kloakkgebyrene for 2009
med ytterligere 15 %.
Renovasjonsgebyrene reduseres med 12 % i forhold til tidligere vedtak som er gjort for
disse gebyrene gjeldende for 2009. Dette gjøres for redusere det totale avgiftstrykket på
abonnentene.
060/09: BUDSJETTREGULERING 2009 - TILPASNING TIL BUDSJETTRAMMER
2009
VEDTAK:
Forslag til budsjettregulering for 2009 med regulering av driftsbudsjettet i samsvar med
budsjettnotat av 19.06.2009, godkjennes med følgende tillegg:
1. Med henvisning til kommunelovens §48,4 vedtar kommunestyret at underskuddet for
2008 skal dekkes over 4 år (dvs. ”ytterligere to år”).
2. Kommunestyret ber administrasjonen utrede økonomiske og andre konsekvenser av de
forslag som er framkommet, til kommunestyrets møte i august (eller september).
3. SFO-tilbudet ved Langemyr skole om sommeren videreføres som tidligere (åpent med
unntak av juli). Manglende innsparing etter kommunestyrets budsjettvedtak 25.05.09
finansieres ved at det innføres foreldrebetaling fra august 2009 for SFO-plassene med
samme satser som for ordinær skole (for tiden kr 1.862 for full plass, kr 1.239 for
deltidsplass og kr 150 pr. dag i betaling pr. dag utenom skoleåret.
4. I forbindelse med Budsjett 2010 / HP 2010-13 bes rådmannen legge fram en vurdering av
alle kommunale bygninger (nevnt i vedlegg). For bygninger som ikke er nødvendige for
kommunal tjenesteyting skal konsekvenser av et eventuelt salg kort vurderes. Samlet
inntektspotensial for bygninger som kan selges, skal anslås.
5. Det legges så snart som mulig fram en sak der kommunestyret får grunnlag for å vurdere
om flere offentlige barnehager bør slås sammen eller andre strukturtiltak for å få til en mer
kostnadseffektiv drift.
061/09: REVIDERT ØKONOMIREGLEMENT
VEDTAK:
Saken utsettes under henvisning til vedtak i KS-064/09.
062/09: NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON
VEDTAK:
1) Plan- og økonomiutvalget (kommuneplanutvalget) og teknisk utvalg (dagens utvalg for
plansaker) skal bestå som utvalg for saker etter plan- og bygningsloven/planloven, jfr.
kommunelovens § 10.
2) Utvalgene og rådmannen skal i medhold av kommunelovens §§ 10 og 23 delegeres
myndighet etter plan- og bygningsloven/planloven av 27. juni 2008, slik at dette i
hovedsak sammenfaller med dagens ordning.
3) Grimstad kommunestyre delegerer sin plankompetanse etter plan- og
bygningsloven/planloven kapittel 3 og 10-12, så langt loven tillater det, men med de
begrensninger som er nevnt under i pkt . 4 under:
a) Plan og økonomiutvalget (kommuneplanutvalget) delegeres myndighet til å fatte
beslutninger og vedtak om offentlig høring av forslag til planprogram for
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kommuneplanen. Plan- og økonomiutvalget (kommuneplanutvalget) delegeres også
myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel.
b) Teknisk utvalg delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om planprogram
og offentlig høring av reguleringsplan, samt at utvalget kan vedta mindre
reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og
overordnet plan, og det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble
vedtatt av kommunestyret. Teknisk utvalg delegeres også myndighet til å treffe vedtak
om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor
hovedtrekkene i reguleringsplanen. Videre delegeres myndighet til å nedlegge
midlertidig forbud mot tiltak (bygge og deleforbud).
c) Rådmannen delegeres myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplaner når
endringene ikke har vesentlige negative konsekvenser for noen berørte parter eller
interesser.
4) Kommunestyrets myndighet til å vedta kommuneplanens planprogram delegeres ikke,
men samkjøres med kommunestyrets behandling og vedtak om planstrategi jfr. plan og
bygningsloven/planlovens §§ 10-1 og 11-13.
5) Plan og økonomiutvalget har ansvar for utarbeidelse av forslag til kommuneplan. Når
plan- og økonomiutvalget behandler saker knyttet til kommuneplanen suppleres utvalget
med barnas representant, representant fra partier som ikke er representert i plan og
økonomiutvalget og leder av teknisk utvalg. Disse har tale og forslagsrett, ikke
stemmerett.
6) For inneværende valgperiode utarbeides det en forenklet planstrategi. Forslag til
planstrategi legges fram samtidig med førstegangsbehandling av forslag til kommuneplan
2010-2022 .
Kommunestyret ber rådmannen redigere delegasjonsreglementet og utvalgsreglementet i
samsvar med vedtakene og intensjonene i denne saken.
063/09: KLIMA- OG ENERGIPLAN
VEDTAK:
Den foreliggende energi- og klimaplan for Grimstad kommune, datert 26.mai 2009,
godkjennes og sendes ut på offentlig høring før den vedtas endelig av kommunestyret.
Følgende endringer / tillegg innarbeides i høringsforslaget:
Punkt 5.2.2 strategier, punkt 5 (side 19), endres til:
Universitetsbyen Grimstad vil innta en nasjonal posisjon som
klimanøytral i samarbeid med Universitetet i Agder, Arendal kommune og Aust-Agder
Fylkeskommune og delta i det regionale Klimapartner-samarbeidet.
Kommunestyrets tilleggsforslag:
1. Forskriftene om krav til parkeringsdekning i forbindelse med næringsbygg, boliger,
båthavner m.v. tas opp til ny vurdering med sikte på å legge til rette for mer miljø- og
klimavennlig transport.
2. Produsenter av ”kortreist mat” skal gis gode rammebetingelser som for eksempel lavere
vann- og kloakkavgift.
3. Det skal kartlegges arealer som kan benyttes til produksjon av fornybar energi som
vindmølle-parker både til lands og til vanns, vannkraft, solcelleparker og annen fornybar
energi.
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4. Bedrifter som produserer eller forsker på fornybar energi skal tilbys kommunale
næringstomter til redusert pris.
5. Grimstad kommune skal være en aktiv pådriver for å få ladestasjon for elbiler og pumpe
for bioetanol og biodiesel.
6. Grimstad kommune oppretter sine egne miljøsider, gjerne med mal ut i fra Kristiansand’s
Miljø fra A – Å.
7. Grimstad kommune prøver ut miljøfyrtårnsertifisering i noen kommunale enheter.
8. Kommunen skal aktivt arbeide for at utbyggere tar i bruk alternativ energi og lavenergihus
i sine prosjekter.
9. Det utarbeides retningslinjer for å sikre en forsvarlig plassering av nye bygg i forhold til
forventet havstigning.
064/09: KONTROLLUTVALGETS OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS
VEDTAK I SAK 018/09 - ØKONOMISTYRING
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg i hovedsak til Kontrollutvalgets anbefalinger og ber
administrasjonen innarbeide og følge dette opp i økonomireglementet.
Saken legges fram på nytt for kommunestyret.

KOMMUNESTYRETS MØTE 31.08.2009:
065/09: BRYGGA LOSJI - GNR.200 BNR.442 BIODDGATEN 2 - 4 - SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV DEL AV EKSISTERENDE
BYGNINGSMASSE OG OPPFØRING AV 4 LEILIGHETSBYGG MED
HEIS/TRAPPEHUS OG PARKERINGSKJELLER
VEDTAK:
Kommunestyret gir Tyholmen Arkitektkontor AS organisasjonsnr. 977487536 ansvarsrett for
søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2.
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 7 og 31 avslår kommunestyret søknad om
rammetillatelse mottatt 15.02.08.
Søknad om rammetillatelse omfatter riving av del av eksisterende bygningsmasse samt
oppføring av 4 leilighetsbygg.
En imøtekommelse av søknaden er betinget av at det kan gis dispensasjoner fra
reguleringsformålet for hovedetasjen (1.etasje), reguleringsbestemmelsenes krav om
bebyggelsesplan, reguleringsbestemmelsenes krav til gesimshøyde og
reguleringsbestemmelsenes krav til etasjetall. Det foreligger søknad om dispensasjon fra
bestemmelsene bortsett fra krav til etasjeantall.
Tiltaket er i strid med reguleringsplan for Grimstad sentrum og er derfor betinget av at det kan
gis dispensasjoner. Kommunestyret kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig overvekt av
grunner for å gi dispensasjon fra reguleringsformålet for hovedetasjen (1.etasje), krav om
bebyggelsesplan og krav til gesimshøyde. Det er ikke søkt om dispensasjon fra krav til
etasjeantall.
Kommunestyret viser til at vesentlige planforutsetninger ikke bør fravikes ved dispensasjon.
Som hovedregel bør det ikke dispenseres fra formålet, men heller endre planen gjennom en
reguleringsendring eller en bebyggelsesplan, jfr. plan- og bygningslovens §§ 28-1 og 27-1.
Kommunestyret ser det som svært viktig at allmennhetens interesser mht. tilgjengelighet til
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arealer langs havnen og at føringene i den nye kommunedelplanen for Grimstad byområde
blir ivaretatt gjennom en reguleringsprosess.
Kommunestyret vil, jfr. plan- og bygningslovens § 30, gi sin tilslutning til at området tas opp
til regulering i tråd med hovedprinsippene i det fremlagte materialet og gjeldende
arealplaner.
066/09: REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 2009
VEDTAK:
Kommunestyret tar regnskapsrapport 2. kvartal 2009 til etterretning – med følgende tillegg:
Prosjektet gang/sykkelsti Hippen (0,6 mill.) tas ut av tiltakspakken og midlene overføres til
ENØK-tiltak og realisering av parkeringsplass ved Express Kunstgressbane (ca. 35.000).
067/09: HANDLINGSPROGRAM 2009-2012 - REVIDERT
INVESTERINGSPROGRAM
VEDTAK:
1.
Bygging av bibliotek utsettes 3 år.
2.
Parkeringshus i Vardeheia gjennomføres snarest mulig. På de vilkår som framgår av
innstillingen bes rådmannen - i tillegg til den private utbyggingsmodellen - utrede et
alternativ med utbygging av parkeringshuset i kommunal regi og fremme ny sak for
kommunestyret.
3.
Som følge av pkt 1 og 2 videreføres arbeidet med ny infrastruktur i sentrum.
Rådmannen bes i samarbeid med Statens Vegvesen følge opp planer og tiltak i
bysentrum knyttet til kollektivtrafikken, miljøtiltak langs Rv 420 og Sykkelbyen
Grimstad. Rådmannen bes utrede midlertidig plassering av drosjesentralen på
Torskeholmen inntil plan for havneområdet foreligger.
4.
Eventuelt salg av fagskolen og øvrige forslag som vedrører driftsbudsjettet vurderes i
forbindelse med handlingsprogram 2010-2013.
5.
Sanitæranlegg ved tusenårsstedet utsettes inntil videre og vurderes i framtidige
handlingsprogram.
6.
Landvik aldershjem selges så snart det er praktisk mulig.
7.
Rådmannen bes parallelt med skjønnssaken arbeide videre med en privat løsning i
Omre Industripark, som ivaretar kommunestyrets forutsetninger i saken.
8.
Planprosessene for Fevik skole og Landviktun bo- og omsorgssenter tilrettelegges slik
at utbygging kan skje som OPS-prosjekter.
9.
Rådmannen bes arbeide for at private interessenter overtar kommunens bidrag til
Kortfilmfestivalen. Lykkes ikke dette, løftes Kortfilmfestivalen til politisk
behandling. Det skal i den forbindelse vurderes å avvikle/redusere den kommunale
støtten.
068/09: HANDLINGSPLAN VANN 2010 - 2020
VEDTAK:
Handlingsplan for vann 2010 – 2020 datert 24.06.09 vedtas.
Budsjett for 2010 reguleres i henhold til handlingsplan og beregningsgrunnlag for vann.
069/09: HANDLINGSPLAN AVLØP 2010 - 2020
VEDTAK:
Handlingsplan for avløp 2010-2020, datert 24.06.09 vedtas.
Budsjett for 2010 reguleres i henhold til handlingsplan og beregningsgrunnlag for avløp.
070/09: KUNSTGRESSBANE PÅ VIK - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE
VEDTAK:
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1. Bygg- og eiendomstjenesten inngår leieavtale med Lia IL på området hvor
kunstgressbanen er planlagt. Avtalen må være av en slik karakter at det tilfredsstiller
kravene for å søke spillemidler.
2. Søknaden om kommunal finansiering på 1/3 av anleggskostnadene avslås på grunn av
kommunens vanskelige økonomiske situasjon.
071/09: SMÅBÅTHAVNER I GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
1.
Strateginotat fra Multiconsult datert 15.06.2009 legges til grunn for videre planlegging
og utvikling av småbåthavner i Grimstad. I tillegg tas området fra Skraviga og inn til
Fyrlykta på vestsiden av Fevik-kilen, med i den videre planlegging og utvikling av
småbåthavner i Grimstad. Strateginotatet tas med som innspill i arbeidet med
kommuneplanen for 2010-2022.
2.
Parallelt med kommuneplanen startes arbeidet med etablering av nye kommunale
småbåtplasser. Lokaliteter det skal arbeides videre med som småbåthavn er i prioritert
rekkefølge:
a. Skjevika og Vikkilen
b. Utvidelse av Holvika småbåthavn skal skje innenfor eksisterende yttergrenser.
3.
Parallelt med kommuneplanen startes arbeidet med etablering av bøyepark i
Nørholmkilen.
4. I det videre arbeidet med båtplasser legges det opp til utbygging av flere ramper for
båt på tilhenger og til bygging av flere p-plasser som kan dekke det økte p-plass
behovet ved båt på tralle-løsning.
072/09: POLITIVEDTEKTER FOR GRIMSTAD KOMMUNE - 2. GANGS
BEHANDLING ETTER HØRINGSRUNDE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til Politivedtekter for Grimstad kommune med tidspunkt kl. 24
i §4.2, følgende nytt pkt. 4.4 og endring av §21.3:
§4.4: Kommunens miljørettede helsevern, eller delegerte representanter for denne, kan hvis
støykravene etter støymåling ikke er oppfylt, kontakte politiet og be om umiddelbar stans av
det aktuelle arrangementet.
§21.3: Løse hunder må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård.

KOMMUNESTYRETS MØTE 21.09.2009:
073/09: TRAFIKKANALYSE LEVERMYRVEIEN
VEDTAK:
På bakgrunn av fartsmålingene som er utført, legges det nye fartsdumper i øvre del av
Levermyrveien.
I forbindelse med kommuneplanarbeidet tar Grimstad kommune kontakt med
fylkeskommunen og Statens Vegvesen for å finne langsiktige løsninger for
trafikkavvikling i og gjennom sentrum. Veiforbindelse til Levermyr vurderes i denne
sammenheng.
Kommunen bes vurdere tiltak som kan redusere trafikken i Levermyrveien.
074/09: ØKONOMISTYRING I BARNEHAGESEKTOREN - AGENDAS RAPPORT
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar Agenda’s rapport av 18. juni 2009 om økonomistyring i
barnehagesektoren til orientering.
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2) Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre tiltak for å redusere kostnadene i de kommunale
barnehagene, en mer bevisst regnskapspraksis og styrking av rapporterings- og
kontrollrutinene i tråd med rapporten og anbefalingene i saken.
3) Salg av kommunale barnehager vurderes, gjerne til ideelle organisasjoner.
4) Stillingen som barnehageøkonom legges til økonomiavdelingen, jf Agenda-rapportens
pkt. 7.
075/09: TILLITSKAPENDE FORVALTNING I GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
1. Grimstad kommune skal arbeide for åpenhet og innsyn i forvaltningen som er i tråd med
etiske retningslinjer, kommunelov og ny offentlighetslov.
2. M.h.t søkerlister skal det praktiseres maksimal offentlighet.
3. I forbindelse med budsjettforslaget for 2010 bes rådmannen orientere om hvordan et mer
aktivt informasjonsarbeid med bl.a. ny innbyggerportal tenkes organisert og gjennomført.
4. I saker som sterkt berører privatøkonomiske interesser eller andre særinteresser, skal
rådmannen i saksframstillingen opplyse om hvilken kontakt det eventuelt har vært mellom
kommunen og interessenter. Partigruppene oppfordres til å opplyse om tilsvarende
kontakt og påvirkning
076/09: ÅREMÅL
VEDTAK:
Ny rådmann søkes ansatt i åremål på 6 år, med mulighet til forlengelse en gang (4-6 år).

KOMMUNESTYRETS MØTE 26.10.2009:
077/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
078/09: HØRING TIL FORSLAGET OM ENDRINGER I
KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN - ET VERDIG TJENESTETILBUD
VEDTAK:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Kommunestyret vil imidlertid understreke at gjennomføring av slike tiltak som
lovendringen legger opp til, også må føre med seg økning av midler som kommunene får
til disposisjon fra staten.
079/09: KOMMUNEPLAN 2010-2022 - HOVEDPRINSIPPER FOR
AREALDISPONERING
VEDTAK:
1. Hovedprinsipp for boligbebyggelse
1.1 Kommuneplanen for 2010-2022 skal i hovedsak tilrettelegge for konsentrert
bebyggelse langs definerte kollektivakser.
1.2 Fortettingsstrategiene i Byplanen legges til grunn for boligbygging i sentrum.
1.3 Nye boligområder skal ha en differensiert boligmasse.
1.4 Den totale sammensetningen av nye boliger i Grimstad bør anslagsvis bestå av 70 %
konsentrert bebyggelse og 30 % eneboliger.
1.5 Følgende kollektivakser vedtas og styrkes gjennom all utbygging i Grimstad
kommune; Kollektivaksen Rv: 420 fra kommunegrensen Arendal fram til Grimstad
sentrum videreføres til Støle. I tillegg videreføres den fra Grimstad sentrum langs
Vesterled der den deler seg ved campus, den ene går videre forbi Øygardsdalen og opp
mot Landvik mens den andre går ut til Støle.
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1.6 Ny veitrasè til Hesnes og aktuelle områder for boligutbygging på Hesnes avklares i
kommuneplanen, slik at en samlet områderegulering for boligfelt på Hesnes kan starte
opp i denne kommuneplanperioden.
1.7 Videreformidle positiv holdning til spredt bebyggelse.
1.8 Det åpnes for begrenset boligbygging i Homborsund-området i planperioden.
2. Hovedprinsipp for fritidsbebyggelse
2.1 Det tas stilling til områder for fritidsbebyggelse i innlandet i denne
kommuneplanprosessen.
2.2 Det avsettes ikke nye arealer til fritidsbebyggelse i 100-meters beltet. Det utredes
hvor nye kystnære hytteområder kan ligge.
2.3 Eksisterende camping/turistanlegg i kommunen kan utvides dersom det ikke kommer i
konflikt med andre viktige hensyn.
3

Hovedprinsipp for kjøpesenter og forretninger
3.1 Andelen handelsetableringer i Campus avklares i områdeplanen for Campus Grimstad
og skal være i tråd med fylkesdelplan for kjøpesenteretablering og tettstedsutvikling
3.2 Det legges til rette for at handel og tjenestetilbudet i Grimstad sentrum styrkes.
Byplanen og Havneplanen vil være grunnlaget for arealdisponeringer knyttet til
handels og tjenesteetablering i sentrum. Havnearealene fram til Grømbukt settes i
hovedsak av til etableringer knyttet til handel, service og bolig. Havneområdet i
Grimstad sentrum planlegges uten større arealer til trafikkhavn.

080/09: STIFTELSEN GRIMSTAD BYS MUSEER - VALG AV LEDER OG TO
STYREMEDLEMMER
VEDTAK:
1) Knut Brautaset velges som styreleder i Grimstad Bys Museer for en periode på to år.
2) Ottar Grepstad gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.
3) Valg av ytterligere ett styremedlem utsettes til kommunestyrets møte i november.
081/09: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING I REGULERINGSPLAN FOR
GREFSTAD VESTRE, REKKEFØLGEBESTEMMELSE, 2. GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsendring i reguleringsbestemmelser for Grefstad
vestre datert 25.09.2009.
082/09: LEVERMYR STADION - LEVERMYR KUNSTGRESSBANE - HOLVIKA
KUNSTGRESSBANE - LEIESATSER
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre fastsetter følgende satser for utleie av kommunens fotballbaner i
Holvika og på Levermyr fotballbaner, samt for Levermyr friidrettsbane med tilhørende
garderobebygg:
Levermyr kunstgressbane (Vinter 01.11 – 15.04)

Levermyr kunstgressbane sommer/
Holvika kunstgressbane hele året

kl. 1500 – 1800
kl. 1500 – 1800
kl. 1800 – 2100
kl. 2100 - 2230
lørdag/søndag

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kl. 1730 – 2030
Øvrige tider

kr. 125/trening
kr. 75/trening

100/time
200/trening
350/trening
200/trening
100/trening
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Levermyr stadion naturgressbane

kr. 500/trening
kr. 1.000/kamp

Sats for kamper i høyere divisjonspill/NFF
med baneeier tilstede.

kr. 2.500/kamp

Levermyr friidrettsbane

kr. 1.000/stevne
kr. 100/trening

* Tillegg for banemester tilstede:

kr. 500/kamp
kr. 1.000/turner./dag

Satsene gjøres gjeldende fra 01.11.2009 og gjelder fram til 01.07.2011.

KOMMUNESTYRETS MØTE 23.11.2009:
083/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
084/09: REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2009
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar regnskapsrapport 3. kvartal 2009 til etterretning.
2) Rådmannen bes sørge for at alle avvik fra strategien for finansforvaltning rettes opp
umiddelbart.
3) Det opprettes en arbeidsgruppe av kommunestyremedlemmer, som skal jobbe med
framtidig mal for rapportering.
085/09: KOMMUNALE BARNEHAGER - DRØFTING AV STRUKTURELLE
TILTAK OG EVENTUELT SALG
VEDTAK:
Saken utsettes.
086/09: TURNHALL PÅ LEVERMYR - AVKLARING AV RAMMEBETINGELSER
VEDTAK:
1) Ny turnhall bygges på Levermyr like nord for dagens kunstgressbane. Det forutsettes at
alle nødvendige tillatelser er i orden før utbygging starter.
2) Grimstad kommune stiller råtomt til gratis disposisjon for utbyggingen i tillegg til de 3.0
mill kroner som ble bevilget i K-sak 117/08.
3) Alle øvrige kostnader relatert til utbyggingen innarbeides i utbyggingskostnadene for
turnhallen og er kommunen uvedkommende.
4) Det utredes snarest hvorvidt kommunen bør inngå et formelt samarbeid med GTIF om
utbygging av turnhallen.
5) Det utredes snarest mulighetene for leie av kapasitet i turnhallen for behovene til Grimstad
ungdomsskole og andre skoler.
087/09: MELDING OM ARBEID MED ETISKE RETNINGSLINJER I HELSE OG
SOSIAL
VEDTAK:
Meldingen tas til orientering.
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088/09: STATUS FOR TILTAK I HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK
HANDLINGSPLAN
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar rapporten om status for tiltak i Helhetlig rusmiddelpolitisk
handlingsplan til orientering.
2) Det legges fram en egen sak for kommunestyret om et forbedret tilbud til mennesker med
rusproblemer og psykiske lidelser.
3) Bruken av Ekelunden gjennomgås med sikte på endringer som forhindrer konflikter med
skoleelever og andre brukere av nærområdet.
089/09: SAFEMAR AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV LEIEAREAL OG KAI
VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Safemar om langtidsleie av nåværende område
på Odden/Gundersholmen og eventuelt utvidelse langs kaien uten klausulen om 6 måneders
oppsigelsestid. Leieavtalens lengde skal være avhengig av leietakers vilje til å forplikte seg til
utforming av bygg, allmenn tilgjengelighet i området og andre forhold som kan medvirke til
at Safemars anlegg i størst mulig grad harmonerer med prinsippene som kommunestyret
legger til grunn i prinsippskisse og planprogram for havneområdet.
Endelig avtale skal godkjennes av Plan- og økonomiutvalget.
090/09: HOLVIKA SMÅBÅTHAVN - LEIEAVTALE - INNLØSNING AV GRUNN
VEDTAK:
Saken utsettes.
091/09: MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING GRØMHEIA 44-50.
KLAGEBEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyert tar klagen fra Adv. Eide til følge. Saken må fremmes som en vesentlig
endring av reguleringsplanen da konflikten mellom utbygger og grunneiere er stor og i tillegg
inneholder planen mangler som må løses.
092/09: BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010
VEDTAK:
1) Grimstad kommune tar i mot 50 nye flyktninger i 2010. Tallet inkluderer inntil 15 enslige
mindreårige flyktninger over 15 år. Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet.
2) Bemanningen økes med 200% prosjekt-stilling i 2 år, som finansieres gjennom statlige
tilskuddsordninger for flyktninger. Kommunestyret avgjør ved utgangen av 2011 om
stillingene skal gjøres permanente, dersom nivået vedvarer.
3) Det forutsettes at mottaket finner sted i dialog mellom IMDI og kommunen, særlig med
hensyn til nasjonalitet, bosettingstidspunkt og tilgang til tilfredsstillende bolig.
093/09: ANSETTELSE AV RÅDMANN
VEDTAK:
I den ledige stillingen som rådmann tilbyr Kommunestyret i Grimstad ansettelse til Halvard
Aglen, i åremål på 6 år med mulighet til forlengelse en gang (4-6 år).

KOMMUNESTYRETS MØTE 14.12.2009:
094/09: REFERATSAKER
VEDTAK:
Referatsaken tatt til etterretning.
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095/09: REGIONPLAN AGDER 2020 - HØRINGSUTTALELSE
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre støtter rådmannens forslag til uttalelse om regionplan Agder 2020
slik denne fremkommer i saksutredningen.
096/09: AGDERRÅDET - FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER
VEDTAK:
1) Omdanningen av Agderrådet til interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27
støttes under forutsetning av at vedtektenes bestemmelse om Arbeidsutvalget samtidig
endres til: ”Agderrådets arbeidsutvalg består av følgende 12 medlemmer:
- De to fylkesordførerne samt en representant fra hvert av fylkesutvalgene.
- Ordførerne i Arendal, Kristiansand og Grimstad
- En representant for hver av de fem samarbeidsregionene: osv”
2) Ved oppløsning av foreningen stilles den frigjorte kapitalen til disposisjon for det nye
interkommunale samarbeidet.
3) Kommunestyret ber rådmannen avklare uklarheter vedrørende forholdene rundt avvikling
av Agderrådet (foreningen) og stiftelse av Agderrådet (interkommunalt samarbeid i
henhold til KL §27).
4) Kommunestyret ber om at vedtektenes §4 om Agderrådets sammensetning endres slik
m.h.t pkt. 3 og pkt. 5: pkt. 3) Kommunene er representert ved den som til enhver tid er
valgt av kommunestyret. pkt. 5) Det enkelte kommunestyre velger personlig
vararepresentant for sin representant.
097/09: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BRUK AV
KONSULENTTJENESTER I GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
1. Kommunestyret ser alvorlig på de forhold som forvaltningsrevisjonsrapporten ”Bruk av
konsulenttjenester – Grimstad kommune”, datert 05.10.2009, avdekker.
2. Ved kjøp av alle typer konsulenttjenester må det være lovens bestemmelser som legges til
grunn som kriterium for valg av konsulent.
3. På bakgrunn av sak 097/09 og kommunestyrets behandling bes administrasjonen legge
fram ny sak for kommunestyret så snart som mulig i 1. kvartal 2010.
098/09: KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM I TORVÅSEN
VEDTAK:
1. Grimstad kommunestyret vedtar å bygge fire kommunale utleieboliger for ungdom i
Torvåsen 2, hvorav den ene benyttes som base for miljøtjenesten.
2. Det legges til rette for å kunne utnytte tomta til ytterligere en bolig i framtida.
3. Prosjektet finansieres gjennom tilskudd og lån fra Husbanken med en totalramme på inntil
kr. 5.5 mill.
4. Det legges frem en ny sak for Kommunestyret som viser hvordan oppfølging for beboerne
er tenkt løst. Problematikk med kjøp av boligen skal også belyses. De økonomiske
rammene for drift og vedlikehold av boligen skal også legges fram. Det må konkretiseres
mere hva slags ungdom som skal prioriteres.
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099/09: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - FRILUFTSLIV OG
FOLKEHELSE - 2010-2013
VEDTAK:
Saken utsettes.
100/09: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MORHOLTLIEN BOLIGOMRÅDE 2.GANGS BEHANDLING
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Morholtlien, datert 13. november 2009.
2. Høybrekksradius i Mollandsveien øst for rundkjøringen skal økes til 1100m.
3. Kravet om avtaleinngåelse med grunneiere og opparbeidelse av turveien fram til
Løvåsvollen tas med i rekkefølgebestemmelsene.
4. Ved detaljreguleringen av vestre felt skal det legges vekt på å bevare landskapssilhuettene
og karakteristiske naturformer, jfr. ”Estetisk veileder med retningslinjer for Grimstad
kommune”.
101/09: HOLVIKA SMÅBÅTHAVN - LEIEAVTALE - INNLØSNING AV GRUNN
VEDTAK:
Rådmannen trakk saken.
102/09: OMDISPONERING AV LÅNEMIDLER - HAVN
VEDTAK:
Rådmannen trakk saken.
103/09: NYTT GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN OG REGULERT
GEBYRREGULATIV ETTER EIERSEKSJONSLOVEN
VEDTAK:
Med hjemmel i matrikkellovens § 32, og matrikkelforskriftens § 16, vedtar Grimstad
kommunestyre vedlagte gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven.
Med hjemmel i eierseksjonslovens § 7 (5), 1. setning, vedtar Grimstad kommunestyre
vedlagte regulerte gebyrregulativ for behandling/oppgaver etter eierseksjonsloven.
Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2010.
Det forberedes en nærmere orientering til kommunestyrets behandling av saken.
104/09: MØTEPLAN FOR POLITISKE MØTER 2010
VEDTAK:
Saken utsettes til kommunestyrets møte 17. desember 2009.
105/09: FYLKESVEGER - HØRINGSUTTALELSE TIL HANDLINGSPROGRAM
2010-2013
VEDTAK:
Kommunestyret anbefaler at følgende prioritering for Grimstad innarbeides i
handlingsprogram for nye fylkesveier 2010-2013:
1. For 420 Vesterled/Grooseveien, kryssombygging, settes det av tilstrekkelige midler til ny
rundkjøring i 2010.
2. For 420 ny infrastruktur gjennom Grimstad sentrum settes det av tilstrekkelige midler fra
2010. Fra vest bør anlegget begynne ved Felleskjøpet og inkludere fjellsikring av tunnel.
Det opptas forhandlinger mellom kommunen og vegmyndighetene om deling av kostnader
til infrastrukturtiltak i samsvar med tidligere vedtak.
3. For øvrig bes følgende anlegg gjennomført i prioritert rekkefølge:
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1. Opparbeidelse av fortau langs Sømsveien ferdigstilles (fra innkjøring Trolldalen ut
til Haugenes).
2. Sykkelby
3. 420 Bergemoen
4. 420 Feviktoppen – Strand
5. 420 Fullføre GS-vei frem til kommunegrensen mot Lillesand.
6. 404 Fullføre GS-vei frem til Bakken
4. All ny infrastruktur legges opp med universell utforming.

KOMMUNESTYRETS MØTE 17.12.2009:
107/09: REFUSJON AV KREMASJONSAVGIFT
KS-107/09 VEDTAK:
Kommunestyret tar stilling til spørsmålet i en egen sak som drøfter dette strategisk.
108/09: BUDSJETT 2010 / HANDLINGSPROGRAM 2010-2013
KS-108/09 VEDTAK:
1. SKATTØRE 2010
Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2009).
2. EIENDOMSSKATT 2010
a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til:
6‰ for boliger og fritidseiendommer av takstverdien i 2010.
7‰ for verker og bruk og næringseiendommer av takstverdien i 2010.
b) Kommunestyret vedtar at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten settes til 60% av
takstverdien for den enkelte eiendom.
3. INNDEKKING AV MERFORBRUK I REGNSKAP 2008
a) Kommunestyret vedtar følgende plan for inndekking av merforbruk - kr. 27.402.651,05
(eksklusive VARF) - i regnskap 2008:
Kr. 12.000.000,00 dekkes av disposisjonsfond i 2009
Kr 4.403.000,- dekkes i budsjett 2010
Kr 10.999.651,05 dekkes i budsjett 2011
Dersom kommunens regnskapsresultater for årene 2009-2011 åpner for inndekking av
merforbruket raskere enn ovennevnte plan, skal rådmannen prioritere en slik inndekking
og fremme sak til kommunestyret.
b) Kommunestyret vedtar følgende plan for inndekking av merforbruk – kr. 12.257.318,95 i
VARF – i regnskap 2008:
I henhold til egen sak tidligere behandlet av kommunestyret (K-sak 059/09), dekkes
merforbruket inn innen utgangen av 2010. Merforbruket dekkes inn gjennom endring/
økning av kommunale avgifter og det vises til punktene 4. a) til og med 4. g) nedenfor. I
tillegg endringer i kommunale avgifter gjort gjeldende for 2009 beskrevet i K-sak 059/09.
4. BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 1.
JANUAR 2010
a) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2010 øker med 3,5% dersom annet ikke
framkommer av budsjettforslaget.
b) Gebyr for vann økes med 52 %.
c) Gebyr for avløp økes med 35 %.
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d) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
e) Renovasjonsavgiften økes med 25%.
f) Avgiften for slamrenovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam) økes
med 10%.
g) Feieravgiften reduseres med 40% .
h) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i
forhold til statens regelverk for maksimalpriser. Betalingssatsene i 2010 blir som i 2009
og iht. tabell side 19 i budsjettforslaget.
i) Foreldrebetaling SFO:
Satsen for korttid/halvdagsplass økes fra kr. 1.239,- til kr. 1.283,- pr. mnd. Oppholdstiden
for korttid/halvdagsplass gjelder for 0 – 11 timer pr. uke. Betalingen følger skoleåret, dvs.
for 10 mnd. pr. år
Satsen for heltid/heldagsplass økes fra kr. 1.862,- til kr. 2.090,- pr. mnd. Oppholdstiden
for heltid/heldagsplass gjelder for 12 timer eller mer pr. uke. Betalingen følger skoleåret,
dvs. for 10 mnd. pr. år
j) Satsen Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar
med konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. satsreglement.
k) Festeavgiften pr. gravsted for kirkegårdene økes fra kr 125,- til kr 150,- pr år.
l) Brukerbetaling kulturskolen økes fra kr. 1.400,- til kr. 1.700,- pr. halvår.
5. INVESTERINGER I 2010 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a) Det bevilges 1,4 mill kr til sanitærbygg 1000-års stedet.
b) Det bevilges 1,0 mill kr til sanitærbygg friområde ”Store-Groos”.
c) Det bevilges 1,0 mill kr til opprusting kommunale lekeplasser.
d) Det bevilges 10,45 mill kr til handlingsprogram for vann.
e) Det bevilges 7,25 mill kr til handlingsprogram for avløp.
6. INVESTERINGER I 2010 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a) Det bevilges 1,65 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP.
b) Det bevilges 6,25 mill kr til Landviktun - 16 omsorgsboliger.
c) Det bevilges 14,0 mill kr til 6 nye omsorgsboliger PU/multifunksjonshemmede
v/Landviktun.
d) Det bevilges 5,5 mill kr til 3 nye tilrettelagte ungdomsboliger Myråsen.
e) Det bevilges 19,0 mill kr til utendørs idrettsanlegg – Levermyr – garderobe m.m.
f) Det bevilges 20,0 mill kr til økt skolekapasitet ny Fevik skole.
g) Det bevilges 20,0 mill kr til økt skolekapasitet Landvik.
h) Det bevilges 2,5 mill kr til delvis opprusting/rehab. Fjære barnetrinn.
i) Det bevilges 5,45 mill kr til opprusting/rehab. nåværende bibliotek.
j) Det bevilges 3,0 mill kr til opprusting/rehab. kulturhuset
k) Det bevilges 13,0 mill kr til opprusting/rehab. Langemyr skole under forutsetning av at de
øvrige eierkommunene deltar med sin forholdsmessige andel.
l) Det bevilges 5,0 mill kr til infrastruktur i bysentrum.
m) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
7. FINANSIERING AV INVESTERINGER
Investeringsprogram i henhold til pkt 5 og 6 finansieres med lån, egenkapital og tilskudd i
samsvar med budsjettforslaget.
8. STARTLÅN I HUSBANKEN I 2010
Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.
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9. ÅRSBUDSJETT 2010
Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2010 som foreslått av rådmannen i budsjettforslag av
09.11.09, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.
10. HANDLINGSPROGRAM 2010 – 2013
Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2010-2013 som foreslått av rådmannen i
budsjettforslag av 09.11.09, med de endringer som framkommer under kommunestyrets
behandling. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og
tjenester i perioden.
11. ENDRINGER I PLAN- OG ØKONOMIUTVALGET OG KOMMUNESTYRET
TALLBUDSJETT:
Tekst
Økte utgifter/reduserte inntekter:
Hele kommunen
Rest 2008-underskudd dekkes inn i 2010 og 2011 med
4,403 mill i 2010 og 11 i 2011 (2011 er 11,0-5,517 som
allerede ligger inne). Økt utgift 2010 og 2011, redusert
utgift i 2012:
Eiendomsskatt: Av hensyn til den økonomiske
omstillingen som er nødvendig for å gjenopprette
kommunens handlefrihet, aksepteres rådmannens
forslag til økt bruk av eiendomsskatt i 2010 og
2011(hhv 6 og 7 promille, dagens takstgrunnlag, som er
beregnet til å gi hhv 30,6 og 34 mill i eiendomsskatt).
Rådmannens forslag til videre økning til 60 millioner i
2012 og 2013 forkastes. I 2012 økes eiendomsskatten
moderat (gjennom påslag i takst og/eller endret
bunnfradrag), og nedtrappingen starter i 2013 (i første
omgang tilbake til 2011-nivå). En del av
inntektsøkningen forutsettes å komme ved at det blir
flere eiendommer som betaler eiendomsskatt (jmf.
Opprydningsprosjektet for innkreving av kommunale
avgifter og eiendomsskattt).
Helse- og sosialsektoren
Ingen nye tiltak foreslås
Kultur- og oppvekstsektoren
Ingen nye tiltak foreslås
Teknisk sektor
Ingen nye tiltak foreslås
Fellesområdet og støttefunksjonene
Ingen nye tiltak foreslås
Kirkesektoren
Ingen nye tiltak foreslås
Investeringer – konsekvenser for drift
Ingen nye investeringer foreslås
Sum økte utgifter/reduserte inntekter

2010

4 403

4 403

2011

5 483

5 483

2012

2013

-9 886

20 000

25 000

10 114

25 000

Inndekning:
Hele kommunen
Ikke nødvendig å retaksere alle eiendommer med
opplegget for eiendomsskatt skissert ovenfor, redusert
utgift

2 500
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Kostnadsreduksjon i renholdstjenesten, gjennom
konkurranseutsetting av resterende kommunal
virksomhet (noe er k-utsatt i dag) eller på annet vis
(rådmannen vurderer og legger fram sak -se eget
vedtaksforslag), redusert utgift

500

1 500

1 500

1 500

Moderat anslått nettoeffekt av intensivert arbeid mot
sykefravær i samarbeid med NAV, gjennom reduksjon
av enhetenes budsjett for vikarbruk i siste del av året (se
eget vedtak), redusert utgift

1 000

1 000

1 000

1 000

Pga generelt arbeidsintensive tjenester, settes generell
prisøkning lik forventet årslønnsvekst (3,5%) istf generell
forventet prisutvikling (2,4%), økt inntekt

100

100

100

100

Helse- og sosialsektoren
Ny stilling som ergoterapeut besettes først fra 2011,
redusert utgift
20% økt jordmorressurs gjennomføres først fra 2011,
redusert utgift

470

Midler til fagutviklingsarbeid Hjemmetjenesten og
Feviktun reduseres fra foreslåtte 2x125 til 2x75, redusert
utgift
Kjøkkentjenesten får kompensert del (100)av forventet
prisvekst landbruksvarer, ikke hele (160), redusert utgift

100

100

100

100

60

60

60

60

500

500

500

500

2375

4750

Del (500) av utgift til nytt tilbud (2000)til to brukere innen
rus/psykisk helse dekkes av eksisterende rammer
og/eller ses i sammenheng med eksternt finansierte
prosjekter, redusert utgift

110

Stans i årsverksvekst boveiledertjenesten. Økning i
antall årsverk boveiledertjenesten fra 2010 (9,5 årsverk)
reverseres fra 2012 (halvparten) og i 2013 (hele) etter
helhetlig gjennomgang av tjenesten (se eget forslagt til
vedtak), redusert utgift
Kultur- og oppvekstsektoren
Barnehagedriften effektiviseres ved at de største og
bygningsmessig mest moderne barnehagene
(Tønnevoldskogen, Hausland og Eide) beholdes i
kommunal eie og drift, mens de to minste (Storgata og
Grimstad) tilbys overdratt til de ansatte eller søkes solgt
til private drivere, gjerne ideelle foreninger. Hvis dette
ikke lykkes, vurderes sammenslåing av disse
barnehagene. Rådmannen legger fram en egen sak om
dette. Redusert utgift – reduksjonen blir etterhvert
større når endringer i kommunale barnehager gir utslag
for overføringer til private barnehager i
kommunen.(Tekst endret til 17.12.09), beløpet økt noe
første år
Økt brukerbetaling kulturskolen (satsene øker fra 1400
til 1700 pr halvår), økt inntekt
Heldagsplass SFO øker fra 2050 til 2090 kr/mnd, økt
inntekt
Stilling som kulturrådgiver holdes ledig i 2010, redusert
utgift
Økt stilling som barnas representant fra 20 til 30%
dekkes innenfor eksisterende rammer, redusert utgift

500

2000

4000

7000

200

200

200

200

200

200

200

200

80

80

80

530
80

Teknisk sektor
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Tid for avgiftsbelagt parkering på lørdager utvides fra kl.
14 til kl 15. Parkering på Torvet skal ha første halvtime
gratis, det forutsettes at det investeres i automat med
kortbetaling eller annet system som gjør dette mulig, økt
inntekt

50

50

50

50

100

100

100

100

170

170

170

170

3504

5111

5794

129

82

77

825

808

790

-67

721

713

40

79

79

665

24

1228

Fellesområdet og støttefunksjonene
Godtgjørelse til folkevalgte (lønn ordfører/vararordfører,
gruppeledertillegg og all møtegodtgjørelse) fryses på
2009-nivå for årene 2010-13, redusert utgift Tekst
endret/tiltak forlenget til 17.12.09
Disposisjonskonti for kommunestyret, PØ og ordfører
reduseres fra samlet ca 370 til 200.000, redusert utgift
Ny prosjektmillion for utvikling av Campus Grimstad og
havneområdet reduseres til 700.000 eller delfinansieres
av eksisterende rammer, redusert utgift

300

En av vakante stillinger i stabs- og støttefunksjoner
holdes ledig i 2010, redusert utgift Beløp økt til 17.12.09

650

Investeringsendringer – konsekvenser for drift
Skoleinvesteringer Landvik, evt også ellers i
sentrum/nord-området, reduseres fra 80 til 50 mill (-20 i
2011 og -10 i 2012). Investeringen finansieries ved at 40
millioner av gjenværende midler fra salg av aksjer i
Agder Energi flyttes fra bibliotekprosjektet til dette
skoleprosjektet, redusert utgift

0

IKT-investeringer i 2011 dekkes også av ubenyttede
midler fra 2008 (2,7 mill tilgjengelig – 1 mill benyttes
her), redusert utgift i 2012 og 13
Tidligere Frivoll videregående skole kjøpes ikke nå
(avventer avklaring Dømmesmoen, redusert utgift
Teknisk endring: Landviktun beregnet etter gammel
modell i rådmannens budsjettforslag, driftskonsekvens
av ny pris med 16 enheter
Teknisk endring: 6 boliger for
PU/multifunksjonshemmede beregnet etter gammel
modell i rådmannens budsjettforslag, driftskonsekvens
av ny pris
Parkeringsanlegg i fjell avventer samlede planer for
havneområdet og utsettes til 2014. Bevilget
aksjekapital tilbakeføres til parkeringsfond og
investeringsfond. Bare første del (5 mill i 2011) av
infrastrukturtiltak i sentrum beholdes, rest (netto ca 10
mill tas ut av HP-perioden (avventer
parkeringsanlegget)).

-160

0
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Bibliotekprosjektet på rutebilstasjonen beholdes
som skissert med utsatt byggestart til 2012, men
søkes gjennomført med redusert kostnad ved at
deler av biblioteket bruker eksisterende bygg og/eller at
prosjektet gjennomføres som offentlig-privat samarbeid.
Antar redusert restkostnad med en 1/3, ca 30 millioner
kroner i 2013. Grunnen til at kostnadene likevel øker,
sammenlignet med et dyrere prosjekt i rådmannens
forslag, er at bibliotekprosjektet må i større grad
lånefinansieres når 40 mill av gjenværende AE-midler er
flyttet herfra til finansiering av skoleinvesteringene nevnt
ovenfor, økt utgift
Kommunalt bidrag til kirkeorgler i Landvik og Fjære
kirker utsettes til etter 2013
Sum inndekning

-160
5 300

247
13 903

-58

-1171

242
17 444

236
23 556

UTREDNINGSOPPDRAG:
1. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan kostnadsreduksjon kan oppnås på følgende
områder:
a) Mer effektiv kommunal barnehagedrift, ved at de minste (Storgata og Grimstad) tilbys
overdratt til de ansatte eller selges til private eiere, gjerne ideelle foreninger. Lykkes
ikke dette, kan sammenslåing vurderes. Øvrige kommunale barnehager (Hausland,
Tønnevoldskogen, Eide) skal beholdes og driften innrettes så effektivt som mulig
innenfor kommunens forpliktelser. Innsparingskravet utover rådmannens forslag er
minimum 0.5 millioner kroner fra 2010, økende til minimum 7 millioner kroner i 2013
b) Bedre drift innenfor tjenestene som i dag er samlet i boveiledertjenesten, ved at alle
sider ved organisering, ledelse, kompetanse, samarbeid med nabokommuner og andre
offentlige instanser vurderes. Innsparingskravet er minimum at den foreslåtte
økningen med 9,5 årsverk er reversert innen 2013
c) Kostnadsreduksjon innen renholdstjenesten, ved at gjenværende virksomhet i
kommunal regi konkurranseutsettes eller annen måte som kan gi reduserte kostnader
på minimum 1,5 millioner kroner årlig fra 2011
d) Dersom nærmere utredning skulle konkludere med at det ikke er mulig eller
hensiktsmessig å gjennomføre slike kostnadsreduksjoner på disse områdene, bes
rådmannen legge fram alternative innsparingstiltak av samme omfang
2. Hvordan 50 millioner kroner til investeringer ved Landvik skole skal brukes, legges fram
som en egen sak for kommunestyret, der kommunestyrets tidligere vedtak om å se
utbygging av skolekapasitet i sentrum/nord-området i sammenheng også følges opp (jmf
KS-vedtak 042/09). Investeringer til Landvik skole gjennomføres uten rådmannens
forutsetning om oppheving av avtalen med Imås IL om bygging av erstatningsbane når
Landviktun bygges på grusbanene ved Solvang.
3. Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2010 legge fram en handlingsplan for redusert
sykefravær i Grimstad kommune, med fokus på økt innsats i enhetene og mer samarbeid
med NAV (jmf. KS-vedtak 117b/08)
4. Rådmannen bes vurdere opprettels av et eget eiendomsselskap som kan forvalte og utvikle
alle eller en del av kommunens eiendommer, havneeiendommer inkludert.
5. Rådmannen bes legge fram forslag til tiltak for å styrke den skolefaglige kompetansen i
kommunens ledelse og sentrale administrasjon.
6. Det bevilges ikke penger i 2010 til komitéarbeid i forbindelse med utredning ny kirke eller
kirkegård på Fevik. Tomteforslaget fra komitéen behandles på ordinært vis i
kommuneplan-rulleringen. Utfallet av behandlingen avgjør videre arbeid i komiteen.
7. Det er foreslått betydelige økning av eiendomsskatten. Investeringene/saneringene
innenfor VARF området må derfor reduseres i denne perioden. De kommunale avgiftene
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må senkes slik at de blir liggende på et vesentlig lavere nivå enn i dag. Når
budsjett/handingsprogram er vedtatt forutsettes det at reviderte handlingsplaner for VARF
området legges til politisk behandling.
8. I Grimstad kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken
sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av
deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller
større stillingsbrøker.
9. I forbindelse av mottak av flyktninger i 2010, ber kommunestyret om at administrasjonen
vurderer om noe av tilskuddet til bosetting av flyktninger kan brukes til å øke stillinga
som jordmor i kommunen.
10. Kommunestyret etablerer et utvalg som består av ordfører, varaordfører og representanter
for alle partier som skal legge fram forslag til modernisering av politisk styringsstruktur.
Utvalget skal legge fram forslag til tiltak som minimum kan redusere kostnadene med
75.000 kroner i 2010 og 150.000 kroner i helårsvirkning fra og med 2011. Ved endring av
utvalgsstruktur og -sammensetning skal det så langt det er mulig tas hensyn til den
fordeling av verv som ble gjort mellom partiene ved konstitueringen i 2007. Utvalget kan
også ta opp andre spørsmål som gjelder gjennomføring av møtene, herunder
møtetidspunkt. Utvalget skal presentere sin innstilling for kommunestyremøtet 3. mai.
Innstillingen behandles i kommunestyremøtet 31. mai og gjennomføres fra 01.08. 2010.
11. Senest i forbindelse med framlegning av regnskapsrapport for 1. kvartal 2010, bes
rådmannen gjennomføre en fullstendig gjennomgang av budsjett for 2010, og foreslå
eventuelle budsjettreguleringer med hensyn på å sikre og bedre kommunens økonomiske
stilling. Inntil denne gjennomgangen er behandlet av kommunestyret, understreker
kommunestyret at økonomiforvaltningen skal skje i samsvar med kommunelovens
paragraf 47 som fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for
underordnede organer, at endringer som har betydning for inntekter og utgifter budsjettet
bygger på skal meldes til kommunestyret, og at kommunestyret så skal foreta endringer i
budsjettet. Unntatt fra dette er bare utbetalinger som kommunen er rettslig forpliktet til å
foreta. Straks rådmannen blir klar over at bevilgningene ikke er tilstrekkelig til å dekke
rettslige forpliktelser, skal kommunestyrets informeres om dette med tilhørende forslag til
inndekking. Alle endringer av enhetenes netto budsjettramme og endringer mellom
enhetene skal vedtas av kommunestyret. I tilfeller der budsjettreguleringer ikke kan vente
til neste kommunestyremøte, kan plan- og økonomiutvalget når det er nødvendig vedta
endringene på vegne av kommunestyret. I slike tilfeller skal kommunestyret orienteres i
første kommunestyremøte etter budsjettreguleringen. Rådmannen skal som hovedregel
ikke fremlegge forslag til nye tiltak som øker kommunens nettoutgifter utenfor den årlige
budsjettbehandling. Ser rådmannen seg likevel nødt til å fremme slike forslag, skal
normalt andre driftsutgifter foreslås redusert tilsvarende.
12. Rådmannen bes utarbeide nytt økonomireglement, finansreglement, delegasjonsreglement
og innkjøpsreglement snarest mulig i 2010.
109/09: MØTEPLAN FOR POLITISKE MØTER 2010
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til møteplan for politiske møter 2010.
110/09: STIFTELSEN GRIMSTAD BYS MUSEER - VALG AV LEDER OG TO
STYREMEDLEMMER
VEDTAK:
Nille Stormoen velges som styremedlem i Grimstad Bys Museer for en periode på fire år.
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KOMMUNESTYRETS MØTE 01.02.2010:
001/10: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - FRILUFTSLIV OG
FOLKEHELSE - 2010-2013
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner forslag til ”Plan for idrett og fysisk aktivitet – folkehelse og
friluftsliv 2010-2013” som retningsgivende for arbeidet videre på følgende grunnlag:
1. Rekkefølgen i anleggsprogrammet (vedlegg 3) betraktes som bindende ved prioritering av
spillemiddelsøknader. Mindre endringer kan behandles av kulturutvalget etter uttalelse fra
Grimstad idrettsråd.
2. Anlegg der kommunalt tilskudd/egenandel er en del av finansieringen avgjøres i
kommunestyrets årlige behandling av budsjett/handlingsprogram
3. ”Idrettsmillionen” videreføres for tiårsperioden (2006-2015) med kr. 100.000 i økning av
tilskuddsrammen til drift av lagseide idrettsanlegg og idrettsaktivitet.
4. Grimstad kommune blir med i en arbeidsgruppe for å vurdere felles anlegg og interesser
med Arendal. Rådmannen oppnevner kommunens representant til gruppen.
5. Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen og Grimstad
idrettsråd som skal utrede minstestandard til anleggsdekning i de ulike deler av
kommunen. Rådmannen oppnevner kommunens representanter til gruppen.
6. Rådmannen vurderer om det er behov for rullering av idrettsplanen når kommuneplanen
er vedtatt.
7. Universell utforming legges til grunn for utforming av anlegg og tillegges vekt ved støtte
til aktiviteter og lag der det er hensiktsmessig.
8. Ved fremtidig rullering av anleggsprogram bør lagseide anlegg prioriteres foran
kommunens anlegg.
9. Kommunestyret ber rådmannen å innarbeide i planen følgende områder: Lekeplasser,
vedlikehold, oppgradering og ansvar for disse, må få sin plass i planen.
002/10: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGÅSEN BOLIGOMRÅDE 2. GANGSBEHANDLING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Borgåsen datert 24.11.09 med tilhørende
bestemmelser og beskrivelse, med følgende endringer:
1. At det tilføyes bestemmelser til reguleringsplan for Borgåsen boligområde som åpner opp
for at sti gjennom område F4 kan opparbeides som gangvei standard med asfaltdekke.
2. At det tas inn ny bestemmelse under 8. Rekkefølgekrav:
8.5 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak etter planen skal det inngås
utbyggingsavtale mellom utbygger og Grimstad kommune.
3. Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2 tas ut i samsvar med vedtak i Teknisk utvalg (sak
158/09).
003/10: FORSLAG TIL REGULERINGPLAN FOR TØNNEVOLDSGATE 9. 2.
GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for
Tønnevoldsgate 9, begge datert 15.12.09.
004/10: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING VESSØYA VESSØYNESETSAGODDEN BRYGGE - 59/206-156 SØMSKILEN. 2.GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsendring med bestemmelser for Vessøya –
Vessøyneset, Sagodden brygge 59/206-156 Sømskilen, begge datert 9.12.2009.
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Det skal skiltes at allmennheten har tilgang til sjøen og bryggeanlegget ved at det regulert til
friområde – tursti.
KS-005/10 DIVERSE VALG
VEDTAK:
Grimstad Bys Museer:
Ottar Grepstad ble valgt for to år i kommunestyrets møte i november. Etter vedtektene skal
han velges for fire år. Kommunestyret vedtok enstemmig at Ottar Grepstad velges for fire år.
Overformynderiet:
Ordføreren foreslå å forlenge funksjonstiden for Svein Guttormsen med personlig vara
Sverrre Ohrvik ut 2011. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS MØTE 22.02.2010:
006/10: REFERATSAKER
VEDTAK:
Referatsaken tatt til etterretning.
007/10: MELDING: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2009
VEDTAK:
Meldingen tas til orientering.
008/10: NASJONALE PRØVER I GRUNNSKOLEN - RESULTATMÅL FOR
GRIMSTAD KOMMUNE
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar følgende resultatmål for Grimstad som skoleeier for nasjonale prøver
på 5. og 8. trinn, målt som gjennomsnittlig mestringsnivå:
a) Resultatene i lesing skal være 10% bedre enn gjennomsnittet i landet.
b) Resultatene i engelsk og regning skal være 5% bedre enn gjennomsnittet i landet.
c) Grimstad skal ha færre elever på det laveste mestringsnivået og flere elever på det
høyeste mestringsnivået enn gjennomsnittet for landet.
009/10: MELDING: INFORMASJON OM ARBEIDET MED KOMMUNEPLANEN
2010-2022
VEDTAK:
Meldingen tas til orientering.
010/10: KLIMA- OG ENERGIPLAN
VEDTAK:
Den foreliggende energi- og klimaplan for Grimstad kommune, datert 21. august 2009 vedtas
med følgende endringer og tillegg:
Tillegg etter ”Omre og Linnheia”: Ved nye utbyggingsområder må det vurderes løsninger for
fornybar energi / varmegjenvinning og lavenergihus.
Klimamålene skjerpes slik at de er i samsvar med nasjonale målsettinger per i dag, dvs. at mål
om utslippsreduksjoner på 20% økes til 30% (Kap 5.1.1, punkt 1).
Energieffektiviseringsmålet for kommunens egen organisasjon settes til 20% (planens kap
5.1.2 punkt 3 økes fra 6% til 20%).
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Planens målsettinger, strategier og tiltaksplan innarbeides i kommuneplanen og
handlingsprogrammet.
011/10: GRIMSTAD HAVN, DRIFTSBUDSJETT 2010
VEDTAK:
1. Driftsbudsjett 2010 godkjennes med den endring at leieinntekt fra båtmesse ikke
budsjetteres. Redusert salgsinntekt dekkes inntil videre med økt bruk av fond.
2. For å redusere kapitalkostnader tilbakebetales lån med kr 3 932 000.
3. Rammen for prosjektene Holvika småbåthavn og Sandum brygge økes med hhv kr
600.000 og kr 500.000 som finansieres med låneopptak.
4. Rådmannen bes gå i dialog med arrangørene av båtmessen for å komme fram til en
akseptabel betalingsordning for arrangementet.
012/10: OVERSKJØTING AV KIRKELIGE EIENDOMMER FRA KOMMUNEN TIL
GRIMSTAD KIRKELIG FELLESRÅD
VEDTAK:
Kommunestyret tiltrer sakens vurdering, og gir rådmannen fullmakt til å forestå arbeidet med
overskjøting av kirkelige eiendommer til Grimstad Kirkelig Fellesråd i samsvar med
rundskriv fra Det kongelige Kirke- og kulturdepartement datert 21.01.02.
013/10: OPPRETTELSE AV EN REFERANSEGRUPPE SOM SKAL JOBBE MED
FREMTIDIGE RUTINER FOR RAPPORTERING
VEDTAK:
Det opprettes en referansegruppe bestående av følgende 3 kommunestyrerepresentanter for å
jobbe med framtidig rapportering:
Brit Eskedal
Odd Bjørn Ness
Terje Stalleland
014/10: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
VEDTAK:
Kommunestyret gjør følgende vedtak;
Retningslinjer for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas.
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak der det vurderes opprettet et felles ombud
som ivaretar interessene til barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Funksjonene til
barnas representant inngår i dette felles ombudet.
015/10: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOVEDADKOMSTVEI TIL
STRANDLIA OG GREFSTAD VESTRE. 2. GANGS BEHANDLING.
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for hovedadkomstvei til Strandlia og
Grefstad vestre med reguleringsbestemmelser, begge datert 01.12.2009. Grefstadvikveien
som vist i gjeldende plan for Grefstad vestre stenges for gjennomkjøring når hovedadkomsten
til Strandlia åpnes.
016/10: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GREFSTADVEIEN - 2.GANGS
BEHANDLING
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Grefstadveien med tilhørende bestemmelser, sist
korrigert 20.01.2010.
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017/10: FORSLAG TIL REGULERING AV 49/5 M.FL. VOLLEKJÆR - 2. GANGS
BEHANDLING
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Vollekjær, gnr/bnr 49/5 m/fl, sist
korrigert 21.01.2010 med reguleringsbestemmelser sist korrigert 25.01.2010.
2. Før utbygging kan igangsettes skal det utarbeides utbyggingsavtale i tråd med
Kommunstyrets prinsippvedtak av 30.10.2006, sak 084/06, jf Plan- og
bygningsloven § 64a. Avtalen skal klargjøre de gjennomføringsmessige og
økonomiske betingelsene. Samt ansvarsforholdene mellom utbygger og
kommunen.
018/10: GEIR OG JENS GJERULDSEN - 40/138-143 SPEDALEN - NÆRINGBYGG
VEDTAK:
1. Klagen tas ikke til følge.
2. Saken oversendes fylkesmannen for endelig klagebehandling, jf fvl § 33 fjerde ledd.
3. Saken om næringsbygg på Spedalen oversendes Kontrollutvalget.

KOMMUNESTYRETS MØTE 22.03.2010
RS 4/10 Kontrollutvalgets møteprotokoll 09.02.10 2010/363-4
VEDTAK:
Referatsaken tas til orientering.
PS 19/10 Høringsuttalelse til "Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013"
VEDTAK:
Grimstad kommune vil jobbe aktivt for å forebygge rus- og alkoholmisbruk blant innbyggere
i vår region.
Grimstad kommunestyre støtter rådmannens forslag til høringsuttalelse om Felles plan
folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 med følgende tillegg:
Planen bør også sette et særlig fokus på å bevisstgjøre sammenhengen mellom alkohol og
helse, jobbe for å redusere inntak av alkohol, spre ny kunnskap om alkoholens virkning på
foster og øke bevisstheten om betydningen av alkoholfrie soner.
Punktet ”Røyking” utvides til å hete ”røyking og rus”.
Grimstad kommunestyre støtter rådmannens forslag til høringsuttalelse om Felles plan
folkehelse og levekår i Agder 2010-2013.
PS 20/10 Evaluering av organisasjonen - statusrapport 2010/617-1
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
Kommunestyret ber ordføreren holde jevnlige medarbeidersamtaler med rådmannen.
PS 21/10 TILTAKSPAKKE - STATUSRAPPORT 2010/409-1
VEDTAK:
Saken tas til etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre gevinsten av de gjennomførte enøkinvesteringer
for kommunestyret.
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PS 22/10 Forvaltningsrevisjonsrapport 2009 - rådmannens oppfølging 2010/445-1
VEDTAK:
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging og tiltak til etterretning.
PS 23/10 KONTROLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2009 2010/363-11
VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2009 tas til etterretning. Kommunestyret uttrykker
tilfredshet med det arbeid som er utført i 2009.
PS 24/10 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS - SELSKAPSKONTROLL DEL 2
(UTVIDET EIERSKAPSKONTROLL) 2010/363-10
VEDTAK:
1. Kontrollutvalgets selskapskontroll del 2 (utvidet eierskapskontroll) i Agder IKT
Driftssenter IKS tas til etterretning.
2. Kontrollutvalgets anbefalinger overfor både selskap og eierkommuner følges opp i den
evaluering av selskapet som skal gjennomføres i 2010.
PS 25/10 SALG AV KOMMUNEALE EIENDOMMER - PRINSIPPER 2010/634-1
VEDTAK:
1. Kommunen legger opp til åpenhet og konkurranse i forbindelse med salg av eiendom
etter god forretningsskikk.
2. Eiendommer som selges skal i størst mulig grad reguleres og tilrettelegges slik at de
kommunale inntektene maksimeres.
3. Det selges ikke eiendommer for kjernevirksomhet som kommunen selv driver.
4. Eiendommer i strandsonen, hundremetersbeltet, friområder, fortids- og kulturminner
og vernede områder og eiendommer bør kommunen selv eie.
5. Områder som er under regulering bør eventuelt avventes salg til reguleringen er
gjennomført.
6. Rådmannen vurderer boligsituasjonen nærmere med tanke på kommunalt
eierskapsprofil.
PS 26/10 SENTERSTRUKTUR OG HANDEL I GRIMSTAD 2010/572-1
VEDTAK:
Kommunestyret ber om at følgende legges til grunn for videre arbeid med kommuneplan
og områdeplaner og som kommunens innspill til ”Regional plan for senterstruktur og handel”:
1. Grimstad bysentrum er kommunens senter for detaljhandel og tjenesteyting.
Grimstad kommune ønsker å utvikle Grimstad som livskraftig og robust handelsby, der
handelen er plassert i og nær sentrum, i tråd med det som er formål og begrunnelser for de
rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesenteretableringer. Grimstad kommune forventer at
fylkeskommunene samordner sitt planleggingsarbeid på dette området, slik at målene om
redusert bilbruk, økt kollektivbruk og klimamålene i Regionplan Agder 2020 kan nås. Handel
i og ved sentrum i byene må gis like gode rammebetingelser som Stoa og Sørlandsparken.
Det etableres en næringsakse fra sentrum og videre til Bergemoen som består av ulike
handels- og servicetilbud.
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2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til oppdatering og utvidelse av
definisjonen av sentrumssonen i samsvar med det som ble vedtatt om næringsaksen Sentrum
– Odden – Vesterled i kommunedelplanen for bysentrum (Byplanen 2008). Dette gir en
naturlig videreføring av sentrum på begge sider av Vesterled fra Oddenområdet og opp til E18
/ Øygårdsdalen.
Samtidig bes rådmannen legge fram en vurdering av muligheter og begrensninger for
avlastende handel og tjenesteyting på Bergemoen og eventuelt andre områder som blir
liggende utenfor definisjonen av sentrumssonen. Rekkefølgebestemmelser for utbygging
vurderes og innarbeides sammen med oppdatert definisjon av sentrumssonen i
kommuneplanen.
3. Bergemoen er i dag avlastningssenter for Grimstad bysentrum og skal primært inneholde
handel for plasskrevende varegrupper. Vanlig detaljhandel skal ikke lokaliseres her, med
unntak av detaljhandel som naturlig følger av storhandelsvirksomheter.
Virksomheter som i dag er i området, skal kunne utvikle seg. All utvidelse av
handelsvirksomhet på Bergemoen skal skje på områder som i dag brukes til næring og
industri og skal ikke svekke jordvernet i området.
4. Hovedprinsipper for handelsetableringer i Campusområdet:
a) Handel i området skal dimensjoneres slik at en bevarer Grimstad bysentrum som
hovedarena for detaljhandel og tjenesteyting.
b) Områderegulering av Campus Grimstad skal legge til rette for at andelen
etableringer av handel i Campusområdet må skje i en fornuftig takt med
etablering av andre formål innenfor området.
c) Handel i området bør plasseres mot Vesterled eller på annen måte som skaper naturlig
forbindelse og arbeidsdeling med sentrum.
PS 27/10 SAMARBEIDSAVTALE MED AMAZON GRIMSTAD FK 2010 2010/449-1
VEDTAK:
Det inngås ny samarbeidsavtale med Amazon Grimstad FK for 2010 der Grimstad kommune
forplikter seg til å gå inn med kr 75.000 til fotballsatsingen i klubben. Beløpet dekkes over
kulturtjenestens budsjett.

KOMMUNESTYRETS MØTE 03.05.2010
PS 28/10 Melding: Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene (Rapport 3) 2010/556-4
VEDTAK:
Meldingen tas til orientering.
PS 29/10 UTBYGGING FEVIK SKOLE - SKISSEPROSJEKT OG VIDERE
FREMDRIFT 2010/937-1
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.
PS 30/10 UTBYGGING LANDVIK SKOLE - SKISSE TIL VIDERE PLANLEGGING
2010/938-2
VEDTAK:
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1. Kommunestyret vedtar at planlegging for videre utbygging av Landvik skole
videreføres med tanke på snarest mulig utbygging og innenfor en kostnadsramme på
30.8 mill kroner.
2. Kommunestyret ber rådmannen initiere oppstart av reguleringsplanarbeid for området
snarest mulig.
3. Planlegging for bygging av flerbrukshall videreføres parallelt med utarbeiding av
reguleringsplan. Sak fremmes for kommunestyret så snart nødvendige avklaringer er
gjort.
PS 31/10 PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR
HAVNEAREALENE I GRIMSTAD SENTRUM 2010/491-26
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at forslag til planprogram for områderegulering av havneområdet i
Grimstad sentrum vedtas med følgende endringer:
1. Temaet grøntstruktur / friluftsliv tas med som utredningstema i planprogrammet.
2. Planområdet utvides noe i Grømbukt mot Sonåsen syd.
3. Bygging av et eventuelt hotell på Torskeholmen, behandles i forbindelse med
havneplanen for å kunne ha en helhetlig plan uten for sterke føringer.
4. Planarbeidet skal ivareta Kommunestyrets vedtak i Sak 26/10 Senterstruktur og handel
i Grimstad.
PS 32/10 KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSKONTROLL I AGDER
RENOVASJON M/DATTERSELSKAPER 2010/363-13
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar rapport (datert november 2009) om utført selskapskontroll i Agder
Renovasjon m/datterselskaper til etterretning.
2. Rådmannen bes iverksette rutiner for rapportering og behandling av årsregnskap i
samsvar med anbefalingene.
3. Ny organisasjonsform for Agder Renovasjon utredes sammen med selskapet og øvrige
eierkommuner.
PS 33/10 KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSKONTROLL I
KONSESJONSKRAFTFONDET FOR AUST-AGDER IKS 2010/363-14
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar rapport om utført selskapskontroll i Konsesjonskraftfondet i AustAgder IKS til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rapportens anbefalinger følges opp i et samarbeid med
øvrige eierkommuner.

PS 34/10 Status Innbyggerportalen og Ansattportalen 2010/644-1
VEDTAK:
1. Status på Innbyggerportalen og Ansattportalen tas til orientering.
2. Rådmannen oppnevner administrativ arbeidsgruppe for utredning av Grimstad
kommunes informasjons- og kommunikasjonsstrategi 2011 – 2013.
3. Rådmannen oppnevner referansegruppe med tre innbyggerrepresentanter og to
representanter fra Grimstad Ungdomsråd.
4. Plan- og økonomiutvalget er styringsgruppe og holdes jevnlig oppdatert.
PS 35/10 KOMMUNAL PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2010/231-1
VEDTAK:
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Kommunestyret tar Kommunal plan for kompetanseutvikling i Grimstadskolen 2010 til
etterretning.
PS 36/10 SAMARBEID MELLOM GRIMSTAD KOMMUNE OG SØRLANDET
SYKEHUS 2010/1243-1
VEDTAK:
Kommunestyret tar rådmannens forslag til hvordan samarbeidet mellom Grimstad kommune
og Sørlandet Sykehus kan utvikles og styrkes til etterretning.
PS 37/10 GNR.200 BNR.442 Bioddgaten 2/4 - Klage på Kommunestyrets vedtak i sak
054/09 av 22.06.09 om rammetillatelse for riving av del av eksisterende bygningsmasse
og oppføring av 4 leilighetsbygg med heis/trappehus og parkeringskjeller 2010/1202-1
VEDTAK:
Kommunestyret tar ikke klage datert 08.10.09 fra advokat Hellerslia til følge, slik at vedtak i
Kommunestyrets sak 065/09 blir opprettholdt.
Klagesaken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
PS 38/10 DIVERSE VALG 2010/1140-1
VEDTAK:
Elisabeth Kjellevold Pfaff og Jørgen Dalaker ble valgt til henholdsvis nytt styremedlem og
varamedlem i BIVA AS.
Per-Egil Mangor Pedersen ble valgt til nytt styremedlem i O.R. Føreids Legat.
Øystein Haga og Inger Sofie Jahr ble gjenvalgt som henholdsvis styremedlem og
varamedlem i styret for Kortfilmfestivalen.
PS 39/10 EVENTUELL FYLKESSAMMENSLUTNING AUST-AGDER OG VESTAGDER - HØRING 2010/336-6
VEDTAK:
Kommunestyret i Grimstad slutter seg til innstillingen fra flertallet i styringsgruppen og
anbefaler at en sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder gjennomføres så raskt som
mulig.
PS 40/10 LEVERMYR STADION - NAVNEUTVIDELSE 2010/1568-1
Vedtak
Kommunestyret vedtar at navnet på Levermyr stadion utvides, og at det nye navnet blir ”J.J.
Ugland Stadion – Levermyr”.
PS 41/10 GEIR OG JENS GJERULDSEN - 40/138-143 SPEDALEN - NÆRINGSBYGG
(TIDL.KS-SAK 018/10)
VEDTAK:
Etter forespørsel fra Kontrollutvalget vil kommunestyret presisere Kontrollutvalgets oppdrag
slik:
a)Kontrollutvalget bør gå gjennom saksbehandlingen i saken, fra de første forespørsler om
kjøp av grunn til dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg ble gitt i
april 2009.
b) Kontrollutvalget bør om mulig peke på forhold som kan forklare at kommunens
saksbehandling ikke ble gjennomført fullt ut i samsvar med reglene i dagjeldende plan- og
bygningslov.
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c) Kontrollutvalget bør vurdere om kommunen har gode nok rutiner og gir god nok opplæring
til saksbehandlere for å sikre at bestemmelsene i plan- og bygningslov og forvaltningsloven
blir fulgt.
d) Kontrollutvalget bes også vurdere kommunens saksbehandling i forbindelse med
omgjøring av dispensjonsvedtaket høsten 2009 og formidlingen av denne beslutningen.
e) Kontrollutvalget bes spesielt vurdere regler for og omfang av kommunalt ansattes kjøp av
kommunal eiendom som ikke er kunngjort til salgs i et åpent marked.
Kommunestyret minner for ordens skyld om kommunestyrets vedtak i sak 65/07: ”I
eventuelle senere granskinger bør alle som får sine forhold gransket, regnes som parter og gis
partsrettigheter slik at deres rettssikkerhet blir fullgodt ivaretatt.”

KOMMUNESTYRETS MØTE 31.05.2010
PS 42/10 GRIMSTAD KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2009 - 2010/444-7
VEDTAK:
Forslag til årsmelding for 2009 godkjennes.
PS 43/10 Grimstad kommunes regnskap for 2009 2010/444-2
Vedtak:
Regnskap 2009 for Grimstad kommune godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr
782.959,- fordelt slik:
Grimstad havn, merforbruk kr 782.959,-.
Grimstad kommune ekskl. havn avsluttet i balanse.
Regnskapsmessig merforbruk havn iht. punkt 1a, dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
Inndekning av udekket i investeringsregnskapet:
Kr 1.643.184,- med ubundet fondsmidler investering
Kr 4.693.796,- med låneopptak
godkjennes.
Inndekning av midlertidig finansiert av tomtesalg:
Kr 3.956.434,- med låneopptak
godkjennes.
PS 44/10 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 2010/1454-1
Vedtak
Kvartalsrapporten tas til etterretning.
Det gjennomføres budsjettendringer på 11 mill kroner, i henhold til kvartalsrapporten.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre budsjettendringene internt i sektorene. Eventuelle
endringer som vil medføre redusert tjenestenivå innen helse- og sosialområdet, legges fram til
politisk behandling.
PS 45/10 INNSPARINGSTILTAK PÅ BARNEHAGEOMRÅDET OG
OVERDRAGELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER TIL ANDRE AKTØRER
2010/1612-1
Vedtak
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse om hvordan kostnadsreduksjonene på
barnehageområdet kan gjennomføres, til etterretning.
Storgata barnehage viderefører driften i eksisterende lokaler inntil arealbruken i området er
nærmere avklart.
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Kommunestyret ber rådmannen gjennomføres en rask utredning for å se om det kan være
kostnadseffektivt å gjøre enkelte bygningsmessige tiltak i Storgata og/eller Grimstad
barnehage for å kunne ta inn flere barn. Utredningen kan også inkludere en eventuell
sammenslåing av de to barnehagene.
PS 46/10 SFO - økonomiske konsekvenser av endrede satser og oppholdstid 2010/1382-1
Vedtak
Betalingssatsene for SFO økes fra og med august 2010 med 200,- pr. måned for halv plass og
100,- pr. måned for full plass.
Ved budsjettbehandlingen høsten 2010 gjøres en ny vurdering av betalingssatser og
oppholdstid for SFO.
PS 47/10 Parkeringsordning på Torvet. 2010/768-4
Vedtak
Parkering på torget avgiftsbelegges på alle plasser med kr 1 for første time, deretter kr 15 pr
time hele døgnet.
Det utarbeides et parkeringsregnskap som viser inntekter og kostnader ved parkering i
Grimstad. Dette rapporteres i årsmelding/årsregnskap.
PS 48/10 UTBYGGING FEVIK SKOLE - SKISSEPROSJEKT OG VIDERE
FREMDRIFT 2010/937-1
Vedtak
Kommunestyret vedtar å gå videre med utbygging av Fevik skole med utgangspunkt i
skisseprosjektets ”alternativ løsning”.
Utbygging av Fevik skole gjennomføres som totalentreprise. Tilbyder skal kunne foreslå
alternative løsninger så lenge disse oppfyller funksjonskravene like godt som
skisseprosjektets ”alternativ løsning”.
Kommunestyret viser til vurderingene av byggemarkedet i saksframstillingen og fastholder
tidligere vedtatt budsjettramme på 170 millioner kroner som utgangspunkt for
tilbudskonkurransen.
PS 49/10 Landviktun bo- og omsorgssenter - skisse og videre fremdrift 2010/1622-1
Vedtak
Kommunestyret vedtar at planleggingen av Landvik bo- og omsorgssenter videreføres i
samsvar med de fremlagte planskissene.
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med reguleringsplan for området.
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med planene om å etablere kunstgress på
Landvik stadion, og at saken kommer tilbake til kommunestyret med de nødvendige
avklaringer og kalkyler for et slikt prosjekt.
Kommunestyret tar den fremlagte fremdriftsplanen til etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret så snart som mulig med en
anbefaling av hvordan utbyggingen av Landviktun bo- og omsorgssenter skal gjennomføres.
PS 50/10 Opprettelse av ungdomsråd 2010/802-2
Vedtak
1)Kommunestyret vedtar å oppnevne et Ungdomsråd i Grimstad kommune med følgende
medlemmer:
Medlemmer:
Daniel Brændeland
Oda Stalleland Tegnander
Nadia Paasche Forsberg

Grimstad ungdomsskole
Holviga skole u-trinnet
Fjære ungdomsskole
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Lena Eggen
Cedrik Lyngroth
Lars Christian Moen
Varamedlemmer:
Sara Svanes,
Emeline Gulbrandsen
Luka Lukas
Andreas Haglund
Marie Igland
Viktoria Møretrø Johansen
Miriam Jensen

Dahlske videregående skole
Dahlske videregående skole
Drottningborg videregående skole

Holviga skole u-trinnet
(begynner på Holviga skole u-trinnet, aug.2010)
(begynner på Grimstad ungdomsskole, aug. 2010)
(begynner på Grimstad ungdomsskole, aug. 2010)
(begynner på Grimstad ungdomsskole, aug. 2010
(begynner på Grimstad ungdomsskole, aug. 2010)
(begynner på Grimstad ungdomsskole, aug. 2010)

2)Vararepresentanter fra Dahlske og Drottningborg videregående skoler oppnevnes innen
utgangen av oktober 2010.
3)Barnas representant deltar på alle møtene med uttale og forslagsrett, men har ikke
stemmerett.
4)Ungdomsrådets første møte avholdes i juni 2010
PS 51/10 Handlingsplan for reduksjon av sykefravær 2010/1245-1
Vedtak
Handlingsplanen for reduksjon av sykefravær godkjennes.
For å oppnå reduserte kostnader i 2010 på 1 mill. knyttet til reduksjon i sykefravær, ber
kommunestyret rådmannen om å følge opp de skisserte tiltakene i handlingsplanen for
redusert sykefravær 2010-2013.
Hvis Grimstad kommune ikke oppnår den nødvendige nedgangen i sykefraværet, ber
kommunestyret rådmannen om å foreta innsparingen gjennom flate kutt på enhetene,
uavhengig om de har budsjetterte vikarmidler og mulighet for å realisere en innsparing
gjennom redusert fravær.
Utviklingen i fraværet rapporteres jevnlig til Arbeidsmiljøutvalget og
Administrasjonsutvalget.
PS 52/10 Uønsket deltid 2010/1246-1
Vedtak
Kommunestyret ber rådmannen om å:
1)Gjennomføre en undersøkelse blant deltidsansatte i forholdet til ønsket/uønsket deltid. Dette
for å kartlegge følgende:
Hvor stor del av deltidsansatte som selv har valgt å redusere sin stilling?
Hva er ideell stillingsstørrelse? Heltid eller større deltidsstilling?
Hvor mange som kunne tenke seg å jobbe flere steder for å få en større stilling?
Hvor mange som mottar en form for ytelse/stønad ved siden av sin inntekt fra kommunen?
Hvor mange som har andre stillinger/arbeidsforhold utenfor kommunen?
2)Vurdere ulike virkemidler og tiltak som kan redusere uønsket deltid i kommunen.
Herunder innføre tiltak som gir ansatte og arbeidsgiver bedre tilgang til å bruke fortrinnsretten
for deltidstilsatte aktivt.
Vurdere andre arbeidstidsordninger
Se på ulike samarbeidsformer på tvers av enheter og sektorer for å løse uønsket
PS 53/10 Orienteringsak: Årsmelding vedrørende interkommunal legevakt 2010/790-4
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Vedtak
Kommunestyret tar saken til orientering
PS 54/10 Oppfølging av tilsyn etter opplæringsloven kap 5 og § 13 -10 andre ledd
2010/229-2
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar rådmannens vurderinger mht å lukke avvikene 1 og 2 til
etterretning
2. Kommunestyret ber rådmannen å komme tilbake til saken med å lukke avvik 3: ”
Grimstad kommune har ikke dokumentert at det blir utarbeidet sakkyndige
vurderinger innen rimelig tid, jf oppll § 5-1, § 5-6 og § 13-10 andre ledd ” i
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011. Administrasjonen bes vurdere å
øke bemanningen i PP-tjenesten.
3. Kommunestyret ber rådmannen justere og oppgradere Grimstad kommunes interne
evalueringssystem for styring og etterlevelse av lover og forskrifter jf oppll § 1310 andre ledd.
PS 55/10 REVIDERING AV PLAN FOR SPESIALPEDAGOGISKE TJENESTER OG
NYE RUTINER 2010/1394-1
Vedtak
Kommunestyret godkjenner Plan for spesialpedagogiske tjenester.
Den tas i bruk i Grimstad kommune fra d.d.
Den reviderte planen skal gjelde frem til 01.01.2013
Rådmannen får fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutiner uten politisk
behandling, i planperioden
Skolene og barnehagene i Grimstad skal sette av tid til å informere om og gjøre planen kjent
blant personalet.
Administrasjonen bes vurdere å øke bemanningen i PP-tjenesten.
PS 56/10 Et forbedret tilbud til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser og
bruken av Ekelunden 2010/1437-1
Vedtak
Kommunestyret ber rådmannen utrede etablering av en bolig med tre-fire leiligheter for å gi et
heldøgns bo- og omsorgstilbud til de med størst behov. Kommunestyret ber rådmannen utrede
kostnader for drift av et slikt tilbud i forbindelse med budsjett 2011 og handlingsplan 20112015
Vossgate boliger gir kun tilbud til mennesker med psykisk sykdom, og som ikke har et aktivt
illegalt rusmisbruk
Kommunens samlede miljøtjeneste gjennomgås i løpet av 2010 med tanke på optimalt bruk
av ressursene
Når ”Plan for aktive helse- og omsorgstjenester” er utarbeidet, legges denne frem for
behandling i kommunestyret
Det vurderes om gang- og sykkelvei gjennom Ekelunden kan stenges og at gang- og
sykkelveien til Jappa skole i stedet legges langs Frivollvn. nedenfor Ekelunden.
PS 57/10 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM I TORVÅSEN 2010/9521
Vedtak
Kommunestyret tar informasjonen til orientering.
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PS 58/10 TURHÅNDBOK GRIMSTAD 2010/837-10
Vedtak
Kommunestyre anbefaler Friluftsrådet sør å videreføre arbeidet med Turhåndbok for
Grimstad i henhold til opprinnelige planer.

PS 59/10 Forslag til reguleringsendring for Per Igland Fabrikker - Roresanden, del av
område B1. 2.gangs behandling 2010/187-9
Vedtak
Teknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsendring, datert 08.12.2009, og bestemmelsene
datert 27.04.2010.
PS 60/10 Reguleringsplan for Hasseldalen - 2. gangs behandling 2010/178-3
Vedtak
1. Reguleringsplan for Hasseldalen del 1 og del 2 med tilhørende bestemmelser, sist
korrigert 07.04.2010, vedtas med endringene i pkt.2.
2. Det tas inn rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser om at det før utbyggingen finner
sted skal være etablert tilstrekkelig antall brannhydranter og god slokkevannskapasitet
i området. Rekkfølgekravet lyder:
a) Før det gis byggetillatelse til konsentrert bebyggelse må det dokumenteres at
slokkevannskapasiteten er 50 l/s fordelt på 2 uttak.
b) Det må etableres tilstrekkelig antall brannkummer/-hydranter slik at alle
deler av bygningen dekkes. Brannkum/-hydrant bør plasseres innenfor en
radius av 50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei.
3. Før utbygging kan igangsettes skal det foreligge undertegnet utbyggingsavtale i tråd
med kommunestyrets prinsippvedtak av 30. oktober 2006, sak 084/06. Avtalen skal
klargjøre de gjennomføringsmessige og økonomiske betingelsene, samt
ansvarsforholdene mellom utbygger og kommunen.
PS 61/10 Reguleringsplan for Jørgen Bangs gate 7 - 11 m/flere. 2. gangs behandling.
2010/177-4
Vedtak
1. Forslag til reguleringsplan for Jørgen Bangs gate 7 – 11m/flere vedtas med endringene
i pkt 2 og 3.
2. Mønehøyde for byggeområde B2, Jørgen Bangs gt 7, reduseres med 2 meter.
3. Før det gis tillatelse til rammesøknad for byggeprosjekt innenfor B2, skal det
framlegges en løsning på nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren som er godkjent av
kommunalteknisk enhet.
4. Før utbygging kan igangsettes skal det foreligge undertegnet utbyggingsavtale i tråd
med kommunestyrets prinsippvedtak av 30. oktober 2006, sak 084/06. Avtalen skal
klargjøre de gjennomføringsmessige og økonomiske betingelsene, samt
ansvarsforholdene mellom utbygger og kommunen.
5. Reguleringsbestemmelsen pkt. 2.2, siste setning endres til: ”Bebyggelsen skal
oppføres innenfor angitte byggegrenser”. Plankartet endres ihht vedlagte utsnitt, datert
GK 12.05.10.
PS 62/10 DIVERSE VALG 2010/1140-1
Vedtak
Som styreleder i Apoteker Lars Nilsen og Hustrus Legat velges økonomisjefen i Grimstad
kommune.
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Wenche Norgaard gjenoppnevnes som styremedlem i AVIGO for neste 2-års periode.
PS 63/10 BUDSJETTOPPFØLGING - ENDRING I POLITISK
STYRINGSSTRUKTUR 2010/265-3
Vedtak
Kulturutvalget legges ned pr. 01.08.10 og oppgavene legges til Plan- og økonomiutvalget.
Oppvekst- og omsorgsutvalget beholder dagens oppgaver, men gis nytt navn:
Tjenesteutvalget. Plan- og økonomiutvalget endrer navn til Formannskapet. Disse endringene
trer i kraft 01.08.10.
Kommunestyret velger medlemmer til Tjenesteutvalget og varamedlemmer til Formannskapet
på nytt i møtet 21. juni.
Varaordførers stillingsdel reduseres fra 40% til 30% av hel stilling fra 01.08.10. Dette
medfører at fast kontortid hver torsdag bortfaller.
Generelt legges det til grunn for alle utvalg, hovedutvalg og andre, at utvalgsleder vurderer
om det er behov for å gjennomføre møte når det er få saker (og saker kan vente til neste
møte).
Rådmannen legger fram forslag til nødvendige endringer i delegasjonsreglementet og i
reglementet for kommunestyret m.v. til kommunestyremøtet 21. juni.
PS 64/10 GEIR OG JENS GJERULDSEN - 40/138-143 SPEDALEN - NÆRINGSBYGG
(TIDL. KS-SAK 018+041/10) /Vedtak
Kommunestyret viser til brev fra Kontrollutvalget datert 20. mai 2010. Kommunestyret
bevilger inntil 100.000 kroner fra konto Til kommunestyrets disposisjon til gjennomgang av
saken om næringsbygg i Spedalen (KS-sak 041/10).
Mandatet for kontrollutvalgets arbeid presiseres og begrenses slik:
Kontrollutvalget bør gå gjennom saksbehandlingen i saken, fra de første forespørsler om kjøp
av grunn til dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg ble gitt i april
2009. Kontrollutvalget bør om mulig peke på forhold som kan forklare at kommunens
saksbehandling ikke ble gjennomført fullt ut i samsvar med reglene i dagjeldende plan- og
bygningslov.
Kontrollutvalget bes også vurdere kommunens saksbehandling i forbindelse med omgjøring
av dispensasjonsvedtaket høsten 2009 og formidlingen av denne beslutningen.
Kommunestyret minner for ordens skyld om kommunestyrets vedtak i sak 65/07: ”I
eventuelle senere granskinger bør alle som får sine forhold gransket, regnes som parter og gis
partsrettigheter slik at deres rettssikkerhet blir fullgodt ivaretatt.”
Kommunestyret ber samtidig rådmannen vurdere regler for og omfang av kommunalt ansattes
kjøp av kommunal eiendom som ikke er kunngjort til salgs i et åpent marked. Resultat av
vurderingen legges fram for kommunestyret.

KOMMUNESTYRETS MØTE 07.06.2010
PS 65/10 Ekspropriasjon Omre - oppfølgning 2010/431-3
VEDTAK:
Kommunen tiltrer eiendommene og utbetaler erstatning fastsatt av Aust-Agder tingrett 22.
juni 2009 sak 07-189307SKJ-AUAG. Kommunens utlegg på 16,28 mill kr +
saksomkostninger dekkes ved låneopptak.
Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide konkurranse om privat utbygging iht vedtatt
reguleringsplan for Omre Industripark del I. Konkurransevilkårene skal godkjennes av planog økonomiutvalget.

KOMMUNESTYRETS MØTE 21.06.2010
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RS 5/10 Kontrollutvalget - Møteprotokoll fra 27.04.2010 2010/363-20
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PS 67/10 Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2010 - 2014 2010/1413-1
Vedtak:
Nytt planforslag behandles politisk og sendes deretter på høring til kommunens velforeninger
m. fl. før endelig vedtak i kommunestyret. Alle tiltak skal tilpasses universell utforming.
Forberede grunnerverv og klargjøre prosjekter som ligger nede på prioriteringslisten. Trygge
skoleveier prioriteres.
I det videre arbeidet vurderes også de enstemmige vedtakene i Oppvekst- og omsorgsutvalget,
Teknisk utvalg, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og Eldrerådet.
PS 68/10 SAMARBEID MED PRIVATE TILBYDERE AV HELSE OG
OMSORGTJENESTER 2010/1659-1
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til å samarbeide med private tilbydere av
omsorgtjenester med det formål at denne type tjenester blir et positivt supplement til de
tjenester kommunen er forpliktet til å gi.
Samarbeidet med private tilbydere av omsorgtjenester evalueres innen utgangen av 2012.
Resultatet fra evalueringen legges fram til politisk behandling, slik at kommunestyret kan ta
stilling til om et samarbeid med private tilbydere skal videreføres i Grimstad.
Utviklingen de siste årene preges av sterk reduksjon av antall institusjonsplasser. Dette er
svært bekymringsfullt da det er sterk vekst av eldre som trenger hjelp
PS 69/10 KOSTNADSREDUKSJON INNEN RENHOLDSTJENESTEN 2010/1815-1
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at kommunalt renhold konkurranseutsettes så snart som mulig.
Kommunestyret ber om at anbudskonkurransen tilrettelegges på en slik måte at Bygg- og
eiendomstjenesten kan være en av tilbyderne.
Dersom det i prosessen fram mot en konkurranseutsetting fremkommer forhold som ikke er
presentert i denne saken, ber kommunestyret om at rådmannen avklarer disse med Plan- og
Økonomiutvalget.
Anbudskonkurransen tilrettelegges slik at både store og små tilbydere har mulighet til å
konkurrere om deler av oppdragene.
PS 70/10 NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE
BARNEHAGER FRA 2011 - HØRING 2010/1612-2
VEDTAK:
1.Finansiering av ikke-kommunale barnehager
Grimstad kommune ser flere svakheter ved den foreslåtte finansieringsmodellen. Grimstad
kommune reagerer også på at regjeringen som har vært avhengig av de ikke-kommunale
barnehagene for å nå sine målsetninger, nå sparker beina under de samme barnehagene ved å
endre rammevilkårene i negativ retning. Grimstad kommune foreslår følgende endringer:
a) I høringsnotatet foreslås en ny § 14a til Barnehageloven. Lovforslaget fastslår dels det
selvsagte at offentlige tilskudd og foreldrebetalinger skal komme barna i barnehagen til
gode. Lovforslaget legger også opp til en detalj elt regulering av overføring av verdier til
eiere eller deres nærstående. Blant annet foreslås det at verdier som er bygget opp ved
offentlige tilskudd og foreldrebetalinger skal kunne kreves tilbakeført til kommunen
dersom barnehagedriften opphører. Dette innebærer en betydelig forskjellsbehandling av
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private og offentlige barnehager, som ikke er i tråd med Stortingets forutsetninger om
likebehandling av kommunale og private barnehager. Tilgang til lokaler er en selvsagt og
nødvendig forutsetning for å kunne drive barnehager og dette må nødvendigvis sikres
gjennom leie eller kjøp. Det er vanskelig å se noen fornuftig grunn til at de som velger å
investere i eiendomsmasse og har tatt en risiko i forhold til dette, skal straffes på den
måten høringsnotatet legger opp til.
Dessuten er eiendommer som er bygget som barnehage og regulert til dette formålet,
vanskelig å omsette til et annet formål. Når man i tillegg vet at det er svært store
forskjeller i organiseringen av private barnehager, fremstår forslaget som urimelig,
overflødig og lite treffsikkert.
Grimstad kommune er ikke enig i at Barnehageloven bør endres på en slik måte som
foreslått i høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet.
b) Grimstad kommune støtter forslaget om likeverdig økonomisk behandling av alle
godkjente barnehager (Forskriftens § 3), men ser med bekymring på at innføring av
rammefinansieringen er underfinansiert slik at ikke-kommunale barnehager i en
overgangsperiode på inntil 5 år bare skal sikres 88 % av det samlede tilskuddet
kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i samme kommune (Forskriftens § 4). Dette
strider mot prinsippet om likeverdig økonomisk behandling.
c) Grimstad kommune mener at kommunale barnehager med særskilt høye driftskostnader
ikke skal kurme holdes utenfor tilskuddsordningen til ikke-kommunale barnehager
(Forskriftens §§ 5 og 6 a).
d) Nye barnehager har høyere kapitalkostnader erm eldre barnehager. Grimstad kommune
mener at det skal gis ekstra støtte til godkjente ikke-kommunale barnehager som har høye
kapitalkostnader (Forskriftens § 7). Private tilbydere har bidratt kraftig i nasjonal
målsetning om full barnehagedekning. En innsnevring av kommunens finansieringsplikt
av godkjente ikke-kommunale barnehager kan medføre at nye barnehageplasser gjennom
private tilbydere ikke etableres eller får dårligere driftsgrunnlag enn kommunale
barnehager. Forslaget gir kommunen en mulighet, men ikke plikt, til å gi slik stotte.
2.Følgende tilleggstekst tas med i høringsuttalelsen: Det nye finansieringssystemet må sikre at
rammetilskuddet til barnehageområdet minimum opprettholdes på dagens nivå.
3.Det opprettes så snart som mulig et arbeidsutvalg med representanter fra administrasjonen
og fra ikke-kommunale barnehager til å utrede lokale retningslinjer knyttet til nytt
finansieringssystem med sikte på likebehandling av ikke-kommunale og kommunale
barnehager. Arbeidsutvalget legger fram resultatet av sitt arbeid for Oppvekst- og
omsorgsutvalget i løpet av høsten 2010.
PS 71/10 REVIDERING AV GEBYRREGULATIVET FOR PLAN- OG
BYGEGSAKER 2010 2010/1661-1
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem et nytt forslag til revidering av gebyrregulativet
for teknisk utvalgs møte 06.07.2010. Kommunestyret ber teknisk utvalg sende forslaget til
nytt gebyrregulativ ut på høring.
PS 72/10 NY PROSJEKTMANUAL 2010 2010/1645-1
VEDTAK:
Forslag til Prosjektmanual 2010 godkjennes og skal benyttes for kommunens fremtidige
prosjektgjennomføring i alle enhetene, når følgende endringer er gjort:
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Pkt. 3.3.2 strykes og 4. setning i pkt. 9.1.10 endres til;
Alle valg- og beslutninger skal være basert på de mest økonomiske, miljøvennlige,
energivennlige og kvalitetsoptimale løsninger som er tilgjengelig i markedet..
PS 73/10 Opprustning og rehabilitering av Fjære skole, tillrggsbevilgning for å rette
avvik ihht. miljørettet helsevern. 2010/711-2
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen fremme saken på nytt etter at bindende anbud er innhentet, og
da som budsjettreguleringssak.
Det lages en tilstandsrapport over gamle Fjære Skole.
PS 74/10 Lønnspolitisk plan 2010/1655-1
VEDTAK:
Forslaget til Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune vedtas, med følgende tillegg i pkt. om
lønnspolitiske drøftingsmøter:
I forkant av drøftingsmøtet sender arbeidsgiver ut;
En oversikt over hva de ønsker å ta opp i Drøftingsmøtet
Tallmateriale som viser lønnsutvikling ved de to siste lokale oppgjørene basert på grupper,
forhandlingskapitler og kjønn.
Og følgende endringer i formuleringer i pkt. 3:
Ansvar og arbeidsinnsats
Arbeidstakerne må kunne anvende sin kompetanse og erfaring innenfor sitt ansvars- og
funksjonsområde. Det forventes selvstendig og målrettet innsats. Politiske vedtak,
administrative beslutninger og individuelle arbeidsplaner skal følges. Pålagte oppgaver skal
gjennomføres innen fastsatt frist. Arbeidstida skal utnyttes effektivt.
Lojalitet og omdømme
Det forventes at arbeidstakerne:
a) følger gjeldende lover, avtaler og retningslinjer for Grimstad kommune, bla. etiske
retningslinjer.
PS 75/10 Revidering av Ansettelsesreglement 2010/1656-1
VEDTAK:
Fremlagte forslag til revidert Ansettelsesreglement med Pkt. 2.3.6 d.) alt. 1 med åremål for
Kommunalsjefer (og lignende stillinger) vedtas.
PS 76/10 HØRING - FORSLAG TIL STRATEGI OG NYTT NAVN FOR
UNDERVISNINGSSYKEHJEM OG UNDERVISNINGSHJEMMETJENESTER
2010/861-2
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse med en endring: Navnet
”Utviklingssentre for omsorgstjenester i kommunen” opprettholdes.
PS 77/10 ARBEID ETTER TILSYN På OPPLL. § 8-2 - ORGANISERING AV
ELEVENE 2010/229-7
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at skissen til retningslinjer for deling av elever i grupper vedtas.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fullføre arbeidet med retningslinjene etter
prosess i skoleledergruppen.
Saken forøvrig tas til orientering.
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PS 78/10 SANKSJONER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVGIVNINGEN 2010/1657-1
VEDTAK:
Kommunestyret endrer punkt b) under retningslinjer for sanksjoner og reaksjonsformer ved
overtredelse av alkohollovens bestemmelser i kapittel 5.1.1 i ”Helhetlig rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2008-2012” (vedtatt av kommunestyret 29.09.08) til:
b) For andre overtredelser av alkohollovens bestemmelser, f.eks. gjester nyter medbrakt
alkohol, salg/skjenking utenfor godkjent areal, brudd på reklamebestemmelsene m.v.:
1. gang: Skriftlig advarsel.
2. gang: Bevillingen inndras i 3-7 dager.
3. gang: Bevillingen inndras i 8-21 dager.
4. gang: Bevillingen kan inndras for et lengre tidsrom eller for resten av bevillingsperioden.
PS 79/10 SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET FORLENGET AVTALE 2010/363-25
VEDTAK:
Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget fra 1.1.2011 kjøpes inn etter tilbudskonkurranse, i
samsvar med innkjøpspraksis i Grimstad kommune. Nåværende avtale mellom
fylkesrevisjonen i Aust-Agder og Grimstad kommune forlenges ut 2010.
PS 80/10 HØRING: FORSLAG OM NY TJENESTESTRUKTUR I AGDER
POLITIDISTRIKT 2010/677-3
VEDTAK:
Kommunestyret i Grimstad har forståelse for at politiet gjør endringer i den administrative
organiseringen i politiet, men mener at reduksjon til 11 tjenestesteder virker svært omfattende.
Det må uansett være en forutsetning at administrativ omorganisering virkelig frigjør midler til
mer utadrettet og synlig politiarbeid. Kommunestyret i Grimstad understreker at en
samordning av vaktordninger mellom Arendal og Grimstad må organiseres slik at det er nok
kapasitet til å sørge for trygghet og ro og orden samtidig i begge byene og i distriktet for
øvrig.
Politiet er en viktig og helt nødvendig samarbeidspartner for flere kommunale tjenester.
Nærhet og lokalkunnskap er avgjørende for god kvalitet i sakene det samarbeides om.
Grimstad kommunestyret vil anmode om at forebyggende arbeid mot kriminalitet blant barn
og unge og familievold blir høyt prioriterte oppgaver for politiet.
PS 81/10 VALG AV MEDLEMMER TIL TJENESTEUTVALGET OG
VARAMEDLEMMER TIL FORMANNSKAPET 2010/1140-9
VEDTAK:
Saken utsettes til møtet 13.09.2010.
PS 82/10 ENDRINGER I INVESTERINGSBUDSJETTET 2010/2013-1
VEDTAK:
Saken fremmes på nytt som en budsjettreguleringssak ihht. kommunelovens §47
Årsbudsjettets bindende virkning.
PS 83/10 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING I GRIMSTAD KOMMUNE
2010/666-2
FORSLAG TIL VEDTAK:
Vedtak
1. Reglement for finansforvaltning i Grimstad kommune, datert 21. juni 2010, vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å plassere midler og oppta lån i henhold til reglementet.
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3. Rapportering av finansforvaltningen skjer hvert kvartal i henhold til økonomireglementet.
PS 84/10 REVIDERING AV DELEGASJONSREGLEMENT 2010/265-5
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til nytt Delegasjonsreglement for Grimstad kommune.
Kommunestyret vedtar forslag til nytt Reglement for Kommunestyret og andre råd og utvalg.
”Delegasjonsreglement for Grimstad kommune” pkt. 6.2.1 og 15.2.1 må tilpasses ny plan- og
bygningslov. Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven).
Paragraf 10 i ”Reglement for kommunestyret og andre råd og utvalg” må tilpasses samme lov.
PS 85/10 ENDRING AV LOVHJEMLER I GJELDENDE GEBYRREGULATIV FOR
PLAN OG BYGGESAKER 2010/1661-3
VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 33-1, vedtas nytt gebyrregulativ for plan- og
byggesaksbehandling i Grimstad kommune med virkning fra 1. Juli 2010.

KOMMUNESTYRETS MØTE 13.09.2010
PS 86/10 Referatsaker m/dok /VEDTAK
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
RS 6/10 Kontrollutvalget - møteprotokoll 18.05.10 2010/363-29
RS 7/10 Kontrollutvalget - møteprotokoll 08.06.10 2010/363-32
RS 8/10 IKT Agder - møteprotokoll fra representantskapet 4.mai 2010 2010/363-27
PS 87/10 Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 2010/1454-4
VEDTAK
1. Kvartalsrapporten tas til etterretning.
2. Det gjennomføres budsjettendringer på 3,3 mill kroner, i henhold til kvartalsrapporten.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre budsjettendringene internt i sektorene.
PS 88/10 UTBYGGING AV FEVIK SKOLE - KRAV OM NY BEHANDLING
2010/937-12
VEDTAK:
Kommunestyrevedtak 2010/937-1 av 31.05.10 om utbygging av Fevik Skole oppheves.
Rådmannen bes til møtet 25.10.10 legge fram saken på nytt, med en samlet framstilling. I
dette ligger at bruk av samspill-modellen skal være vurdert, og om det er formålstjenlig å
starte planleggingsprosessen på nytt.
Utbyggingen skal ligge innenfor budsjettrammen på kr 170 millioner. Nye forslag skal ikke
bindes til tidligere alternativer.
PS 89/10 Rehabilitering av Fjære barneskole i hht. mottatte tilstandsrapporter, samt for
å lukke avvik med henhold på rapport om miljørettet helsevern. 2010/711-10
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 3,87 mill i budsjett for 2011, slik at det med
bevilgning på 2,5 mill. i budsjett står 6,37 mill. kroner til rådighet for utbedring av
ventilasjonsanlegg og branntekniske tiltak ved Fjære barneskole.
Kommunestyret ber om at arbeidet gjennomføres snarest mulig.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere øvrige tiltak i.h.t vedlagte tilstandsrapporter nærmere
i budsjettsammenheng.
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PS 90/10 KOMMUNEPLAN FOR GRIMSTAD 2010-2022 - HØRINGSFORSLAG
2010/554-29
VEDTAK:
Saken utsettes for grundig behandling av alle forslagene som har kommet inn de siste dagene,
også i eget møte i kommuneplanutvalget.
PS 91/10 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN CAMPUS GRIMSTAD - 1
GANGS BEHANDLING 2010/271-9
VEDTAK:
Saken utsettes med bakgrunn i utsettelsen av kommuneplansaken.
PS 92/10 Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2010 - 2014. 2010/1413-10
VEDTAK:
Vedlagte Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2010 – 2014, datert 22.7.2010 med
følgende tillegg, legges ut på høring.
Punkt nr. 7 ” Veilys i Jordenebakken” endres til ”Veilys i Jordenebakken og Skudeveien”.
Kommunestyret ber rådmannen om å ta hensyn til kommunestyrevedtaket vedrørende å
forberede grunnerverv ved Sømsveien.
Det kartlegges gater hvor opptegning av sykkelfelt er praktisk.
Større prosjekter vurderes økonomisk – dvs. direkte kostnader vs. direkte innsparinger.
Det gis en tilbakemelding sammen med svarene på høringsuttalelsene, om hva status er på de
forskjellige prioriterte tiltakene ang. grunnerverv og prosjektering/regulering.
PS 93/10 Nytt gebyrregulativ for plan og byggesaker 2010/1661-8
VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §33-1 og Forurensingsloven §52a, vedtas
”GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER” datert 18.08.2010, som lokal
forskrift i Grimstad kommune.
PS 94/10 HANDLINGSPLAN AVLØP 2011-2021 2010/1649-2
VEDTAK:
Handlingsplan for avløp 2011-2021, datert 09.08.10 vedtas.
Budsjett for 2011 reguleres i henhold til handlingsplan og beregningsgrunnlag for avløp.
PS 95/10 HANDLINGPLAN VANN 2011-2021 2010/1649-1
VEDTAK:
Handlingsplan for vann 2011 – 2021 datert 09.08.10 vedtas.
Budsjett for 2011 reguleres i henhold til handlingsplan og beregningsgrunnlag for vann.
PS 96/10 Reguleringsplan for Vollekjær gnr/bnr 49/5 med flere - klagebehandling
2010/175-8
VEDTAK:
Kommunestyret tar klagen fra Kiland til følge, slik at atkomsten over deres eiendom tas bort.
Den ene klagen fra Gilje vedrørende grunn- og terrengarbeider tas til følge, mens den andre
klagen fra Gilje vedrørende gjennomgående leiligheter ikke tas til følge.
§7.4 i reguleringsbestemmelsene endres til:
Grunn og terrengarbeider for leilighetsbyggene kan utføres samtidig med opparbeidelse av
Grefstadveien. Før det gis igangsettingstillatelse til betong-/tømrerarabeider, skal
Grefstadveien være opparbeidet i samsvar med ny reguleringsplan fra og med krysset mot Rv
420 i reguleringsplanens utstrekning, dvs. til og med søndre adkomstvei.
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PS 97/10 UTREDNING AV NY KIRKE OG KIRKEGÅRD PÅ FEVIK 2010/2415-1
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.
PS 98/10 ÅRSOPPGJØR 2009 - IKT AGDER 2010/1919-2
VEDTAK:
Kommunestyret tar årsoppgjør 2009 for IKT Agder til orientering.
PS 99/10 Orienteringssak: Politidirektoratets stadfesting av Forskrift om ny
politivedtekt for Grimstad kommune 2010/677-6
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PS 100/10 DIVERSE VALG /På grunn av endring i varaordførerens stillingsstørrelse ble det foreslått følgende endring, som
ble enstemmig vedtatt:
Brit Eskedal trer inn som fast medlem i Eldrerådet og Per Egil Mangor Pedersen trer inn som
varamedlem.

KOMMUNESTYRETS MØTE 25.10.2010
PS 101/10 Referatsaker m/dok
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
PS 102/10 KOMMUNEPLAN FOR GRIMSTAD 2010-2022 - HØRINGSFORSLAG
2010/554-51
VEDTAK:
1. Forslag til kommuneplan for Grimstad 2010-2022, datert 30. september 2010, samt
plankart datert 03.09.10, - med kommunestyrets endringer av 25.10.2010 - sendes på
høring og legges med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14 ut til offentlig ettersyn
fram til 17. desember 2010.
2. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med sak om planstrategi vinteren 2012 legge
frem en vurdering om eldre reguleringsplaner bør revideres eller tilsidesettes.
3. Det gjennomføres medvirkningstiltak som beskrevet i saksfremstillingen.
I forbindelse med medvirkningsprosessen skal det legges vekt på om hensynssoner for
grønnstruktur i LNF-området har fått en formålstjenlig avgrensning. Dette for å sikre de
viktigste områdene, og å kunne redusere hensynssonen der det ikke er tunge
friluftsinteresser.
Til § 1.1
Likevel skal disse bestemmelsene i denne kommuneplan gjelde foran tilsvarende
bestemmelser i reguleringsplanene: § 1.6. Universell utforming, § 1.7 Byggehøyde over havet
og § 1.9 Estetikk.
Endring av bestemmelsene § 1.3.e.:
Alternative energiløsninger og eventuell bruk av lavenergihus skal utredes. Energiforsyning
basert på fornybar energi skal utredes og andelen fornybar energi skal fastsettes. Det skal
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videre utredes om det er behov for tilrettelegging for bruk av vannbåren varme til valgte
energiløsning.
Til § 2.1
Nye reguleringsplaner skal ha en differensiert boligmasse. Fordelingen mellom eneboliger og
konsentrert bebyggelse avgjøres i den enkelte plan, men samlet bør boligbyggingen i
Grimstad anslagsvis bestå av 70 % konsentrert bebyggelse og 30 % eneboliger. Med
konsentrert bebyggelse menes i denne sammenheng kjedede boenheter, blokkbebyggelse,
leilighetsbygg, rekkehus og lignende.
§2.5:
Arealformål grønnstruktur legges på de arealene som i dagens kommuneplan er angitt som
grønnstruktur i byggeområder og områder som har skravuren friområder / friluftsområder,
samt områdene som er omfattet av områdereguleringen for Campus og som her har
arealformål grønnstruktur. De øvrige områdene, som i forslaget har arealformål
grønnstruktur, skal ha arealformål LNF med hensynssone grønnstruktur.
Til § 3.6
Hensynssonen utvides til å gjelde området sør-vest for Rosevann mot Tingletjenn. I
hensynssonen kan en eller flere grunneiere utarbeide reguleringsplan for fritidsbebyggelse.
Til § 4.1.1
Følgende områder er foreslått gitt arealformål LNF med spredt boligbebyggelse:
Skiftenes: Inntil seks nye boenheter tillates.
Til§ 4.1.2
Ved dispensasjonssøknad for bolig i LNF områder gjelder i tillegg til § 19 i plan og
bygningsloven følgende vilkår for dispensasjon: Vilkår som i Rådmannens saksframstilling.
Til § 4.1.3
Her fremmes Rådmannens forslag med unntak av formuleringen ”nord og vest for
Reddalsvannet.
Til § 4.2
I rådmannens forslag skiftes ”samme grunnmur” ut med ”samme sted”
Nye områder som foreslås tatt inn.
a) Tjoreneset tas inn som utbyggingsområde for fritidsbebyggelse, med
hensynssonegrønnstruktur.
b) Innspillsdokumentene 42 tas med.
c) Dok. 44: Området Krømpe (178/8 og 178/1) avsettes til regulering for boligområde.
d) Dok. 44: Området på Vågsholt merket LNF med spredt boligbebyggelse for 5 boliger.
e) Grimstad kommune setter av arealer i kommuneplanen til fremtidig kirkegård og ny
kirke på Gården Fevik som hensynssone, som båndlegging i påvente av vedtak etter
plan- og bygningsloven jfr. Pbl. §11-8. Hensynssonen er vist på kart i rådmannens
saksfremstilling.
f) Arealet til James Førde inntil Feviktun beholder dagens formål.
g) Følgende områder ønskes utredet for innarbeidelse i kommuneplanen.
Masseuttak Lundemoen (for sent innkommet innspill).
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Diverse annet – arealdelen:
Tiltak etter pbl § 20-1 knyttet til Separate avløpsanlegg, avløpsledninger til renseanlegg og
vannforsyning, kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan eller
dispensasjonsbehandling på vilkår at tiltaket tar nødvendige hensyn til landskap og natur.
Mulighetene for bygging av mer fritidsbebyggelse i Homborsund/Eideområdet vurderes ved
utarbeidelsen av planprogram i 2012. Det utarbeides et konsekvens-notat om mulighetene.
Endringer i arealdelens tekstdel:
Markering på kartet, endring i utstrekning: Området Skiftenes utvides til å gjelde hele den
delen av bygda som ikke er omfattet av båndleggingsområdet til Rore. (Området angis som
”Spredt boligbygging” på kartet.)
Til samfunnsdelen:
a. Det må utarbeides oversikt over hvilke grupper mennesker som ikke har tilfredsstillende
levekår.
b. Det må utarbeides en konkret handlings- og tiltaksplan for mennesker som ikke lever
under tilfredsstillende levekår
Næringsutvikling side 15: Punkt C: Bevare jordbruksarealer av høy kvalitet.
PS 103/10 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN CAMPUS GRIMSTAD - 1
GANGS BEHANDLING 2010/271-9
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til
områdeplan for Campus Grimstad med tilhørende bestemmelser ut på høring i minst seks
uker.
PS 104/10 HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG TIL REGIONAL DELPLAN FOR
SENTERSTRUKTUR OG HANDEL 2010/572-10
VEDTAK:
Kommunestyret i Grimstad har behandlet forslag til regional delplan for senterstruktur og
handel datert 26.03.2010 og vil uttale følgende:
1. Med bakgrunn i rådmannens innstilling kan kommunestyret ikke se at planforslaget ivaretar
intensjonene i statlig bestemmelse om kjøpesentre. Kommunestyret mener planforslaget
favoriserer de regionale handelsparker i Agderparken Stoa og Sørlandsparken Øst og ikke
bidrar til å styrke handel og sentrumsutvikling i sørlandsbyene.
2. Grimstad kommune vil ikke akseptere en endelig plan som ikke gir bynær handel like gode
utviklingsmuligheter som E18-sentrene Stoa og Sørlandsparken og varsler at kommunen i så
fall vil benytte klageadgangen til departementet.
3. Under forutsetning av at fylkeskommunen vedtar en balansert plan og med henvisning til
Analyse av behovet for nye handelsarealer og utvikling av senterstrukturen i Grimstad
kommune vil kommunestyret be om at følgende endringer innarbeides i forslaget til regional
delplan for senterstruktur og handel:
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a. Området beliggende langs Vesterled i Campus Grimstad bes innarbeidet som en del av
Grimstad sin sentrumssone i regional delplan for senterstruktur og handel. Regional
planbestemmelse § 10 som legger m2-begrensing i dette området tas ut av planforslaget.
b. Området Øygårdsdalen og handelsområder som inngår i områdeplan Campus Grimstad
eller kommuneplanen, unntas fra byggeforbudssonen.
c. På Bergemoen må hele det nåværende området som brukes til handel- og industri kunne
utvikles som handelsområde.
4. Hvis det i fylkeskommunens plan ikke legges begrensninger på videre utvikling av
bilbasert handel ved E18-sentrene, forbeholder Grimstad kommune seg retten til å
gjennomføre en vesentlig utvidelse av sentrumssonen der det ikke er handelsrestriksjoner.
PS 105/10 UTREDNING AV NY KIRKE OG KIRKEGÅRD PÅ FEVIK 2010/2415-1
VEDTAK:
Grimstad kommune setter av arealer i kommuneplanen til fremtidig kirkegård og ny kirke på
Gården Fevik som hensynssone, som båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og
bygningsloven jfr. Pbl. §11-8. Hensynssonen er vist på kart i rådmannens saksfremstilling.
Kommunestyret ber om at man ser på muligheten for å kombinere kirkegårdsformål med
rekreasjonsområde, friluftsområde, turstier og parkmessige områder, når området planlegges.
Realitetsvurdering av planen for kirkegård og ny kirke tas i forbindelse med framtidig
handlingsplan / budsjett. Ny kirkegård prioriteres fremfor kirkebygg.
Kommunestyret ber kirkelig fellesråd gå i dialog med Arendal og Kristiansand vedr økning av
kapasiteten for kremasjon.
PS 106/10 KONTROLLUTVALGET - RAPPORT FRA G-PARTNER AS 2010/363-43
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten fra G. Partner AS til etterretning og ber om at rådmannen følger
opp konklusjonene i rapporten ihht. Kontrollutvalgets innstilling.
PS 107/10 Eierskapsmelding 2010/815-2
VEDTAK:
1. Det opprettes et eierskapsutvalg bestående av 3 politikere med varamedlemmer.
2. Utvalget går gjennom alle kommunens eierforhold, og gjør en vurdering av:
a. Selskapets formål
b. Selskapets organisering
c. Selskapets vedtekter
d. Fremtidig eierskap
3. Utvalget utarbeider forslag til prinsipper for eierskapet
a. Registrering i styrevervregister
b. Kompetansekrav til styrerepresentanter
c. Opplæring av styrerepresentanter
d. Rapporteringsrutiner til kommunen
e. Styreinstruks for den som representerer kommunen i styrene.
4. Utvalget legger frem en oppdatert eierskapsmelding hvert år for kommunestyret, der
det fremgår anbefalinger på eventuelle initiativ fra kommunen til de enkelte selskaper
PS 108/10 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I GRIMSTAD 2010
2010/2469-1
VEDTAK:
Saken ble utsatt.
PS 109/10 UTBYGGING FEVIK SKOLE - PROSESSEN VIDERE 2010/937-18
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VEDTAK:
Med utgangspunkt i KS-vedtak 88/10, bes rådmannen arbeide videre med utbygging av Fevik
skole etter punktene a-e nedenfor. Kommunestyret holdes orientert om framdriften og
nødvendige avklaringer legges fram til politisk behandling.
a) Fevik skole bygges som 1-10 skole i en etappe innenfor budsjettrammen 170 millioner
kroner.
b) Resultat fra forprosjektet og skisseprosjektet som er gjennomført, omgjøres til en ren
funksjonsbeskrivelse for en ny skole, uten skisserte løsninger eller føringer som bare nybygg
eller bruk av eksisterende bygninger. Funksjonsbeskrivelsen skal følge vedtatt arealprogram
for Grimstad-skolen og godkjennes av kommunestyret så snart som mulig.
c) Det gjennomføres en prekvalifisering av flere leverandører.
d) Valgte leverandører bes levere forslag til løsning i form av skisseprosjekter og med
bindende pristilbud. Dette arbeidet kan eventuelt honoreres.
e) Grimstad kommune velger leverandør og inngår etter avsluttende forhandlinger avtale om
utbygging med denne. Avtalen er bindende etter at kommunestyret har godkjent den.
PS 110/10 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER
2010/1630-3
VEDTAK:
Vedtektene for de kommunale barnehagene godkjennes.
PS 111/10 Nytt Innkjøpsreglement 2010 2010/2480-1
VEDTAK:
Saken ble utsatt.
PS 112/10 Reguleringsplan for Hasseldalen - klagebehandling 2010/178-21
VEDTAK:
Saken ble utsatt.
PS 113/10 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GANG OG SYKKELVEG
RV 420 BERGEMOEN - 2. GANGSBEHANDLING 2010/1190-6
VEDTAK:
Saken ble utsatt.
PS 114/10 Forslag til reguleringsplan for Kallandsheia. 2. gangs behandling. 2010/17327
VEDTAK:
Saken ble utsatt.
PS 115/10 TILSYN - BRUK AV LÅSTE DØRER OVERFOR BEBOERE PÅ
SYKEHJEM 2010/557-8
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering
PS 116/10 AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKS - ENDRINGER I
SELSKAPSAVTALEN 2010/1923-3
VEDTAK:
Grimstad kommune vedtar følgende tilføyelse til Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS sin
selskapsavtale § 5, 3. ledd:
”Samarbeide med lokale og regionale institusjoner, lag og foreninger for å fremme
institusjonens faglige målsettinger.”
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PS 117/10 Forskrift om bruk av og orden i havner 2010/2844-1
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner vedlagte endrede ’Forskrift om bruk av og orden i havner og
farvann i Grimstad kommune’.
PS 118/10 VARAREPRESENTANT FOR BARNAS REPRESENTANT 2010/504-3
VEDTAK:
Christine Mikkelsen velges som vararepresentant for barnas representant.
PS 119/10 KJØP AV DØMMESMOEN 2010/611-7
VEDTAK:
1. Grimstad kommunestyre gjør prinsippvedtak om kjøp av eiendommen Dømmesmoen gnr
9 bnr 1 i henhold til tilbud av 01.10.10 fra Statsbygg.
2. Kjøpesummen 3,3 mill kr + omkostninger finansieres med opptak av lån, innenfor
godkjent låneramme for 2010, eventuelt med ekstraordinært utbytte fra Agder Energi.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede formelle, tekniske og økonomiske konsekvenser i
forbindelse med kjøpet. Det vurderes om Dømmesmoen bør legges i et eget
eiendomsselskap (AS eller KF) der driften er økonomisk uavhengig av kommunene for
øvrig.
4. Endelig kjøpekontrakt skal godkjennes av kommunestyret.

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.11.2010
PS 120/10 3. Kvartalsrapport 2010 2010/1454-8
VEDTAK:
Kvartalsrapporten tas til etterretning.
Det gjennomføres budsjettendringer på 3,1 mill kroner, i henhold til kvartalsrapporten.
Kommunestyret ber om at det i 1. kvartalsrapport i 2011 gis en fyldig beskrivelse av hva det
innebærer at terskelen for hjelpetiltak i barnevernet er hevet og hvilke følger dette får for
brukere av barneverntjenestene.
PS 121/10 Vurdering av fritak for eiendomskatt etter § 7 i eiendomskatteloven
2010/3322-1
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens §7:
1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste.
2. Campus UiA v/Ugland Teknopark AS gis fritak for undervisningsformål.
3. Agder Renovasjons søknad om fritak innvilges.
4. Eiendommen til Mental Helse i Kirkegata fritas for eiendomsskatt.
PS 122/10 Reguleringsplan for Hasseldalen - klagebehandling 2010/178-21
VEDTAK:
Saken sendes tilbake til teknisk utvalg med henstilling om ny behandling.
PS 123/10 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GANG OG SYKKELVEG
RV 420 BERGEMOEN - 2. GANGSBEHANDLING 2010/1190-6
VEDTAK:
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til
detaljregulering for gang og sykkelveg RV 20 Bergemoen.
PS 124/10 Forslag til reguleringsplan for Kallandsheia 2. gangs behandling. 2010/1732-7
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VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Kallandsheia med bestemmelser, begge
datert 23.09.2010.
PS 125/10 Nytt Innkjøpsreglement 2010 2010/2480-1
VEDTAK:
Forslag til nytt Innkjøpsreglement 2010 med følgende endringer sendes ut på høring:
Kommunens innkjøp av varer og tjenester skal tilpasses markedet. I noen tilfeller vil
det være naturlig å dele opp innkjøpsvolumet når markedet er kjennetegnet av mange
små leverandører.
Følgende setning tas ut: Det er et mål at 15% av matforbruket skal være økologisk. Og
endres til: Det skal benyttes kortreist mat i de tilfellene det er tilgjengelig. Pkt. 4.11
(om diskriminering) går således ut.
Nytt pkt. 3.6.4: Kommunen skal ha som hensikt at flest mulige tilbydere kan delta i
konkurransen.
PS 126/10 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I GRIMSTAD 2010
2010/2469-1
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2010 til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for en prosess hvor politikere og
administrasjon utarbeider klare og målbare ambisjoner for grunnskolen i Grimstad
3. Kommunestyret ber rådmannen om å prioritere kompetanseheving i forhold til
matematikkfaget og spesialpedagogikk.
4. Kommunestyret vil at rådmannen skal legge til rette for at det ikke forekommer
mobbing i grunnskolen i Grimstad, og at det settes i verk tiltak med særlig vekt på
barnetrinnet
– 4. trinn, og på Ungdomstrinnet i 8. trinn.
PS 127/10 TILSYN MED GRATISPRINSIPPET I OPPLÆRINGSLOVEN RETTING AV AVVIK 2010/229-20
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar retningslinjer for ivaretakelse av gratisprinsippet i Grimstadskolen.
Retningslinjene skal evalueres senest innen utgangen av 2013
Følgende endringer vedtas i de foreslåtte retningslinjene.
Pkt 2:
Skolen kan legge til rette for leirskoleopphold eller lignende til elevene i løpet av
grunnskolen, men kommunen er ikke forpliktet til at en del av undervisningen skal brukes
slik.
Pkt 7:
Skolen kan planlegge turer som er forankret i Læreplanen, og som er betinget av økonomiske
bidrag gjennom gaver og lignende.
Pkt 12:
Foreldre kan sammen med skolen arrangere turer i skoletiden. Enhetsleder ved skolen skal
godkjenne alle turer.
Pkt 13:
Skolen ser det som uheldig om foreldregrupper søker barna fri fra undervisningen noen dager
for å arrangere tur, og på denne måte unngå prinsippet om gratis skole for alle.
Pkt 16:
Ved overslag over utgifter til skoleturer og hvordan disse dekkes inn, skal ikke skolen bruke
opplysninger om utgifter pr elev i informasjonsmateriell til elever/foreldre.
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PS 128/10 Handlingsplan for trafikksikkerhet 2011 - 2014 2010/1413-16
VEDTAK:
Vedlagte Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak 2011 – 2014, datert 1.11.2010, vedtas med
følgende tillegg:
Det gjennomføres trafikkmålinger i Lauvstøveien før og etter at tiltaket med stenging
med bom er satt opp. Ut fra resultat av målingene bes en evt. vurdere tiltak.
Administrasjonen bes arrangere et møte med velforeningene i området for å finne den
optimale løsning i forhold til plassering av bom i Midtskips.
Nytt tiltak C10, veilys Terneveien, jfr. brev fra Terneveien Velforening datert
24.11.2005.
Strekningen Holteveien, Prestedals kleiver og Reddalsveien fra Myråsen til Reddal tas
inn i den uprioriterte delen av handlingsplanen.
Det kartlegges gater hvor opptegning av sykkelfelt er praktisk.
Større prosjekter vurderes økonomisk – dvs. direkte kostnader vs direkte innsparinger.
PS 129/10 SLUTTRAPPORT FOR FELLES IKT-PROSJEKT 2010/1919-7
VEDTAK:
Kommunestyret tar vedlagte sluttrapport fra felles IKT-prosjekt til orientering.
PS 130/10 UTREDNING AV FORHOLDET MELLOM IKT AGDER OG EIERNE
2010/1919-6
VEDTAK:
1. Samarbeidet mellom Arendal kommune, Froland kommune, Grimstad kommune og
Aust-Agder fylkeskommune vedrørende IKT videreføres.
2. Samarbeidet organiseres fortsatt som et interkommunalt selskap. Selskapet skal være
deltakernes IKT-avdeling med oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans
innen dette området.
3. Vedlagte forslag til ny selskapsavtale godkjennes
4. Det forventes at redusert antall systemer/applikasjon for eierne gir utslag i lavere
driftsbudsjetter i fremtiden.
5. Medlemmene i representantskapene oppnevnes av kommunestyrene.
PS 131/10 ETABLERING AV VISIT SØRLANDET AS - DRIFTSTILSKUDD OG
AKSJEKAPITAL 2010/3277-2
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune ikke blir med i den nye reiselivssatsingen på
Sørlandet gjennom deltakelse i VisitSørlandet as.
PS 132/10 FAMILIENS HUS - TVERRSEKTORIELT SAMARBEID MED MODELL
FOR GRIMSTAD 2010/3267-1
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering.
I det videre arbeidet med Familiens Hus bes rådmannen å utrede bruk av Fagskolen til dette
formålet.
PS 133/10 KRISESENTERTILBUD - SAMARBEID MED ØSTRE AGDER 2010/1201-6
VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Østre-Agder
og Grimstad kommune vedrørende organisering og drift av krisesenter i Østre-Agder f.o.m.
01.01.11.
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PS 134/10 FORSLAG OM GRADERT BEVILLINGSGEBYR FOR
SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 2010/461-3
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar gradert bevillingsgebyr for skjenkebevilling for enkeltledning:
Kr 1.000,- for liten enkeltanledning
Kr 3.500,- for stor enkelt anledning
PS 135/10 GODKJENNING AV MØTEPLAN 2011 2010/504-4
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til møteplan for politiske møter 2011 med følgende
endring:
Kommunestyrets møtedato i desember endres til 19. desember.

KOMMUNESTYRETS MØTE 16.12.2010
PS 136/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 2010/2621-6
VEDTAK:
SKATTØRE 2011
Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2010).

2. EIENDOMSSKATT 2011
a)

Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til:
7‰ for boliger og fritidseiendommer av takstverdien i 2011.
7‰ for verker og bruk og næringseiendommer av takstverdien i 2011.

b)

Kommunestyret vedtar å øke grunnlaget for beregning av eiendomsskatten med 10%
av takstverdien for den enkelte eiendom (kontormessig oppjustering
eiendomsskattegrunnlaget).

3.INNDEKKING AV MERFORBRUK I REGNSKAP 2008
a) Kommunestyret vedtar følgende plan for inndekking av merforbruk - kr. 27.402.651,05
(eksklusive VARF) - i regnskap 2008:
Kr. 12.000.000,00 dekkes av disposisjonsfond i 2009
Kr. 4.400.000,00 dekkes i budsjett 2010
Kr. 11.000.000,00 dekkes i budsjett 2011
Dersom kommunens regnskapsresultater for årene 2010-2011 åpner for inndekking av
merforbruket raskere enn ovennevnte plan, skal rådmannen prioritere en slik inndekking og
fremme sak til kommunestyret.

4.

BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 1.
JANUAR 2011
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a) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2011 øker med 2,8% dersom annet
ikke framkommer av budsjettforslaget.
b)
c)
d)
e)
f)

Gebyr for vann reduseres med 10 %.
Gebyr for avløp reduseres med 8 %.
Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
Renovasjonsavgiften endres ikke.
Avgiften for slamrenovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam)
økes med 4%.
g) Feieravgiften økes med 25% .
h) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes
i forhold til statens regelverk for maksimalpriser. Betalingssatsene i 2011 blir som i
2009, 2010 og iht. tabell side 15 i budsjettforslaget.
i) Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar med
konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. satsreglement.

5. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

6.

Det bevilges 1,0 mill kr til sanitærbygg 1000-års stedet.
Det bevilges 1,28 mill kr til trafikksikkerhetstiltak
Det bevilges 1,0 mill kr til opprusting kommunale lekeplasser.
Det bevilges 0,3 mill kr til Østerhus Industriområde
Det bevilges 3,6 mill kr til handlingsprogram for vann.
Det bevilges 8,2 mill kr til handlingsprogram for avløp.
Det bevilges 3,0 mill kr til fornying av brygge på Torskeholmen øst (Havn)
Det bevilges 1,6 mill kr til utvidelse av parkeringsplasser ved Holvika båthavn (Havn)
Det bevilges 3,5 mill kr til rehabilitering av kai på Torskeholmen (Havn)

INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å
VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Det bevilges 1,8 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP.
Det bevilges 0,115 mill kr til IKT fagsystem for voksenopplæring
Det bevilges 0,45 mill kr til nye nettverksterminaler
Det bevilges 0,7 mill kr til utskiftning av PCer til politikere i forbindelse med valg
Det bevilges 0,326 mill kr til Norsk helsenett
Det bevilges 0,23 mill kr til Håndholdte PCer (PDA) til helsesektoren
Det bevilges 15,2 mill kr til Landviktun - 16 omsorgsboliger
Det bevilges 8,6 mill kr til 6 nye omsorgsboliger PU/multifunksjonshemmede
Det bevilges 1,35 mill kr til 2 busser til dagsentrene
Det bevilges 1,2 mill kr til nødstrøm til sykehjem
Det bevilges 0,5 mill kr til forsterket skjermet enhet ved Frivolltun
Det bevilges 4,3 mill kr til økt skolekapasitet ny Fevik skole.
Det bevilges 30,5 mill kr til økt skolekapasitet Landvik.
Det bevilges 3,0 mill kr til opprusting/rehabilitering av Langemyr skole under
forutsetning av at de øvrige eierkommunene deltar med sin forholdsmessige andel.
o) Det bevilges 4,2 mill kr til idrettsanlegg/flerbrukshall i Landvik
p) Det bevilges 4,6 mill kr til kunstgressbane i Landvik
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q) Det bevilges 3,4 mill kr til kjøp av Dømmesmoen
r) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
s) Det bevilges 0,25 mill kr til maskiner og utstyr på kirkegårdene

7.

FINANSIERING AV INVESTERINGER

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

8.
STARTLÅN I HUSBANKEN I 2011
Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.

9.

ÅRSBUDSJETT 2011

Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2011 for Grimstad kommune inklusiv havn, som foreslått
av rådmannen i budsjettforslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under
kommunestyrets behandling.

10.

HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2014

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2011-2014 som foreslått av rådmannen i budsjettforslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.
Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og tjenester i
perioden.
11.

ENDRINGER VEDTATT I KOMMUNESTYRET:
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.
3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig kartlegge om det finnes
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.
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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.
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.
6. Forslag om å bevilge kr. 2 millioner i 2012 og kr. 4 millioner i 2013 til ”nye
gravplasser ved Fjære Kirkegård” endres til ”å utvikle nye gravplasser i Fjære Sogn”.
7. Kr. 200.000,00 avsatt i budsjett for 2011 til skjøtselsplan for kirkegårder,
omdisponeres til planarbeid og grunnundersøkelser for kirkegård på Gården Fevik,
dersom kommuneplanen vedtas om bruk av Gården Fevik til gravplasser.
PS 137/10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2011 2010/363-48
VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsplan for 2011 godkjennes.
Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.
PS 138/10 KONTROLLUTVALGET - VALG AV SEKRETÆR 2010/2151-6
VEDTAK:
Aust-Agder fylkesrevisjon velges som kontrollutvalgets sekretær for året 2011.
PS 139/10 ETABLERING AV VISIT SØRLANDET AS - NY BEHANDLING
2010/3277-4
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune blir med i nye reiselivssatsingen på
Sørlandet gjennom å kjøpe aksjer i Visit Sørlandet AS.
2. Rådmannen gis fullmakt til å tegne aksjer i Visit Sørlandet AS for kr. 60 000,- - dvs 6
aksjer. Finansieres av ubundet driftsfond.
3. Driftstilskudd på kr. 46 000,- vedtas for 2011. Driftstilskuddet dekkes gjennom
tilskudd fra det regionale næringsfondet. Eventuell støtte etter 2011 besluttes når
vilkår for dette er avklart – det vises til eiersamling 09.02.11, etc.
4. Kommunestyret velger utsending til eiersamlingen, og fastsetter mandat for den som
blir valgt. Rådmannen legger frem sak om dette i kommunestyremøte 31.01.11.
RS 13/10 Protokoll fra møte 16.11.10 - årsplan 2011 2010/363-46
VEDTAK:
Referatsaken ble tatt til etterretning.

KOMMUNESTYRETS MØTE 31.01.2011
PS 1/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER /VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
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PS 2/11 TILSYN MED GJENNOMFØRING AV NASJONALE PRØVER 2009
2010/229-23
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering
PS 3/11 UTBYGGING AV NY 1-10 FEVIK SKOLE - FREMDRIFT OG
ROMFUNKSJONSPROGRAM 2010/937-21
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner framlagte romfunksjonsprogram som grunnlag for videre arbeid
med utbyggingen av ny skole på Fevik.
Kommunestyret tar saken til etterretning.
PS 4/11 KOMMUNALT ANSATTES KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM,
VURDERING AV RÅDMANNEN 2010/3347-1
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering.
PS 5/11 Valg av eierskapsutvalg 2010/815-4
Vedtak:
Følgende medlemmer ble valgt til kommunens eierskapsutvalg:
Terje Stalleland (FrP) - Leder
Beate Skretting Kristiansen (H)
Turid Wenche Thorsen Larsen (AP)
Odd Bjørn Ness (V)
Kommunestyret vedtar et utvalg på 4 personer og ønsker ikke varamedlemmer.
PS 6/11 VISIT SØRLANDET AS - OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL
EIERSAMLING 9.2.2011 2010/3277-7
VEDTAK:
1.
Kommunestyret vedtar at rådmannen utpeker Grimstad kommunes representant på
Visit Sørlandets eiersamlinger.
2.
Representantens mandat er å ivareta kommunes interesser på en best mulig måte,
herunder å følge opp kommuneplanes prioritering av reiseliv. Representanten har fullmakt til
å fremme forslag og stemme på vegne av Grimstad kommune.
Representanten har ikke
fullmakt til å inngå avtaler som gir kommunen nye økonomiske forpliktelser.
PS 7/11 Grimstad bys museer - endring av vedtekter 2010/1091-4
VEDTAK:
Kommunestyret har ingen innvendinger til styrets forslag til endringer i vedtektene for
Stiftelsen Grimstad bys museer datert 29.09.2010.
PS 8/11 HØRINGSUTTALELSE TIL NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG
OMSORGSTJENESTER OG TIL LOV OM FOLKEHELSE 2010/561-7
VEDTAK:
Kommunestyret tar høringsuttalelsen til ny Helse- og omsorgslov, Folkehelselov samt
nasjonal helse – og omsorgsplan, til orientering.
PS 9/11 200/1141 - Rådyrveien 40 - riving av bolig og bygging av 3 nye boliger - Paal
Malde 2010/716-23
VEDTAK:
Kommunestyret finner klagene fra naboer, datert 27.10.2010, begrunnet og klagene tas derfor
til følge. Kommunens vedtak av 12.10.2010, sak nr 162/10 oppheves, og tiltaket avslås.
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Klagene er fremsatt innen fristen ihht forvaltningslovens § 28
PS 10/11 MULIGHETSTUDIE - OMRÅDEREGULERING AV DE SJØNÆRE
AREALENE I GRIMSTAD SENTRUM 2010/491-39
VEDTAK:
Torskeholmen planlegges til hotell, bevertning og maritimt senter / museum.

KOMMUNESTYRETS MØTE 21.02.2011
PS 11/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER /VEDTAK:
Kommunestyret tar referatsaken til etterretning.
PS 12/11 UTBYGGING AV FEVIK SKOLE - STATUS PR. FEBRUAR 2011 2010/93722
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering.
PS 13/11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010/3272-1
VEDTAK:
1. Boligsosial handlingsplan for 2011 – 2014 godkjennes og legges til grunn for det
videre arbeidet innen området, med følgende tillegg:
a. 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.
Tiltaksplanens pkt. 4.2 – punkt 4
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.
2. Gjennomføring av tiltak prioriteres i handlingsprogrammene.
3. Midlertidig strakstiltak til bostedsløse så som nødboliger, natthjem evt. andre
løsninger legges fram for kommunestyret innen juni.
4. Ber om at Landvik Aldershjem, for en begrenset periode, vurderes som natthjem /
nødbolig.
PS 14/11 INNTREDEN I KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET
IKS - OPPLØSNING/OVERFØRING AV VIRKSOMHETEN I AGDER TEATER AS
2011/166-1
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre vedtar som aksjonær i Agder Teater AS å stemme for, og for øvrig
medvirke til, oppløsning/avvikling av Agder Teater AS, samt en forutgående eller samtidig
overføring av dagens virksomhet i Agder Teater AS til Kilden Teater- og Konserthus for
Sørlandet IKS.
Oppløsning/avvikling av Agder Teater AS skal skje i henhold til aksjelovens regler. Den
nærmere gjennomføringen av prinsippvedtaket delegeres til ordføreren, eller den han
bemyndiger, som gis fullmakt til å representere Grimstad kommune i generalforsamlingen i
Agder Teater AS.
Gjennomføring av prinsippvedtaket forutsetter likelydende vedtak, som i punkt 1., hos de
øvrige aksjeeierne i Agder Teater AS.
Side 112

Grimstad kommune trer inn som deltaker i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS,
og vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale.
Ordføreren oppnevnes som Grimstad kommunes medlem i representantskapet for Kilden
Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. Varaordføreren oppnevnes som varamedlem.
Finansieringsmodell og Grimstad kommunes driftstilskudd/økonomiske ansvar i Kilden
Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, legges fram som egen sak for kommunestyret senest
i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012
Egenkapitalinnskuddet fra VestAgder Fylkeskommune i selskapsavtalens § 5 endres fra kr
94 400 000 (2003-kroner) til kr 83 500 000 (2003-kroner).
PS 15/11 IA-mål for 2011-2013 2010/1245-3
VEDTAK:
Vedlagte mål for IA-arbeidet i Grimstad kommune vedtas
PS 16/11 Lokaldemokratiet i Grimstad 2010/2062-2
VEDTAK:
Kommunestyret tar rådmannens beskrivelse og vurderinger i saksfremstillingen til
etterretning.
Det prøves ut en ordning ut denne kommunestyreperioden med åpen spørretid for
innbyggerne ved begynnelsen av kommunestyremøtene ut perioden, etter modell fra
Kristiansand kommune.
Det prøves ut en ordning ut denne kommunestyreperioden med åpen spørretid for
innbyggerne ved begynnelsen av kommunestyremøtene ut perioden, etter modell fra
Kristiansand kommune.
PS 17/11 TILSYN MED KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
2010/557-16
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til etterretning
PS 18/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LANDVIKTUN. 2.GANGS
BEHANDLING 2010/293-48
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringplan for Landviktun, datert 16.02.11 med
følgende endring i reguleringsbestemmelsene
§ 2.5.1: Utbyggingen innenfor områdene A1 og A3 og hovedombygging/nybygg innenfor
områdene B1 og A2 må legges til rette for vannbåren varme med miljøvennlig energikilde.
§ 2.5.2: ”Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris utbygger kan
akseptere, bør utbyggingen innenfor områdene A1, A3 og hovedombygging/nybygg innenfor
områdene B1, A2 koble seg til dette.”
PS 19/11 LIKEVERDIG BEHANDLING AV FRITIDSKLUBBER OG
KLUBBLIGNENDE AKTIVITETER 2010/948-1
VEDTAK:
Dagens ordning med tilskudd til Fevik fritidsklubb og aktivitetstilskudd til lag/foreninger
(inkl. klubblignende tilbud) videreføres.
PS 20/11 OPPLØSNING AV AGDERRÅDET 2010/336-15
VEDTAK:
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Grimstad kommune gir sin tilslutning til Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig,
senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.
I 2011 må det arbeides aktivt med hvordan prosjekter, utvalg og initiativ, herunder
økonomiske forpliktelser som Agderrådet har påtatt seg, skal ivaretas og eventuelt
videreføres. Dette arbeidet må ses i sammenheng med organisering og oppfølging av
Regionplan Agder 2020.
Selv om Grimstad står utenfor det kommunale regionsamarbeidet, forutsettes det at
kommunen, som landsdelens tredje største, gis en hensiktsmessig plass i organisering og
oppfølging av Regionplan Agder 2020.
Grimstad kommune gir sin tilslutning til at Agderrådets arbeidsutvalg forestår det videre
arbeidet med oppløsning av Agderrådet.
PS 21/11 FRAMTIDIG BRUK AV FAGSKOLEN - DRØFTINGSSAK 2010/1541-18
VEDTAK:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte opp et reguleringsarbeid for området rundt
Fagskolen der en forsøker å optimalisere verdiene ved å regulere deler av området til
boligformål med høy utnyttelse. Kommunestyret ber om at det i reguleringsarbeidet
legges til grunn at Nybygget blir revet. Kommunestyret ber om at området foran
Fagskolen mot Lillesandsveien og akebakken reguleres til friluftsområde.
2. Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å utvikle et aktivitetssenter for
ungdom etter modell av Ung Arena i Fagskolens 2. og 3. etasje, samt lokaler i
Mellombygget.
3. Det utredes et skisseprosjekt for etablering av Familiens hus i et nytt bygg som
erstatter ”Nybygget” og ellers i sambruk med annen virksomhet i nåværende bygg.
PS 22/11 200/1287 - STORGATEN 14 - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - SMAG & BEHAG - UGLAND
EIENDOM AS 2010/2990-17
VEDTAK:
Kommunestyret innvilger søknad om dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 jfr. 28-7 og
kommunens vedtekter vedr parkeringskravet og frikjøpsordning i forbindelse med
bruksendring fra butikk til delikatesseforretning mm. Kommunestyret presiserer at
dispensasjonen gjelder en bruksendring fra butikk til restaurant/cafédrift, og skal således ikke
skape generell presedens for kommunens parkeringsvedtekter.
Grimstad kommune har gjennom Energi- og Klimaplanen og kommende Kommuneplan gitt
tydelige føringer på at Grimstad kommunens parkeringsvedtekter må revideres, og at både
miljøhensyn og næringsutvikling i sentrum skal vektlegges i dette arbeidet.
Kommunestyret mener derfor at det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å
kunne gi den omsøkte dispensasjon, og at vilkårene etter pbl § 19-2 dermed er oppfylt.
Grimstad kommunestyre gir dispensasjon med klar forståelse at alle fremtidige saker må
likebehandles frem til nye vedtekter er vedtatt.
PS 23/11 SØKNAD OM STØTTE TIL KUNSTGRESS PÅ OSM STADION FEVIK
2010/266-126
VEDTAK:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 21.03.2011.

KOMMUNESTYRETS MØTE 21.03.2011
PS 24/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER
Side 114

VEDTAK:
Referatsaken ble tatt til etterretning.
PS 25/11 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR ÅPEN SPØRRETID I
KOMMUNESTYRET 2010/2062-5
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar de foreslåtte retningslinjer for prøveordningen med åpen spørretid i
begynnelsen av kommunestyrets møter, med endringer vedtatt i kommunestyret 21.03.2011:
1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, etter navneopprop kl. 18:00
gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig spørretid i kommunestyresalen. Dette
gjelder ikke i forbindelse med budsjettmøtene.
2. Spørsmål som ønskes fremmet må presenteres for ordføreren senest kl. 12:00, to
arbeidsdager før møtet. Kommunestyret skal straks underrettes om spørsmålene.
Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes møtet, og
forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt
bortfaller spørretiden.
3. Alle personer bosatt i Grimstad kommune kan stille spørsmål i kommunestyret.
Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmålene rettes til
kommunestyret. Det er opp til det enkelte kommunestyremedlem å ta ordet og gi svar.
4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for
kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart tillates ikke.
5. Spørsmålene skal være korte.
6. Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som
ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.
7. En person kan stille ett spørsmål pr. møte.
8. Dersom ordføreren finner det nødvendig med orienteringer i starten av
kommunestyremøtet, skal spørretiden kuttes tilsvarende.
9. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.
PS 26/11 SAMHANDLINGSREFORMEN - ARBEID MED FORBEREDELSENE I
GRIMSTAD KOMMUNE 2011/496-1
VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering
PS 27/11 200/1329 - Storgata 50 - UTBYGGING AV SKOLETOMTA SKOLEGÅRDEN GRIMSTAD AS 2010/2298-22
VEDTAK:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, jf § 20-1 bokstav a), innvilges søknad
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3, datert 30.06.2010, med reviderte
tegninger datert 22.12.2010 og 20.01.2011. Det gis rammetillatelse jf § 21-2, for
omsøkt tiltak på skoletomta, vedr. 3 stk boligblokker med til sammen 51 boenheter og
utforming av parkeringsareal under bakken.
2. Dispensasjonene begrunnes i at avvikene i forhold til reguleringsbestemmelsene i
hovedsak vurderes som mindre vesentlige i forhold til helheten i planen. Når det
gjelder dispensasjon mht. flatt tak på bygning B3, ser kommunestyret denne endringen
som hensiktsmessig i forhold til det visuelle inntrykket mot Møllerheia.
3. Kommunestyret ber om at før igangsettingstillatelse gis, skal tiltakshaver presentere
løsninger som ivaretar Hamsunstien og reguleringsplanens bestemmelser, når det
gjelder Grimstadbekken og gangbro over nedkjøring til parkeringskjeller.
PS 28/11 SØKNAD OM STØTTE TIL KUNSTGRESS PÅ OSM STADION FEVIK
2010/266-126
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VEDTAK:
Grimstad Kommunestyre vedtar at det inngås avtale med I.L. Express og Grimstad kommune
om at Grimstad kommune i en periode på 10 år fra 2012 og til 2022 årlig nedbetaler et lån
med renter og avdrag på stort kr 2,5 mill. for I.L. Express. Lånets størrelse tilsvarer en
tredjedel av totalinvesteringen i kunstgressbanen på OSM – Stadion Fevik.
PS 29/11 TURNHALL FOR GTIF 2010/1724-4
VEDTAK:
1) Kommunestyret tilbyr Grimstad Turn og Idrettsforening å bygge ny turnhall i Holvika
langs veien inn mot Holvikahallen. Det forutsettes at alle nødvendige tillatelser er i
orden før utbygging starter.
2) Grimstad kommune stiller råtomt til gratis disposisjon for utbyggingen.
3) 3,0 mill. stilles til disposisjon ved byggestart.
PS 30/11 DET DIGITALE AGDER - FELLESPROSJEKT FOR MOBILDEKNING PÅ
AGDER 2010/2114-3
VEDTAK:
Vedtak:
1. Grimstad kommune gir sin tilslutning til Det Digitale Agder sitt prosjektopplegg.
Kommunen vil delta for å bedre mobildekningen, opprettholde og forsterke
bredbåndsdekning og delta i felles innkjøp av bredbåndskapasiteter og telefoni.
2. Kommunen forutsetter å bli informert under veis i prosessen, og legger til grunn at det
ikke vil påløpe kostnader før i 2012. Det må lages forslag til kostnadsfordeling i god
tid før eventuell kontraktsinngåelse.
3. Kommunen tar evalueringsrapporten til etterretning.
4. Grimstad kommune ber Det Digitale Agder sørge for at alle husstander i Grimstad
som har bestilt bredbånd gjennom det forrige bredbåndsprosjektet og som ennå ikke
har fått den lovede bredbåndshastigheten, snarest gis den lovede hastigheten.
PS 31/11 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT PÅ FREDETE BYGNINGER. 2010/33224
VEDTAK:
Bygninger som er fredet i henhold til lov gis følgende fritak for eiendomsskatt:
1. Fredet bygning med passende tomt gis helt fritak for eiendomsskatt, jfr. vedlagte
oversikt fra Riksantikvaren. Fritaket gjelder for 1 år.
2. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for andre ”ikke fredete” bygninger samt resten av
tomten. Slike bygninger skal takseres etter vedtatte ”Retningslinjer for taksering av
eiendommer i Grimstad kommune”.
3. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for 165/30, Nils Erling Ødegaard. Begrunnelse;
Eiendommen er regulert som antikvarisk bevaringsverdig (spesialområde bevaring),
og bygningene ikke er fredet.
4. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for andre historiske bygninger.
PS 32/11 REGULERINGSPLAN HASSELDALEN - NY BEHANDLING 2010/178-26
VEDTAK:
Kommunestyret viser til saksfremstillingen og tilrår at klagene fra Egeberg/Næverdal/
Spieler/Bugge og Holvik/Borø tas til følge.
Reguleringsplanen endres ihht. rådmannens innstilling, jf plankart datert 21. september 2010.
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Når det gjelder klagene fra Thue og Rinde, opprettholder kommunestyret teknisk utvalg sitt
vedtak i sak 181/10. Klagene tas ikke til følge, og oversendes Fylkesmannens til endelig
avgjørelse.
PS 33/11 Forslag til reguleringsplan for midtdeler E18 Temse Frivoll 2010/1580-19
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for midtdeler E18 Temse Frivoll, datert
17.12.10 med tilhørende bestemmelser og beskrivelse datert 08.02.11.
Arbeidene som berører Groosebekken må ferdigstilles innen 01.10.2011 for å unngå uheldige
konsekvenser for gytende sjøørret.
PS 34/11 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2010 2010/363-57
VEDTAK:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 tas til orientering.

KOMMUNESTYRETS MØTE 02.05.2011
PS 35/11 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV DE SJØNÆRE AREALENE I
GRIMSTAD SENTRUM - 1. GANGSBEHANDLING 2010/491-51
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12-10 at forslag til
områderegulering for de sjønære arealene i Grimstad sentrum datert 04.04.2011 med følgende
endringer, legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker:
Den gamle jernbanetunnelen skal opprettholdes. I høringsperioden utredes om det er mulig å
utvide tunnelen til å gi plass til sykkelfelt. Dersom det viser seg at sykkelfelt ikke er mulig i
tunnelen, opprettholdes sykkelfelt i Bark Silas vei. Planen legges ut på høring med sykkelfelt
begge steder, men med grønt formål som viser at tunnelen opprettholdes.
Kommunestyret ønsker ikke å stenge Jørgen Bangs gate. Begge alternativene legges
imidlertid ut på høring.
Av estetiske hensyn kan ”gulvhøyden” til nye bygg legges lavere enn kote 3 i Østerbukt og
Torskeholmen.
I §5.4 ”Høyder” i ”Forslaget til bestemmelser” i ”Planforslaget”, av 04.04.2011 (s.4) fjernes
4. avsnitt som omhandler tillatt oppført bebyggelse 3 meter over maks gesimshøyde (hele
avsnittet).
PS 36/11 TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE
BARNEHAGER - TILSKUDDSSATSER OG RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD
KOMMUNE 2010/1612-10
VEDTAK:
1) Grimstad kommune benytter nasjonale tilskuddssatser for beregning av kapitaltilskudd
til ordinære ikke-kommunale barnehager i 2011. Satsene er kr. 7 800,- pr. heltidsplass.
Barnehagene mottar individuelt tilskudd mellom 89.25 % og 100% av de kommunale
satsene basert på hva barnehagen mottok i % av den offentlige finansieringen i 2010.
2) Grimstad kommune benytter følgende satser for driftstilskudd til ordinære ikkekommunale barnehager i 2011; kr. 156.966,- for heltidsplasser små barn og kr. 74.538,for heltidsplasser store barn. Barnehagene mottar individuelt tilskudd mellom 89,25 %
og 100 % av de kommunale satsene avhengig av hva barnehagen mottok i % av den
offentlige finansieringen i 2010. Dersom Kunnskapsdepartementet gir Grimstad
kommune medhold benytter Grimstad kommune følgende satser for driftstilskudd til
ordinære ikke-kommunale barnehager i 2011; Kr. 158 608,- for heltidsplasser små
barn og kr. 77 280,- for heltidsplasser store barn. Barnehagene mottar individuelt
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3)

4)

5)

6)

7)

tilskudd mellom 89.25 % og 100 % av de kommunale satsene basert på hva barnehagen
mottok i % av den offentlige finansieringen i 2010.
Grimstad kommune bruker nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale
familiebarnehager. Satsene er kr. 144 700,- for små barn og kr. 118 300,- for store
barn. Satsene gjelder samlet for kapital og drift. Barnehagene mottar individuelt
tilskudd mellom 89.25 % og 100 % av de kommunale satsene basert på hva barnehagen
mottok i % av den offentlige finansieringen i 2010.
Grimstad kommune bruker nasjonale satser for tilskudd til åpne barnehager. Satsene er
kr. 12 900,- for 6-12 timer pr. uke og kr. 21 200,- for 16 timer eller mer pr. uke.
Satsene er en felles årssats for tilskudd til kapital og drift. Barnehagene mottar
individuelt tilskudd mellom 89.25 % og 100% av de kommunale satsene basert på hva
barnehagen mottok i % av den offentlige finansieringen i 2010.
Kommunale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager i Grimstad, datert 25. mars 2011, vedtas. Retningslinjene har virkning fra
1. januar 2011.
Ikke-kommunale barnehager i Grimstad rapporterer månedlig, unntatt juli og desember
til kommunen om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Den
månedlige rapporteringen danner grunnlag for justering av driftstilskuddet fra og med
den måneden endringen fant sted.
Tjenesteutvalget holdes jevnlig orientert om barnehagesituasjonen, både kommunale
og private.

PS 37/11 KOMMUNAL TILTAKSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I
SKOLEN 2011-2012 2010/231-5
VEDTAK:
Kommunestyret tar Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2011-2012 til
etterretning.
Kommunen tar kontakt med UiA med sikte på samarbeid for å fremme kompetanseheving for
lærere i Grimstad.
PS 38/11 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2011/518-2
VEDTAK:
1)
2)
3)

Grimstad kommune tar imot 25 nye flyktninger i 2011. Antallet kan inkludere inntil 10
enslig mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Grimstad kommune tar imot 25 nye flyktninger i 2012. Antallet kan inkludere inntil 10
enslig mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Dersom antallet familiegjenforeninger i 2011 overstiger 10, legges det fram en ny sak
for kommunestyret om bosetting av flyktninger i 2012.

PS 39/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING AV DEL AV HOLVIKA
BÅTHAVN, 2. GANGS BEHANDLING 2010/3043-4
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar jfr PBL § 12-12 reguleringsendring av del av Holvika båthavn som
vist på planforslag datert 12.02.08, bestemmelser datert 28.09.10 og beskrivelse, med
følgende tillegg til bestemmelsene:
Kaifronten skal utføres i naturmaterialer tilpasset omgivelser og anlegget ellers. Materialvalg
skal beskrives og begrunnes i byggesøknaden til tiltaket.
Deler av kaiområdet skal møbleres som attraktive oppholdsareal for allmennheten. Dette skal
vises gjennom byggesøknad og senest være opparbeidet før det gis brukstillatelse for tiltaket.
God tilgang til friområdet skal sikres og opparbeides før det gis brukstillatelse for anlegget.
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Rekkefølgebestemmelsenes §§ 6.1, 6.2 og 6.3 erstattes av ny §6.1:”Plan for tildekking av
sjøbunn før utfylling utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til tiltak. Planen skal
beskrive gjennomføring av anleggsarbeider og oppfølging av anlegget etter at det er tatt i
bruk. Planen skal godkjennes av fylkesmannen.”
Plantegningen korrigeres i hht ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 01.07.09
Tillatt bebyggelse innenfor S/B1 begrenses til BYA 5% for ny bebyggelse. Bebyggelsen skal
plasseres så langt inn mot landarealene som mulig. Utforming av bygget må være
landskapstilpasset i materialer og form.
PS 40/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV STØLEVEIEN,
2.GANGS BEHANDLING 2010/2846-2
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar jfr. PBL §12-12 reguleringsplan ”Støleveien – Nordre Del” med
bestemmelser, datert 17.11.10, med følgende mindre korrigeringer:
Frisiktsoner skal vises som hensynssone på plankartet og i reguleringsbestemmelsene
Rekkefølgekrav som i bestemmelsene er anført med pkt 7.2 skal korrigeres til pkt 4.2.
Det tilføyes rekkefølgebestemmelsene at endret avkjørsel til garasje/lager for eiendom 82/52
må legges om før gjennomføring av oppgradering av Støleveien forbi eiendommen kan
gjennomføres.
Planbeskrivelsen korrigeres i samsvar med saksgangen, dvs. at merknadene etter høringen tas
inn i beskrivelsen.
PS 41/11 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav - Morholtlien boligområde
2010/3424-8
VEDTAK:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling. Kommunestyret ber
administrasjonen gjennomføre nye forhandlinger med sikte på å få til en makeskifteavtale.
Det er for tiden liten tilgang på tomter i kommunen. Av den grunn ber en partene bestrebe seg
for å komme fram til en frivillig løsning slik at en slipper ytterligere forsinkelser.
PS 42/11 UTVIDELSE AV SYKKELBYPROSJEKTET 2010/320-41
VEDTAK:
Kommunestyret er positive til Statens vegvesens utspill med tanke på å etablere et felles
sykkelbyprosjekt mellom Arendal og Grimstad så fremt en kommer til enighet om
organisering, finansiering og fordeling av kostnader.
Kommunestyret ber om at det arbeides fram en prosjektskisse som kan gi grunnlag for en
beslutning om å etablere et slikt prosjekt.
Endelig beslutning om et felles sykkelbyprosjekt mellom Arendal og Grimstad legges til
Kommunestyret.
PS 43/11 OPPRETTELSE AV OMBUD - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2010/238-29
VEDTAK:
1. Det opprettes ikke felles ombud for barn/unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
2. Rådmannen oppnevner kontaktpersoner innen hhv kommunaltekniske tjenester og byggog eiendomstjenesten som skal bistå råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
enkle, kurante saker.

KOMMUNESTYRETS MØTE 23.05.2011
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PS 44/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER /VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til etterretning.
På bakgrunn av brev til kontrollutvalget fra Fevik Vel angående utbygging i Skravika, ber
Kommunestyret rådmannen legge saken fram for Kommunestyret der han redegjør for
saksgang og de vurderinger administrasjonen har gjort i saken.
RS 5/11 Møteprotokoll fra 12.04.2011 2010/363-65
RS 6/11 Kontrollutvalget - Uttalelse til årsregnskap for 2010 2010/363-69
PS 45/11 Årsmelding 2010 - Grimstad kommune 2011/1307-1
VEDTAK:
Årsmeldingen for 2010 vedtas.
PS 46/11 GRIMSTAD KOMMUNES REGNSKAP 2010 2010/1464-2
VEDTAK:
A. Driftsregnskap
Regnskap 2010 for Grimstad kommune godkjennes med et regnskapsmessig resultat som
følger:
Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 996.222,25.
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond kr 1.707.000,-.
Budsjettert inndekning av regnskapsmessig underskudd fra 2008 kr 16.067.230,-.
Rådmannen foreslår å disponere kr 2.000.000,- av driftsresultatet til skoledrift i 2011.
Resterende beløp kr 703.222,25, utover inndekning av tidligere underskudd fra 2008, foreslås
avsatt til disposisjonsfond.
B. Investeringsregnskap
Regnskap for 2010 for Grimstad kommune godkjennes med et udisponert beløp på kr
3.074.592,59. Beløpet foreslås avsatt i sin helhet til ubundet investeringsfond.
C. Ikke finansierte investeringer
Prosjekter i 2010 som ikke har finansiering, totalt kr 4.149.490,93, dekkes inn av ubundet
investeringsfond.
PS 47/11 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV CAMPUS GRIMSTAD - 2.
GANGSBEHANDLING 2010/271-42
VEDTAK:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret områderegulering av
Campus Grimstad datert 14.03.11 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse.

PS 48/11 DØMMESMOEN - KJØPEKONTRAKT 2010/611-21
VEDTAK:
1. Grimstad kommune opprettholder prinsippvedtak om kjøp av Dømmesmoen gnr 9 bnr 1.
2. Vedlagte kjøpekontrakt legges til grunn for overdragelsen.
3. Vedtak om kjøp av Dømmesmoen fattes i forbindelse med behandlingen av
handlingsprogram 2012-2015.
PS 49/11 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL VIK KUNSTGRESSBANE 2010/53612
VEDTAK:
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Kommunestyret vedtar at det inngås avtale mellom Lia IL og Grimstad kommune om at
Grimstad kommune i en periode på 10 år fra 2012-2022 årlig nedbetaler renter og avdrag på
et lån på kr 1 million til Lia IL for kunstgressbanen på Vik.
Den eksisterende avtalen om driftstilskudd, som følge av skolenes bruk av kunstgressbanen
på dagtid, opphører når den nye avtalen om nedbetaling av lånet trer i kraft.
PS 50/11 HØRINGSUTTALELSE - STRATEGIPLAN FOR SØRLANDET SYKEHUS
HF 2012-2014 2010/561-10
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen med følgende innledning:
Sykehuset og samspillet mellom kommunene og sykehuset står overfor store utfordringer i
forbindelse med samhandlingsreformen. Disse endringene møtes best når det er trygghet i
befolkningen for at den grunnleggende sykehusstrukturen i Agder består. Grimstad
kommunestyre vil derfor sterkt understreke sin støtte til at sykehuset i Arendal fortsatt får
utvikle seg som et fullverdig sykehus, med spesialiserte miljøer.
Funksjonsfordeling mellom sykehuset i Kristiansand og Arendal er nødvendig, men
fordelingen må være balansert slik at det i begge byer er kompetanse og kapasitet til å tilby
helsetjenester av høy kvalitet. Grimstad er - sammen med Lillesand – i en særstilling med kort
reisetid til både Arendal og Kristiansand. Men også for vår befolkning er et fullverdig
sykehustilbud i Arendal svært viktig for å kunne føle seg trygg for å få rask og god
behandling når det trengs.

KOMMUNESTYRETS MØTE 20.06.2011
PS 51/11 REFERATSAKER M/DOKUMENTER /VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
RS 7/11 Kontrollutvalget - Protokoll fra møte 10.05.2011 2010/363-68
PS 52/11 1. KVARTALSRAPPORT 2011 2011/1543-1
VEDTAK:
1.Kvartalsrapporten tas til etterretning.
2.
Inntekter:
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) økes med
Eiendomskatten økes med
Utbyttet fra Agder Energi AS økes med
MVA-refusjonene reduseres med
SUM inntektsendringer
=

+ 7,9 mill kroner
+ 2,1 mill kroner
+ 2,8 mill kroner
- 5,0 mill kroner
+ 7,8 mill kroner

Utgifter:
Handlingsplanen for trafikksikkerhetstiltak
Utgiften til lønnsoppgjøret økes med
Renteutgiftene økes med
SUM utgiftsendringer
=

+ 0,2 mill kroner
+ 6,6 mill kroner
+ 1,0 mill kroner
+ 7,8 mill kroner

Investeringer:
Opparbeidelse teknisk anlegg for boligfeltet
Ramshaugveien i Homborsund

+ 1,0 mill kroner (selvfinansierende)
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Nedgravde renovasjonsbeholdere
Handlingsplanen for vann
Brygge på Torskeholmen
Reduksjon av invest. På Landvikstun pga OPS
SUM investeringer

+ 0,4 mill kroner (selvfinansierende)
+ 2,7 mill kroner (selvfinans) budsj.feil
- 2,7 mill kroner (selvfinans) budsj.feil
- 1,4 mill kroner
0,0 mill kroner

Administrasjonen bes komme tilbake med en enkel vurdering av om det kan benyttes
”Nordsjø-turnus” innenfor pleie- og omsorgsektoren.
PS 53/11 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER 2010/634-5
VEDTAK:
Storgata 46, ”Presteboligen” i Kirkegata selges i 2011.
Storgata 48, 49 og 50 selges i 2012
Det skal benyttes eiendomsmegler ved salg av boliger.
Kommunen skal gå i dialog med Sanitetsforeningen på Landvik om mulig salg av Landvik
Aldershjem.
PS 54/11 Kjøp av areal Fevik 2010/503-9
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner vedlagte avtale for kjøp av tomteareal på Fevik og ber om at
nødvendig kapital avsettes i investeringsbudsjettet for 2012.
PS 55/11 VURDERING AV MIDLERTIDIG STRAKSTILTAK TIL BOSTEDSLØSE
2010/3272-4
VEDTAK:
Sole disponeres inntil salg som et midlertidig botilbud med svært begrenset botid.
Det etableres ikke natthjem på Landvik Aldershjem.
Det utredes i forbindelse med budsjettprosessen for 2012 forhold vedrørende leie/kjøp av
småhus eller brakker til bostedsløse.
Akutthyblene i Ekelunden tilbys maksimal botid på 1 måned.
Ledig leilighet i Ekelunden istandsettes snarest og brukes som midlertidig botilbud til 2
hustander (maks.4 personer).
PS 56/11 NYTT BIBLIOTEK - INTERESSEKARTLEGGING OG STRATEGI FOR
VIDERE ARBEID 2011/985-7
VEDTAK:
1) Kommunestyret tar interessekartleggingen for nytt bibliotek til etterretning.
Kommunestyret tar ikke stilling til stedsvalg på grunnlag av interessekartleggingen.
2) Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en skisse med ulike alternativer til
finansiering av nytt bibliotek i Grimstad i forbindelse med forslag til handlingsprogram
2012-2015.
PS 57/11 DØMMESMOEN - STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING 2010/3637-59
VEDTAK:
Med forbehold om kommunalt kjøp av Dømmesmoen legges følgende strategi til grunn for
videre utvikling av eiendommen:
1. Dagsenteret gis midlertidige lokaler i bygg A (seminariet) fram til 01.07.2012.
Kontorlokaler innen helse/sosial (psykisk helse og FOU) utredes i denne forbindelse.
2. Det utredes lokaler til Agder Naturmuseum og botanisk hage IKS (sammen med UiA), i
første omgang bygg A og nødvendig uteareal fra 01.07.2012.
3. Det utredes lokaler til Stine Sofies Mestringssenter i henhold til søknad.
4. Det foretas ytterligere kartlegging av nye leietakere. Det tas i denne forbindelse kontakt
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med regionale myndigheter og andre utviklingsmiljøer i forhold til framtidig utvikling av
Dømmesmoen. Fordeling av resterende lokaler utredes høsten 2011 i forhold til
kartlegging av eksterne interessenter samt Jobbsentralens arealbehov.
5. Endelig disponering av eiendommen og utkast til leieavtaler skal godkjennes av
Kommunestyret. Utkast til leieavtaler skal baseres på markedspris.
PS 58/11 PROSJEKT UNIVERSITETSBYEN GRIMSTAD - PROSJEKTPLAN
2011/1518-1
VEDTAK:
1. Foreliggende forslag til prosjektplan for prosjekt Universitetsbyen Grimstad godkjennes.
2. Styringsgruppen gis fullmakt til å opprette delprosjekter, fastsette prosjektmål for
delprosjektene og revidere framdriftsplanen.
PS 59/11 OMORGANISERING AV AGDER RENOVASJON TIL
INTERKOMMUNALT SELSKAP. FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE
2010/2498-5
VEDTAK:
Kommunestyret i Grimstad vedtar at Agder renovasjon omdannes til et interkommunalt
selskap med navnet Agder renovasjon IKS.
Det fremlagte forslag til selskapsavtale vedtas som selskapsavtale for Agder renovasjon IKS.
Selskapet etableres fra 1.januar 2012.
Det nedsettes ny arbeidsgruppe med mandat å gjennomgå de selskaper Agder renovasjon eier.
Arbeidsgruppen bes konkret vurdere om ett eller flere av selskapene bør eies direkte av
eierkommunene.
Kommunestyret mener at styreleder og daglig leder i Agder Renovasjon skal være
representert i denne arbeidsgruppen, og at arbeidsgruppen derfor utvides med disse to
representantene.
Rådmannen får fullmakt til å nedsette arbeidsgruppen med representasjon fra de 3 eierne.
PS 60/11 Reguleringsplan for Skjeviga - søndre del. 2. gangs behandling i Teknisk
Utvalg. Sluttbehandling i Kommunestyret. 2010/171-53
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar ikke Reguleringsplan for Skjeviga – søndre del, sist korrigert
25.05.2011. Vedtaket begrunnes i følgende:
Flatsprengning av de to kollene i området og den foreslåtte blokkutbygging bryter med
viktige prinsipper i ”Estetisk veileder med retningslinjer for Grimstad kommune” (jfr.
Estetiske retningslinjer pkt. 1 og 5)
Forslaget til reguleringsplan er i strid med prinsippene i eksisterende og kommende
kommuneplan hvor Skjeviga er avsatt til småbåthavn. (Jfr. rapport fra Multiconsult. I
rapporten er Skjeviga angitt som et av de beste områdene for småbåthavn i Grimstad.)
Forslag til reguleringsplan for Skjeviga – søndre del, mangler forankring hos majoriteten av
grunneierne i området. Dialog og nært samarbeid med denne gruppen under
reguleringsprosessen synes dessverre å ha vært mangelfull og lite konstruktiv.
Fremtidige forslag til regulering av Skjeviga – søndre del, må vektlegge momentene a, b og c
ovenfor.
PS 61/11 REGULERINGSPLAN FOR KALLANDSHEIA, KLAGEBEHANDLING
2010/1732-21
VEDTAK:
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Kommunestyret tar pkt.1 og 2 i klagen fra Rørvik til følge og vedtar følgende endringer i
planen:
1. §3.5 i bestemmelsene endres til; ”Område C2 skal benyttes til eneboliger og konsentrert
småhusbebyggelse. Før utbygging skal det foreligge godkjent detaljregulering for
området, unntatt for tiltak etter Pbl §20-2 på gnr. 82, bnr. 116, jfr Pbl §12-3”.
2. Det innarbeides avkjøringspil på plankartet på eksisterende adkomst til eiendom gnr. 82,
bnr. 116.
Kommunestyret tar øvrige klager ikke til følge og oversender disse til Fylkesmannen for
endelig avgjørelse.
PS 62/11 Midler til opparbeidelse av tekniske anelgg Ramshaugveien - Homborsund
2010/3189-2
VEDTAK:
Formannskapet vedtar opparbeidelse av tekniske anlegg for boligfeltet Ramshaugveien i
Homborsund/Jordtveit. Dette innebærer opparbeidelse av vei, vann, kloakk.
Kommunalteknikk står for prosjektledelse.
Kostnadene knyttet til opparbeidelse finansieres ved låneopptak. Lånebehovet i 2011vil være
ca. 1 mill.
PS 63/11 Søknad om 2 nye fastlegehjemler 2011 2011/1305-1
VEDTAK:
Grimstad kommune søker om 2 nye fastlegehjemler.
PS 64/11 200/1329 - KLAGE FRA GRIMSTAD BYS VEL PÅ VEDTAK PS 27/11 UTBYGGING AV SKOLETOMTA- SKOLEGÅRDEN GRIMSTAD AS 2010/2298-31
VEDTAK:
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak PS 27/11, og tar ikke klagen fra Grimstad Bys Vel
til følge, da klagen ikke inneholder nye opplysninger. Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.08.2011
PS 65/11 KOMMUNEPLAN FOR GRIMSTAD 2011-2023 2010/554-26
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre vedtar forslag til kommuneplan 2011-2023 med bestemmelser datert
8.juli 2011, samt plankart datert 29.august 2011, jf plan og bygningsloven § 11-15, med
følgende endringer:
a) Tillegg til bestemmelsene § 4-4, evt. en ny §4-5: Nye landbruksbygg kan oppføres i
100-meters beltet langs sjøen og langs vassdrag der det er nødvendig for driften og
ikke er til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel eller kulturminner.
b) Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv utarbeides innen utgangen av 2013.
Planen skal detaljere grønnstrukturen og inneholde tiltaksplan som kan knyttes opp
mot utbyggingsavtaler i nye utbyggingsområder.
c) Arealformål grønnstruktur legges i denne omgang på de arealene som i dagens
kommuneplan er angitt som grønnstruktur i byggeområder og områder som har
skravuren friområder/friluftsområder samt områdene som er omfattet av
områdereguleringen for Campus og som her har arealformål grønnstruktur. Ny
grønnstrukturanalyse påbegynnes umiddelbart i neste valgperiode. Det avklares i dette
arbeidet også hvilke områder som skal avsettes med hensynssone grønnstruktur.
d) I forbindelse med planarbeidet skal de høringsinnspillene som er kommet inn i
forbindelse med kommuneplanen, vurderes i forhold til omfanget av hensynssone
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grønnstruktur. Det må også vurderes om hensynssonen har fått en formålstjenelig
avgrensning der det ikke har kommet høringsinnspill.
e) Parkeringsvedtekter: Revideres første halvår 2012 og innarbeides i kommuneplanen.
f) Til boligbygging: Fordelingen av eneboliger og konsentrert bebyggelse avgjøres i den
enkelte plan (30/70 fordelingen utgår)
g) Bergemoen: ”Detaljhandel utover eksisterende virksomhet” strykes.
h) Kiland/Toplandsheia: Hensynssonen reduseres til kun å omfatte de arealer der
grunneierne har spilt inn et ønske om å utvikle arealene til fritidsbebyggelse.
i) §4,2 Inntil 50 m2 strykes
j) §4,3 inntil 25 m2 strykes
k) Antall boliger tillatt oppført som spredt bebyggelse på Omre økes fra 2 til 4.
l) På bakgrunn av Almannaveiens og Almannabekkens kvaliteter i kulturminne-,
landbruks- og friluftssammenheng gis disse prioritet i ny plan for grønnstruktur.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre redaksjonelle endringer.
PS 66/11 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV DE SJØNÆRE AREALENE I
GRIMSTAD SENTRUM - 2. GANGSBEHANDLING 2010/491-104
VEDTAK:
Saken utsettes.
PS 67/11 Reguleringsplan for Jørgen Bangsgate 29 og Grooseveien 5 - 2 gangs
behandling. 2010/1352-23
VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtas forslag til reguleringsplan med foreslåtte
endringer datert 26.05.11, for Jørgen Bangsgate 29 og Grooseveien 5.
PS 68/11 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR
STØLEHALVØYA 2010/2231-18
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Ytre Stølehalvøya, datert 04.07.11 med
tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse med følgende endringer:
1. Det tilføres en bestemmelse om at tekniske planer skal forelegges brannvesenet for
godkjenning før igangsettingstillatelse kan gis.
PS 69/11 Reguleringsplan - Eigelia - 98/8 - 2. gangsbehandling. 2010/1841-19
VEDTAK:
Saken utsettes.
PS 70/11 SØKNAD OM AVKJØRSEL FRA HENRIK IBSENSGATE TIL
PARKERINGSKJELLER I SKOLEGATEN 2. 2010/3350-12
VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner avkjørsel til Skolegaten 2, for 3 parkeringsplasser i
parkeringskjeller, fra Henrik Ibsensgate. Vedtaket er fattet med hjemmel i Veglova av 21.
Juni 1963 n3 23 § 40.
Avkjørselen må ikke tas i bruk før følgende vilkår er gjennomført:
Adkomst fra Henrik Ibsensgate til Skolegaten 2 skal sikres gjennom tinglyste avtaler
med grunneiere.
Adkomstveien fra avkjørsel til parkeringskjeller skal være skiltet slik at kjøring er
tillatt i.h.h. til skiltforskriften.
Vilkårene er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 27-4.
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PS 71/11 SKILTPLAN FOR SKOLEGATEN OG WENZELS PLASS 2011/2180-1
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å utsette saken vedr. Wenzels plass for å få kartlagt de rettigheter som
er i området med hensyn til parkeringsplasser og eventuelle andre privatrettslige forhold.
Administrasjonen bes avholde avklaringsmøter med berørte forretningsdrivende og
grunneiere i området, slik at ingen behov overses ved endring av trafikksituasjonen og ny
skilting i området.
PS 72/11 Bruk av Wenzells plass 2010/426-4
VEDTAK:
Grimstad kommune er positiv til at brukere av parkeringskjelleren i Skolegaten 2 kan kjøre
over kommunens eiendom, under forutsetning av at en finner en annen løsning på den
midlertidige avtalen om parkering på Wenzels plass.
Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Agder Renovasjon for å finne en helhetlig og
mer estetisk utforming på renovasjonsløsningen på og rundt Wenzels plass.
PS 73/11 SFO-ENDRING AV VEDTAKTER: FERIEBETALING – OPPHOLDSTID
OG GEBYRER FOR SEN HENTING
VEDTAK:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
PS 74/11 BRUKERUNDERSØKELSE I GRIMSTADSKOLEN 2011 2011/165
VEDTAK:
Saken utsettes til neste kommunestyreperiode.
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PS 75/11 2. Kvartalsrapport 2011 2011/1543-3
VEDTAK:
Kvartalsrapporten tas enstemmig til etterretning.
Løsning for kunstgressbane Landvik fremmes i neste kommunestyremøte.
PS 76/11 OMRÅDEREGULERING AV DE SJØNÆRE AREALENE I GRIMSTAD
SENTRUM - 2. GANGSBEHANDLING 2010/491-104
VEDTAK:
Saken utsettes. Kommunestyret ber administrasjonen ta initiativ til at det lages modeller av
områdene Odden, Rutebilstasjonen og Smith Pettersens Brygge i målestokk som viser ny
bebyggelse opp mot eksisterende bebyggelse og landskap. Modellene settes ut til offentlig
ettersyn i en måned. I den senere detaljreguleringen av områdene skal kommunestyret
bestemme takform og om makshøydene som er satt i områdereguleringen, er maks
mønehøyde på for eksempel et saltakbygg eller maks høyde på for eksempel bygg med flatt
tak.
PS 77/11 SFO - ENDRING AV VEDTEKTER: FERIBETALING - OPPHOLDSTID
OG GEBYR FOR SEN HENTING 2010/1382-4
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar vedtektene for SFO i Grimstad kommune datert 29.08.2011,
med følgende endringer:
Tillegg pkt. 10 (åpningstid):
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Barna skal være hentet, og ute av SFO senest ved stengetid.
Nytt pkt. 7 g:
Foresatte som ikke overholder denne tidsfristen, må betale et gebyr for hver påbegynte halve
time etter stengetid.
Satser for SFO og størrelsen på gebyr ved for sen henting, vedtas av kommunestyret ved
behandling av årsbudsjettet for det enkelte år.
PS 78/11 BRUKERUNDERSØKELSE I GRIMSTADSKOLEN 2011 2011/165-1
VEDTAK:
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.
Oppfølging av Brukerundersøkelsen rapporteres gjennom den årlige Tilstandsrapporten for
Grimstadskolen – høsten 2011.
PS 79/11 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS FORDELING AV ANSVAR FOR DRIFTSTILSKUDD 2011/166-7
VEDTAK:
Grimstad kommunestyre godkjenner vedlagte avtale (versjon 140911) om fordeling av
regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS.
PS 80/11 MÅL FOR GRIMSTADSKOLEN 2011/2488-1
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar følgende mål for Grimstadskolen:
Vedtatt plan for Foreldreskolen skal gjennomføres hvert skoleår for 1. og 8.trinn
Arbeide kontinuerlig og systematisk for å utvikle skole - hjem samarbeidet, herunder følge
opp avtaler fra utviklingssamtalene
Minst fem lærere skal hvert skoleår ta videreutdanning i tråd med satsingsområdene i
Kommunal plan for kompetanseutvikling
Lærertettheten på 1.- 4.trinn skal minst være på nivå med snittet i kommunegruppe
13(Kostra). På 1. klassetrinn skal elevtallet være maks 15 per lærer.
Elevene i Grimstadskolen skal score høyere på faktoren trivsel i elevundersøkelsen enn
landsgjennomsnittet
Antall elever med spesialundervisning skal ned på de høyeste trinn
Grimstadskolen skal prosentvis ha færre elever på det laveste mestringsnivået og flere elever
på det høyeste mestringsnivået enn gjennomsnittet for landet.
Grimstad kommune skal ha grunnskolepoeng som ligger på gjennomsnittet for landet
Rådmannen skal legge til rette for et årlig temamøte om skole for kommunestyret.
Kommunestyrets vedtatte mål skal evalueres på dette møtet.
Grunnskolen har årlige samarbeidsmøte med tilstøtende barnehager.
Skolene i Grimstad lærer systematisk av hverandre og samordner undervisning og
fagutvikling på utvalgte områder.
PS 81/11 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SKONNERTVEIEN - 2. GANGS
BEHANDLING I TEKNISK UTVALG. ENDELIG BEHANDLING I
KOMMUNESTYRET. 2010/919-41
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til
reguleringsplan for del av Skonnertveien, sist korrigert 05.09.11.
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Dersom Vesøygaten fra Midtskips til Vesterled skal brukes som brannvei, skal det inngås
utbyggingsavtale med kommunen om opparbeidelsesstandard og bruk av veien.
PS 82/11 EIGELIA - 98/8 - REGULERINGSPLAN - NY 2. GANGSBEHANDLING
2010/1841-32
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 revidert forslag til
reguleringsplan for Eigelia datert 26.07.11 samt tilhørende beskrivelse og bestemmelser datert
31.07.11 med følgende endring:
1. Bestemmelsens pkt. 2.05 endres til ”Samtlige tomter i planområdet kan bebygges med 1
bolig og 1 garasje. Det kan kun bygges en selvstendig boenhet for hver tomt. Terrasse eller
veranda skal bygges i tilknytning til boligen og kan ha grunnflate på inntil 30 m² og skal
plasseres slik at adkomsten mellom inneareal og uteareal er uten trappetrinn, høye dørterskler
og lignende slik at tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre med fysisk
bevegelseshemning er godt ivaretatt”.
2. Fellesbestemmelsens pkt.6.4 fjernes.
PS 83/11 Makeskifte - turvei Morholtlien 2010/696-13
VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre makeskifte av følgende arealer:
Grimstad kommune bytter bort totalt ca. 100 daa av gnr. 85 og bnr. 87 og 86 mot ca.70
daa fra Gauslaa gnr./bnr. 85/1.
Grimstad kommune bytter bort ca. 27 daa av gnr. 85 bnr. 80 og 81 som grenser til 85/87 mot
ca. 11 daa fra Pedersen gnr. 85 bnr. 3.
Kostnadene ved makeskifte i pkt. 1 og 2 tilfaller den som har rekkefølgekravene i
reguleringsplanen.
Grimstad kommune bytter bort totalt ca. 30 daa av gnr. 85 og bnr. 86 mot ca. 19,6 daa fra Aas
gnr. 85, bnr. 6 og 82 samt 6 daa fra Gauslaa for gnr. 85, bnr. 1.
Kostnadene ved makeskifte i pkt. 4 dekkes av Gauslaa.
PS 84/11 Rapport fra Eierskapstvalget 2010/815-7
VEDTAK:
Kommunestyret tar Eierskapsutvalgets rapport fra september 2011 til etterretning.
Kommunestyret vedtar Eierskapsutvalgets anbefalinger i rapporten kapittel 5.
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