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INNLEDNING
Innbyggerundersøkelsen er en ny undersøkelse knyttet til nettportalen bedrekommune.no.
Innbyggerundersøkelsen omfatter tre hovedtemaer:
•
•
•

Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
Kommunen som bosted
Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

14 andre kommuner har som Grimstad, høsten 2009 gjennomført innbyggerundersøkelsen. Av disse
er kommunene Porsgrunn (34 600 innbyggere), Ullensaker (28 800), Nesodden (17 200) og Ås
(16 250) interessante å sammenligne Grimstad-resultatene med, i tillegg til landssnittet. Grimstad er
den første kommunen i Aust-Agder som gjennomfører innbyggerundersøkelsen.
Grimstad kommune har gjennomført en rekke brukerundersøkelser de siste 5 år, herunder
medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført 3 ganger. Det er undersøkelsene knyttet til KSog
deres nettportal bedrekommune.no som kommunen da har benyttet. Dette har gjort det mulig å
sammenligne bruker- og medarbeidertilfredsheten i Grimstad med tilsvarende for landet og med
andre kommuner. Sammenligningen har gjort det lettere å identifisere egne kvaliteter og
forbedringsområder. Grimstad kommune har lagt vekt på mest mulig åpenhet om resultatene fra
nevnte undersøkelser, og at resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid og planlegging.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, FAD, har også utviklet en innbyggerundersøkelse som
vil måle tilfredshet med tjenester i hele landet og regioner/ fylker, men ikke i enkeltkommuner.
Departementets undersøkelse er koordinert med innbyggerundersøkelsen til KS/ bedrekommune.no.

Oppfølging av undersøkelsen.
Grimstad kommune vil utarbeides tre rapporter i forbindelse med innbyggerundersøkelsen:

•
•

Rapport I vil inneholde en presentasjon av alle resultatene fra innbyggerundersøkelsen. I
denne rapporten vil det ikke bli gitt noen analyse. Hensikten med rapporten er å presentere
resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse og gjøre disse godt tilgjengelig for alle
innbyggere. Rapportleseren skal selv kunne danne seg egne syn og refleksjoner om
resultatene.
I Rapport II, rapporten du nå leser, vil alle kommentarene fra innbyggerne på tre åpne
spørsmål til slutt i spørreskjemaet bli presentert.
Rapport III vil inneholde en analyse av innbyggerundersøkelsen. Her vil vi se på
sammenhenger i undersøkelsen og hva som for eksempel har mest betydning for
kommunens omdømme.

Rapport I og II vil bli offentlig tilgjengelig medio desember. Rapport III er planlagt ferdig i
februar/ mars 2010. Rapportene vil bli annonsert i Grimstad Adressetidende og gjort offentlig
tilgjengelig på kommunens hjemmeside http:/ / www.grimstad.kommune.no/ default.aspx.
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Utarbeidelse av Rapport I og III vil bli gjort i samarbeid med Universitetet i Agder - Fakultet for
økonomi og samfunn.
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil være et viktig grunnlag i arbeidet med ny kommuneplan
(2010-2022). Rapportene (I-III) vil bli behandlet av kommunestyret og politiske utvalg.
Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres på nytt om ca to år. Det vil gi en tilbakemelding på om
tiltak som eventuelt iverksettes på grunnlag av årets undersøkelse, har gitt ønsket effekt.

Takk!
634 innbyggere i Grimstad har besvart og returnert innbyggerundersøkelsen. Det har gitt en
svarprosent på 43, som gir et godt datagrunnlag. Takk til dere som på denne måten har bidratt til at
alle – innbyggere, politikere og kommunens administrasjon – har fått ny kunnskap om Grimstad!
Vi vil også takke forsker Torunn Skåltveit Olsen fra Universitetet i Agder - Fakultet for økonomi og
samfunn - som har gitt gode råd og vært behjelpelig i forbindelse med utvalg og gjennomgang av
dataene.
Rapporten og måten resultatene er presentert på er undertegnedes ansvar.

Ragnar Holvik
Seniorrådgiver – rådmannens stab
(sign)

Kapittel: Innledning

Ivar Lyngstad
Konst. rådmann
(sign)
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Innbyggernes kommentarer
Innbyggerundersøkelsen inneholder en rekke spørsmål hvor den som besvarer undersøkelsen må
krysse av på spørsmål med lukkede svaralternativ; ja/ nei, skala 1 til 6, vet ikke, og så videre. Til slutt i
undersøkelsen er det imidlertid stilt tre åpne spørsmål om innbyggernes opplevelse av Grimstad.
Det er innbyggernes svar på disse spørsmålene som gjengis i denne rapporten.
Følgende spørsmål ble stilt:
•
•
•

På hvilke områder har kommunen LYKTESde siste to årene?
På hvilke områder har kommunen IKKE lyktes de siste to årene?
Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?

397 respondenter av i alt 634 (62 %) har besvart ett eller alle tre spørsmål. Alle kommentarene fra
innbyggerne er gjengitt i rapporten, men før de blir publisert er kommentarene blitt testet mot
følgende kriterier;
•
•

Anonymitet; kommentaren skal ikke kunne identifisere avsender
Personvern; ytringene skal holde seg innenfor gjeldende rett for offentlig meningsytring.
Stortinget har nylig endret grunnlovens § 105 om ytringsfrihet slik at takhøyden for ytringer i
Norge er hevet. Kommunale ledere, politiske og administrative, og andre som deltar i eller er
en del av det offentlige ordskifte i Grimstad, kan bli nevnt med navn og må tåle beskrivelser
som er vanlige i det offentlige ordskifte. Medarbeidere i Grimstad kommune og andre
innbyggere skal ikke kunne personlig identifiseres. I vår sammenheng er det saksinnholdet
som har interesse, ikke personer.

Der innbyggernes ytringer bryter med ovennevnte prinsipper har vi foretatt justeringer av
kommentarene på en slik måte at kommentarens meningsinnhold er bevart, enkeltindividet er
skjermet. Det er imidlertid ytterst få kommentarer det har vært nødvendig å justere.
Ut over ovennevnte har vi ikke foretatt noen redigering av innbyggernes kommentarer.
Kommentarene er gjengitt i den rekkefølgen de har blitt lagt inn på serveren til bedrekommune.no.
Vi tror det har verdi at kommentarene fremkommer i uredigert form, og at frodigheten i
befolkningens ytringsformer også kommer til uttrykk uten noen overdommer.

Grimstad kommune har tradisjon for å offentliggjøre brukernes kommentarer i forbindelse med
brukerundersøkelser. Dette skjedde første gang i 2004 i forbindelse med elev- og
foreldreundersøkelsen i grunnskolen. Så langt vi kjenner til, hadde ingen kommune tidligere gjort
noe lignende. Grimstad kommune fikk i 2004 kvalitetsprisen av KSfor sin åpenhet i forbindelse med
brukerundersøkelser. Når Grimstad kommune i denne rapporten offentliggjør alle kommentarene
fra en innbyggerundersøkelse er det muligens første gang dette skjer.
Åpenhet er en av fire etiske kjerneverdier i Grimstad kommune. I kommunens etiske retningslinjer
for folkevalgte og ansatte heter det:
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”Åpenhet skal prege alle ledd i Grimstad kommune. Selv om opplysningene etter loven kan
unndras offentligheten, er det ikke dermed gitt at de skal hemmeligholdes. Innbyggernes
kontroll med forvaltningen forutsetter at allmennheten også får innsyn i kritikkverdige
forhold”.
Det er verdifullt for videre utvikling av Grimstad at ulike syn på Grimstad som samfunn og Grimstad
kommune deles i det offentlige rom. Innbyggerundersøkelsen gjør det mulig også for innbyggere
som ikke sitter i representative styrer og utvalg, og som ikke finner det naturlig å skrive for eksempel
leserinnlegg, å komme til orde med sine synspunkter.

Kort om innbyggerundersøkelsens representativitet
Et tilfeldig utplukk på 1500 innbygger over 18 år i Grimstad fikk medio oktober tilsendt
innbyggerundersøkelsen. 634 besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 43. Høsten 2009
har 14 andre kommuner i Norge gjennomført samme undersøkelse. Ingen av de andre kommunene
har så høy svarprosent som Grimstad.
Undersøkelsen i Grimstad tilfredsstiller normale krav til statistisk pålitelighet og gir et representativt
uttrykk for innbyggernes syn og opplevelse av temaene undersøkelsen tar opp. Det er redegjort mer
utførlig om undersøkelsens representativitet i Rapport I.
Kommentarene er, slik de fremkommer i denne rapporten, utsagn fra enkeltpersoner i Grimstad
stablet oppå hverandre uten at det er foretatt en analytisk gjennomgang av disse. Kommentarene
viser mangfoldet av synspunkter blant innbyggerne i Grimstad. I den grad synspunkter går igjen eller
glimrer med sitt fravær, vil den enkelte leser kunne danne seg grove bilder av hvilke synspunkter om
Grimstad innbyggerne har og hvilke synspunkter som har større eller mindre utbredelse og deres
verdi. Summen av kommentarene lar seg ikke kvantifisere i tabeller og diagrammer, i tall og
prosenter. Eksempelvis så har det i den offentlige debatt blitt hevdet at 85 til 90 prosent av
befolkningen er mot nytt bibliotek på rutebilstasjonen. Denne rapporten vil verken kunne bekrefte
eller avkrefte denne typen påstander, men rapporten (kommentarene) vil synliggjøre engasjementet
for/ mot og mangfoldet av synspunkter og refleksjoner knyttet til blant annet biblioteksaken.

Kapittel: Innledning

Den delen av befolkningen som ikke kommer til orde i denne rapporten, er barn og unge under 18
år. For å kompensere dette noe er referatet fra barn og unges kommunestyre’s (BUK) arbeid med
kommuneplanen fra oktober 2009 vedlagt rapporten.
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PÅ HVILKET OMRÅDE HAR KOMMUNEN LYKTES DE SISTE TO
ÅRENE?
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vil ikke si at de har lyktes på noe særlig stort.
Fått opp flere kunstgressbaner i kommunen.
Boligutbygging og befolknings vekst, samt universitet
Universitetet, motorveien til Kr.sand
Campus.
Idrettsanlegg.
Oppgradering av bygg.
Det nye servicesenteret på Rådhuset.
Bytte av rådmann.
Å kjøre økonomien på rævva. Det er ansatt for mange ikke produktive i administrasjonen...
og de har ikke en gang oversikt over økonomien. Det hjelper ikke å ansette økonomer, når
de ikke kan legge sammen 2+2 uten kalkulator. Og sier kalkulatoren at 2+2 er 5 og ikke 4, ja
da har jo kalkulatoren rett...
Ingen områder de siste to år
Stort sett ingen ting
Det går vel på det jevne. Ikke noe spesielt å fremheve.
Mye kulturliv, universitetet,
De har lyktes med å kjøre økonomien i grøfta. Gratulerer!
Bygge leiligheter i hopetall, skrinlegge Hamsunbygget
Rent vann. God renovasjon og renhold i sentrum.
Universitetet.
Fått UiA til Grimstad
Gitt grønt lys for utbygging av Fevik Skole.
Tilrettelegge for friluftsliv. (Naturlos- turer)
Veldig bra med "månedens tur", flere får mulighet til å bli kjent rundt i kommunen.
Etablert universitet
Fornyet en ungdomskole
Utbygging av skoletilbudet (Campus)
Bra barnehagetilbud!
Bra skjærgård og lysløype, samt friareal på Groos (mye G.bys vel)
Med E-18 utbyggingen og Universitet.
Tilrettelegging for næringsområder og UIA utbygging
God barnehagedekning, fått universitet, og ny veg, Bra de kjøpte fagskolen
Sykkelbyen fungerer... stå på!
?
Sosial og helse er meget bra.
Universitetet.
God barnehagedekning. Nye boligfelt - utbygging av leiligheter.
Oppgradert skole i Holvika.
Universitet
Legge til rette for allmenn bruk av skjærgården.
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Meget god innsats av lærere/ rektorer og sykepleiere/ hjelpepleiere.
Barnehagedekningen totalt (komm. og private sammen) er god.
Bygging av Campus og E18
Campus i Grimstad.
Grimstad har lykkes med å etablere universitet, blitt "sykkel" by og
har solgt Grimstad som kulturby.
Offentlige arbeidsplasser
Kommunen har lykkes med utbygging av idrettsanlegg - også vann og kloakk er positivt.
Skole, universitet, vei.
Skolevesenet, friluftsområder.
Kommunen har lyktes med å få et nytt flott universitet.
Næringsutvikling
Skjærgårdstjenesten.
Det var godt gjort å finne 40 mill. i fjor høst.
Vi kommer ikke på noe mer...
Bedre barnehagedekning
Kan ærlig talt ikke si kommunen har lykkes i annet enn å legge til rette for vedtak som blir
fattet på høyere hold.
Barnehagedekning, omsorgsboliger, sykkel- og gangveier, tilrettelegging av byggetomter,
universitetet,
Nærings og Høyskole utvilkingen
Vi har fått Campus og utsatt biblioteket!
Kulturtilbudet er ok. Jobb for å beholde kortfilmfestivalen.
Skolene (inkludert Langemyr) gjøre en kjempejobb med knapp økonomi.
Større etisk bevissthet hos ansatte og folkevalgte. (Vedtatt etiske retningslinjer.)
Større estetisk bevissthet i byggesaker. (Utarbeidet estetisk veileder.)
At Grimstad har et godt teknologi-miljø med høy kompetanse
Kommunen har lyktes med å få et dårlig rykte pga en administrasjon som totalt har mistet
kontroll på økonomien, helse og omsorg. Her har noen få fått ture frem uten kontroll.
Kontrollansatte har blitt neglisjerte og satt til mindreverdige jobber eller blitt plasserte i
bøttekott og uskadelig gjorte.
Jeg synes det var mange gode kulturarangementer i kommunen.
Restaurering av skoler
Har visstnok vært stor etterspørsel etter leiligheter og det ser ut som er gjort mye for å
dekke den
Innenfor høyere utdannelse/ Universitet til byen
Liker godt planene med parkering i fjell og nytt bibliotek - saker som gjør det trivelig å være i
byen. Flott at det likevel er edruelighet her, og at man er forsiktig med pengebruken.
Endelig barnehageplass til alle!
Med vei bygging. Stor ros til bygartneren. Det er blitt fint i byen og alle blomstene.
Campusen er det største. Den vil gi ringvirkninger
Bygging av nye skoler
Etablering av universitetet. Godt tilrettelagt i skjærgården.
Organisere boligområder
Har ikke lagt merk til noe spesielt. Annet enn nedskjæringer på de fleste områder.
Sett fra vår fam. situasjon er Grimstad et bra sted og bo.
Har kommunen lyktes i noe, de har mest kranglet om sykehjemsplasser og institusjoner som
må legges ned!!!
Å utsette bygging av bibliotek!
Byggesaker. Grensejusteringer. OK.
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Ikke på noen områder.
Tiltrekke seg næringsliv og virksomheter. Samt bygget opp et aktivt fag- og studentmiljø
rundt høgskolen.
Ruste opp/ nye sykkelstier og gangveier.
Universitetet i samarbeid med Staten,
Lage splid blant folk som har ulike syn på Hamsund som landssviker.
E18 fra Grimstad til Kristiansand er blitt veldig bra, og det gikk raskt å bygge den. Universitet
er bra. Rent og pent i Skjærgården.
Bestemt at Fevik skule skal byggast ut.
Fekk utsett bygging av nytt bibliotek når økonomien er så dårleg.
Kultur
På følgende områder campus har kommet til byen med alle sine muligheter, utvikling av
næringsområdet Omre, opprustning av skolene, uteområdet i byen og omegnen er supert,
bygging av alderboliger i landvik, ordføreren holder åpent kontor en dag i uka opprustning
av brannvesenet, ibsen/ hamsun satsing
Bygging av nye skoler.
God barnehagedekning
De har lykkes med å bygge ut E18. De har utviklet idrettsannlegg ved flere steder. Vi ser
frem til at skolen på Fevik skal utbedres. Vi setter også pris på at traseen for turgåere i
strandsonen er utbedret.
Vi er fornøyde med helsestasjonen og oppfølgingen vi får der. Fine folk. Trygdekontoret har
også blide og service innstilte medarbeidere.
Fått Universitet hit med Campus! Det er bra!
Fornøyd med at skattepengene mine blir brukt, til noe jeg syns er riktig!
Kan ikke peke på noen.
Stoppet utbygging av nytt bibliotek på sjøtomt
Naturen er flott.
Nye E18 utbyggingen er fantastisk
Selve byen er pen og ryddig og vakkert bebygd.
Grimstad kommune er en flott kommune å bo i. Men den er kjent i hele Agder for dårlig
service for NAV klienter.(De må i større grad kjempe "for sine rettigheter.")
Mitt inntrykk er at folk trives i byen, men syns at den styres dårlig i motsetning til f.eks.
Arendal.
DE HAR IKKE LYKTESPÅ NOEN OMRÅDER
UiA
Kommunen har fått en fantastisk strandpromenade på Fevik! Grimstad har fått et flott
universitet! E18-utbyggelsen er positivt!
Friluftsliv (spes. guidete turer), kulturtilbud (når man ser bort i fra bygging av bibliotek).
barnehagedekning, Kampus. Sykkelby (men et stykke igjen før byen svarer til betegnelsen).
Ibsen/ Hamsun-profilering.
Har vist mot i "Hamsun-saken".
En bra sykkel by,
Utvikling av Campus + Universitetet
Skoler for videregående. Meget bra.
Vet ikke
Sette fokus på Hamsun og Thor Hushovd
Jeg vil gå så langt å si at Grimstad, spesielt Fevik er det beste stedet å bo i hele verden. Her
har vi alt vi trenger for å ha et fullverdig liv.
God standard på veien og hus (selv om nye av dette er privat styrt)
Utnyttelse av Fjæreheia
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Sentraltorvet er veldig hyggelig.
?
Bra studentby/ kommune
Promenaden
Idrettsarenaer
Vet ikke.
Renovering av skoler
På område til barne- og ungdom(skole+SFO-tilbud)
Bygging av barnehager + UIA
Springvann, drikkevannet vårt er bra. Endelig er promenaden på Fevik ferdig.
Ny E18
Skole, teknisk (vann/ avløp), småbåtplasser
Lyktes?
UiA, barnehager, skole
Universitet
Tilrettelegging for universitet og næringsutvikling.
Tilrettelegging for nye tomter utenfor bykjernen.
Tilrettelegging for båtturisme (havna). Restriktive vedrørende utvikling (privat) i
skjærgården.
At vi har fått universitet.
Legge ned eller innskrenke eksisterende virksomheter.
Bedre barnehage tilbud.
At rådmannen gikk.
Reddet universitetet
Næringsutvikling
Universitetet, Ny E18, barnehagedekning, kultur i regi av private på sommeren.
Utsettelse av å bygge nytt bibliotek
Det var ingen skam å snu
Beholde vannet i bassenget på Levermyr
Og avslått inn til videre bibliotekbygg.
Universitet-campus
Skole utbygging/ renovering
Videreutdannelse utover gymnas(UIA)
Vekst kommune
Kommunen lykkes bare for noen, De fordeles ikke riktig. Det bare noen som få. Det mange
andres som får ikke noe. Tenke mer på fattigdom
Få viktige institusjoner til området, UiA
Kommunen har vært flinke til å tilrettelegge for syklister noe jeg setter veldig stor pris på,
ellers har de vært flinke på gjestehavn
Barnehagedekning. Sykkelbyen (sykkelstier)
Innhold i skolen. Gruppedeling (nivådeling) i skolen.
Ikke bygd et monumentalt bibliotek + hotell i sentrum
Å få universitet
Nye boligtomter
Båthavna med gjestebrygga
? Utsette biblioteket
Bra barnehagedekning
Barnehageutbygging. Ellers bitte lite de har lykkes i.
Jeg har tro på kommunen. Det er godt å bo her! Noen bør lytte til beboerne når det gjelder
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utbygging i nærområder (se Østerhus). Det er ingen problem å snu selv om et vedtak er tatt.
Universitet
De siste 6 årene oppleves som stillstand og lite utvikling i kommunen. Intern politisk
krangling, uten å finne fram til de best mulige løsninger som man kan samles om for å
utvikle kommunen.
Vil ikke bytte kommune med noen.
Vedtaket om å utsette bygging av bibliotek på Rutebilstasjonen.
Nok tomter
Kommunen har lykkes i å få Campus til Grimstad
Å holde universitetstanken varm!
Å hylle to diktere (men uttrykket dikternes by er brukt av langt større byer enn Grimstad)
Positiv gjestehavn! (og turistkontor)
Utvidet barnehagedekning
Vet ikke
Skape uroligheter i skole og eldreomsorg. Nedleggelser av eldreboliger, aldershjem
Grimstad ble universitetsby
Kjøp av fagskolen
Få universitetet hit
Renere by. Har fått flere sykkelaktive
Veldig hjelpsomme folk på byggesak!!
Bevaring av friluftsarealer.
Sikkert lykkes på noe. Vet ikke hva.
Tidligere stenging av alkoholservering.
Vet ikke
Campus er meget bra!
Lyktes med: få utsatt biblioteksaken. Vi har bibliotek! Lyktes med å få bort rådmannen. Han
skulle gjort det før og tatt ansvar for underskuddet
Gjort mye for syklister - sykkelstier
Båtfolket utenfra distriktet får god service
Ove Bachs medarbeidere holder byen pen og velstelt
Utearealene som byselskapet disponerer (eier) i skjærgården blir godt tatt vare på av
kommunen.
VED Å IKKE BYGGE BIBLIOTEK
Utdanning
Barnehage/ sfo/ skole
Bygging av universitetet
Mer fokus på bostedsløshet og rus/ psyk problematikk
Ibsen-Hamsun, byster osv. som ikke er viktig i det store bilde
Laget flotte gang og sykkelstier og fine veier.
Kommet langt i forbindelse med fotballbane oppgradering
Klart å få universitet til byen
God satsing på gang/ sykkelvei
Kultur
Knallbra drikkevann! Rutebilstasjonen ikke bygd ut, enn så lenge. Gundersholmen er også
bevart, til bobilturistenes store glede. Bra med campusen, men vi er jo heldige som har
UGLAND.
Barnehager, helsestasjonen med husmorvikar (som til tider er veldig undervurdert). Gang
og sykkelstier som lages nye. Omsorgboliger som er bygd, og forhåpentlighvis de som er
planlagt, det samme med skole utbyggingen. Brøyting er bra(så lenge de snur plogen når de
kommer til min tomt, tøyser bare litt :-) ) At friområder/ turområder og skjærgård blir passet
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Vedlikeholde skjærgården.
Campus, studentby
Fokus på friluft.
Nytt universitet!! Utbyggingen av barnehager (veldig bra)
Alt som skjer innen Grimstad by. Ikke utestedene. Ta vare på alt utenombys.
Få campus øst til byen
Å kjøre kommunen økonomisk på ræva.
Ødelegge eldreomsorgen
På skoleutbygging
God barnehage dekning
Sykkelstier, bedret søppelhenting (spes papir).
Med skole/ utdanning, da spesielt Dahlske vid. skole og etableringen av Uia
?
Fått bort rådmannen.
Sortering av avfall.
Forbedret skiltinga i byen - nyttig for oss innflyttere. kart og informasjonsplansjer er det
også kommet mer av - veldig bra.
Biblioteksaken bør kjøres igjennom uansett. Vis at løftene holder i motgang.
Satsing/ gjennomføring universitetet
Tilrettelegging for ny Campus, UiA
UiA
Vet ikke
Få universitetet til byen
Mer ansvarlig administrasjon. God ledelse.
Utvikling av Campus, universitet og studenter.
Ny E18
Skjærgårdstjenesten.
Campus/ universitet.
E18 utbygging i den grad Grimstad har bidratt.
Tryggere by.
Lokal idrett, universitetsbygging/ plassering.
Arrangementer (festivaler etc)
Turisme
Tilrettelegging for nyetableringer
Tilrettelegging for høyere utdannelse - campus
Kulturtilbud
Det må være med å beskytte de høye herrer på rådhuset! Hvorfor er disse fredet, hvorfor
får de fallskjermer og topplønn når de burde fått sparken - vi på grasrota må ta vår hatt og
gå hvis vi gjøre en feil, men kommunens fredede de lykkes uansett!! Rådhuset er topp tungt
= altfor mange personer som burde gått.
Det er helt sikkert noen områder hvor kommunen har lykkes, uten at jeg kan komme med
noen forslag.
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bra på. Kafèr som er kommet i øvre bydel, skaper liv i byen. Er trygg i Grimstad, en
inkluderende by
Jeg er veldig fornøyd med kommunens satsning i forhold til utbygging av sykkelstier og at
det er et greit kildesorteringstilbud
Barnehagedekning
UiA til Grimstad
Ny E18
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Virker som en mer åpen kommune
Bruker for mye penger på kultur (eks. Ibsen/ Hamsun) Tror nesten alle i Grimstad er lei av
dette
Campus/ universitet
Hamsun/ Ibsen jub
E18 midtrekkverk.
Barnehagedekning

•
•
•

Syns de får det greit til, men helse og skole tar mye av beløpet
Sykkelby
Ny ungdomskole:)

•
•
•

Å få folk irritert på pengebruker!!!
Lagt godt tilrette for fritidsaktivitet, bevart friområder, mye gang og sykkelstier. Bra!
Flott videregående skole: GRATULERER
Flott ungdomskole på Levermyr
Fortsett sånn!!
Renovasjon/ sortering = Vellykket
Brøyting = Vellykket
Kultur = Mye bra
Beplanting/ vedlikehold uteareal = helt topp
Bygging av leiligheter
Kulturarrengementer
Sykkelby
Friområders vedlikehold og oppgraderinger

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grimstad kommune har lykkes med å bruke minst mulig penger på de viktigste sakene:
Barn, ungdom og eldre
Fikk utsatt bygging av bibliotek
Utsette bibliotekbygging!! - (hva med hia?)
Friskt og godt drikkevann.
Beslutningen om å vente med bibliotek.
Barnehagedekning
Eneste at de fikk Campus til byen.
Miljøet på skolene, oppussing av skolene. Samarbeidet med Charlottenlund så lenge det
varer. Kommunen bør satse på arbeid/ tilbud til rusavhengige.
Jeg tror Grimstad Kommune jobber for å gi et bedre tilbud på mange områder. Men når
man har de opplevelsene vi har med kommunen, vil det overskygge alt det som er bra.
Dette gjenspeiler seg derfor også i mine svar.
Vet ikke
?
Positivt med brukerundersøkelse
Hyggelige, positive ansatte på Frivolltun som virkelig gjør en kjempe jobb
Fått UIA til kommunen med de muligheter som følger med.
Vanskelig å si.. blir mye negativt med økonomien. Det blir mye Hamsun og Ibsen, hvor det
blir det blide sørlandet av? Men hvite hus, badeplasser, sjøliv og fiske?
Kulturlivet er overprioritert og bør være veldig fornøyd.
Dahlske vgs, Grimstad u.skole og uia blir veldig fine institusjoner, dog må skolene ha penger
til driften!
Vet ikke.
Universitetet (påvirkning)

Grimstad kommune – 14.12.09

Kapittel: På hvilket område har kommunen LYKTESde siste to årene?

•

1
3

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-18 Grimstad - Kristiansand (påvirkning)
Vann - sykkelstier
Fått universitet til kommunen.
Turisme
Ikke bygge bibliotek på rutebilstasjonen
Høyskole satsing
Campus - Uia
Oppgradert flere skoler og forbedret inneklimaet
Stå på med mer.
Komm. avg holder seg på et akseptabet nivå
Rådmannen går av, etter økonomisk rot?!
Vannkvaliteten
Universitetet til Grimstad
Universitetsutbygging
Har blitt universitetsby
Føler kulturlivet i kommunen er blitt bedre.
Har lyktes å komme m/ en idrettspolitisk plan (veldig bra!) Men gjenstår å se om denne blir
etterfulgt på rettferdig vis og til de tider som er nedskrevet
Veldig pent holdt med blomster o.l i bygatene.
Bygging av universitetet og nye e-18
Godt vedlikehold av offentlig hageareal, etc.
Syntes innsatsen under snømåking er bra.
Uia
Nye e-18
Vet ikke
Utvikling av Grimstad som sykkelby!
Synes det er stort sett fint og ryddig i byen vår.
Koselig by-bilde
Å utsette bibliotek - utbygging
Svært lite.
Universitet -høyskole
N/ A
Skole sektoren mht Jappa + Levermyr ungdomskole.
Laget ny E18
Bra med fortetting i sentrale strøk.
Flott gangvei fra Strand Hotell til Ekspressbanen.
Høyskoleutdanning terningkast 6+.
Egentlig på mye samtidig ikke!!
Å få universitet til byen.
Alt i alt er Grimstad en flott plass å bo så noe må jo kommunen ha lyktes med:)
Utbygging Grimstad ungdomskole.
Noe forbedret brøyting i vegvedlikehold.
Vet ikke.
Skole, universitet, Handelsnæringen, fortau.
Flott blomstring i byen om sommeren.
Gå konkurs!!
Ansette overflødige på rådhuset!
Fått på plass UiA.
Barnehager og skole.
Hva skulle det være? Hamsun-dyrkelse?
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God markedsføring av Grimstad by.
De har ikke lyktes.
Boligbygging.
Med boligutbygging, særlig leiligheter.
Arbeidsplasser. UIA. Næringstomter - legge til rette.
?
Videreutdanning.
Havneanlegg for fritidsbåter.
Universitetet, god tilrettelegging.
Tomter til næringslivet.
Ny e18.
Blomster i byen.
Skolebygg.
Jeg forlanger skilt som det skal stå Moyveien på. Moyveien har den hett så lenge jeg kan
huske og det blir i over 75 år. Jeg vil nødig at noen andre tilflyttere skal tre et nytt navn ned
over hode på oss. La de gamle navn leve. Det samme med skilt i Salverødsvingen der står
det Vollekjær, og det skal være Salverød.
Tilrettelegging for friluftsliv.
En god pleie – omsorgstjeneste.
God på tilgang til skog og mark i de ulike nabolag; lett å komme seg på tur. Dyktige til
skimerking, fin tilgang til strandsonen, Groos etc.
UiA
De har lykkes med å svekke folkestyre og styrke administrasjonen.
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Virker som det er lite styring når det kommer til kommunen i forhold til de private. Penge rot
som er forkastelig. Virker som flere av politikerne er mer opptatt av et monument etter seg
selv, enn hva som er best for innbyggerne.
Eldreomsorg. Utbygging i skjærgården, (skatter du nok så får du lov til det meste)
SKRAL festival, skulle støttet med noen kroner der, var det beste som har skjedd Grimstad.
Å bruke 300 000 kr på en statue, uansett hvilket budsjett dette sies å være fra, når eldre
mennesker på institusjoner ikke blir vasket pga av mangel på midler er totalt uakseptabelt. Helt
forkastelig. Hvem vil vel bli gammel i denne byen med slike prioriteringer?
Eldreomsorg, skoleutbygging
Kvalitet i skolen, kvalitet i eldreomsorgen, holde budsjett, oppfølging av bibliotek,
Nytt bibliotek, økonomi, parkering i sentrum, eldreomsorg, skole
Eldretjenesten.
Skole!
Skralfestival
Personalpolitikk.
Bibliotek
Elderomsorg og skole. Vi har merkelig nok 100 mill. til å bygge bibliotek, men ikke råd til å la
eldre og uføre dusje ved behov. Vi har ikke råd til å oppgradere skolene slik at elevene får plass,
og lærerne en arena som er egnet til moderne undervisning.... Hvor er det blitt av de 12000
ekstra hendene i eldreomsorgen som regjeringen skryter av? Med vanlig hoderegning så skulle
det bli ca 50 nye hender i Grimstad, men vi har i stedet sendt de ansatte til ledighetskø på
NAV...
Total fiasko når det gjelder økonomistyring og økonomisk oversikt
Økonomien
det meste
Dårlig at brukere av hjemmetjenesten bare får dusj hver 14. dag og hjemmehjelp 1 gang pr.
mnd.
Holde styring på økonomien. Her er noe svikt i rutinene og kanskje i holdningene hos enkelte
ansatte.
Satsning på skole og eldreomsorg, biblioteket, budsjettkontroll
Helse / eldreomsorg, skole, ungdomstilbud. Slitt ut en rekke kommunalt ansatte på grunn av
feilprioriteringer og feilslått politikk. Satsning på helt feil områder. Kultur som det store
flertallet i kommunen ikke har noe forhold til.
Eldreomsorg, eneboliger med 800 kvm tomt, renome i økonomiske saker, STORT badeland,
turistmagneter
Forskjønning av vannstripe ved Odden, Shell.
Økonomi.
Fatte vedtak og ikke bare utsette saker hver gang det kommer en innvending.
Aner litt for mye beslutningsvegring blant politikere. Tenker på bibliotek, Gundersholmen.
Eldreomsorgen
Biblioteket, dårlig beslutningsprosess, Reguleringsplan for byen fra Biodden til Groos
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Økonomisk
Skoleutbygging og vedlikehold.
F. eks Fjære skole barnetrinnet.
Innsparinger av utgifter i forhold til administrasjon.
Økonomi.
Driften av kulturhuset, få fristende tilbud utenom kino.
Etablering av nytt bibliotek
Hatt en rådmann uten økonomisk kontroll. Underskudd på 40 mill!
Underbemanning av helsepersonell
For mange kommunale ledere: kostbare og kommer ikke brukerne til gode
Utvikling av havneområdet stått stille i mange år.
Næringslivet er lavt prioritert.
ALTFOR mye kameraderi innenfor Rådhuset når det gjelder byggesaker ol.
Satser for lite på skole og de gamle.
Lage en langtidsplan over skoleutbyggingen som SKAL holdes, slik at ikke noen "sniker" i køen!
I forhold til økonomi og hvem det nå påvirker.
Bo og omsorgstilbudet for gamle er alt for mangelfullt.
(Jeg vet om flere eldre som flytter til nabokommunene for og få bedre tilbud)

•

Økonomistyring er totalt fraværende! på Tross av 40 millioner i underskudd er politikere villig til
å satse flere hundre millioner på ett bibliotek, forstå det, den som vil, jeg gjør det ikke.

•

Lytte til befolkningen!
Elendig drift av kommunene, som burde fått store konsekvenser for både rådmann og ordfører
m.fl.
Forferdelig saksbehandling i viktige saker.
Stor grad av forskjellsbehandling.
Har ikke lyktes når det gjelder eldreomsorgen (redusering av sykehjemsplasser og kutting av
stillinger på sykehjemmene).
Omsorg for eldre ifølge media.
Økonomistyring
Økonomi, byplanlegging, tilrettelegge kommunale tomter, alle kan ikke bo i Myråsen, private
tomter er få. Lite idrettshaller, overfylte skoler
Skape tillitt. Tryne-faktoren er altfor stor og man løper etter Ugland-familien som om det skulle
være en den allmektige selv.
Vedlikehold av skolebygg (jmf. saken om Fjære skole).
Økonomistyring (jmf "krisen" op sykehjemmene)
Psykiatrien.
Eldreomsorgen.
ELDREOMSORG OG SKOLE OG ØKONOMI
Nytt bibliotek. Nedprioritering av nytt bibliotek er nedslående. Å følge med
på bibliotekmotstandernes argumenter i kommunestyret gjør meg nedstemt og flau på
kommunens vegne
For dårlig på skolesektoren selv om mye er gjort.
Ikke fått biblioteket på plass
Ikke greid å få et "levende" kulturhus igjen
HELHETLIG SENTRUMSPLAN,
Langsiktig planlegging av utbygging er elendig! Gjelder både bolig med tilhørende infrastruktur/
nødvendige tilbud, og næringsareal. Det virker som svært dårlig håndtverk av ansatte i
administrasjonen.
Økonomistyring og rapportering har tydeligvis feilet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De har mye å gjøre på skole og eldrefront. Og bibliotek da, tenk at det går an å vingle slik
Administrativ ledelse.
Forutsigbarhet for næringslivet.
Hysterisk jordvern i pressområder
Bredbåndsdekning til hele kommunen.
Holde det eldgamle løftet om nytt bibliotek.
Grimstad kommune har dessverre de to siste årene blitt drevet nesten til
konkurs pga. av dårlig lederskap fra våre folkevalgte.
Dette har gått utover servicetilbudet og i mange tilfeller langt under lovlig standard pga.
folkevalgte ukloke avgjørelser
Privat næringsutvikling
De har ikke bygd bibliotek og Landvik aldershjem, som de lovet i valgkampen - en skam.
Sløst vekk 7-8 millioner kroner på bibliotek. Bygg det på Landvik og aldershjem på
rutebilstasjonen.
Eldreomsorgen! De legger ned sykehjemsplasser som fungerer utmerket. Hjemmeboende ser
bare helene på hjemmehjelp/ hjemmesykepleien. De får ikke omsorg - snaut nok hjelp til det
aller nødvendigste. Omorganiserer stadig vekk.
Kommunen har drevet fryktelig dårlig med hensyn til økonomi. Man må spare i nesten alle
sektorer, også i sektorer der det ikke skulle være nødvendig å spare. Da spesielt med tanke på
eldreomsorg og skoler. Jeg jobber som lærer, og på min skole har vi fått kjøpestopp, og det er
vanskelig og for eksempel ikke kunne bestille bøker man har behov for. Da er noe gått fryktelig
galt en plass på veien, mener jeg.
Tilbud og aktiviteter/ møteplasser for eldre utenom de kristelige.
Eldrepolitikk!!
De har vel strengt tatt ikke gjort det så bra på noen områder.
Det verste er eldreomsorg og skoler.
Vi har en del å gjøre med gamle folk som trenger hjelp og der har kommunen sviktet totalt.
Kommunen har vel også ansvar for at kollektiv transport skal kunne benyttes, det er helt ute av
kontroll.
For høy mnd pris på barnehagene.
Sykehjem, eldreomsorg, arbeidsløshet, psykriatri, kultur, barnevern, miljø, bygging i 100-meter
sonen, landbruk, viltdyrpolitikk etc. Mest skammelig er eldreomsorgen og hvordan dette kun
dreier seg om økonomi og ikke omsorg.
De holder ikke det de lover. Står ikke for de løftene de går til valg for!! Nedprioriterer barn og
eldre.
Økonomistyring, kvalitet og pris på deler av eldreomsorgen, ta pulsen på befolkningens ønsker
og behov, overstyring fra toppledelsen,
Ikke orden på økonomi, helse og skole
Infrastruktur, eldre om sorg, utvikling støtte av idrettsanlegg
Skremmende dårlig økonomistyring, og for lite fokus på skole, eldre og trafikk!
Som foreldre til et funksjonshemmet barn har det vært leit og slitsomt med alle sparepakkene.
Vi opplever at vi om igjen og om igjen må kjempe for å beholde tilbud vi er avhengige av. Vi blir
utrygge og slitne av å bo i en kommune med dårlig økonomi. Vi har behov for forutsigbarhet behov for å vite at kommunen kan og vil gi vårt barn de tjenestene han trenger for å leve et
meningsfylt liv. Det tar tid og krefter og bygge opp en hverdag som fungerer. Det er gjort i et
pennestrøk å fjerne det. Skummelt.
Økonomistyring.
Omorganisering.
Sykkelbyen Grimstad er ikke tilrettelagt for sykkel..
Kommunen har ikke lyttet til folkeviljen i et par store saker. Administrasjonen har hatt for mye
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Kommunen som arbeidsgiver har lyktes svært dårlig i Grimstad. Det finnes mange
ansatte/ innbyggere i kommunen som har sluttet p.g.a. sjikanering/ mobbing fra enkelte i
administrasjonen/ personalavdeling. Mange har grått sine modige tårer etter dårlig behandling.
Dersom dette fortsetter, blir ikke Grimstad kommunes omdømme som arbeidsgiver og blant
innbyggerne bedre. Iflg. ansvarlige for denne undersøkelsen, vil kommentarer i denne
undersøkelsen bli offentliggjort i lokalavisen. Dette håper jeg selvsagt denne kommentaren
også blir. Ansatte i adm/ pers.avd bør bli omplassert og få arbeidsoppgaver der de ikke får
anledning til å ødelegge Grimstads omdømme, men ikke minst mennesker. Disse ting er ikke
ukjent for administrasjonen, men ingenting har vært gjort. Derfor, gjør noe med dette NU.
Eldreomsorgen og skolene.
Pleie- og omsorg
Skole
Det mangler en fritidsklubb/ aktivitetssenter for ungdom i alder 13-19 år. Eldreomsorgen er blitt
et spareområde.
Økonomistyring
Eldreomsorgen, men også skolesektoren, ser ut til å lide tungt under alle kuttene.
Eldreomsorgen i forhold til bemanning og i skolen høres det ut som opplæringsloven brytes på
flere områder
Nytt bibliotek skulle ha vært på plass sammen med universitetet
Økonomien ble jo en nedtur. Trist å lese om for få hender til å ta seg av våre eldre, det er en
skam om vi ikke kan hjelpe de bedre!
Synes Ibsen og Hamsun får VEL mye oppmerksomhet.
Oppfølging av unge/ eldre altså skole/ sykehjem osv.
Savner flere parker og grøntområder (sted hvor folk kan treffes).
Blomsterbedene bør lukes bedre - virker forfallent
Et annet punkt er kulturhuset - må gjenopplives
Økonomien
Behandling av byggsaker/ aualsaker.
Behandlings tilbud til eldre
Ikke lyktes med tilstøtende infrastruktur i Landvik/ Myråsen. Har ikke engang en bussrute i
Myråsen utover skolebuss. Særlig beklagelig er lokalitetene på barneskolen og gymsal som er
alt for liten.
Ivareta asylsøkere
håndtere sosiale søknader
samordne friluftslivet, friområdene til flere formål
Skapt usikkerhet, pga innsparinger "igjen"
ift. tjenestetilbud? tjenestekvalitet? jobbusikkerhet? nedleggelser?
ALTFOR UFORUTSIGBAR ØKN. SITUASJON.
Infrastruktur i indre bygder, som mobil dekning og bredbånd utbygging til alle, samme gjeller
kollektiv transport, telefon linjer er så dårlige at vi er uten fast telefon 1-2 mnd i året. Samtidig
som vi har dårlig mobildekning.
På omsorgssektoren
Eldre omsorg.
Grimstad bør få en park. For lite grønt områder. Legg dette til Rutebilstasjonen.
Kommunen har ikke lyktes med en rådmann som har blitt pålagt altfor store oppgaver (har ikke
hatt oversikten), delegering, for stor makt.
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Kommuneøkonomien. Dette har gått på bekostning av skole og omsorg.
Økonomisk styring.
Er imot at Strand Hotell har overkjørt naboer med godt hell.
Får heller ikke parkere ved stranden.
Da skal du ha betaling.
Byggeplanlegging. Skoler og annen infrastruktur dimensjoneres ikke i tråd med etablerte
byggeplaner. Det blir en mismatch mellom tilfang av folk i den enkelte skolekrets og de
arealene og tjenestene som stilles til rådighet i det samme området. Eks. Landvik. Det er også
svært frustrerende at vedtatte reguleringsplaner endres i ettertid etter tilsynelatende tilfeldige
og ufullstendige vurderinger. Friområder som senere omreguleres til byggeområder er et
eksempel på dette. Det gir liten forutsigbarhet nå man kjøper hus.
Stor mangel på den økonomiske siden i kommunen.
-dårlig oversikt
-Biblioteket.
Følger IKKE LOVER og Regeler for HELSE SOSIAL og Skoler
Den har ikke klart å bygge ut skole og aktivitetstilbud i forhold til vekst i boliger. Det burde vært
et pålegg om at bygging / utbygging av skole og fritidsaktiviteter følger automatisk når
kommunen bygger boliger.
Det ser ut som om kommunen ikkje har evne eller vilje til å sjå konsekvensane av at dei bygger
fleire nye byggefelt. Eg tenker då på overfylte skular.
Eg trudde ikkje at eg som velgar vart nøydd til å velga politikarar ut ifrå kvar dei er busette i
kommunen for å få gjennom saker som gjeld meir lokale tilhøve
Jeg er hjelpeverge til en mann på x år, og har sendt brev til kommunen 3 ganger, første gang i
2008, har enda ikke fått et svar! Det må jeg si er dårlig oppfølging!!
Økonomi
Eldreomsorg
Skole
Byen trenger bibliotek nå ikke en filial som i dag det er ikke byen verdig. kulturhuset er et
sorgens kapitel vi kan miste forestillinger hvis ikke noe gjøres, kinoen må opprustes.
Ungdommen trenger et rusfritt samlingspunkt istedenfor å henge i byen. Helse og skole er i
ferd med å spare seg til fant ikke mer å spare. Trenger flere sykehjemsplasser til de dårligste.
Helseetaten-spes eldreomsorgen. De har fått et dårligere tilbud.
For mye krangling om nytt bibliotek.
Dårlig styring ang. økonomien.
Eldreomsorg
Eldreomsorg
1 - Oppmerking og tilrettelegging for syklister og turgåere. Etter å ha bodd mange år på Fevik
finner vi ikke frem på stiene mellom Haugenes - Storesand og Grefstavika. Her kunne det vært
fint med skilting.
2 - Omorganiseringen i det offentlig er en gru å se på fra utsiden. Omsorgarbeidere har ikke
lenger ordnede arbeidsforhold. Hører at flere blir pålagt å dele ut medisiner, selv om de ikke
ønsker eller mestrer situasjonen. Fælt at de eldre skal bli tapere og miste verdigheten sin ved
ikke å få rent sengetøy, dusj etc.
3- SFO er elendig. Barna på Fevik skole for ingen som helst pedagogisk oppfølging under SFO. I
tillegg er det alt for dyrt
Avfall og søppelsortering fungerer ikke for en småbarnsfamilie med 2 bleiebarn. Vi må stadig
bringe søppel til arbeidsplassen fordi posen blir for fort full. Om sommeren blir det alltid dårlig
lukt pga at matavfall står for lenge ute i varmen.
Lover idrettshall til GTIF. Fremdeles ingen avklaring.
Utbygging av Landvik Aldershjem. Hva skjer?
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Misfornøyd med innvandringspolitikken i kommunen!
Misfornøyd med at politiet går etter mopedkjøring i stede for yrkeskriminelle/ narkomaner.
Dårlig økonomisk styring med stort underskudd som går ut over syke, eldre, oppvekstmiljø og
skoler.
Økonomien
Økonomi - eldreomsorg - skole
A få til en god regulering av Grimstads havneområder
Eldreomsorg
Funksjonshemmede
Opplæring av funksjonshemmede
Sykehjem og midler til sykehjem
Flybuss tilbud
Kulturtilbud
Veistandard og vedlikehold i utkantene
De ansatte er så lite intelligente at det hjelper ikke kurse dem. De MÅ byttes ut.
Skattekontoret og folkeregisteret er svært dårlig.
Syns at kommunen bruker mye tid/ energi på "promenade(strand)" konflikter, når jeg kunne
ønske de eldre ble mer ivaretatt. Det virker som om handlekraften noen ganger svikter da
politikerne møter motstand.
Ungdomsboliger, økonomistyring, innføring av eiendomsskatt
Økonomisk rot i kommunen, burde være unødvendig!
Ivaretaking av økonomien i pleie/ omsorg-sektor.
Bibliotekbygging, bymuseum.
Boliger til alvorlig psykisk syke ikke tilstrekkelig utbygd.. Nedlegging av tilbud til psykisk syke og
eldre.
Å ta vare på personell (assistentene i pleie/ omsorg) i innsparingsprosessen. De er blitt
omplassert til stillinger de ikke ønsker etter å ha jobbet i pleien i 20-30 år. Dette er dårlig
personal/ senior-politikk.
Dårlig hjemmehjelpstilbud i forhold til hva det koster.
Å inndrive eiendomsskatt!!
PP-tjenesten dårlig/ liten oppfølging. Dårlige skole bygninger med dårlig inne klima, liten ekstra
hjelp på skolen. Dårlig utvikling/ hjelp / tilrettelegging for tomte problematikken.
De har ikke lyktes med å få orden på økonomien. Det er for mange som ikke har gjort jobben sin
innenfor økonomistyring. Skuffende!
Eldreomsorgen
Eldre omsorg
Vet ikke
Ta vare på de eldre, syke og fattige.
Løftebrudd fra politikerne.
Økonomistyring fraværende.
Kommunen har ikke lyktes med å få nytt bibliotek. Det er viktig. Komm. økonomiske situasjon
det siste året med 40 mil. kr. i underskudd er en katastrofe. Grimstad kommune må ha en
rådmann som har full oversikt over løpende utgifter og som har kontroll over økonomien.
Økonomisk- interessante avgjørelser med hensyn på utsmykking av sentrum(postkasser).
Utbedring av idrettsanlegg
Stortorvet er ikke hyggelig(flytte parkeringsplass)
Sykkel-gangsti, Sømsveien
Økonomi, stadige nedskjæringer i helse og omsorgssektoren.
Bibliotek- saken
Lite "folkelig" satsing på Hamsun-Ibsen. Rusomsorg, eldreomsorg osv.
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I tillegg er det altfor mange dårlige og uengasjerte ledere og andre ansatte på rådhuset!(og
ellers i kommunen). Bort med slappfiskene og inn med stå-på menneskene! Lær av personer
som for eksempel Ove Bach
På skatteseddel
På arbeidsmarket
Helse og omsorg
Hjelpe de elever som trenger ekstraressurser.
Hjemmehjelp/ hjemmesykepleie- alt for lite med dusj 1 gang hver 14 dag. Det er faktisk ganske
mange eldre som er uheldige og gjør i buksa, selv om de bruker bleie, renner det nedover
beina. Det blir mye ødelagt tøy i vaskeriene, da det ikke er egne mennesker som kan faget som
vasker.
Tenker på eldreomsorgen og flytting av beboere på Landvik aldershjem.
Eldreomsorgen+ ta vare på de menneskene som jobber i denne sektoren.
Eldreomsorgen, nedbemanninger, skolesektoren. De "svake" elevene får ikke nok hjelp.
Fritidstilbud til ungdom. Ikke båtplasser nok, dårlig bibliotektekning. Dårlig behandling av
helsepersonel på institusjonsplasser.
Eldreomsorg.
Barnevernet og PPT tjenesten.
Skole og undervisning. Det er tross alt barna våre som er fremtiden. Sammenslåing til NAV- ikke
bra.
Kjøp av teknisk fagskole - Feil bruk av kommunale penger
Utsettelse av biblioteket - Denne er utsatt altfor lenge
Eldreomsorg, ungdomstilbud og mere gatelys til bygda.
1. Ledelse - politisk/ administrativt
2. Økonomistyring
3.Sykehjem
4. Byggesaksbehandling
5. Generelt - tilliten til innbyggerne
Bibliotek, ny svømmehall, parkering i sentrum
Økonomisk skakkjørt!
Økonomisk. Tidligere rådmann har vel "noe" på ordfører!! Hvorfor skal han ellers få ekstralønn i
3 år?? Nei! Prioriter de eldre og syke!!
Med økonomisk styring
Renovasjon (privatisering), økonomistyring, byplanlegging, kulturtilbud, utvikling av øvre bydel.
Parkeringsmuligheter i øvre bydel.
Håndtering av biblioteksaken. Den har vært en katastrofe.
Økonomistyringen har vært fullstendig ute av kontroll. Ingen informasjon om hvor pengene
forsvant.
Kommunen har ikke hatt økonomisk styring og vanlig dømmekraft. Resultat KONKURS! Verdifull
eiendom - byggningsmasse som skal selges - overføres ser ikke ordfører og kommunestyret
virkligheten i å sikre seg. Dømmensmoen-Egra-Fagskolen(STF)
Eldre omsorg.
Utbedring av skolene og tilbud til barn i ALLE aldre.
Hvor er infor'n!!! Om ting som skjer i kommunen!!
ØKONOMI-UTEN-STYRING!!
Behandling av ansatte i kommunen.
+ rådmannens og hans egenvalgte medløpere
+manglede politisk styring.
Tilbud til barn og ungdom.
Økonomi styring.
Bruke mange penger på Hamsund jubileet
Grimstad kommune – 14.12.09
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Gi innbyggerne et skikkelig bibliotek.
Eldreomsorgen
Landvik gamlehjem
Å opprettholde det budet til eldre om tilgang til sykehjem aldershjem og rehabiliterings plasser
de fleste er jo lagt ned. Då det er en vanskelig kommune å bli gammel i hvis en ikke kan greie
seg selv.
Sosial og helse tjenesten
Skole tjenesten
Ved å legge ned Landvik aldershjem, og at de eldre måtte tvangsflyttes til andre plasser. SE Å FÅ
BYGD LANDVIKTUN RASKT!!
Institusjonsplasser
Tilbud til eldre
Arbeidsmiljøsatsing innenfor omsorg
Eldre omsorg
Ungdomstilltak (utenom idrett)
Tomter(Hesnes, Stølen)
Kommunen har ikke sp mange politi om natta, mange ungdommer som kjører i fylla. Det
mangler lov og orden. Mangler alternativ til barn og ungdommer
Eldreomsorg
skole
politi
Nye områder dor boligbygging, ikke alle ønsker å bo i Myråsen eller Homborsund!
Å FÅ EGRA TIL ANNET BRUK ENN ASYLMOTTAK
Kommunestyret holder ikke fast på beslutninger. Virker ikke som om de samarbeider godt med
administrasjonen?? Noe med tilliten mellom adm. og folkevalgte som ikke virker bra??
Økonomistyring har vært totalt fraværende. Barnehage er det så som så med, dårlig rutiner i
driften.
Eldreomsorgen. Skoleverket dekning av barn med spesielle behov (ressurssparing)
Bruker alt for mye penger på feil plass. (eks. postkasser til Hamsun). Dårlig oppdatert nettside.
Mange feil og sjelden oppdateringer.
Økonomi. Ikke fått bygd Landviktun. Ikke bygd ut/ bygd nye skoler etter behov.
Når det gjelder eldreomsorg er de helt på bånn
Barn og eldreomsorg. Det er en skam hvordan våre eldre blir behandlet.
Å bruke felles penger på forsvarlig måte. Skjønner ikke at det er mulig å ha SÅ lite kontroll med
pengebruken! Det virker som om her er en del som ikke er kompetente til å gjøre den jobben
som de skal!
Skolekapasiteten er for dårlig i forhold til boligbyggingen
Jeg opplever frustrerte og utslitte helsearbeidere. Tror det er "dårlige" ledere/ mellomledere
som ikke ser sine medarbeidere.
Skole + eldreomsorg. Total mangel på økonomisk styring.
ELDREOMMSORG/ INSTITUSJONENE
Få tomter gir høye tomtepriser. Skolen trenger mer penger til de som sliter. Eldreomsorgen
holder ikke mål. Hvordan går det an å rote bort 40 millioner!
Eldreomsorg - en stor skam
Eldreomsorgen, kommunale barnehager, økonomisk styring.
Dårlig oversikt og styring av kommuneøkonomien. Ikke fått til en bibliotekavgjørelse.
Skaff eldre pleietrengende hensiktsmessig bolig
Skole- og eldrepolitikken. Har en slett økonomisk styring når de ikke har riktige tall på personer
som jobber i kommunen.
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Biblioteksaken. Det er flaut at vi har det vi har. Her burde vært gjort noe.
Må lage bibliotek i samarbeid med næringslivet i Grimstad. Ikke forsøk på et sololøp.
Sentrumsutvikling, økonomisk styring, forutsigbarhet, omdømme (omkampenes og planenes
kommune)
Lytte mer til den enkelte. Få styr på økonomien.
Skolen: Det er alt for få ressurser. Kontaktlæreren for min sønn er kontaktlærer for over 25
elever. Det er alt for mange å følge opp med tanke på tilpasset opplæring. Skolen (Fjære) er
også i dårlig forfatning. Sønnen min er plaget av inneklimaet. Han er utslitt når skolen er ferdig
og har lite overskudd til lekser og andre fritidsaktiviteter.
Styring av økonomien
Underdimensjonert skole som ikke står i stil med utbygging av boliger i skolekretsen.
Dårlig økonomistyring - med alt dette innebærer. Det er utrolig at kommunen ikke klarer å følge
den økonomiske utviklingen gjennom året i vår dataalder. Konklusjon: elendig
toppadministrasjon, men også dårlige politikere.
For mye natur og jord er brukt til byggetomter. Tomtene er alt for små. Ny bebyggelse blir for
konsentrert. Hvorfor kjempegarasjer på små tomter/ tett bebyggelse. Eldreomsorgen har gått
tilbake. Skoler har forfalt. For få sykkelfelt.
Eldreomsorgen
Eldreomsorg - skole.
Nedskjæringer i alle sektorer.
Nedbemanning av personale i offentlig sektor.
Hjemmehjelpere burde vært satt inn som tidligere. En skam å bruke fagfolk til husvask.
Klipping av veikanter på Tykkåsen. 2009 ikke utført arbeid. Dårlig, fy! Forbedre dere i 2010!
Utfør jobben på tida!
Økonomistyring
Eldreomsorgen
Bibliotekets plassering
Økonomisk kontroll
Generell næringsutvikling.
Syntes dessuten at "fortetting” av boligmassen kan bli noe sterk. For eksempel Helmershus der
mange naboer må lide for at noen få privatpersoner skal tjene mest mulig penger ved å få inn
flest mulig leiligheter på et lite område.
Eldreomsorgen
Det virker som om man tar for stort hensyn til utbyggingsinteressene i kommunen.
Fritidsaktiviteter til unge. Lekeplasser. Sykehjem.
Tilbud fra PP-tjenesten. Tragisk at de skjærer så ned!!
Svært lite blir tatt tak i på barnehagekontoret! De private barnehagene er bra!!
At eiendomsskatten skal økes betraktelig er IKKE godt mottatt her. Har vi ikke nok melkekuer?
Eldreomsorgen. Heller dø enn å havne på/ i sykehjem eller omsorgsbolig.
Helsetjenester.
Vedlikehold av kommunale boliger. Krisehjelp ved ulykker. Bevaring av verneverdige områder.
Søppel i gatene. Rusmiddelomsorgen/ etterhvern.
Kommunen er meget bra å bo i. Som sykkelby kunne den bli enda bedre. Flere sykkelveier.
For stort pengeforbruk - på gale steder. For dårlig omsorg for syke og eldre. Dårlig oppfølging av
ungdom uten arbeid.
Nedskjæringer i helsesektoren. Mange eldre trenger hjelp og pleie, de har krav på å få det. Ikke
legg ned, vi trenger heller flere plasser til pleietrengende. Styrke bemanningen i
hjemmesykepleien og institusjoner.
Syntes eiendomsskatten er for høy.
Skal ikke være nødvendig å måtte legge ned eldresentre. Dette er verdige mennesker som har
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rett til en verdig avslutning på et langt liv! Ikke være kasteballer i kommunen.
Det er for lite ressurser som brukes for å skape en god skole, både fag og miljømessig
(standarden på skolebygg) i Grimstad kommune.
De svakeste av de svake, elevene på Langemyr skole fikk ikke SFO tilbud i sommer, mens de
omliggende kommuner hadde råd til dette. Dette virker hjerterått.
- Kommunens økonomi er ute av styring
- Skole og helse er blitt skåret inn til beinet
- Utestedene bør stenges tidligere se f.eks. hva de gjør i Storbritannia
Eldreomsorg
På eldreomsorgen og skoler
Jeg er glad for at biblioteket er satt på vent. Nå må vi bruke hodet å ta de viktigste tingene først.
De gamle, og skolene for barna
Kriminalitet
Dårlig Kino/ tilbud
Renhold er elendig
Gater er utrygge!
Økonomien "gutta grei" - klubben som gir penger til seg selv (rådmannen) og skjærer ned for de
svakeste (eldre) som har bygget landet. Skam!
Økonomistyring
Prioritere. Eldreomsorg. Helse, oppvekst
Eldreomsorgen en skam. Nedleggelse av alt for mange årsverk innen helsesektoren (nei, jeg er
ikke ansatt i helsesektoren). Landvik skole ble alt for lite påbygd. De ansatte på
kommunebygget er alltid i møte eller ikke til stede når man ringer.
Bibliotekutbygget, parkering i fjell
Har ikke lyktes med å få et kommunestyre som kan bli enige med seg selv
Satsing på skole og eldreomsorg. Kommuneøkonomi.
Eldreomsorgen!
Stort friområde i Østerhus ble solgt til Lidl, hva er der nå? Ingen ting. Flere gang og sykkelstier.
Overgang vei/ sykkelsti må være god! Sykkelsti bør ligge i høyde med vei (Terje Løvåsvei for høy)
UNGDOMSTILBUD ER VEL ETT FREMMEDORD. Spesielt fra 12-18 års alder. Hvor skal de gjør av
seg i helger?? spesielt da idretten har en velfortjent pause som regel da?? Noen var så heldige å
vokse opp da Edikken holdt på og Bowlingen blomstret, bowlingen prøvde seg jo også med ett
annet konsept som var veldig moro for ungdommer, i naborommet til bowlingen ca 60kva med
egen inngang egen diskotek med alkeholfri bar, og store sittegrupper (Upstairs var navnet)
Uansett veldig bra for ungdommer den gang, nå er det så å si ingenting. Snakker nå først og
fremst sentrumsnært. Når nye boligfelt blir bygd ut kommer det gjerne flere unger, og alle
kalkulasjoner med hensyn til plass på skolene er vell slått feil. For små skoler, for få lærere, små
klasserom, for mange elever pr klasserom. Hør mer på velforeninger..
Jeg savner en innsats i forhold til å stagnere de økende utslippene fra veitrafikken, særlig i
forhold til utvidelse av E18, en kommunal klimahandlingsplan, et forbedret kulturliv og
fritidsaktiviteter for ungdomskole-/ VGS-elever.
Kanskje ikke noe kommunen har noe med, men saksbehandlingstiden hos NAV er katastrofal..!
Dessuten er det mer enn en av dem som jobber der som etter min mening mangler normalt
gangsyn..!
Kommunen har mislykkes fullstendig innen eldreomsorgen
Kommunen har totalt mistet kontrollen på stoff/ narkotikabruken blant ungdom.
Skoleutbygging dårlig planlagt i forhold til veksten.
Alvorlig mangel på sykehjemsplasser.
Velferdstiltak for eldre er fraværende.
Økonomistyring.
En total mangel på kompetanse og serviceholdning på teknisk etat-byggesak. Vi opplever en
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etat med mange "kokker" og hvor informasjonen spriker. Etaten oppleves som en motpart ikke veileder.
Skole og eldreomsorgen
Homborsund har ikke fått egen avkjørsel til den nye veien. Lillesand derimot har ikke sovet i
timen. De har fått 3 stk.
Sømsveien. Gang og sykkelsti.
Eventuelt. Ny Sømsvei. ( Rådmannen ødelagt alt)
Kommuneøkonomien er kjørt i grøfta og dette går verst ut over de gamle, syke og svake.
Få et nytt og fint bibliotek til byen
Å kvitte seg med inkompetente ledere, konsulenter og rådgivere
Innbyggernes tillit
Den økonomiske
Helsesektoren
Administrasjonen
Byggesaker
Eldreomsorgen
Økonomien
Eiendomskatten
Helse og omsorg
Fritidstilbud til unge
Skoleutbedring, fordeling av penger til de som trenger det mest (eldre og barn/ ungdom).
Bibliotek.. Snakke i flere positive ordelag om kommunen, skape et engasjement - involvere
innbyggere til deltagelse og dermed skape et eierforhold til tjenester ol.
Skolene (altfor lite ressurser)
Eldreomsorgen (altfor lite ressurser)
Nedleggelse av Landvik aldershjem var ikke bra, her kjørte rådmannen sitt eget løp
Biblioteket!
Eldreomsorgen/ dårlig behandling av ansatte i helsesektoren.
Fraværende styring av økonomi. Eldreomsorg. Legger ned tilbud slik som Landvik aldershjem.
Øker i administrasjonen, men mindre menn/ kvinner til å ta seg av pleieoppgavene ute hvor det
trengs.
Mangler oversikt, blant annet over inntekter og utgifter; skole og eldreomsorg må ta støyten.
Folkevalgte og administrasjonen kan ikke kommunisere.
De folkevalgte sover i timen.
Biblioteksaken.. Men syntes det er bra at det ble utsatt. Er ikke Fagskolen et egnet bygg for et
nytt bibliotek.
Tilfredsstillende bo og omsorgstilbud for syke og gamle. Er for reformivrige for dårligere tilbud.
La eldre få bli i de lokalisasjoner de har sitt nettverk. Eksempelvis Aldershjemmet på Landvik.
Eldreboliger i Homborsund. Bruk sterkere grad av frivillige til å bidra på
miljøsida/ aktiviseringstiltak.
Skole. Eldre. Dyr kommune.
Næringsutvikling, økonomistyring, treffe beslutninger, tilrettelegge for boligbygging i tråd med
strategi om befolkningsvekst.
Ikke økonomisk styring
Tilbud til ungdom - forebygging mot rusmisbruk. (MOT- representant positivt tiltak)
Støy og forurensing langs E18 (midlertidig omkjøringsvei)?
Med styring av økonomien
Gjennomslagskraft, parkeringsplasser i byen, skolesektoren, tilrettelegging for idrett.
Hindre privatisering av strandsonen. Når kommunen bruker mer penger enn de har, er det alltid
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barn/ unge og eldre som må "ta regningen". Jeg er redd for å bli gammel og pleietrengende i
Grimstad.
Økonomien, eldreomsorgen.
Snømåking
Å ha kontroll på utgifter.
Lite hjelp til personer med vanskeligheter
Skole og helse.
Bibliotek, kulturhus/ kino (burde vært mer åpent).
Nedbygging av helsetilbud til eldre.
Nedbemanning i eldreomsorgen.
Regulering av nye tomte (bolig) areal.
Ta vare på studentene.
Økonomi
Kommune budsjettet - 60 mill i underskudd
Eldre omsorg
Eldreomsorg
Eldre omsorg og skolene
Hvordan har de klart å oppnå et underskudd på 40 mill - som de eldre og barna må være med å
dekke opp? Er det mulig å spare mer i disse sektorene og gi et forsvarlig tilbud og samtidig tro
at kommunen lykkes med noe??
Helsesektoren ser jeg at kommunen sliter. Trist å se at mine barn skal gå på en skole med dårlig
inne og utemiljø; tenker på ødelagte lekeapparater, som kommunen ikke har råd til å erstatte.
Eldreomsorgen er også et vanskelig punkt med stadig omlegging for å spare penger. Dette er
slitsomt og frustrerende for både pasienter og ansatte.
Vi bor på Fevik, der bygges det for mye. Veien er for dårlig i forhold til utbygging; for eksempel
Sømsutbyggingen, Trolldalslia, Søm alle etc.
Gang og sykkelveier
Alternative tilbud til ungdom.
Eldreomsorgen
Skolen
Innen økonomi
Eldreomsorgen blir dårligere. Burde hatt flere sykehjemsplasser, ikke mindre. For lite personell
til å ta seg av de pleietrengende. Bruker for mye tid på administrasjonsoppgaver, har derfor lite
tid til brukerne
Eldreomsorgen
Økonomistyring
Eldreomsorg
Landviknedleggelse
Sykehjemspleie
Kantklipping (stygge kutt av vekster langs veien)
Eldreomsorg + psykiatri.
Eldreomsorg - helgebemanning, det mangler folk.
Få sykehjemsplasser.
Er stort sett fornøyd
Bibliotek, Parker/ bed (vedlikehold som bankparken, kirkeheia, alle beda), båtplasser
Dårligere økonomi i skolene
Ennå ikke nytt bibliotek
Eldreomsorgen er blitt ille. Det er ei stor skam. Tror ingen kommuneansatte kan ha noen der da
hadde det ikke vært sånn. Skolene lider også.
For lite tomter i kommunal regi.
Grimstad kommune – 14.12.09
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Eldresatsing bryter kvalitetsforskriften gang på gang".
Gir og satser på eldrebølge og demensopplæring på den eneside - og tilsidesetter de
grunnleggende behov til de som har "bygget" landet måneden etter. Økonomistyring virker
vilkårlig.
Har ikke hatt økonomiskoversikt. Sjokkerende
Biblioteksaken
Landvik skole er hele tiden for liten og trang. Nye byggefelt spretter opp i full fart i denne sonen
Kommunen lykkes ikke med eldreomsorgen, skole, ekstrahjelp til barn. Det er en skam at eldre
blir hevet ut av aldershjemmet Landvik
Økonomisk/ ikke så bra
Eiendomskatt for enslige er dyrt
Fritidshus for ungdom
Eldreomsorg
Skole (skolestruktur)
Kommuneøkonomi
Økonomi
Innkreving av Komm. Avg / Edm. Skatt
Etablere asylmottak for mindreårige
Barn: skole
Ungdom: fritidstilbud og skole
Eldre Helse/ omsorg
Eldreomsorgen!!
Nedhogst av byggefelt.
Lidltomta.
Dere må altså få orden på skolene. Videre er eldrepolitikken en skam. Dette må dere løse!
Økonomi og eldreomsorg.
Kutt på rådhuset i stede for på sykehjem. De sparer ingenting på å flytte en kommunalt ansatt
rundt i kommunen. De må bli sagt opp som i privat sektor. Spark folk som ikke gjør jobben sin.
Bibliotek; tips - bruk et eksisterende bygg. Nedskjæringer i helsesektoren.
Å ta tak i gamle saker som aldri det har blitt noen løsning på: eks. oppsamlingen av et stort
antall utrangerte kjøretøy, på Østerlød. Dette er forurensning i stor skala, ikke minst når disse
kjøretøyene blir forsøkt startet opp, både luft og lydmessig, i tillegg til forurensningen av
grunnen, jordsmonnet, og selvfølgelig også synsmessig, estetisk.
Nedstemt badeland, utsatt bibliotek, utsatt parkeringsanlegg, ikke klart å binde sammen
studenter og fastboende, har plassert mesteparten av uteliv på samme plass i sentrum slik at
det blir mye bråk og trengsel sent på kvelden, satset for mye på tilbud for få personer (ibsen
hamsun +++) for lite på tiltak for å øke turismen og tilbudet til turister og fastboende (hoteller,
fritidstilbud, badeland, parkering +++)
På skolesektoren: Mange gamle skoler. Barn blir syke.
I eldreomsorgen: Færre hender til å hjelpe pleietrengende i institusjon
Eldreomsorgen
Middagene som lages og serveres smaker lite/ stort forbedringspotensial
Eldre omsorg, skoler, kommunale veier, ikke fått økonomien under kontroll. Ha rutiner i
økonomioversikten for hver enhet og videre oppover i systemet. Politikerne har ikke lyttet nok
til grasrota
Når noen gjør en dårlig jobb er det viktig at vedkommende stilles til ansvar for det, ikke
belønnes økonomisk.
Eldreomsorgen er et trist kapittel!
Hver mann sitt bibliotek det samme!
Skolen... manglende oppfølging av elever med ekstra behov
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For stor utbygging av dyre boliger - hva med alle "vanlige" folk?
Forbedring av vei til nye byggefelt m/ stor trafikk
Eldreomsorg og skole får lide for mye i den nåværende budsjettsprekken.
Boligprisene i Grimstad har eksplodert. Vanskelig for nyetablerer
I eldreomsorgen
Økonomistyring
Ledelse
Syke- og eldreomsorg
Skole
Å ta vare på barn med spesielle behov
Eldreomsorg
Glemmer Fevik - Homborsund "utkanten"
Opprustning av skoler som trenger det, eks Fjære skole.
Hjemmebaserte tjenester - eldreomsorg. Hører ikke på ansattes erfaring og kompetanse, hva
som fungerer og ikke fungerer. Organisering av de hj. baserte tjenester, større grupper --> gir
mindre oversikt --> mindre fornøyde ansatte og brukere. Hjemmehjelp som går inn under
hjemmesykepl. ----> ufaglærte faglærte
Eldreomsorgen
Biblioteksaken
Økonomisk
For dårlig økonomi
Helt riktig å utsette bibliotek
Skole, spesielt for de som trenger spesialundervisning, der er tilbudet elendig.
Eldreomsorgen - elendig
NAV er statig, men kommunen har plikt til å følge opp at rutiner og regler blir fulgt. Her har
dere trynet totalt.
Veldig dårlig oppfølging av klagesaker sendt inn til kommunen
Tilsynet til lekeplasser i kommunen er ikke fulgt opp.
Økonomistyring
Personalpolitikk
Hjemmesykepleien.
Eldreomsorgen
Skolene + biblioteket trenger oppussing
Hjelper ikke å male barneavdelingen når man likevel ikke kan ha større barnegrupper der
Fjære skole - her må noe gjøres med inneklima.
Kommunen er økonomisk skakkjørt og viser stor mangel på økonomisk kontroll. Det brukes
altfor mye penger på dill-dall som kortfilmfestival og liknende. At kommunen ikke engang klarer
å ansatte en kommunelege er betenkelig!
De har ikke lyktes med å drifte kommunen på et økonomisk fornuftig nivå
Altfor seine til å informere og by planlegging, igangsetting av diverse prosjekter
Grimstad har mange millionærer som bidrar med adskillig skattepenger. Likevel budsjettsprekk
på 40 mill, nedleggelse av aders/ sykehjem/ rehabiitering eks. Landvik. Ingen bibliotek løsning,
forslag om 3 dobbel økning av eiendomskatten. Vedr. hjemmesykepleien - stadig nye folk og
forholde seg til som gjør de eldre usikre og urolige. I Homborsund og Eide har vi svært dårlig
veistandard.
Vanskelig å si
Kom. sliter økonomisk
Det jeg leser om i avisa angående omsorgsboliger og mindre bemanning til eldre er ikke bra.
Dessuten bør det blir flere folk i pp-tjenesten, slik at barn med ekstra behov for fortere hjelp.
Hamsun postkassene var det unødvendig å bruke penger på.
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Brukt penger de ikke hadde!!
Eldreomsorg
Eldreomsorgen
Byutvikling, arbeidsplasser
Følge budsjett, sette næring etter tæring
Fritidstilbud til alle aldersgrupper, også de som ikke er med i organisert idrett eks.
Tenke langsiktig i forhold til budsjett og økt folketall, utvikling, lytte til grassrota, åpenhet om
saker, respekt for andres meninger, følge tilsetningsprosedyrer, ikt-sektoren
Det er et problem at politikerne i så liten grad følger overordnede planer med hensyn til
bevaring av dyrka mark og LNF-områder. Dyrka parseller og LNF-områder bygges fortløpende
ned ved at det gis klattvise dispensasjoner - og uten overordnet sammenheng. Dette er et stort
demokratisk problem. Denne praksisen fører til forskjellsbehandling. Det er åpenbart lettere å
få dispensasjon for store brudd med overordnet plan - enn for mindre tiltak. Av hensyn til en
likebehandling og en gjennomtenkt helhet, må kommuneplanen revideres med full demokratisk
åpenhet, og så må den samme overordnede plan gjelde for alle aktører inntil planen revideres.
Reguleringsplaner som fremmes er noen ganger lite sammenhengende. Veitilkomst og
boligplaner reguleres hver for seg, og det er veldig vanskelig for berørte naboer å oppfatte
helheten. Dette er bevisst politikk fra utbyggere, men kommunen burde forlange oversikt og
sammenheng og forlange veitilkomst regulert sammen med boligene.
N/ A
Økonomisk styring.
Blitt satt under statlig administrasjon
Eldreomsorg. Omsorg for psykisk utviklingshemmede. Kommunen har slett informasjon!
Økonomi, sykehjem og hjemmetjenester. Dårlig til å følge opp egne påbud. Eksempel når noen
har fått pålegg om å rive ulovelig oppsatt hus etc. blir det ikke fulgt opp med å få dette
effektuert.
Lykkes ikke med å drive kommunen økonomisk, mangler helhetsbilde og legger på avgifter til
innbyggerne hver gang noe går galt.
Må lære å lytte til innbyggerne.
Å holde mye av det de lover.
Å bruker penger de har fornuftig - altså: bruk det på det der å bygge nytt hele tiden..
Biblioteksaken.
Økonomien i kommunen er helt feil kjørt, mye der å ta tak i.
Avklaring sjøfronten fra Biodden til Grømbukt.
Nye boligområder i tomter.
Prosjektledelse.
Vet ikke.
Trafikk, skulle være flere støymurer, for mange byggetillatelser, nytt bibliotek.
Økonomi.
Helse.
Skole.
Dårlig økonomisk styring.
Idrett - anlegg og støtte til lag og foreninger.
Økonomioversikt.
Satse mer på distriktene ute i kommunen.
Grimstad kommune dreier seg ikke bare om sentrum av Grimstad.
Trafikken. Det er for mye bråk av trafikk og ingen "grønne plasser". Ingen evne til å bevare det
opprinnelige småbymiljøet.
Grimstad kommune har ikke lyktes med eldreomsorgen, kommunen har ikke hatt styring på
økonomien. Skattebetalerne har heller ikke blitt hørt når det har vært underskriftskampanjer.
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Nedlegge Landvik aldershjem.
For dårlig økonomisk oversikt og kontroll.
Hårreisende elendig behandling av eldre.
Eldreomsorgen er en skandale.
Å skaffe boligtomter til selvkost. Situasjonen er håpløs for unge i etableringsfasen.
Medieoppslag fra Feviktun og Frivoldtun. Avviksregistrering- virker skremmende på en vanlig
borger. De eldre har krav på trygghet - det samme har pårørende.
Noen skoler bra renovert - gjenstår Vik bl.a.
Økonomistyring. Føles ikke trygt når kuttet i helse og skoletilbud i kommunen.
Dårlig serviceinnstilling fra teknisk etat i kommunen. Rett og slett påfallende lite smidighet,
enkelte som tar telefonen!
Trivselstiltak i utkantene.
Fullstendig fraværende i miljøtiltakene.
Innen helsesektoren. Skammelig styring. De eldre i kommunen har det ikke bra. Få flere
sykepleiere på institusjonene.
Opplegget som praktiseres i dag kan umulig noen være tjent med.
Økonomistyring.
Sprekk i budsjettene.
Infrastrukturen.
Den økonomiske styringen i kommunen er på et lavmål. Det skrenkes inn på tjenester innen
eldreomsorgen, samtidig vil den bygge bibliotek for å markere Hamsun til flere titalls millioner.
Det er viktigere å hylle en landssviker enn å ivareta borgere som har levd et respektabelt liv.
Trafikkavvikling i sentrum, parkering på torvet, manglende bibliotek, forfall i kulturhuset, for
lett å bygge i 100 m beltet.
Skape tomt + hus til de som trenger det.
Lavt kjennskap til Grimstad generelt. Få utenfra kjenner stedet. Bør bli flinkere til å markedsføre
seg som feriested.
At rådmannens inkompetanse ikke fikk større følger for ham er et dårlig signal til folket.
Forvaltningen av skogbruket er for dårlig.
Asylmottaket burde ALDRI kommet, tenk på våre eldres helse og trygghet. Og hva slags ide er
det å flytte på et bibliotek som fungerer fint fra før. Alle de millionene det hadde kostet kunne
heller brukes på å gi de eldre et verdig liv.
Gi trygghet i omsorgstjenesten!
Oppretthold en god skole!
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FORBEDRINGER?
Under fremkommer kommentarene fra innbyggerne på ovennevnte spørsmål. Kommentarene er veid i
forhold til kriteriene ”anonymitet” og ”personvern”. Se for øvrig innledningen.
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Strammere linjer, kommunen har MYE å lære av næringslivet.
Ja. Slutt med sløsingen av penger på sånn kultur nesten INGEN bryr seg om, for eks Hamsunfeiringa og annen banal kunst. Skulle kastet alle ut av kommunehuset når man hører om
hamsundpostkassene og det som de kostet. Slutt å snakk om nytt bibliotek når kommunen har
viktigere ting å prioritere. Hvis det blir bibliotek, så lag det i sørlandsstil i hvert fall og ikke som
en nymotens bygning.
Lykke til
Kutte ut det forbaskede biblioteket og bruke penger på skole og eldreomsorg, i det minste sørg
for at biblioteket ikke går på bekostning av skole og eldreomsorg.
Styrke barne- ungdomsarbeid, styrke kvaliteten i skolen (flere lærere pr. elev, mer
undervisningstid, mindre adm.tid), styrke kvaliteten i eldreomsorgen (flere hender), styrke
forebyggende helsearbeid (folkehelsearbeid, fysio- og ergoterapitjenesten)
IKKE bruk penger på nytt bibliotek.
Tenkte langsiktig i forhold til utbygging av boligfelt og skoler. Fevik fortjener en bedre skole enn
det de har nå, men å plassere en ungdomsskole så langt øst i kommunene virker ikke
gjennomtenkt. I en merkelig og noe "uekte" prosess ble Fjære skole helt ignorert. Håper
Antonsen og den nye rådmannen er tøffe nok til å bryte opp det kameraderiet som det later til
å ha vært de siste årene.
Det må reduseres på utgiftene vi kan redusere på. Hvor mange ledere er det behov for i
administrasjonen. Må vi ha en leder på hver skole? Fjære skole er et skrekkens eksempel.
Mange ledere og dårlige resultater.. Stordriftfordeler er noe vi burde tenke på. Hvorfor har
Grimstad kommune lavt kr. beløp pr. elev i forhold til andre samelignbare kommuner. Det er
gjennomgående i eldreomsrogen også. I tillegg så har vi et høyt lønnsnivå i kommunal sektor på
ledersiden, og hva har vi igjen for det? Kan ikke si at vår kommune blir ledet bedre enn andre...
Snarere tvert i mot. Det får dessverre ikke konsekvenser om du gjør en dårlig jobb; i
inneværende år seilte det opp et underskudd på mangfoldige mill. Rådmannen og assistenten
skjønte ikke bæret av hvor det kom fra, og gjør det ikke enda, jf avisoppslaget om assisterende
rådmann og følelsen av å bli forbigått.. Det er helt klart at kommunen har et rådmannsproblem
når de ikke har kontroll på sine "underleverandører”. I enhver annen mellomstor virksomhet så
hadde konsekvensene vært avskjed på grått papir, mens her blir du flyttet som leder over til en
annen avdeling.
Største og beste forslag er total omorganisering av Rådhuset, slanke administrasjonen
betydelig, blant annet kan det innføres ubetalt lunsj, slik som det er i helsesektoren. Da får vi
plutselig 2,5t effektiv arbeidstid mer pr. ansatt i administrasjonen.. 15 ansatte er lik et årsverk!
Det vil si at dersom vi innfører dette for 90 ansatte så har vi etablert 6 nye stillinger som ikke
koster innbyggerne en krone!
Og så må vi (Øystein Haga &co) slutte å syte over finkulturen. Det er mye viktigere å investere i
aktiviteter til barn og unge i form av idrettshaller, fotballbaner, ballbinger, skateparker,
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PShar stor tiltro til Ivar Lyngstad. Det er en mann med bein i nesa, men dessverre litt for rød
politisk tro. Håper han har "guts" nok til å foreta de innstrammingene som trengs uten å bli
styrt for mye av LO.
Lykke til Ivar!
Slutt å kalle byen sykkelby - jeg sykler mye og opplever at det alltid er bilen som prioriteres.
Fjerne topplederne, erstatte de med folk som har iq større enn skonummeret
Få rengjøring minst hver 14.dag. Dusj hver uke. Kommunen må ha bedre styring på økonomien
slik at en slipper alle nedskjæringene.
Se nærmere på toppledelsen og samarbeidsforholdene i administrasjonen.
Ikke bruk så mye penger på "finkultur" som Ibsen og Hamsun og brostein i bakgatene. Bruke
penger på nøkternt bibliotek, skole og eldreomsorg. Ansette kompetente folk til å styre
kommunen. Bli kvitt "gutteklubben Grei" på rådhuset som sitter og gjør som de vil.
At de folkevalgte lytter til folket og handler deretter. At det ryddes opp i internt rot. Bekjempe
omfattende korrupsjon som finner sted i kommunen. At de som IKKE gjør jobben skikkelig blir
stilt til ansvar slik det fungerer i privat sektor.
Synes politikerne burde ansett økonomi på sykehjemledelse og få inn folk med kompetanse.
Samt slutte å forskjellsbehandle søknader i teknisk. X/ X/ X (red. anm: navnene er fjernet)- navna
har fått nok nå.
Mener man bør kombinere flerbrukshus med bibliotek på posthuset. Kanskje biblioteket kan
legges der polet er i dag + gamle trygdekontoret?
Gjøre strandlinja i byen til et levende område med kafeer og annet som trekker folk. Dette
området er alt for flott til å se stygt ut! Veldig lite pent å ankomme byen fra sjøen.
Bruke mer midler på eldre og barn (lekplasser ect.), og mindre på kultur.
Bygg et bibliotek, støtt kortfilmfestivalen og få Skral på plass igjen ved at kommunen støtter
opp økonomisk
Bare et lite ønske: går det an å få levert plastavfall oftere?
Bli mer beslutningsdyktig
Siden Rådhuset har fått masasjestol til 50.000 kr, kan alle de andre etatene (skoler og
eldreinstitusjoner) også få en slik stol. Likhet for alle.
Rust opp de skolene som i dag driver ulovlig (Vik barneskole, Frivoll b.sk. osv), selv om det
innebærer å ta opp lån.
Man bør tenke fremover, og legge planer som er gjennomtenkt og som kanskje ikke gir synlige
gevinster med en gang, men som på sikt gagner alle. Man bør ivareta alle, ikke bare de som
skriker høyest, men de som er svake og ikke klarer dette selv. Man bør ha trivsel og livskvalitet
og verdighet i bunn, ikke økonomi. Det må også bli større fokus på tilbud til ungdom og en
klubb for dem bør absolutt komme i løpet av de nærmeste åra. Det aller viktigste mener jeg er
at det må bli slutt på ansvarsfraskrivelse, noen må tørre å ta ansvar selv når ting ikke er greit.
Og man må alltid tenke helhetlig. Alle påvirker hverandre og større samarbeid gagner de fleste,
vi må ikke sitte på hver vår tue og tro vi har det eneste svaret.
Utbedring av Sømsveien. (Politikerne har snakket om dette nå i 40 år)
Overlate drift til de som duger og klarer å levere resultater!
(eks: Privat drift av barnehage, frivillig drift av ungdomsarbeid, G.bys vel drift av friområder
osv.)
Drive kommunen etter grunnleggende prinsipper om sunn økonomisk planlegging og utføring.
La dårlig planlegging og utføring få konsekvenser!!
Prioriter skole og eldreomsorg!! Bibliotek og kultur ellers må komme i annen rekke.
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teaterstykke eller en konsert.
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Våre folkevalgte må lære grunnleggende grep i økonomistyring.
Dekning av primærtjenestene er under enhver kritikk.
Bygg idrettshall, bygg ut skole, sats mer på de gamle
Informasjon. Det må bli lettere for folk å få informasjon. Det er ikke alle som holder lokalaviser
og lignende. Vannavstegninger bør for eksempel ligge ute på internett på en side som er lett å
finne. Det samme gjelder info for nye tilflyttere. Det må bli enklere å få oversikt over
aktiviteter...
Bygg nytt bibliotek.
Endre deler av havnefronten, den ser ikke innbydende ut slik den er i dag.
Flere/ eller utvide eksiterende båthavner.
Mener på generelt grunnlag at kommunalt selvstyre er bortkastet penger i et så lite land som
Norge. Hadde holdt med stat og fylke.
Disse Hamsun-postboksene kostet visst masse penger. Jeg føler at kommunen prioriterer sine
penger feil i slike saker. Før man kjøper slike "luksusgoder" må man sørge for at basisbehovene
til befolkningen er dekket (det samme gjelder jo i privatøkonomien).
Kjøp Dømmesmoen, og la noe av bygningsmassen bli eldreboliger.
I eldreomsorgen vil aldri alle behov bli dekket. Prioritering er nødvendig. Kommuen bør være
åpen på dette. Eiendomsskatten kan økes for å få mer penger til eldreomsorg. Det bor mange
rike i Grimstad, jf småbåthavna.
Sats mer på skolene.
Følge lovpålagte saker som at alle skoler er godkjent etter lover og foreskrifter for de unge er
våres fremtid.
Stå fast ved de beslutninger som er vedtatt
Kommunen MÅ stille samme krav til seg selv som utbygger som til private aktører. Ellers mister
kommunen sin troverdighet og respekt.
Hver og en ansatt i kommunen må sette sin ære i å utføre sin jobb på en ærefull og profesjonell
måte.
Det bør gjøres noe for å styrke barns rettigheter i skolen. Barn som trenger ekstra blir fort
salderingspost. Vi er en av de kommunene i landet som bruker minst på skole pr. elev. Det bør
det gjøres noe med.
Så bør eldre få et mer verdig liv. Det er trist at enkelte må ligge til sengs hele dagen fordi de
som jobber med de eldre ikke har tid.
Prioritering av ungdom, skole, helse og næringsutvikling
Ikke ødelegg bybildet med monsterbygg ved Rutebilstasjonen, og ha størrelsesbegrensning på
turistbåter i byhavna - det ødelegger havnebildet fra land, noe jeg regner å være noe av
særpreget ved en liten Sørlands-havneby som trekker turister.
Ikke tenk for mye sammenslåing - erfaringen tilsier for små budsjett til store prosjekter som
ender i halvveisløsninger. (Gammelt eksempel: Jappa barneskole som ikke fikk vegger i
klasserommene).
Dessuten er noe av sjarmen ved byen nettopp det at den ikke er en storby. Det passer ikke inn
med store, høye bygninger og boligblokker.
Nytt og mer moderne/ oppdatert bibliotek med internett-tilgang. Spesielt viktig hvis Grimstad
skal framstå som en studentby, og dette var en av sakene som gjorde at kommunen fikk ha
campus.
Flere ungdomstilbud - f.eks. paintballbane.
Snarest bør de som har ansvaret for å ha sløst bort nær 100 mil. kr. trekke seg slik at nye krefter
kan begynne å styre kommunen slik at en kan komme på rett kjøl igjen.
Eldreomsorg og skole samt et vettug bibliotek bør det satses på, ikke "slott"
Flere kulturelle tilbud utenfor fellesferien
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Kommunalt ansatte og folkevalgte må i større grad holde hva de lover.
Gjort det litt enklere å klage på reguleringer og bli HØRT!
Utbedre utkantene, eks gatebelysning, fartsdumper, internett. Vi vil bo i hele kommunen!
Ansett flere i helse og omsorgsarbeidet. Sett arbeidsledige/ trygdede/ innvandrere til å
vedlikeholde kommunens bygninger f.eks. i Storgaten.

•

Nye mennesker bør ha ansvar for økonomien i kommunene. Mye mulig at en uavhengig
gransking av kommuneøkonomien kunne hjulpet.
Lag et eldresenter.
Bedre fritidstilbud for ungdom.
Glem bibliotek ABM bygg før vi klarer å ta oss av de eldre.
Kommunen må bygge opp igjen det som er lagt ned (husk da får dere en masse penger igjen på
momsen).
Få oversikt over inntekter og utgifter.
Jobbe mer mot staten for å få inn midler i stedet for hele tiden og kutte.
Bruke de pengene som staten satt av til kommuner i Norge (finanskrisepengene) til å bygge opp
nytt Landviktun med en gang. Det finnes allerede en del penger i prosjektet.
Kompetanse og medmenneskelighet. Om nødvendig, høyere lønninger for færre stillinger i
Adm. men få inn folk som tjener sitt område og mer handlefrihet for disse til å avgjøre
individuelt fra sak til sak. Færre folk for klienter å forholde seg til er også en god løsning.
Ingenting er mer slitsomt enn det å forholde seg til ulike mennesker gang på gang.
Bedre tilrettelegging for omsorg i hjemmet, det må få personlige konsekvenser når ansatte ikke
skjøtter jobben sin (ref økonomi), bedre dokumentasjonsgrunnlaget for beslutninger radikalt.
Kutte ut å forsøke å gjøre alt, konsentrere seg om de oppgavene som er viktige i en vaskelig
økonomisk situasjon. Behandle alle likt - ikke noe kameraderi. Noen får lov til alt, andre ikke.
Kommunen må få tildelt alle en adresse. Dette gjør det lettere å finne frem i kommunen.
Forandre de nye reglene for fart i skjærgården(skremmende dårlig kompetanse av
besluttingstagere), samt tilrettelegge for flere båtplasser i sentrum for lokale dagsbesøkende!
Kommunen må prioritere de unge som er kommunens fremtidige innbyggere. Bruke mer
ressurser på skolene -, undervisning, spesialundervisning, kompetanse til lærerne og
vedlikehold av bygg og uteområde.
Lage et Ungdommens Hus - rus fritt miljø for alle.
Behold Langemyr skole. Halvering av bemanningen er rasering av en skole som betyr alt for oss
som har et trygt skoletilbud der.
Lage et system for oppfølging av kommunale vedtak.
Kommunestyret har gjort vedtak om konkrete tiltak som ikke er fulgt opp, selv om vedtakene
går mange år tilbake i tid.
Få styr på økonomien og behold den...
Innbyggerundersøkelse er bra så fremt resultatet blir offentliggjort og ikke blir manipulert som
statistikk. Kommunen må lytte til folket! Strandsonen og allmenn ferdsel må vernes og
utbyggere må få og vise ansvar ved utbygging. Friområder må vernes og ikke bli kontrollerte av
naboer. Jeg ønsker kommunen lykke til med den nye kommuneplanen for 2010-2022 og husk at
strandsonen er et arvesølv som tilhører ALLE!
Samle ungdomskolene på en plass.
Ha færre sykehjemsplasser og heller satse på å få et ledd før sykehjemsplasser ( bemannet
omsorgsboliger). Og satse mer på hjemmesykepleie. Grimstad kommune har ikke råd til å ha så
mange sykehjemsplasser. Det er ikke det vi trenger. Tilsvarende kommuner har mye færre
sykehjemsplasser og ikke kø. De har flere mellomledd før sykehjemsplass, som er mye mindre
kostbart enn sykehjemsplasser.
Vi savner en lekeappareter/ -plass beregnet for yngre barn i sentrum. Lekeplassen ved
postkontoret er flott, men den er for vanskelig å leke på for de yngre barna. Jeg tror at et
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huskestativ og en sklie ville gjort dette området bedre egnet for lek for barn i alle aldre.
Det hadde vært flott med en lekeplass i forbindelse med turområdet på Dømmesmoen også.
Må være mer attraktiv for studenter og universitetsansatte
Må satses særlig i eldreomsorgen - må da ikke bruke penger på nytt bibliotek eller andre
"unødvendige" investeringer
Bedre lekeplasser.
Ellers er det viktig å bevare skog, havn og strand tilgjengelig for allmennheten.
Opprusting av lekeparken. Opprettholdelse av sykehjems/ avlastningsplasser mm.
Lag en stor park på bussholdeplassen, med benker, fontene, gren, blomster og kanskje en
musikkpavljong. Skap bedre trafikkforhold/ adkomst til "øvrebyen"- gjenåpne Terje Løvårvei.
Tilbudet til de yngre som ikke driver med fotball, badmington, friidrett, kan bli mye bedre, og
det bør utvikles sammen med de unge.
Bygg ut Landvik skole NÅ. Lag flerbrukshall i umiddelbar nærhet til skolen, slik at vi kan slippe og
alltid kjøre ut av nærkretsen for å trene eller bringe barna til aktiviteter.
Fjerne lederstillinger.
Skolere folk som skal ta overordna ansvar
Tenke forebyggende ift utviklingen av rus-problematikken
Bygge organisasjonen stein for stein. Må få fokus områder nå, slik at tilliten blir styrket. Ha
fokus på det vi er bra på!! Ha fokus på menneskelige reserver, og at våre medarbeidere/ ansatte
blir omtalt m/ respekt=> gode tjenester.
Det må skapes trygghet for både innbyggere og ansatte i kommunen.
Fartshumpler/ dempere i Haugenes, Svartedabbe.
Og tenke mer menneskelig og ikke så mye byråkratisk. Alt er ikke bare økonomi.
Hvis man får lov; mer omsorg, mindre kultur.
Flott parkanlegg med lekeplass/ fontene etc. Samlingsplass for unge og eldre.
Bruk UIA sine lokaler på Grooseveien til storskole.
Bruk IKKE rutebistasjonen til nytt Bibliotek, det blir for trangt, for alt må ikke nødvendigvis ned
til sjøen. Hvorfor ikke bruke " Teknikken" her er også plass til parkering.
Slutt å ta alle kutt i helsesektoren.
Få orden på økonomien.
Etter å ha bodd store deler av mitt voksne liv i andre deler av landet kan jeg ikke se at jeg har
sett et eneste eksempel på at etablering av bokkbebyggelse som ikke er sentrumsnær har vært
vellykket. Slik det nå så vidt jeg forstår, er planlagt i nærheten av Myråsen. Det konkrete
forslaget mitt må derfor bli å tenke mer helhetlig i den offentlige forvaltningen i kommunen.
Det kan umulig være en overraskelse at det flytter folk inn i husene som bygges og selges og
dermed virker det rart at ikke skoler og fritidsanlegg rustes tidsnok til å håndtere nytilflyttingen.
Slike ting er svært viktig for hvordan man opplever den kommunale planleggingen.
Flere folk til å ta vare på eldre, syke. Redusere på uproduktive personer og de som bare "flytter
på papirer"!!
Bygg ut Landvik s. skole raskt, med flerbrukshall. Det er sprengt i de andre hallene, vanskelig å
få treningstider, og Landvik er størst i kommunen. Med over 400 elever bør det bli en hall i
tilknytning til en skole som blir bygd så stor at den rommer alle elevene som går der. Vi trenger
også større utvalg av butikker slik at ikke alle drar til Sørlandssenteret eller Arendal for å
handle. En større park med aktiviteter for barn/ ungdom (jfr. Hamar og skatebord/ sykkelarena der) trengs og. Gjør noe med Gundersholmen, byens kanskje flotteste tomt. For de som
skal fra Myråsen til sentrum, er det tungvint, og blitt trafikkfarlig, å kjøre om Bergemoen. Det
bør lages en bilvei fra den nye broa langs med E18, på samme måte som det er gjort dersom du
skal mot Kristiansand.
Det bør bevilgast meir pengar til utbygging av Landvik skule, slik at det faktisk blir plass til dei
elevane som allereie går der + alle dei ekstra som heilt sikkert kjem når det no vert bygd endå
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Slutt med å ta fra de svakeste i samfunnet, det er alltid de det går utover først! Kutt heller ned
på administrasjonen, de gjør jo ikke jobben sin likevel!
Bedre økonomistyring.
Bedre samarbeid mellom administrasjon og politikere.
Lytte til fagkompetansen.
Fortsett å støtte Stine Sofie stiftelsen, behold Lasse i sin stilling gjør en god jobb, ønske fritids til
den uorganiserte ungdommen, opprett barnevernsvakt, utekontakt. Er det mulig at kommunen
kan gi støyskjerming for beboerne ved omkjøringsveien den går fra bietunnelen og vestover.
Dette var mye i disse trange økonomiske tider jeg vet det, men ønske seg kan man jo.
Mer info til ny innflyttere, kan ikke si jeg veit mye om Grimstad selv etter 2 år. Folk er
reserverte og altfor kristne, lite tilbud til vi som er ikke troende.
Flere ansatte i eldreomsorgen.
Bedre tilbud til barn/ unge som faller utenfor vanlig skole-, tenk praktiske aktiviteter for de.
Få inn nye personer i adm i kommunen. Ikke omplasser de som har gjort en dårlig jobb.
Lekeplasser- det er behov for forbedringer, vedlikehold og videreutvikling.
Kommunen bør ansette bedre folk innenfor økonomistyring. Det tyder på at kompetansen
innefor investering og økonomistyring er mindre når kommunen plutselig er 40 mill i minus.
Utbedre lekeplasser. For eks på Dømmesmoen, ved Fevikmarka. Vi ønsker oss også utedoer i
lysløypene
Utbedre tryggere skolevei på Fevik mellom Strand Hotel og Fevik toppen. Ønsker oss også et
hyggeligere miljø her. I dag er det alt for mye veitrafikk, støy og støv her.
Planer for å etablere større og mindre bedrifter i regionen- slik at folk med utdanning blir
værende og ikke reiser.
Forbedre SFO- Mer kompetent personal, mer aktivitet som sport, og musikk og leksehjelp.
Forbedre Rehabiliterings tilbudet. Skape et bedre tverrfaglig samarbeid. Gjør Berge Gård til et
kompetanse sentrum med bedre samarbeid mellom 1- og 2 linje. ( OBS
SAMHANDLINGSREFORM)
LYKKE TIL!
Hold det dere lover.
Bedre økonomisk styring som gir bedre forutsigbarhet.
La være å bygge bibliotek på rutebilstasjonen. Det har ikke kommunen råd til. Ta i bruk
Fagskolen til dette formål. Det er det mange i Grimstad som mener. Bruk sundt bondevett. Det
er lov å bruke HUE.
Ikke bruk mer penger enn man har.
Droppe mye bibliotek.
Det må lages flere fortau eks. Myråsen, øvre del av Lillesandsveien. Det bør bygges flere
serviceboliger tilrettelagt eldre.
Merking av turløyper og tur områder.
Prioritere de svake og hjelpetrengende.
Kulturhuset drives av kommunen.
Anlegge gang-sykkelsti og gatelys strekningen Hombor-Engetorvet.
Grunnskolene MÅ restitueres.
Eldre omsorgen MÅ prioriteres mer!
Personlig ønsker jeg større kultur tilbud til barn/ unge. Da jeg har opplevd at alt jeg har meldt
mine barn på er "fullbooket" enn da jeg har satt de på venteliste 1/ 2 år før kurs begynner. Det
syns jeg er trist- når en har engasjert barn og foreldre som ønsker å benytte seg av
kulturtilbudene fra kommunen.
Fjern eiendomskatten, bedre økonomistyring, gjennom året, FØR budsjettene sprekker.
Frivillighets sentral med besøkstjeneste for eldre hjemmeboende. Kan hjelpe til med forskjellige

Grimstad kommune – 14.12.09

Kapittel: Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?

meir. For slik det er no er det heilt uhaldbart - sjølv om byggetrinn 1 er fullført!!

3
7

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

ting. Eks. kjøre til lege, hente medisiner, være med å handle. Turkamerat. En å samtale med.
Lytt til fotfolket; hadde man gjort det ved forrige omorganisering innen pleie- og omsorg hadde
mye vært spart. Ro-rapporten (som ikke var billig) anbefaler oppdelig av hjemmesykepl. Tilbake
til tilnærmet slik det var organisert før. Fotfolket ville holde på den "gamle ordningen". Folk i
adm. og lenger oppe i systemet må legge av seg sin arroganse. Ansett folk som kan
økonomistyring.
Hjemmehj.betaling; for stort hopp fra minste sats (ca 150,-) til neste sats (ca 790,-) . Burde vært
noe i mellom, ca 400,-.
Bli bedre på seniorpolitikk/ ivaretakelse av personal.
M.h.t. bibliotek. Se på ALLE muligheter for finansiering. Se til fagskolen/ barneskolen. Ikke tenk
på å kjøpe Dømmesmoen, ta vare på det man allerede har. Lytt til brukergruppene og vær ikke
vinglete.
En sykkelby MÅ få tilrettelegging for syklister i uoverskuelig framtid. Lag "bane" over noe av
broleggingen i sentrum.
Litt langsiktig tenkning, invester fornuftig og ikke bare nødløsninger som gir kortsiktig hjelp, for
så å gi nye utfordringer..
Del økonomien rettferdig mellom skolene, så ikke noen stikker av med en større pott, bare fordi
de har mer påvirkningskraft i politikken.
Ansette noen som kan følge opp økonomistyringen i kommunen og si opp de udugelige, og slik
få færre ansatte som ikke jobber med det de skal.
Mindre KULTUR, mer skole og eldreomsorg.
Nei.
Service, mer kroner til eldre og syke.
Bedre oppfølging av deres ansatte.
Restavfall kan bør tømmes oftere der det er mange leiligheter og beboere.
Jeg er 68 år. Jeg regner med å kunne bo i mitt hus i 20 år til. Men når jeg blir 90 må jeg vel på
sykehjem. Har Grimstad kommune plass til meg da? Og noen til å stelle meg? Jeg skal begraves
på Fjære kirkegård.
Ikke rive Fuhr-byggningen(opprett bymuseum+bibliotek).
Park hvor rutebilstasjonen ligger + på Torskeholmen(ikke hotell).
Dempe fokus på Ibsen og Hamsun.
Må nevnes at jeg ikke har vært permanent bosatt i kommunen de siste 4 årene.
SPARKE KOMMUNESTYRET
Forbedre de svake i kommunen.
Helse/ rus, psykiatrien.
Flere og bedre arenaer for ungdom, for eksempel kunstisbane på vinteren på brygga, sirkusskole m.m.
Innbyggere med fast jobb trenger mer hjelp i start fase for eksempel i jobb; krav av ferie ogpenger, blir av penger fra banke skole tilbud, språkskole til lære norsk.
Kutt i administrasjon, mindre byråkrati.
Ta mer vare på gamle og syke.
1. Alle elever som får anbefalt ekstraressurser til undervisning må få det anbefalte timetallet.
Kutt på morsmålsundervisningen i stedet. Dette kan de få hjemme.
2. Forby ansatte på omsorg/ sykehjem å røyke utenom matpausen. Det er svært ubehaglig for
mange når de kommer inn etter å ha røykt og stinker røyk. Det er direkte kvalmende. Røykerne
har alt for mange pauser som kunne vært utnyttet til helt andre ting; for eksempel dusj, sosialt
snakke med brukene osv.
3. Alt for mange dårlige ledere. Bør evalueres årlig.
Hilsen en som røyker selv.
Håper kommunen får bedre økonomi og oversikt av pengeforbruket.
Øremerke midler til eldre + skole, ikke kutte og stadig reduser stillinger.
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- slitasje på de ansatte
- sykemeldinger
- dårlig arbeidsmiljø
- fraflytting
Utnytting av personell med for eksempel 13% stillinger, hvem kan leve av det?
Lys på Sømsveien. Samt utbedring av veien med tilhørende sykkelsti.
Skolen må utbedres for å klare flere byggefelt. Feviktun må få bedre tilbud til de som bor
hjemme. For eksempel driften av kafeen i helgene. Vedlikehold av offentlige områder på Fevik
må bedres! For eksempel søppel på gata. Bedre strøing av veiene på vinteren.
Reduser FRP og Høyre påvirkning i bygningsrådet (teknisk etat). De vil sannsynligvis ødelegge
Grimstad før perioden er omme.
Det burde være muligheter utenom kirkelige aktiviteter for unge og eldre.
Synliggjøre ansvaret i administrasjonen. Rådmannen v/ plansjef NN, rådmannen v/ skolesjef NN
osv
Omarbeide trafikkforholdene til stadion/ ungdomsskolen i sentrum. Mangler gang og sykkelvei.
Kommunale (subsidierte) boligtomter/ reg.planer.
Dropp bibliotekplaner!
Bli bedre på primæroppgaver!
Selg kommunale barnehager! Senk alle lønninger med 5 % slik at vi får penger til å gi de eldre
dusj hver uke!! I privat næringsliv setter vi ned lønna når det går dårlig. Det er mer solidarisk
enn å øke eiendomsskatten som eldre, uføre, arbeidsledige osv. også må betale!! I Norge må
man bo varmt. De fleste voksne har spinka og spart og skattet for å kjøpe hus. Ta fra dem som
har hytte, båter osv - ikke fra de svakeste.
Satse mer på sykehjem!
Offentlig drift av renovasjon (miljøstasjoner fungerer dårlig), parkeringsanlegg i Vardeheia,
offentlig drift av kulturhus. Gjøre gjennomkjøring langs havnen (gjennom nedre bydel)
vanskeligere. Øk satsing på syklister/ fotgjengere i nedre bydel.
Være mer lydhør ift. innbyggerne. Tenker da spesielt på biblioteksaken.
Bygge ut skolene i takt med byggefeltene. Enkelte skoler er sprengt pga dårlig planlegging på
dette området.
Anskaffe Teknisk Utvalg.
Innføre som tidligere et Byggningsråd.
Sparke ordfører!
Service på tlf! Ring tilbake som lovet osa.
Info. må ut til innbyggerne. Ikke bare oppslag på nettet el. hos kommunen!
KUTT-EIENDOMSKATT.
Endre styringsmodell mellom administrasjonen og politikere, ansvarliggjør politikere!
+ bygg nytt bibliotek og badeland på Gundersholmen!
NB! Kan brukes av alle 0-100 år.
Bibliotek på fagskolen/ badeland på Gundersholmen. Kjøpe dømmensmoen-skole-kurs etc.
Koseliggjøre torvet og mere by liv.
Selge eller fixe kommunens hus.
Droppe hotell på Torskeholmen.
Bruke penger på lavterskel tilbud for barn, ungdom og voksne.
Flere opparbeidede turstier, la sykkelveien komme foran bilveier.
Praktisere byggeforbud i 100 meterbeltet, og la allmennheten ha friere ferdsel ved sjøen.
Ikke bibliotek, mere til de gamle..
Kommunevalg.
Økonomisk styring gjennom å begrense investeringskåtheten og lene tæring etter næring.
Kutt stillinger i administrasjonen, og mer "hender" i omsorgsyrket.
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Hvor er integrering.
Ikke glemme vånes med mennesker.
Nei til fortetting, ja til spredt bebyggelse.
Kutt antall asylsøkere.
Mer penger til skole og eldre, kutt heller på rådhuset.
IKKE BRUK MER PENGER ENN KOMMUNEN HAR, slik er det nemlig for alle oss andre..
Legg industiområder vekk fra sjøen (lidl-tomta), prøv heller med boligutvikling der folk vil bo.
IKKE BIBLIOTEK PÅ RUTEBILSTASJONENSOMRÅDET.
Slutte å klage, svartmale og sverte hverandre.
Tenker litt økonomi, nå som alle må skjære ned, hva med å sjekke hvorfor brannvesenet slipper
nedbemanning? De har riktig bemanning på dagtid! men på nattestid er det ikke krav til
kasernert vakt noe som koster mye penger!!!
Ansette flere på sykehjemmet. Bygge flere omsorgsboliger.
Tilrettelegging for bedre fritids- og aktivitetsforhold for funksjonshemmede kunne vært mye
bedre (især for de som faller litt utenfor i samfunnet).
Satse på de eldre og unge i kommunen. Bruke mere penger på vedlikehold på sentrums boliger
og bygg. Gjøre saksbehandling enklere for unge, og de som ikke har bodd så lenge i kommunen.
Bygg Landviktun. Bygg skoler. Tenk/ planlegg skoler når nye boligområder utbygges. Legg
skoleplaner (framtidige) langsiktig inn i planer for utbygging av boligområder. En skole kan
endres til andre formål hvis behovet forsvinner.
La sentrum bære arkitektonisk preg av småby. Ikke monumentale bygg. Vi "selger" byen til
turistene pga småbypreget.
Bibliotek: Ha småbyfasader med naturtergen "smågater" som eventuelt er overbygd med glass.
Et atrie med glasstak.
Som for eksempel asfaltere opp til Myråsen. Det er snart bare halve veien igjen.
Kanskje litt utskifting i toppen? (men ikke om de som slutter får store fallskjermer). Gjetter at
det betales "dobbelt opp" i mange tilfeller.
Ikke drøye med utbyggingen av Landvik sentralskole, byggetrinn 2. Ny flerbrukshall på Landvik,
den eksisterende gymsal er for liten.
Ikke bygg nytt bibliotek før folk er mer fornøyde med helsesektoren. Tror det kan føre til
politikerforakt eller likegyldighet.
Kjøpe Dømmesmoen for allmennheten. Skjerpings på eldreomsorgen.
Kutt penger til finkultur, bruk heller penger på barn og eldre.
Mere sykepleiere og hjelpepleiere. Kutt stillinger på rådhuset. Forbedre skolene.
Hva med å bytte ut mange på rådhuset?
Bygge sykehjem og omsorgsboliger.
Det må tas en opprenskning i administrasjonen på rådhuset. Må bli lettere å få snakke med folk
- være mer tilgjengelige på rådhuset.
På pkt. bibliotek har jeg krysset av "dårlig". Det gjelder ikke de som arbeider der. De gjør en
fantastisk jobb i et trangt miljø. De fortjener blomst! Alltid smilende imøtekommende. En
gleder seg til å gå der selv om der er trangt, kaldt, ufyselig, men godt å komme.
Vi må ha et stort badeland i Grimstad/ Arendal. Vi må støtte vintersport.
Toplandsheia/ Øynaheia med penger til løypemaskin. Vi må legge til rette for motorsport for
ungdom. Hest-ungdom må få tilgang til å ri på stier/ gruslagte veier. Slutt med å se på denne
aktiviteten som et problem!
Invitere lag og foreninger til å ta ansvar via dugnad for å utbedre/ vedlikeholde
turområder/ turveier.
1. Ta bedre vare på, og gi bedre lønnstilbud til dem som jobber i omsorgsinstitusjoner. De må
ikke gi opp.
2. Ta vare på, ikke selg ut/ bytte ut friområder.
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3. Slutte med fortetting av de grønne lungene vi har igjen.
Kjempe uavbrutt 100% for å beholde Dømmesmoen for vår kommune. Vår unike perle.
Bedre samarbeid på rådhuset.
Sats på sportsanlegg!
Ta vare på gode medarbeidere. Det er feil at rådmannen samler avd. sjefene i en egen fløy på
rådhuset. Avd-sjefene skal ut på hver sin avd. de er ansvarlig for. Det får holde med ett
fellesmøte en gang i uka.
Estetikken rundt i kommunen. Hvor mye søppel og bilvrak kan innbyggere eller industri ha på
sin egen tomt - i alles påsyn? Hvorfor stelles det så lite med badestrendene - er egentlig turister
uønsket? De store runde søppelkassene avgir lukt hele sommeren, vinteren og. Er de for store,
slik at de blir tømt for sjelden? Bedre veivedlikehold til strendene! Steinsetting av nedre del av
bekken i Grefstadvika, den har gravd ut stort areal av stranda de senere år. Siden denne bekken
aldri renses i dybden, blir den raskt svært bred. Angående den del av Grefstadvikstranda som
kommunen leier av grunneier: kan kommunen pålegge eier å fjerne gamle ubrukelige doer som
fungerer som tilholdssted for mus. Hva mener kommunelegen? Fevik er et stort tettsted som
trenger oppmerksomhet fra kommunens side. Få bygningsrådet på beina igjen!
Sette inn fagpersonell i stede for assistenter. Ikke bruk millioner på omorganiseringer i
kommunen - frem og tilbake politikk.
Ta vare på Dømmesmoen og områdene rundt til rekreasjon/ konferansesenter/ historisk
(museum).
Biblioteket inn på fagskolens område m/ plass til både park, ungdom (..og bilde!!) (kulturområde
og rekreasjonsområde)
Basistjenester som eldreomsorg etc, må tas på alvor. Eldre må være sikret omsorg i siste
livsfase.
Ang. transport, veier fotgjenger ol, så er tilbudet elendig her vi bor: Hesnes. Vi trenger bedre
vei, gangsti og lys!!
Ikke kutt i penger til skole og kultur!!
Slutt å bruke penger på unødige ting, og heller tenk på de eldre som har bygd opp dette landet
og er skyld i at vi er der vi er i dag. Uverdige tilstander for de eldre.
Byen trenger en marina. Lekeplasser for barn i sentrum. Flere sykehjemsplasser fremfor
omsorgsboliger.
Ta heller vare på de eldre og syke. Dropp nytt bibliotek.
Bygge opp og slippe til entusiastiske personer som kan jobbe med å skape noe i Grimstad!
Grimstad som ny universitetsby er på vei til å dø ut. Personer mellom 18 og 28 reiser heller til
nabo byene. La næringen ta av!!
Sats på utdanning, elevene er fremtiden vår enten dere vil det eller ei. Ikke tilby dem som
vokser på dårligere inneklima etc enn dere selv har på jobben!
Bevare Dømmesmoen.
Øke bevillinger til skolene. ( Elever får ikke den undervisningen de har krav på i følge
opplæringsloven).
Satse mere på unge og eldre.
Bruk penger på barn og gamle, og si opp mange på rådhuset.
Støy fra skyteøvelser + raketter nær bo og friområder.
Flere ansatte inn i eldreomsorgen ---> færre sykemeldinger.
Selg barnehagene.
Få ned lønningene og la flere få jobb.
Trenger flere møteplasser i byen for store og små (F.eks skøytebane om vinteren)
Mer resurser til helsestasjon og barnevern. (og skole)
Slik som kommune økonomien er i Grimsatd nå, syns jeg det er om mulig enda viktigere med
prioriteringer. Helse, omsorg, skole må på plass. Alt annet må skyves til side om det kolliderer.
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Få flere boligtomter/ områder for salg, så det går an å bo/ bygge ande steder enn bare Myråsen.
Gjøre det lettere for enslige så de også kan bo/ kjøpe seg egen leilighet/ hus.
For guds skyld, gjør noe med eldreomsorgen, og flere tiltak for barn og ungdom og de
vanskeligstilte som bor i kommunen.
Slik det er i denne kommunen nå, så håper jeg ikke jeg blir så sjuk at jeg trenger hjelp fra
kommunen og ikke vil jeg bli gammel i den for å bli puttet inn en plass uten hjelp og omsorg.
Satse på Holvika og Vikkilen som båthavner.
Bygge turnhall i Holvika.
Få i gang flere fritidsaktiviteter til barn og unge i den gamle fagskolen.
Oppgradering av lekeplasser.
Jeg har søkt på 3 stillinger i kommunen siden i sommer. Jeg fikk ikke svar på noen til tross for at
jeg ble lovet det, og jeg følte det meget provoserende.
Hjelpe egne vanskeligstelte i kommunen, unge norske ungdommer som sliter.
Håper dere lykkes bedre med Dømmesmoen enn Lidl-tomta. Behold de kommunale
barnehagene. Biblioteksaken er jo bare en tragedie. De som jobber der er jo bare helt supre og
fortjener en ny arbeidsplass.
Badeland må jo være helt topp å få for landsdelen, nærmeste er jo Sandefjord eller Lyngdal, 2
timers kjøretur en vei til begge plasser. De går jo så det suser. Hatt det på Gundersholmen. Når
større saker skal avgjøres, som vil merkes godt på lokalbefolkningen, hvorfor ikke
folkeavstemning på enkelte saker?? Og så en ting, den beste tomta i byen: Fra Nottos til
Dampen kiosk, en parkeringsplass? Lag nå noe "liv" der med noen koselige små resauranter..,
der parkeringsplassene er altså. Må jo kunne finnes/ lages en annen plass til de
parkeringsplassene en mister vel?? Stengetid måtte jo ha vært midnatt, regner jeg med:-) Liv og
røre for turister og lokale liker vi.
Gjøre noe fornuftig ut av arealene langs sjøen i sentrum (kafeer, spisesteder, utearealer med
benker, bord og tilrettelegging for barn).
Bilfritt mellom kulturhuset og torvet.
Kraftig hogst av trær og kratt i sjønære områder (vi bor på Sørlandet fordi vi liker sjøen. De som
liker skog kan bo lenger fra sjøen, eller på Hedemarken). Kommunen gror igjen!
Kommunen bør lytte mer til hva folket mener, det vil de tjene penger på.
Området fra Dampskipsbrygga til Oddensenteret bør videreutvikles betydelig for
sommersesongen med fiskebasar, cafe, restaurant og mye penere utearealer. Kanskje en kanal
under bro til Torskeholmen. Se til Kristiansand.
En samordning av hva som er riktig i byggesaker.
Lære folka service.
Tilrettelegge veien for sykkel, slik at sykkel vil bli det mest brukte fremkomstmiddelet i
kommunen: Ha som målsetting å bli verdens sykkel-by. Dette vil ha mange positive ringvirkinger
på innbyggernes helse: bedre kondisjon, bedre styrke, bedre luftkvalitet, mindre
støyforurensing, lavere sykefravær, lenger levealder, lavere helseutgifter for felleslaget.
Vi som bor i utkant Grimstad får de dårligste tilbudene. Det gjelder: bussforbindelser, gatelys og
sykkelstier.
Det kan jo være lurt å ta lærdom av kommuner som virkelig lykkes her i landet. Se til f.eks
Sandnes, en kommune i stadig vekst, hvor levekårene er blant de beste av byene i Norge. Selv
om sammenligningsgrunnlaget med Grimstad ikke er så godt, kan det jo være noe med
organiseringen, planleggingen, vilje til nytenkning, og ikke minst mot og handlekraft, som er
med på å gjøre Sandnes til en god kommune å bo i. Sjekk nettstedene til gode kommuner i
Norge å få tips og ideer til å forbedre vår egen kommune.
Ikke høyn eiendomskatt.
Glem bibliotek.
Mer penger til bemanning på våre institusjoner.
Satse på kulturskole og aktiviteter til barn.
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Få et lekeområde/ park til barn sentralt.
Tilrettelegge for å legge ut flere tomter til boligbygging.
utarbeide en plan for byutviklinger fra Biodden til Grømbukt (stikkord: estetikk)
Satse på å gjøre Grimstad til en attraktiv handelsby. Hvordan hindre handelslekkasje?
Administrasjonen kunne kanskje begynne med å endre litt holdning fra: Hvem er det/ hva
gjelder det til: hva kan jeg hjelpe deg med. Videre ringe opp når dette er lovet, og si fra til
ekspedisjonen når de er tilbake og kan treffes. Få vekk arrogansen og en nedlatende holdning.
Gjelder spesielt den snørrhovne ordføreren.
Straffe, ikke premiere ansatte som ikke gjør jobben. (rådmann)
Høre på folkemeninger, ikke rid kjepphester. (bibliotek)
Si opp ansatte på rådhuset istedenfor i helsesektoren.
Få mer oppegående politikere som får med seg det som skjer.
Mer effektiv ledelse.
Jeg synes det er greit å betale mer i skatt (for de som har økonomi til det), dersom jeg ser at det
kommer de eldre og barn til gode. Det bør komme et tilbud for ungdom 13-16 år, som er trygt
og har et variert tilbud. Det ser også ut til at barnevernstjenesten må bli bedre for det er barn
og unge som trenger det.
Bedre tilbud til ungdom, her finnes det veldig lite i dag.
Bedre svømmehall, har ikke blitt gjort noe her.
Bedring av veistandarden. Flere farlige veikryss, som burde erstattes med rundkjøringer.
Bedre eldreomsorgen!
Flere ansatte / høyere stillingsbrøk for ansatte i helsesektoren.
Få flere boligtomter i kommunen slik at prisnivået ikke går til himmels. Håpløst for nyetablering
med slike priser. Kutt administrasjon. Tilfør/ ansett der hvor skoen trykker. For mye kokker som
søler.
Ansett DYKTIGE ledere!! Sørg for godt arbeidsmiljø!! Lær å kommunisere.
Forbedre havneområdet ved å flytte/ fjerne parkeringsplassene her. Gjøre bryggeslengen litt
mer trivelig. Flere sjønære serveringssteder.
La Eidebygda få en idrettshall og en storstue til svært mange kulturelle formål. Gymsalen ved
skolen er alt for liten som storstue for 10 år siden.
1. Ikke gjør som Arendal kommune med store utbyggingsprosjekter.
2. Fjern all eiendomsskatt.
Fjern eiendomsskatten.
Ikke straff vanlige folk hver gang noe skal strammes inn.
Bedre vann som ikke smaker klor.
Ikke bygg bibliotek nå som det ikke er penger til det. Bruk penger på de svake og gamle. De kan
IKKE greie seg uten hjelp, mens friske mennesker greier seg godt UTEN bibliotek.
De må ta bedre vare på natur i nærheten av skoler og byområder. Naturen er den beste
lekegrind og rekreasjonsplass og vil spare kommunen for mange sosiale og helsemessige
problemer på sikt.
Skolesjef som "i gamle dager".
Gratis parkering i sentrum.
Ikke kast alle utgifter på innbyggerne når budsjettene går i minus. Kutt heller i egne utgifter. Vi
hører aldri noe om at det skal sies opp noen på rådhuset.
Få tilbake gode gamlehjem.
Bedre økonomisk styring.
Regulere mer areal for boligformål.
Bruk penger på de basale behov først, før kulturtilbudene.
Reduser bemanningen på rådhuset.
En personalsjef som ikke har gjort noe det siste året, en rådmann som hever lønn til han er 67
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selv om han har kjørt kommunen på "ræva".
Rydd opp og bevilg øremerkede midler til eldreomsorg og skole!
Ta vare på de ansatte i sykehjemma, ikke flytt de rundt og skjær inn for hvert år slik blir det
bare frustrasjon og sykdom av.
Jeg har ikke oversikt over alle utfordringene i kommunen. Men jeg håper kommunen vil vise at
de satser på den oppvoksende slekt, og dermed prioriterer skole og sunne fritidsaktiviteter til
barn, foran nytt bibliotek for eksempel.
Det må bli slutt med all utbygging på Fevik så lenge veien ikke holder stand. Meget farlig for
syklister og forgjengere. Byggestopp viktigst.
Bygge ut sykkelstier (eks. som i Danmark, smale stier langs alle trafikkerte veier, og bedre
belysning.) vil kunne "knytte " by og landet sammen.
Tilbud til ungdom utenom menigheter og idrett.
Flere ansatte i eldreomsorgen.
Flere gode lærere i skolene.
Selge ut kommunale boliger og tomter for å bedre økonomien.
Flere barnehageplasser, billigere Sfo.
Flere butikker i sentrum.
Bedre kollektiv tilbud.
Flytte bomstasjonen til Lillesand, slik at også Lillesand må betale for veien.
Bedre/ tryggere gang og sykkelvei.
Sette opp støyvoller langs e-18.
Gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.
Lytte til de ansatte i helsevesenet, dette er noe de kan og vet alt om!
I 2007 foreslo de ansatte på Flora (Frivolltun) at de burde kunne ta ansvaret for alle tre etasjene
med omsorgsleiligheter istedenfor at 1 og 3 etasje skulle inn under en gruppe i
hjemmesykepleien og 2. etasje inn i en annen gruppe. Det ble ikke tatt opp til vurdering.
Beslutningen var allerede tatt (for å spare penger).
I 2009 blir hele bygget med omsorgsleiligheter en egen gruppe som et resultat av gode råd fra
et innleid (sikkert godt betalt) firma..
De ansatte foreslo dette for 2 år siden!!
Bedre orden med renovasjon; mindre søl med matavfall, ta boksen ikke posene til bilen, sette
stativet rett etter tømming, lukke døren til avfallsskapet.
Syns det er fint å bo i Grimstad - sykkelveier er blitt bedre takket være Back i kommunen.
Få mere liv i sentrum, legge til rette med gratis parkering. Kommunal virksomhet i gamle
barneskolen.
Lag et ordentlig kryss ved Esso, og fotgjengerfelt ved Rema 1000. Utvid de skolene vi har, uten å
legge ned noen.
Mindre byråkrati - mer handling!
Kutt ut tanken på å bygge bibliotek på brygga. Bruk de pengene til noe fornuftig. Få skikk på
eldreomsorgen og skolene først. Tull og ikke overføre penger fra en pott til en annen. Bruk
hodene nå å få orden på økonomien.
Bruke det vi trenger på skole og eldreomsorg, før vi går videre med andre tilbud.
Ta tilbakemeldinger på alvor - følge etikkplakaten!
Grunnleggende behov fremfor kultursatsing.
Tenk langsiktig!!
Dømmesmoen. Kommunen bør kjøpe denne perlen. Her kan bl.a bibliotek være og kulturhus
aktiviteter pluss mye mer!!
Sykkelbane i Øvre Landvik. Trygg vei for bil + sykkel!
Brukes allerede flittig av syklister, men farlig som den er nå!
Kommunen må drive med det som er viktig minst mulig med kultur, fritidssysler, reiser og kurs
for de ansatte.
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Bygge boliger for vi som snart blir gamle som er små og lettstelte, og sentralt. Bedre busstilbud i
eldre boligområder som er bynært.
Lytt til innbyggerne.
Bygge flere sykehjem.
Omsorgsboliger, skoler, mer bemanning innen helse og omsorg.
--> Glemme Hamsun, Ibsen, finkultur og nytt bibliotek.
--> Sats på vekst, profileres seg som "universitetsby".
--> Begynn å høre på innbyggerne.
Jeg syns vi har det veldig bra her i Grimstad.
Stoppe planen om å bygge nytt bibliotek nede ved "drosjene bussholdeplassen", ikke la "de"
med masse penger gjøre hva de vi, tenker da på bygging, spec. i strandsonen. Et lite ønske til
slutt, hent søpla litt oftere..
Avbryt etterlønnsavtaler i ettertid --> eldreomsorg
Før var Grimstad foregangskommune innen eldreomsorg! Nå?
Gangfelt Bie - Naxbie/ gangbro!!
Jeg mener at vi som er friske og i fast arbeid kan betale mer skatt for en periode slik at skole og
eldrepolitikken kan løse de utfordringene.
Spark udugelige folk. Lær de som jobber på rådhuset at de er en serviceplass. Betalt av folket!!
Omplassering av folk er ikke å spare.
Privatiser det meste.
Prioriter bemanning i skole og helse.
Ta tak i denne saken, for å vise at kommunen står for en miljøbevisst holdning, og at de stiller
opp på innbyggernes side, og ikke lar de som frekt tar seg til rette slippe unna, og ikke bli stilt til
ansvar for sine handlinger. Kommunen har vært altfor unnfallen i 12 år. Nå er det på tide at de
ordner opp!
Parkeringsanlegg slik at parkeringen ikke blir akkurat rundt Odden senteret, men også i
nærområdet til sentrum (parkeringsanlegg vil kunne bedre dette).
Spre skjenkebevilgningene ut fra sentrum og anlegge flere utesteder bort fra sentrum (ved
Odden senteret for eksempel og andre lignende plasser).
Bygge bibliotek som er stort nok til å kunne ta minst to barnehager samtidig som flere
studenter og voksne (dagens har bare plass til en halv barnehage om gangen), la det være lyst
og trivelig slik at det kan bli et sted å være når man skal holde på med studier og ikke slik som
nå at man føler seg kastet ut før man har satt foten innenfor.
En informasjonsavis fra kommunen som opplyser de fastboende og studentene om hva tilbud
som finnes, om hva som blir gjort for å bygge opp næringsliv og lignende og generelt bedre
livskvaliteten i kommunen (minst en utgave i måneden slik at ikke kommunen kan gi ut en avis i
året og påstå de gjør noe hele tiden).
Anlegge flere fritidsaktiviteter som ikke har med sport å gjøre og som er for de som faller
utenfor de eksisterende tilbudene.
Byggesaker: Folk må bli behandlet likt. Kjennskap og vennskap SKAL IKKE telle.
Skole og omsorg bør prioriteres foran kultur.
Som dement er det viktig for meg å bli aktivisert: Litt enkel "trening", dans, sangkvelder etc.
Jeg trenger også mer hjelp til å komme meg til lege, tannlege osv.
Lytt til innbyggerne!! Få ryddet lekeplassene for barn (langhaveheia)!
Få bedre rutiner angående ansettelser i hele administrasjonen!
Glem bibliotek og parkering i fjell. Bruke bussplassen til grøntanlegg!
Se til Lillesand hvordan sjønære områder kan utnyttes. Vanvittig å bruke store summer på
postkasser og "hamsundshule"! Ordføreren må tone ned arrogansen, stikke fingeren i jorden!
De eldre må prioriteres. De er tross alt de som har fortjent en verdig alderdom og omsorg!
Tilrettelegge fysiske miljø for alle, dvs eldre og funksjonshemmedes fysiske miljø.
Ikke ta seg vann over hodet når det er dårlige tider, en kan spare seg til fant... dvs i
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eldreomsorgen der de ansatte går for full maskin, men likevel opplever kutt etter kutt, hva med
forebyggende virksomhet som fysioterapi? Dette må vi ha!! Satse mer på frivillighet, låne ut
utstyr slik at beboerne selv kan yte en innsats istedenfor å vente på kommuneansatte som ikke
kommer f.eks. friområder. Bygge ut, tilrettelegge for barn og ungdom slik at vi slipper å bli en
kommune med rus... trenger mer enn bare idrett! Bygge boliger for alle, ikke bare
millionklassen. Bygningsrådet bør stille krav til utbyggere om at det må tilrettelegges for
livsløpsstandard slik at alle kan bo. Vil avlaste hjemmetjenesten utrolig! Eldrebølgen kommer få skikk på eldreomsorgen. Tenk framover! Grimstad kommune kan bli langt bedre!
Fritidstilbud til uorganisert ungdom.
Arbeide for å få flere arbeidsplasser, eks. tilrettelegge for industri. Vi har også en kjempeflott
havn som er neglisjert og ligger ubruk, med mange muligheter.
Bruk mer penger på menneskers helse, sykehjems plasser etc.
Forbedre rapporteringsrutinene for økonomistyringa.
Inkluderende ledelsesstyring.
Få ansatt kompetente mennesker til å styre kommunen, og da aller helst økonomien!
1. Oppgradere småveiene, tenke helhet over hele kommunen.
2. Strand hotel og Storesand. Rydde på strendene i sanden hver vår +++
Hjemmeb. tjenester må deles i mindre enheter - mindre områder--> større oversikt --> bedre
arb. miljø --> bedre kvalitet i tjenesten til brukerne!! Hjemmehjelp ut av hjemmesykepl. -->
egne personal som går og vasker.
I Arendal kommune har de gått tilbake til egne hjemmehjelpere.
Hilsen tidigere ansatt som valgte å slutte i de hj.baserte tjenester pga kaos i arbeidshverdagen
og at ingen ble hørt av ledelsen. Meninger hadde liten betydning når du ikke var i samsvar med
ledelsen. "Det er den som har skoen på som vet hvor den trykker!!"
Flere sykehjemsplasser + mer betjening.
Flere omsorgsboliger.
Hør på hva innbyggerne har og si.
Grimstad trenger ikke asylsøkere, men bolige/ hybler til studenter, hoteller til våre gjester.
Norandia må komme tilbake - Rica er for dyrt.
Bedre tilbud til ungdom - unngå fyll og narkotika.
Flere stillinger til eldreomsorgen.
Bedre fritdstilbud til barn og ungdom. Dette er per i dag altfor tidlig. Viktig for å kunne hode
ungdom spesielt borte fra uheldige miljøer.
Kommunen må ikke være bedrevitende enn flertallet av befolkningen. Ikke trykke på ting folk
ikke ønsker: Bibliotek - Hamsun ol.
Ved å si opp folk med sykehjemmene blir det mer sykemelding. Fler misfornøyde - mye vikarer
og dermed dyrere, tror jeg.
Satse mer på skole og støtt opp rundt idrettslige fritidsaktiviteter. Kommunen må innse at det
er for få båtplasser og bygge ut dette tilbudet. Beslutningsprosesser er altfor tidkrevende. Den
latterlige diskusjonen rundt sykehjemmet i Landvik må avsluttes og de eldre må gis et bedre
tilbud. Landvik må legges ned.
Det er dessuten ikke særlig miljøvennlig å sende ut denne undersøkelsen i papirformat - og på
toppen av det hele sende purringer til samtlige. Heia venstre!
Game teknikken kan omdannes til bibliotek og kultursenter m/ kafe. Perfekt plassering. Vi som
bor på "landet" har/ ser lite til skattepengene. I Eide har vi KNA - veien som er kommunal
grusvei. Den er meget slitt og mangler grus og vedlikehold. Veien er mye mer brukt hele året og
det hadde vært nyttig fra Homborsund rundt KNA veien og tilbake til "Homborsund". Dette
hadde kommet mange til glede å nytte.
Må bli flinkere til å få mer ut av pengene og ikke øke eiendomsskatten. Må være mere effektive,
ta ansvar og ikke skyve papirene fra person til person. Ta ansvar og vær ærlige.
LYTT TIL FOLK SOM KJENNER BYEN OG FOLKET.
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Fler sykepleier og omsorgsarbeider i eldre omsorgen.
Hør mer på hva folk i Grimstad mener! For eksempel asylmottaket som først ikke skulle komme,
men likevel kom. Sånn plutselig! Asylmottak er asylmottak uansett alder på asylsøkerne.
Bruk penger på unge og eldre og ikke på kultur (Hamsun)
Flere pleier på jobb og flere sykehjemsplasser.
Lytte til innbyggerne, f.eks. i biblioteksaken (Det ble heldigvis ikke nytt bygg.)
Satse mer på turister. Lytt til folk som vil satse, og som kan skaffe flere arbeidsplasser.
Legge mer til rette for utvikling, privat initiativ, nyetablering. Bruke folkeavstemninger, tenke
sak og ikke prestisje ,tilbud som alle kan bruke eks badeland, kunstisbane, øke grunnbemanning
av helsepersonell og lærere, større stillingsbrøk, noe som på sikt gir mindre sykefravær. Mindre
bruk av dyre vikarer, gi økt trivsel og arbeidslyst for alle.
Skikkelig bredbåndstilknytning ville være et pre ved oppstart av egen virksomhet. Det er
vanskelig uten skikkelig nett-tilgang.
N/ A
Få kontroll på den økonomiske situasjonen i kommunen. Prioritere eldre omsorg, skole, barn og
ungdom og politi før stor investeringer som biblotek etc.
Spark ordfører og rådmann.
Ta kontakt med de foresatte til psykisk utviklingshemmede. Informere pårørende hva de har
krav på, og kan forvente av hjelp fra kommunen.
Følge opp det dere vil at innbyggerne skal gjøre. Følge norsk lov mht 100-metersbeltet.
Ta vare på de eldre og bedre utdanning osv. før det planlegges store prosjekter vi ikke har råd ti
ref. biblioteket. Dømmesmoen kan brukes.
Alltids rom for forbedringer!
Følge lover/ regler
Gi skolene det de trenger; for eksempel bedre ventilasjon, bedre lekeapparater (tryggere)
Grimstad trenger nytt bibliotek og større variasjon i kulturtilbudet. Bedre mulighet for å kjøpe
tomt/ store nybygde hus i relativt sentrumsnære områder. (inkl. Holvika)
Sats på skole/ eldre, ikke privatiser alt som er.
Forbedret effektivitet i kommunestyret/ utvalg.
Forbedret effektivitet i prosjektledelse, prosjektgjennomføring.
Slutt å klage/ redusere utøvende ledd (lærere,omsorg) og få bedre ledereffektivitet.
Vet ikke.
Bevare grøntarealer, enda mer grønt arealer i sentrum, bevare utsikten mot havnen i byen, ikke
høybygg.
Skal dere spare i kommunen - se på alle de overflødige som sitter på servicesenteret på
rådhuset! Der sitter de oppå hverandre!
Rådhuset har betalt lunsjpause! Men når man skal ha tak i di --> da er di i lunsj pause!
Tilsett utdannede folk som har utdannelse til å styre kommunen. Lektorer osv. --> bør vel være
på en skole og lignende!!
Hør på ansatte som jobber og vet hvordan dagene er i både skole og helsevesen! Dere
politikere vet ikke hva dere bestemmer og avgjørelser dere tar!
Ivareta enkeltmenneskene.
Få god økonomisk styring.
Sykkesti forbi Rema 1000, Esso og ned til Dahlske skole.
Mere grønt, flere friluftsparker, mindre gjennomgang - trafikk, bedre utbygging av støyvegger,
Vesterled - veien altfor trafikkert, flere gågater, åpenhet til sjøen, skulte parkeringsplasser.
Bygg aldersboliger i stede for omsorgsboliger. Eldre som ikke kan klare seg hjemme i egen bolig,
fordi helsen svikter, men ikke er så syke at de trenger sykehjemsplass, bør bo i aldersbolig der
det er et fellesskap.(aldershjem)
Eldre kan bli spart for fallulykker, branner og ensomhet. Da kan de som trenger det mest få en
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sykehjemsplass, tenk å måtte kjempe seg til det.
Ta i bruk Landvik aldershjem igjen inntil videre. Undersøk om private kan drive det. Se, til
Froland hva de får til! Det er en liten kommune hvor innbyggerne trives.
1. Å vedta regler/ lover som reduserer støynivået vesentlig (fra festivaler, Levermyr stadion, fra
offentlige arrangementer, osv)
2. Å oppsøke et kommunalt kulturliv i vesentlig grad (oppruste kulturhuset, ta det i bruk". Ta
initiativ til et kommunalt galleri/ kunsforum - få kunsten på rådhuset plassert i eget galleri med
potensial fra utvikling og vedlikehold.
Satse mer på hjelp til folk som er hjemme, som eldre. Vil koste samfunnet mindre/ skape bedre
trivsel.
Gi de eldre og alle pleietrengende verdigheten tilbake, og slutt med "plastmaten" fra
storkjøkkenet.
Gi funksjonshemmede barn skikkelige tilbud NÅ.
Forlang at vi får tilbake flybussen (den fungerer ikke i dag).
Planlegge i forhold til økende antall eldre. Nok sykehjemsplasser m/ akseptabel bemanning.
Øke kompetanse på sykehjem/ hjemmesykepleie.
Motivere til egeninnsats for trivsel og aktiviteter. f.eks: Flotte turløyper i Fjæreheia, men
hvorfor ikke bruke Øvre Landvik - merke løypene, godt kart, plakater. (se hvordan det er i
Lillesand, Arendal, Birkeland).
Bibelskolen/ Morvikaområdet - flotte stier, men bør merkes bedre for turister, nye innbyggere
og folk fra andre del av kommunen (kart oppslagstavle, bedre merking).
Hva skjer med kyststien?
Effektivt sentralbord i kommunen, og litt mer fokus på å yte service!
Mer kontroll med forurensing av vassdrag og bekker, og tiltak for utbedringer. Utarbeide
forurensingsplan for hjortestammen.
Kutt stillinger på rådhuset. Lytt til befolkningens meninger.
Få inn en ny rådmann med økonomiutdannelse. Rådmannen skulle vært sparket for mange år
siden.
Legg asfalt på kommunale veier.
Treffsted for eldre.
Ikke bygg ute sjøen.
Riv ned postkassene knyttet til Hamsun-feiringen, som har kostet kommunen ca. 1 million
kroner. Avsett ordføreren, og sett inn en person som har sundt bondevett. Avstå fra å øke
eiendomsskatten, heller redusere den eller aller helst avskaffe den.
Få flere restauranter, flere shopping-/ paradegater (se Kristiansand ned mot bryggene).
Samlingspunkt for innbyggere, fontene/ benker, bysykler (gratis).
Det må stilles krav til en del sosialhjelpsmottakere og til en del uføretrygdede. Det var en skam
at Landvik aldershjem ble nedlagt. Ledelsen i kommunen må rydde opp i miljøet på
bygningsavdelingen.
Steng asylmottaket, avslutt byggeplanene rundt Borgåsen på Moy som er et flott naturområde.
La biblioteket ligge der det ligger å bruke pengene på de eldre. Øk skjenketiden til 03.00.
Få flere lokale inn i styret av byen. Det er for mange innflyttere som styrer som ikke har samme
tenkemåte og ønsker som oss fra Grimstad. Dere må bli bedre til å lytte til folket som dere
glemte i for eksempel biblioteksaken. Biblioteket var ikke ønsket av flertallet av innbyggerne.
Skal kommunen lykkes må folkestyre gjeninnføres. Kommunen må ta tilbake skolestyre, helseog omsorgstyre. Skolene blir ulike ved at de selv skal styre økonomien. Kommunen må slutte
med forsøkene - eksempelvis vikarpoolen mm som koster mange penger. Politikerne må ha
styringen. Mindre delegering til administrasjonen, eksempelvis ansettelser. Fordel med ledere
som er utdannet for det arbeidet de har ansvar for.
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VEDLEGG
Referat fra Barn og unges kommunestyre 23. oktober 2009.
Antall representanter: 20
Ordføreren innledet om hva kommuneplanen er og om noen av spørsmålene
kommuneplanutvalget arbeider med. Prosessen ble ledet av seniorrådgiver Ragnar Holvik.
Representantene fikk ordet en etter en. Synspunktene ble notert på flipp-over. Til slutt
skulle representantene velge de (”sine”) 5 viktigste utsagn. Synspunktene er gruppert
synkende etter score (i parentes).
Hva er bra med Grimstad i dag?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange fritidstilbud (12)
Bra idrettstilbud (9)
Stort universitet (7)
Mange barnehager (7)
Gjestehavn (7)
Vi har beholdt sørlandshus (5)
Fotballbaner (5)
Fjæreheia (5)
Mange tradisjoner, eks julemarked (4)
Kino (4)
Gode skoletilbud (4)

Hva er dårlig med i dag Grimstad?
•
•
•
•
•
•

For liten svømmehall (13) (se også pkt under!)
Oldemor på 94 får ikke plass på sykehjem og må stelles av bestemor (10)
Mye søppel i sentrum (7)
For dårlig tilbud i svømmehallen (7)
Mye hærverk (7)
Rusproblemer, blant annet skummelt å gå forbi det gamle sykehuset ved
Jappa (5)

•
•
•

Ikke gang- og sykkelvei på Sømsveien (5)
Ikke buss til Hesnes om kvelden (5)
Ikke sykkelvei på Hesnes (4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekeapparater tilbake til skolene i Grimstad (14)
Større svømmehall (12)
Spillehall (9)
Større bibliotek (8)
Større kjøpsenter (8)
Fritidsklubb for ungdom (7)
God på skolegang (6)
Innendørs skatepark (5)
Gang- og sykkelsti på Sømsveien (4)

Ref. Ragnar Holvik
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