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Bakgrunn 
Det ble arrangert folkemøter på Vik, Eide og Homborsund, Landvik, i Grimstad sentrum og på 

Fevik. Hensikten var å gi så mange som mulig anledning til å komme med innspill til 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Organisering 
Planleggingen ble gjort av prosjektgruppen for kommuneplanens samfunnsdel. Prosjektgruppen er 

bestående av samfunnsplanlegger Renate Løland, plansjef Hans Tveitereid, kommunalsjef for 

oppvekst Anne – Grete Glemming, assisterende kommunalsjef for oppvekst Arne Mowatt 

Haugland, næringssjef Bodil Slettebø, og assisterende kommunalsjef for helse – og 

omsorgssektoren og enhetsleder for innovasjon og forvaltning Tina Fabricius. 

Dato og sted for folkemøtene ble satt en måned i forveien. Datoene var 1. mars på Vik, 2. mars i 

Eide og Homborsund, 3. mars på Landvik, 8. mars i Grimstad sentrum og 10. mars på Fevik. Alle 

møtene ble avholdt i offentlige bygg, nærmere bestemt Fjære barneskole, Eide skole, Landvik 

skole, Grimstad rådhus og Fevik skole. Møtene varte i ca. 2 timer, fra kl. 18-20.  

Det ble gjort stor innsats for å kommunisere ut invitasjon til å delta på folkemøtene. Artikkel i 

Grimstad Adressetidende, avisannonse, leserinnlegg, Facebook – arrangement og informasjon på 

kommunen nettside ble tatt i bruk for å informere om dato, sted og tidspunkt for møtene. Det ble 

også sendt ut invitasjon på mail til lag og foreninger, og politikere. 

 

Innhold 
Alle folkemøtene hadde samme agenda. 

Agenda 
- Hva er kommuneplanens samfunnsdel?  

- Informasjon om utfordringsbildet i Grimstad 

- FNs bærekraftsmål 

Følgende spørsmål besvares individuelt i Mentimeter:   

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

2. Ranger de «sosisale bærekraftsmålene» etter hvor viktige de er for Grimstad 

3. Ranger de «miljømessige bærekraftsmålene» etter hvor viktige de er for Grimstad.  

- Individuelle innspill 

Følgende spørsmål besvares i Mentimeter:  

1. Nevn tre ting du liker med Grimstad 

2. Nevnt tre ting Grimstad kan bli bedre på 

- Pause 

- Gruppediskusjon 

Deles inn i grupper som skal diskutere og sende innspill i Mentimeter. To spørsmål:  

1. Hva er det med Grimstad som gjør at du liker å bo her?  

2. Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene?  

- Oppsummering + hva skjer videre (framdriftsplan)  
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Gjennomføring av folkemøtene  
Det var et varierende oppmøte på folkemøtene, og det kom alt fra 10 til om lag 30 personer.  

Møtene ble stort sett ledet av samfunnsplanlegger, med unntak av folkemøtet på Vik som ble ledet 

av plansjef.  

Presentasjonen ble holdt gjennom bruk av det digitale verktøyet Mentimeter, slik at man kunne gi 

innspill direkte i presentasjonen via smarttelefon. Mentimeter er et responssystem som gjør det 

mulig å sette opp en presentasjon med spørsmål eller oppgaver, og deltakere svarer via mobil eller 

PC. Svarene lagres i presentasjonen. 

Presentasjonen om utfordringer og utviklingstrekk i kommunen var fordelt på klima og miljø, 

folkehelse og endring i demografi og utfordringer framover.  

Innen klima og miljø var det snakk om klimagassutslipp, elektrifisering og grønn næringsutvikling.  

Innen folkehelse ble det lagt vekt på psykisk helse, økende ulikheter i befolkningen, levevaner og 

overvekt.  

Innen demografi og utfordringer framover var det snakk om befolkningsvekst, hvordan vi vil få flere 

eldre og færre unge, sysselsatte og pendlingsstrømmer og innvandring.  

Møtene ble delt i to, med en 10 minutters pause i mellom. Første delen besto av informasjon og 

individuelle innspill. Andre delen ble de oppmøtte inndel i grupper for å diskutere sammen.  
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Vik, Fjære barneskole, 1. mars 2022  
 

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad  

 

2. Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad  
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3. Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

 

 

Spørsmål  
1. Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad?  

Oppsummering av innspill:  

- Været  

- Vakker natur, nærhet til sjø og skog  

- Hyggelig bykjerne 

- Toleranse, samarbeid, frivillighet  

- Geografi  

- Landbruksmiljø, friluftsliv, fritidsaktiviteter  

- Lokalmiljø  

- Nærhet til hav og gode turområder  

- Fine mennesker  

- Nydelig skjærgård, Jerv, hyggelige mennesker  

- Beliggenhet nær kyst, passelig størrelse  

- Skjærgård  

- Gode turmuligheter i skog og langs sjø  

- Kysten 

- Universitetet  

- Gode muligheter for utdanning, natur  

- Fin skjærgård  

- Respektere lovverket  

- Eget brannvesen og ambulanse i byen  
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2. Nevn tre ting Grimstad kan bli bedre på  

Oppsummering av innspill:  

- Estetisk utbygging 

- Bevare dyrket mark 

- Åpenhet i offentlig forvaltning, jordvern, tilrettelegge gang og sykkelstier  

- Finne nye bærekraftige løsninger i tjenestene. Tilrettelegge næringsarealer  

- En plan som ivaretar en rettferdig og målrettet stedsutvikling i Fjære. Dårlig plan for å 

redusere trafikkøkning på E420.  

- Forutsigbarhet for innbyggerne. Hvorfor lage og vedta planer som IKKE blir fulgt  

- Likebehandling  

- Sentrale leiligheter og boliger i alle prisklasser  

- Utbygging i bygdene. Sikre jordbruksarealer. Hele kommunen er viktig.  

- Møteplasser  

- Tiltrekke barnefamilier, tilby sponset barnehage, rimelige tomter osv  

- Bygge med terrenget, slutte flatsprengingen  

- Bedre tillit til kommunen  

- Kulturtilbud for de yngste  

- Bedre skoler  

- Likebehandling  

 

Gruppearbeid  
 

Spørsmål  
1. Hva er de med Grimstad som gjør at du liker å bo her?  

Oppsummering av innspill:  

- Små gjennomsiktige forhold i positiv forstand. Greit å kommunisere med hverandre. Få/lite 

ulikheter mellom sosiale lag. Folk kan snakke med hverandre. Gjensidig respekt.  

- Passelig stort, gode landlige omgivelser, jordbrukskommune, god jord, sjønære områder, 

trygt, kjenner stedene, sykkelavstand, god livskvalitet  

- Folk er flinke til å finne på ting/arrangere ting ref Skral, skifestival osv  

- Lettere logistikk i hverdagen pga korte avstander  

 

2. Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene?  

Oppsummering av innspill:  

- Ny E18 vil gi en voldsom belastning på veinettet rundt Vik. Vik vil bli et kjempeveikryss.  

- Viktig å sikre flere avkjørsler til ny E18.  

- Økt næringsutvikling, utnytte universitetet, ikke la Grimstad sentrum dø ut, skoleplasser og 

lokalt, få barn trygt igjennom skolen, tidlig innsats på skolen, sikre tilstrekkelige påkjøringer 

av nye E18, redusere trafikk, lokale samfunnshus  

- Det bør være likere/jevnere fordeling av de ressursene i de ulike kommunedelene  

- Bedre kollektivtilbud/sykkeltilbud 
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Eide og Homborsund, Eide skole, 2. mars 2022 
 

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad?  

 

2. Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 
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3. Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

 

 

Spørsmål 
1. Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad 

Oppsummering av innspill:  

- Godt å bo  

- Nærhet til administrasjon og gode politikere, dyktige ordfører, passe stor kommune  

- Kulturtilbud  

- Gode skoler og barnehager 

- Nottos  

- Stort nok. Nærhet til natur. Fantastisk skjærgården  

- Dampen  

- Flott skjærgård  

- Tilgang til sjø. Uberørt natur langs sjø. Holmer og skjær. Naturopplevelser. Oversiktlige. 

Lite, hyggelig samfunn. Dette gjelder for Homborsund.  

- Nærhet til naturen  

- Gode utdanningsmulighter 

- Trivelige folk og gode naboer 

- Skjærgården  

- Eidebygda/Homborsund  

- Bra oppvekstmiljø for barn  

- 1: nærhet til natur. 2: gode utdanningsmuligheter 3: mindre stress enn i større byer 

- Trivelig småby. Nærhet til naturen. Fine byggefelt å bo i.  

- Grimstad. Trivelig småby. 

- Fin natur 

- Stort arbeidsmarked nærhet i Agder  

- Skjærgård  

- Turmuligheter  

- Forholdsmessig liten kommune. Nærhet til havet. God plass – og la oss fortsette å ha god 

plass.  
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- Skjærgård  

- Nærhet til andre byer. Fin natur (rekreasjon). Utdanningsinstitusjoner  

- Liten kommune. Kort avstand til rådhuset.  

 

2. Nevn tre ting Grimstad kan bli bedre på 

Oppsummering av innspill:  

- Bedre kollektivdekning. Spesielt til/fra Homborsund  

- Fritidsaktivitet for barn/unge i Homborsund  

- Tilrettelegge for allmennheten i strandsonen/skjærgården  

- Idrettsanlegg i Homborsund  

- Inkludere bygdene, å jobbe mer for å gjennomføre saker i disse plassene på lik linje vi ser 

ting bli gjennomført i sentrumsnære områder  

- Gang – og sykkelveier 

- Infrastruktur (gang – og sykkelvei til Homborsund)  

- Ta vare på strandsonen  

- Idrettshall i Homborsund  

- Fotgang på vei fra E18 til Homborsund. Fortgang gang – og sykkelsti Omre/Homborsund  

- Høre mer på befolkningen i utbyggingssaker. Utbygging av trygge veier (gang – og 

sykkelstier). Ta vare på strandsonen.  

- Kulturtilbud for barn i Homborsund  

- Politikk utenfor sentrumsgryta  

- Vi trenger nye lokaler til butikk  

- Mer allsidig arbeidsliv  

- Utbygging av gang og sykkelveier 

- Bedre kollektivtilbud  

- Korrupsjon  

- Færre dispensasjoner i strandsonen 

- Ta vare på strandsonen  

- Bli bedre på miljø og klima  

- Kommunikasjon. Offentlig transport.  

- Bedre sykkel og gangsti til Homborsund  

- Ta vare på kulturmiljø  

- Gang og sykkelvei til Homborsund, tiltrekke seg større næringsvirksomhet og mer 

arbeidsplasser, mer restriktive på bygging i 100 meters beltet i strandsonen.  

- Offentlig kommunikasjon  

- Utvikling av område rundt Omre/næringspark  

- Flere heltidsstillinger i helsevesenet  

- Sykkelstier  

- Lavterskeltilbud til unge  

- Tilrettelegging i skjærgården for overnatting rundt for forskjellige steder, bedre skille 

byråkrati og utbyggere, mer transparent og bedre kommunikasjon fra kommunen  

- 1. kommunens informasjonsstrategi. Unødig mye hemmelighetskremmeri i turbulente 

saker. 2. Eidebygda er glemt. Politisk underdekning.  

- Ikke la utbyggere ha så mye makt.  
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Gruppearbeid 
 

Spørsmål  
1. Hva er det med Grimstad som gjør at du liker å bo her?  

Oppsummering av innspill:  

- Nærhet til sjø og natur 

- Godt klima  

- Glad for å bo i Homborsund, det er ikke for tett her, flott natur, oversiktlig, godt naboskap, 

været, god barnehage og skole, små forhold på skole og bhg 

- Godt kulturliv 

- Skolen fungerer veldig bra! Trenger en flerkbrukshall. Der er Homborsund sin tur til å bli 

satset på!  

- Størrelse til byer  

- Roligere atmosfære – det gode hverdagslivet  

- Eide/Homborsund: nærhet til sjøen. God plass, frisk luft og natur. Så lite at de man ikke 

kjenner klarer man å «plassere» ved hjelp av navn/bosted 

- Mulighet til å bo mer grisgrendt  

- Universitetet  

- Grimstad er trivelig småby. Bra by. Levende by med bra tilbud.  

- Grimstad er attraktiv som studentby 

- Homborsund: godt miljø  

- Trygt og godt, oversiktlig, lite og godt miljø  

- Grimstad ligger midt i smørøyet med korte avstander  

- Nærhet til UiA 

 

2. Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene?  

Oppsummering av innspill:  

- Nytt industriområde 

- Følge opp med veier og gang/sykkelstier det det er utbyggingsområder. Gjelder også 

hyttefelt 

- Bedre på gratis fritidsaktiviteter til ungdommer. Støtte til idrettslagene.  

- Kollektivtrafikk til lokalsamfunn. Stort behov i Homborsund.  

- Vannbruk må være tilpasset til aktiviteten. Trenger det f.eks. for en flerbrukshall i 

Homborsund.  

- Behov for flerbrukshall i Homborsund  

- Vil gjerne ha Homborsund som i dag, men med en MODERAT utbygging/utvikling dvs 

kontrollert og etter behov. Til forskjell fra Støte som er helt ødelagt.  

- Innovasjon og nye arbeidsplasser 

- Beholde turisttrafikk  

- Desentraliserte tilbud til barn og ungdom  

- Mer næringsområde 

- Næringsutvikling – sterkere fokus  

- Næringshub  

- Flerbrukshall i Homborsund  

- Skole og barnehage er supert, men det er ikke tilbud til ungdommer her i Eide 

- Bedre kollektivtrafikk til Eide 

- Mer fokus på næring  
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- Viktig med gang og sykkelvei mellom sentrum og Homborsund  

- Gang og sykkelveier til Homborsund  

- 1. Sysselsetting dvs industri bl.a. igangsettelse av området på Omreheia. Mer forskning og 

utvikling.  

- Ny og større næringspark  

- Viktig å avkorte veien ved Omre  

- Billige næringstomer 

- Satsning på ungdomsaktiviteter i Eide 

- Flere aktiviteter for unge på Homborsund  

- Behov for flerbrukshall og fritidstilbud for barn og ungdommer i Homborsund  

- Grimstad må utvikle sentrum  

- Tilrettelegge for båter  

- Gang og sykkelvei, Eide  

- 2. Sjøen som turistmål. Tilrettelegging både for båt – og biltruster samtidig som man tar 

vare på havet. Er det mulig å forlenge Raet? 

- Kobling til E18 fra Omre  

- Sterkere fokus på innovasjon  

- Kommunen tilrettelegger for billigere boligtomter  

- Beholde turister 

- Flerbrukshall på Homborsund  

- Gode veier og gang og sykkelsti til alle utbyggingsområder  

- Tilrettelegge i skjærgården  

- Behov for møteplasser i Homborsund  

- Tilrettelegging av områder for friareal for båt utenfor sentrum  
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Landvik, Landvik skole, 3. mars 2022 
 

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktig de er for Grimstad 

 

2. Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 
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3. Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad  

 

 

Spørsmål  
1. Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad?  

Oppsummering av innspill:  

- Skjærgården  

- Allsidig næringsliv  

- Nærhet til alt (natur, mennesker, tjenesteyting, butikker, idrettsanlegg, osv)  

- Fin natur lett tilgjengelig  

- Gode tilbud (offentlig/frivillig)  

- Nærhet til alt (i alle ordets betydninger)  

- Kreative folk som får ting til  

- Universitetet  

- Innkjøp  

- Prioritere tidlig innsats i skolen  

- Ny svømmehall  

- Mer fokus på innovasjon og næringsutvikling  

- Fastleger  

- Gode utdanningsinstitusjoner  

- Korte avstander, kultur/organisasjonsliv, nærhet til sjø  

- Trygt bomiljø  

- Naturen  

- Trygt og godt sted å bo. Vakker natur. Gode jobbmuligheter  

- Fint å gå tur  

- Gode friluftstilbud i skjærgården og innlandet  

- Mangfoldig  

- Snø  

- Hyggelige folk  

- Passelig stor by  

- Beliggenhet, klima, stor nok til å være liten og liten nok til å være stor  
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- Rikt frivillig arbeid  

- Liker at det er fred  

- Flotte strender og skjærgård. Gode fritidstilbud for barn og unge. Fint bibliotek.  

- Godt klima. By i vekst med gode utdanningsmuligheter. Bra rekreasjonsmuligheter.  

- Merkede turløyper 

 

2. Nevn tre ting Grimstad kan bli bedre på  

 

- Dødt sentrum, ingen grunn til å dra til sentrum for å handle  

- Næringsområder  

- Svømmehall  

- Firefelts E18 

- La lysløypa på Fevik være i fred  

- Eldreomsorg til hjemmeboende  

- Oppjustere lekeplasser og friarealer  

- Innkjøp  

- Trenger flere sykehjemsplasser 

- Trenger flere utdannet innen helsevesen 

- Raskere saksgang i kommunen  

- Langsiktig i forhold til bomønster og skoleutvikling  

- Kommunen kan bli bedre til å tilrettelegge og organisere frivillig arbeid  

- Tiltak som fremmer fysisk aktivitet for alle aldre  

- Knytte universitetet tettere til by  

- Bedre skoler og tilstedeværende lærere  

- Endringsvilje  

- Tilrettelegging for friluftsliv, som ikke krever båt  

- Gjennomføring av kreative forslag og ideer  

- Fjerne søppel og lagringsplasser for søppel, som ved Imåsbanen, Ødegaarden…  

- Tidlig innsats  

- Få flere restauranter ved sjøen i sentrum  

- Ta vare på sentrumsnære friområder/turområder  

- Bedre vertskap for studenter  

- Være i forkant mtp. utbygginger innen skoler og sykehjem  

- Flere båtplasser og skiløyper 

- Merke turstier  

- Aktivitetsanlegg som f.eks skating  

- Bedre til å fokusere på positive ting (omdømmebygging)  

- Voksentetthet i skolene 
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Gruppearbeid 
 

Spørsmål  
1. Hva er det med Grimstad som gjør at du liker å bo her? 

Oppsummering av innspill:  

- Jobbmulighet 

- Klima 

- Trygt samfunn 

- Gode sykkelstier – stort sett 

- Gode bademuligheter både i hav og innsjø  

- Universitetet  

- Koselig sørlandsbebyggelse i byen  

- Trygg by 

- Gode fritidstilbud for barn og unge 

- Korte avstander 

- Sentrale plasseringer på Agder 

- Folkelynnet 

- Kulturtilbud 

- Nærhet til både sjø og skog  

- Fine turområder 

- Strategisk plassert i landet 

- Skolebyen 

- Kirke-/menighetslivet 

- Gode fritidstilbud  

- Lav terskel for å komme til politikerne og administrasjon  

- Strategisk beliggenhet til resten av Agder og arbeidsmarkedet  

- God tilgjengelighet på barnehager 

- Skjærgård  

- Passe stor by 

- Ikke så mye rus 

- Vær og klima 

- Universitetet  

- Ibsen  

- Lavere puls, mindre stress enn i storbyer 

- Godt drikkevann 

- Passe størrelse på kommunen 

- Et inkluderende samfunn 

- Lokalpatriotiske investorer 

 

2. Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene?  

Oppsummering av innspill:  

- Ta vare på ungdommen  

- Systematisere all frivillighet  

- Jobbe med utenforskap  

- Psykisk helse hos barn og unge 

- Behov for utendørs aktivitetsområde i Prestegårdsskogen  

- Bygge mest mulig vedlikeholdsfrie uteområder for aktivitet  
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- God plan for mottak av innvandrere  

- Flere båtplasser 

- Mangfoldig fritidstilbud for unge  

- Bedre kollektivtilbud inn i de mindre boområdene  

- En bystrand som fremstår velkommen for alle 

- Lykkes med leseopplæringen  

- Legestudier til UiA 

- Vær forberedt på den demografiske utviklingen  

- Nok helsepersonell  

- Satse på skoler med tilstrekkelig bemanning, mer ressurser inn i leksehjelp  

- Riktige kretsgrenser for skolene 

- Tidlig innsats  

- Nytenkning i forhold til næringsliv  

- Svømmehall  

- Trygge stabile oppvekstsvilkår for barn og unge  

- Bedre kollektivtilbud med oftere avganger 

- Strandpromenader i sentrum og sentrumsnære strøk  

- Bobilparkering  

- Viktig at det lykkes med å gjøre noe med ledige boenheter på Berge gård 

- Sentrumsutvikling  

- Gode skoler 

- Tiltak som fremmer aktivitet for barn og unge. Lage områder som er tilgjengelige og innbyr 

til aktivitet  

- Innovasjon  

- Tidlig innsats  

- Sentrum bør tilrettelegges for restauranter og kafeer ved sjøen  

- Båt, bro eller annet som knytter sammen sentrum og Hesnes  

- Fortsette med vennefamilien for flyktninger  

- Fortsette arbeidet med sykkelveier 

- Sikre driften av Hommedal skolegård  

- Omdømmebygging  
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Sentrum, Grimstad rådhus, 8. mars 22  
 

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

 

2. Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad  
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3. Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

 

 

Spørsmål:  

1. Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad 

Oppsummering av innspill:  

- Nærhet til alt 

- Grimstad Min By, lokalbefolkningen, barnehagene  

- Fin natur  

- Variert næringsliv. Teknologiparken. UiA/fagskolen beliggenhet «midt i Agder»  

- Universitetsby. Ferieparadis. Internasjonal befolkning.  

- Mange kulturtilbud  

- Skjærgården, den gamle bydelen, beliggenhet til resten av landet og Europa  

- Badebåden Solrik. Visit Grimstad 

- Naturen 

- Variert næringsliv og godt med tilbud vi trenger 

- Grimstad min by, kulturliv, skjærgård  

- Gågata  

- Sol  

- Satsing på skole. Godt utvalg av boligfelt. God by å bo i  

- Oversiktlig og trivelig, trygt oppvekstmiljø og gode friområder  

- Bra rekreasjonsområde råder både ved sjø og heiene  

- Trygt, flott natur, gode utdanningsmuligheter  

- Byens borger, Grimstad by sentrum, natur på land og sjø  

- Oversiktlig og greit organisert  

- At det kommer ny svømmehall  

- Været  

- Hyggelige folk  

- Fin natur. Godt klima. Hyggelige mennesker.  

- Flott naturlig, trivelige folk, flott skjærgård/strender  

- Turist  
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- Utdanning  

- Gode helsetilbud og kulturtilbud. Godt næringsliv  

 

2. Nevn tre ting Grimstad kan bli bedre på  

Oppsummering av innspill:  

- Næringsutvikling! Vi må ikke gå glipp av arbeidsplasser fordi vi ikke kan tilby næringsareal! 

Toget går!  

- Raskere utvikling, mer næringsareal, bedre kollektivtrafikk 

- Næringsarealer, liv langs havna (restauranter og opplevelser), få inkludert studentene mer i 

sentrum  

- Økonomien. Større tilrettelegging for friluftsliv. Mer ressurser til skolene.  

- Mer næringsetablering NÅ 

- Parkering 

- Styrke skolene. Flere fritidstilbud utenom organisert idrett. Mer åpenhet.  

- Busstilbud. Innføre boplikt.  

- Satse på god utdanning og oppvekst for de unge  

- Informasjon, stolthet, sammenhold, næring = arbeid  

- Besluttsomhet, noen prosesser tar lang tid, mange omkamper  

- Prioritere fremtiden gjennom økt satsning på barn og unges helse, trivsel og skole  

- Ville utvikling og vekst. Tørre tenke stort.  

- Større åpenhet, mer fokus på miljøutfordringer, mindre dispensasjoner i byggesaker  

- Kollektivtransport også på kveldstid  

- Større ansvar for den gamle bydelen.. ikke høre så mye på utbyggere. Ta bedre vare på 

sjøkanten.  

- Få flere unge til å bosette seg i Grimstad etter utdanning  

- Unge voksne inn i politikken  

- Trafikk  

- Næringsareal! Vil vi gå glipp av viktige arbeidsplasser og økt befolkningsvekst fordi ikke vi 

ikke kan tilby næringsareal? Toget går!  

- Busstilbudet/kollektivtransport. Luktfrie søppelstasjoner. Ha boplikt.  

- Endringsvilje og positivitet  

- Flere boliger og mer næring tett på og i randsoner av sentrum  

- Merking av turområder 

- Bedre økonomi. Mer ressurser på skole/barn og unge. Tilrettelegging for friluftsliv i 

skogene.  

- Aktivitetsområde og aktiviteter/treffplass for unge, studenter og eldre  
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Gruppearbeid 
 

1. Hva er det med Grimstad som gjør at du liker å bo her?  

Oppsummering av innspill:  

- Beliggenhet og natur  

- Sykkelstier  

- Knutepunkt, kort vei til Danmark og flyplass  

- Befolkningen er åpne og hyggelige  

- Stolthet over Jerv i eliteserien  

- Parkeringsplasser  

- Tilgjenlige skjærgård, badebåden og Solrik 

- Grimstad Made og kortreist mat. Gode tilbud innenfor kortreist mat.  

- Bra butikker og restauranter 

- Skjærgården  

- Kulturtilbud og levende kulturby  

- Viktig kunst og kulturhistorie, Ibsen ble Ibsen i Grimstad  

- Skipshistorie som skaper stolthet 

- Variert og godt næringsliv med gode tilbud til befolkningen  

- Nærhet til fjell og sjø. Studentby. Sentralt på Sørlandet.  

- Tilgjengelig og konsentrert sentrumsområde. Med Odden og sentrum. Positivt.  

- Folkene, hyggelig og godt bomiljø  

- Vakker gamleby  

- Mer cosmopolitan enn andre mindre byer grunnet universitetet  

- Klimaet  

- Veldig fine strender og naturområder  

- God nærhet til friområder i alle deler av kommunen  

- Mange tilgjengelige turområder. Bra for både friluftsliv og hvermann  

- Fint vær. Hyggelige mennesker. Fin natur, mage fine turmuligheter.  

- Pulserende og variert uteliv.  

 

2. Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene?  

Oppsummering av innspill:  

- Utvikling av Torskeholmen og Gundersholmen 

- Sikre skogen/friluftsområdene (bedrer psykisk helse)  

- Bedre økonomien  

- Vi må fortsette å ha et godt skoletilbud  

- Bygge ut kollektivtilbudet  

- Barnehageplasser er viktige, vi må opprettholde det gode tilbudet og rustes for 

befolkningsvekst  

- Bryggeslengen må tas vare på, ikke bygg i vannspeilet  

- Ta vare på natur og merke turområder og kyststi 

- Tilrettelegge for gode bomiljøer  

- Bedre integrering av studentene  

- Levekårsutfordringer, unge uføre og psykisk helse som satsningsområder  

- Torvet må utbedres og rustes opp  

- Ta vare på vannspeilet  

- Samarbeid mellom universitetet, Grimstad kommune og næringsliv  
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- Ta vare på barn og unge, helse/skole, de skal i fremtiden bidra til skatter og inntekter  

- Tilrettelegge for barnefamilier og variert boligutbyggelse, barn/unge/familier og eldre har 

felles glede og nytte av hverandre ifht trivsel, aktivitet, trygge nærområder og 

oppvekst/leveområder (jfr forskning mm)  

- Utvikle næringsareal for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser 

- Næringsarealer og boliger for å bli med på veksten i regionen  

- Åpne og inkluderende når det kommer til innflytting  

- Tilrettelegge for sykling i skog, på skoler og mellom byene rundt  

- Ny svømmehall  

- Videreutvikle universitetsbyen og utvikling av universitetet og campus med ringvirkninger 

- Tilrettelagt for barnefamilier med bolig og infrastruktrur 

- Tilrettelegge for økt tilflytning i fbm Morrow og andre næringssatsinger  

- Sette av midler fra strøminntekt til å satse på undervisning/helse barn og unge  
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Fevik, Fevik skole, 10. mars 2022 
 

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktig du mener de er for 

Grimstad 

 

2. Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktig de er for Grimstad 

 

 

 

3. Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktig de er for Grimstad 
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Spørsmål  
1. Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad 

Oppsummering av innspill:  

- Gamlebyen 

- Sjø, strender og skjærgård. Fevik.  

- Ansvarsfulle politikere 

- Gode aktivitetstilbud  

- Fine bademuligheter. Gode kulturtilbud. Godt ridesenter 

- Gode helsetilbud  

- Skjærgård, godt sted å bo, gode utdanningsmuligheter 

- Skjærgården og friområdene 

- 4 felt til Kristiansand 

- Fevikmarka 

- Den koselige småbyen som må bevares. Turmuligheter og badeplasser.  

- Strendene  

- Medvirkning i all planlegging  

- Gode turmuligheter 

- Skjærgården  

- Sørlandsidyll  

- Naturen 

- Gode utdanningstilbud  

- Uteområder og turmuligheter i nærheten av byen  

- Grimstad er en hyggelig by 

- Godt og trygt sted å bo. Fin natur. UiA.  

- Sommerby med gode kulturelle tilbud 

- Gode klima. Godt friluftsliv. Lite stress i hverdagen.  

- Gode naturmuligheter, gode skoler/oppvekstmiljø, nærheten til sykehus  

- Utdanning  

- Flere boliger for eldre  
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- Nær både sjø og land. Enerom på sykehjem. Ny skole på Fevik.  

 

2. Nevnt tre ting Grimstad kan bli bedre på  

Oppsummering av innspill:  

- Tørre å satse  

- Etablere kyststi  

- Ny kirke på Fevik  

- Ny flerbrukshall på Fevik 

- Skape flere arbeidsplasser i kommunen  

- Raskere behandling kommunale saker  

- Få flere ungdommer til å fullføre obligatorisk skolegang  

- Enda mer gratis kulturtilbud. Gratis sommerskole til barn i 2021 var jo en suksess.  

- Nytt hotell i byen  

- Kommunikasjon  

- Flere ressurser til grunnskolene  

- Ferdigstille ny E-18  

- Prioritere ny kirke på Fevik  

- Tilrettelegge for allmennheten  

- Flere tilbud til ungdom utover idrett  

- Satse på ny kirke på Fevik  

- Idrettshaller, toaletter og søppeldunker på strendene  

- Ikke riv gamle fine hus. Hold byen ren for søppel.  

- Rekruttere flere helsearbeidere  

- Flere kulturtilbud på Fevik  

- Få mennesker i arbeid, mindre byråkrati i teknisk etat  

- Toleranse  

- Bedre kulturminnemerking  

- Mer ressurser til eldresentre  

- Bedre ungdomsmiljøet  

- Få flere ut i aktivt arbeid  

- Ny kirke på Fevik  

- Bedre kollektivtilbud  

- Få fortgang i bygging av de nye planlagte barneskolene  

- Ikke bare konsentrere seg om sentrum. Fevik er stor. Aktivisere ungdom som faller utenfor. 

Gi de jobber som de får oppfølging på. Aktivisere alle. La innvandrere lære oss av deres 

matkultur osv.  

- Ny kirke på Fevik. Raskere arbeid med regulering. Bedre kommunikasjon.  

- Se hele kommunen, behandlingstid plansaker.  

- Offentlige toaletter, flere og renhold.  

- Få unge folk på folkemøte  

- Utvikling av naturperlen, bedre tilbud til frivilligheten, bedre pyntning med blomster på Fevik  

- Offentlig kommunikasjon. Ny kirke på Fevik. Psykisk helsevern.  
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Gruppearbeid  
 

Spørsmål 
1. Hva er det med Grimstad som gjør at du liker å bo her?  

Oppsummering av innspill:  

- Strendene på Fevik 

- Gode skoler og gode lærere  

- Strender på Fevik  

- Bøkeskogen og Raet  

- Raet nasjonalpark og Fevikmarka  

- Nærhet til flyplass 

- UiA og alt det som er kommet med dette  

- Innlandsvann og natur  

- Turområder  

- Sørlandsklima  

- Turstier på Fevik  

- Gode skoler og utdanningsmuligheter  

- Grimstad er ikke pressområde som f.eks. Oslo  

- IL Express og alle tilbud det gir  

- Fagskolen  

- Nye biblioteket  

- Beliggenhet. Strender og sjø.  

- Fevik  

- Sjøen, naturen og godt klima  

- Sentralt og likevel landlig  

- Fevik skole  

- Feviktun  

 

2. Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene?  

Oppsummering av innspill:  

- Ta vare LNF – områdene  

- Jordvern  

- Null utslipp i havet og på land. Med tanke på søppel og miljøgifter fra landbruket i bekker og 

vassdrag.  

- Opprettholde gode skoletilbud og øke bemanning  

- Etablering av nye byggefelt til unge, evt Temse og Linnheia  

- Arbeidsplasser  

- 4-felt E-18 til Kristiansand  

- Tilskudd til idrettsanlegg for å opprettholde anlegg og utvikling  

- Bygge ut havna i Grimstad med flere restauranter  

- Satsing på miljø og klima  

- Ny kirke på Fevik  

- Ta vare på turmulighetene  

- Tilrettelegge for mer industri og skape flere arbeidsplasser  

- Bygge videre på gammel historie  

- Flere møteplasser for alle, som har utvidet åpningstid  

- Fullføre nye Fevik kirke  
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- Videreføre og satse mer på Bua 

- Eldreomsorgen  

- Ny kirke på Fevik må stå ferdig  

- Ferdigstille ny E18 

- Tilbakeføre Hasseltangen til naturen  

- Jobbe med inkludering og raushet  

- Integrering av innflyttere  

- Digitalisering  

- Etablering av nye byggefelt til unge, evt Temse og Linnheia  

- Gode oppvekstsvilkår for barn og unge  

- Bedre fastlegedekning  

- Bedre psykisk helsehjelp til unge  

- Bedre kulturtilbud  

- Moderat utbygging av Torskeholmen  

- Bevare Fevikmarka  

- Flere gratis – tilbud til innbyggere  

- Satsing på miljø og klima  

- Null utslipp i havet og på land, relatert til søppel og miljøutgifter fra landbruket. I bekker og 

vassdrag.  
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Trendene i innspillene fra folkemøtene 
 

Ranger FNs bærekraftsmål etter hvor viktig du mener de er for Grimstad:  

Rangeringen av de økonomiske målene varierte fra sted til sted. «Ansvarlig forbruk og 

produksjon», «mindre ulikhet», «industri, innovasjon, infrastruktur», «anstendig arbeid og 

økonomisk vekst» var de målene som kom på topp på de ulike folkemøtene.  

«God helse og livskvalitet» ble rangert som viktigst på alle folkemøtene innenfor de sosiale 

målene.  

Det miljømessige målet «rent vann og gode sanitærforhold» ble rangert som viktigst på alle 

folkemøtene.  

Første individuelle spørsmål: Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad. 

Innspillene viser stor positiv begeistring for den blå og grønne naturen som omkranser rundt i 

Grimstad. Stikkordene som oftest går igjen er «skjærgården, strendene, turområder, sjø, gå- og 

sykkelsti». Det settes stor pris på nærheten beboerne har til slike områder. Grimstad er en passelig 

stor by som har nærhet til gode turmuligheter og sjø. I tillegg blir utdanningsmulighetene og 

kvaliteten på utdanningen dratt frem. De trekker spesielt frem UiA og fagskolen som er lokalisert 

«midt i Agder» som positivt. Kulturtilbud går ofte igjen, hvor de er fornøyde med tilbudene, da 

spesielt på sommeren.  

Andre individuelle spørsmål: Nevn tre ting Grimstad kan bli bedre på. 

Grimstad kommune kan ifølge innspillene bli bedre på saksbehandlingstiden, hvor det både bør gå 

raskere og være mer forutsigbar prosess. Innspillene viser et inntrykk av at beslutningene er vage 

og trege, og at det er ønskelig med mer grundig medvirkning i alle plansaker. Det pekes også på 

lite offentlig kommunikasjon og en skjevfordeling i utvikling av lokalsentrene.  

Utbyggingen i kommunen får kritikk for å tenke for lite på estetikk og mer på effektivitet. Det er 

ønskelig at man utvikler i bygd på lik linje med by, men med terrenget istedenfor å sprengning. For 

at alle skal kunne bruke strandsonen ønskes det å tilrettelegge for allmennheten ved 100-

metersbeltet og bedre ivareta sjøkanten. Noen innspill påpekte at det var ønsket flere boliger i 

randsonen av sentrum, samt flere boliger tilrettelagt for eldre og unge. Det kom også litt kritikk mot 

en markeds-basert utvikling hvor utbyggerne bør kontrolleres mer av kommunen. Enkelte innspill 

påpekte at det var ønskelig at kommunen ønsket å satse stort på utviklingen videre for både nye 

boliger til tilflyttere og skoleutvikling. De mente det var viktig å være i forkant av utbygging av 

skoler og sykehjem for å få til en utvikling og vekst i kommunen.  

Noen innspill påpekte at de ønsket et bredere kollektivtilbud og dekning av hele kommunen. I den 

sammenheng er en bedre infrastruktur for buss, gang og syklende ofte gjentatt. Det begrunnes 

med mindre utslipp og mer aktivitet i befolkningen.  

Fritids- og kulturtilbud ønskes å utvides fra sentrum til lokalsentrene, hvor det også vil få 

ringvirkninger på flere tilbud til frivilligheten. Tiltak som fremmer fysisk aktivitet til befolkningen og 

flere fritidstilbud utenfor idrett.  

Til slutt var det en trend av næringsutvikling. Innspillene innebar blant annet å utvide flere 

næringsareal og skape liv langs havna. Grimstad kan bli bedre på å etablere mer næring i 

randsoner av sentrum som kan skape flere arbeidsplasser i kommunen som vil føre til å få flere 

aktivt ut i arbeid, unge som voksne.  

 

Første gruppespørsmål: Hva er det med Grimstad som gjør at du liker å bo her? 
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Grimstads beboere liker at den er passe stor og føles trygg å bo i. Det gir en oversiktlighet og økt 

følelse av fellesskap til andre beboere. Størrelsen gir korte avstander til tilbud og naturen, og 

Grimstad har en strategisk beliggenhet i Agder, et midtpunkt mellom to store byer og enkel 

tilgang til knutepunktet ved Kjevik Lufthavn og Kristiansand Havn (Danmark). Til å være en småby 

er beboerne generelt begeistret over kulturtilbudene og kunsthistorien (Ibsen, Hamsun) og setter 

pris på kulturminnemerking. Størrelsen påvirker også forholdet til politikerne og 

administrasjonen i kommunen på en positiv måte som fører til en lavere terskel for kontakt med 

dem.  

Andre gruppespørsmål: Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene? 

Grimstad må sikre moderat utbygging etter behov og være forberedt på den demografiske 

utviklingen jevnt fordelt i kommunen. I den forstand ønskes det tilrettelegging for rimeligere tomter 

for unge og eldre med en god sentrumsutvikling med flere restauranter, møteplasser og 

strandpromenade. Samtidig ønskes det å unngå å bygge i vannspeilet og ta ekstra hensyn i 

henhold til blå og grønne naturområder.  

Det er flere innspill som handler om trafikk og E-18, hvor det trengs flere av- og innkjørsler. I 

tillegg vil beboerne redusere trafikken i kommunen ved å bedre kollektivtilbudet, også i mindre 

boligområder. Når det bygges nye bolig- og næringsfelt ønskes det at kommunen fokuserer på 

bedre gang/sykkelstier.  

Næringsutvikling er det viktig at Grimstad lykkes med. Innspillene peker på å utnytte ressursene 

UiA gir ved å skape et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og UiA i en felles næringspark 

eller næringshub. Utviklingen av nye næringsarealer vil gi nye arbeidsplasser og skape innovasjon 

i kommunen. I tillegg kan en økende næringsutvikling føre til at Grimstad beholder turistene.  

Til slutt er det fokus på å sikre skolegangen og skoletilbud til unge ved å satse på tilstrekkelig 

bemanning til for eksempel leksehjelp, og kvalitetsskoler, samt tilby bedre psykisk tilbud til de unge 

ved fritidstilbud i lokalsentrene.  

 

Evaluering 
 

- Generelt positive tilbakemeldinger på opplegget.  

- Oppmøtet var ikke så stort, men usikkert nøyaktig hvorfor. Det kan være flere faktorer som 

spiller inn: kanskje ble kommuneplanens samfunnsdel for stort og overordnet for mange, 

eller kanskje det hang sammen med at flere velger å holde seg hjemme grunnet corona til 

tross for at restriksjonene er fjernet.  

- Noen hadde problemer med bruken av Mentimeter. Enkelte hadde ikke smarttelefonen, 

men dette ble løst ved at medlemmer i prosjektgruppen skrev inn innspillene deres i 

Mentimeter.  

- Gruppediskusjonene var stort sett nyttige, men til tider var det ikke alle i gruppene som fikk 

komme like mye til ordet som andre. Noen glemte også å sende inn alt som ble diskutert.  

- Noen syntes det var vanskelig å finne informasjon om folkemøtene.  

 


























































































































































































































































































































































































































