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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 

 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2019 
 

Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2019, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet 

behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen.  

 
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt 

dato 
Frist Status Merknad 

19/5 Kommunal overtakelse av fastlegehjemmel 
VEDTAK: 
Grimstad kommune dekker overdragelsessum på kr 900 000 for ubesatt fastlegehjemmel ved 
Vinkjelleren legesenter, slik at stillingen kan bli besatt av fastlønnet fastlege.  
Kostnaden er et engangsbeløp og en investering. Revisor har vurdert spørsmålet og godtar 
dette som investering og som finansiering i saken. Beløpet dekkes fra ubundet kapitalfond. 
  
Kommunestyret ønsker fremmet en sak med gjennomgang av fremtidig fastlegebehov i Grim-
stad kommune, herunder også UiA’s behov. 

ASH 04.02.19   Hjemmelen er overtatt per april 
2019 , og ny lege er på plass og i 
virksomhet fra 23/4-2019 

19/6 Frivilligsentral 
VEDTAK: 
1. Styre for Grimstad Frivilligsentral etableres innen 1. tertial 2019. Styret vedtar vedtekter for 
kommunens frivilligsentral. Styret konstituerer seg selv og velger styrets leder. 
2. Kommunestyret oppnevner Espen Moy som politiker til styret. 
3. Kommunestyret ber rådmannen om å 
a. Kontakte Næringsforeningen med anmodning om et styremedlem 
b. Kontakte frivillige organisasjoner og be dem velge 2 styremedlemmer 
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for Frivillig arbeid i Grimstad 
kommune. 

ASH 04.02.19    

19/9 Revisjon av tilsynsstrategi for byggesaker 2019-2022 – Byggesaksenheten 
VEDTAK: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 25-1, jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1  
godkjenner Teknisk utvalg revisjonen av Grimstad kommunes strategi for tilsyn i byggesaker. 
Revisjonen omhandler målsettinger, rutiner, organisering, samarbeid, ressursbruk, finansie-
ring, utvelgelse og prioriterte fagområder.  
 

HSH 04.02.19   Strategi for tilsyn i byggesaker er 
revidert. Det vil bli utarbeidet en 
rapport til årsrapporten 2019, hvor 
behovet for revisjon vurderes.  
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Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten 
har vært i forhold til strategien. Strategien kan revideres minst en gang i året etter behov og 
eventuelle nye krav. 
 

19/12 Mental helse - evaluering av aktivitet og tilskudd til Treffstedet 
VEDTAK: 
Kommunen tar rapport om aktivitet ved Treffstedet til etterretning.  
Kommunen tar sikte på å videreføre tilskudd på kr 190 000 per år til Mental helse slik at fore-
ningen fortsatt kan eie og drive Treffstedet.  
Dette forutsetter at aktivitetene fortsetter på et nivå som kan forsvare denne utgiften. Det for-
utsetter også tinglysning av kommunens forkjøpsrett med rimelige betingelser, ved et eventu-
elt salg av bygningen eller nedleggelse av lokalforeningen.  
 
Administrasjonen følger opp aktiviteten ved Treffstedet. Rådmannen tar på bakgrunn av dette 
stilling til om videre tilskudd kan forsvares i kommunens budsjett og handlingsplan for et år av 
gangen, første gang i budsjett for 2020. 
 

ASH 25.02.19 Høst 19   

19/13 Nytt avløpsrenseanlegg - lokalisering 
VEDTAK: 
Avgjørelsen om plassering av renseanlegg stilles i bero inntil saken har fått en ny og grundig 
gjennomgang hvilke type renseanlegg som skal bygges og hvor dette kan plasseres. Dette er 
formidable investeringer og trengs å belyses grundig, det foreslås at det opprettes et tema-
møte for kommunestyret hvor det inviteres forskjellige aktører som kan gi en grundig oriente-
ring om hvilke typer rensemetoder som finnes på markedet og hva som anbefales, likedan 
hvilke driftsutgifter de forskjellige metoder genererer. 
Det settes ned en politisk prosjekt gruppe i samarbeid med rådmannen for gjennomføring av 
temamøte, bestående av Kjetil Glimsdal, Per Svenningsen, Øystein Møretrø og Bjørg Eide.  
 
Kommunestyret tar ikke stilling til plassering av renseanlegget på nåværende tidspunkt, da 
flere alternativer for plassering i fjell bør utredes først. Det gis allikevel signaler til administra-
sjonen, at renseanlegg i fjell vil bli foretrukket. 
 

HSH 25.02.19   Det har vært avhold møte i den poli-
tiske prosjektgruppen hvor videre 
arbeid ble drøftet.  
 
Administrasjonen innhenter kost-
nadsoverslag på aktuelle lokalise-
ringsalternativer før neste møte i 
den politiske prosjektgruppa.  

19/17 Klima, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - 2019-2022 
VEDTAK: 
Planen sendes tilbake til administrasjonen for å få en bedre forankring i «Klimaveikart Ag-
der».  
I ny plan må det vurderes mer konkrete tiltak knyttet blant annet til bruk av klima- og miljøkri-
terier i alle anbud og innkjøp, krav til miljøsertifisering av alle leverandører, økt ambisjonsnivå 
på innkjøp av utslippsfrie biler, mikroplast og plastforurensing - ikke minst i sjø - og slutt på 
bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.  
 
Det innarbeides et eget kapittel om marin forurensning. 
 

HSH 25.02.19   Forslag til ny klima, miljø og energi-
plan legges fram til junimøtet.  

19/26 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 28.05.18 om ferie-SFO 
VEDTAK: 
1) Kommunens ferie-SFO tilbys ved Fevik skole og Holviga barneskole. Langemyr skole vide-
refører ferie-SFO for sine elever med base i sine lokaler  
2) Kommunen innfører 11 måneders betaling for SFO  

SMD 01.04.19  
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3) Det gjennomføres en foreldreundersøkelse innen SFO i løpet av høsten 2019.  
4) Ferietilbudet evalueres før sommeren 2020.  
 

Vår 20 

19/29 Folkehelseprofil Grimstad kommune 2019 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering og ber om at data fra folkehelseprofilen innarbeides i 
helseoversikten som skal revideres i løpet av året.  
 
Rådmannen bes utarbeide en oppfølgingsplan med målbare tiltak iht de tre faktorene Grim-
stad kommune scorer dårligst på, i løpet av høsten 2019. 
 

HSH 01.04.19 Høst 19  Prosjektgruppen for helseoversikten 
er etablert. Arbeidsgruppen vil ink-
ludere en oppfølgingsplan som en 
del av helseoversikten.  

19/39 Behandling av årsmelding 2018 
VEDTAK: 
Årsmelding for Grimstad kommune 2018 tas til orientering med følgende tillegg: 
Det bevilges 100.000 kr til vikartjenesten i biblioteket for sommeren 2019. Vi kommer tilbake 
til inndekningen i forbindelse med budsjettrevisjonen i juni. 
Oversendelsesvedtak: 
Rådmannen bes komme tilbake med sak om etablering av eksternt varslingsorgan. 
 

OK 27.05.19    

19/44 Etablering av bemanningstjeneste i helse- og omsorgssektoren 
VEDTAK: 
Det opprettes et prosjekt for etablering bemanningstjeneste. Bemanningstjenesten skal være 
etablert og i drift fra januar 2020. 
Kommunestyret ber om at prosjekt Bemanningstjenesten evalueres i sammenheng med 2. 
tertialrapport 2020. 
 

ASH 27.05.19 Høst 2020   

19/53 Grooseveien sør, rapport fra SVV og forslag til tiltak 
VEDTAK: 
Kommunestyret anbefaler at endringer gjennomføres som beskrevet i rapporten fra SVV. 
Sak om finansiering, inklusive trafikksikkerhetsmidler, legges - etter nye samtaler med Sta-
tens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune - fram når endelig kostnadsoverslag foreligger, 
om mulig før 1. juli. 

HSH 27.05.19 Juli 19   

19/55 Christian Krohgs maleri "Grimstad torg" - forslag til finansiering av kjøp m.m. 
VEDTAK: 
Kjøpet av Christian Krohgs maleri «Grimstad torg» og påfølgende utgifter, til sammen ca. 150 
000 kr, finansieres med 20 000 kr i tilskudd fra Gårdeierforeningen, 40 000 kr fra sentrums-
fondet og restbeløpet tas fra disposisjonsfondet. 
Det fremmes en egen sak om plassering av bildet til neste møte i Kultur- og miljøutvalget. 

SMD 27.05.19 Juni 19   

19/60 Utvikling av Gundersholmen - anbefaling fra Grimstad eiendomsutvikling 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 
Kommunestyret ber GEU arrangere et folkemøte angående Gundersholmen rett over som-
meren. Saken kommer deretter tilbake til kommunestyret. 

HSH 17.06.19 August 19   

19/61 Lokalisering av ny svømmehall - utsatt behandling 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med utredning av ny svømmehall i området 
Campus Grimstad. 

HSH 17.06.19    
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2. Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at det planlegges og prosjekteres for å 
bygge et 50 meters anlegg med 8 baner integrert opplæringsbasseng, og terapibasseng som 
erstatning for varmtvannsbassenget på Berge gård og Grimstad svømmehall. 
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et konkurransegrunnlag for at svømmehallen 
kan bygges i samarbeid med private aktører der kommunen går inn med et innskudd og en 
langsiktig leieavtale. 

19/62 BUA Grimstad - årets nykommer 2019 - veien videre 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken om veien videre for BUA til orientering. Det arbeides videre med å 
sikre stabil drift, permanent lokalisering og organisering. 
Kommunestyret ber om at det blir lagt frem en sak hvor fremtidig organisering, lokalisering og 
økonomiske rammer klargjøres. 
 

SMD 17.06.19 Høst 19   

19/67 Rapport om legetjenesten i Grimstad kommune 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar rapport om legetjenesten til orientering. Kommunestyret ber rådmannen 
bruke rapporten og forslagene til tiltak for utvikling av legetjenesten som grunnlag for det vi-
dere arbeid med budsjetter og handlingsplaner, første gang til budsjett og HP 2020-2023. 

ASH 17.06.19 Høst 19   

19/70 Vedtekter og rammeplan SFO 
VEDTAK: 
1) Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Grimstad kommune 
datert 23.05.2019 
2) Kommunestyret vedtar revidert rammeplan for skolefritidsordningen i Grimstad kommune 
datert 23.05.2019 
3) Vedtektene og rammeplan gjøres gjeldende fra 01.08.2019 
4) Det blir gjennomført en evaluering av rammeplan innen desember 2021, som belyser hvor-
vidt hver enkelt SFO oppfyller de veiledninger og anbefalinger som ligger i rammeplanen. 
Evalueringen legges frem for Oppvekst- og Utdanningsutvalget. 

 

SMD 17.06.19 Desember 
21 

  

19/71 Alternativ opplæringsarena 
VEDTAK: 
1. Det etableres en alternativ opplæringsarena for grunnskolen i Grimstad. 
2. Hommedal skolegård etableres som en alternativ opplæringsarena for grunnskolen i Grim-
stad i samsvar med vedlagte planer. Oppstart med elever beregnes til august/september 
2020. Avtalen med Fevik Maritime leirskole sies opp. 
3. Hommedal skolegård etableres som en ideell stiftelse. Grimstad kommune bidrar økono-
misk med en fast 100% pedagogstilling, samt et årlig beløp begrenset oppad til kr 50.000 til 
materiell/kurs for utarbeidelse av pedagogisk opplegg. Dette finansieres innenfor sektorens 
økonomiske ramme. Skolenes dekning av opphold for den enkelte elev dekkes innenfor sko-
lens økonomiske ramme. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å organisere og opprette stiftelsen «Hommedal skolegård». 
Rådmannen kommer tilbake med ny sak hvis annen organisasjonsform vurderes mer hen-
siktsmessig. 

SMD 17.06.19    

19/77 Langsiktig og forutsigbar utvikling av Fevik lokalsenter 
VEDTAK: 
Behovet, formålet, avgrensning og plantype for ny overordnet plan for de sentrale delene av 
Fevik skal vurderes i forbindelse med ny planstrategi for perioden 2019-2023. 

HSH 17.06.19 Høst 19   
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19/78 Kommunens arbeid med den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold 
på Agder - LIM-planen. 
VEDTAK: 
Grimstad kommune utarbeider en handlingsplan for å implementere strategi for kommunens 
arbeid med Likestilling, inkludering og mangfold som er sektorovergripende og forpliktende 
for hele organisasjonen. 

OK 17.06.19    

19/81 Busskort til studenter som melder flytting til Grimstad? 
VEDTAK: 
1. Grimstad kommunestyre vedtar å innføre en ordning hvor studenter som melder flytting til 
Grimstad fra kommuner utenfor Agder, tilbys gratis busskort for ett studieår, jfr. ordningen i 
Kristiansand kommune. Så lenge ordningen ikke berører studenter fra andre kommuner på 
Agder, vil ordningen gi både Grimstad og regionen økte inntekter og flere innbyggere. 
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utforme detaljert regelverk og informasjonsma-
teriell som gir likt tilbud til studenter i Kristiansand og Grimstad. 

OK 17.06.19 August 19   

19/82 Orientering om Ung data-undersøkelse 2019 
VEDTAK: 
Presentasjon av Ungdataundersøkelsen tas til orientering. Rådmannen bes om å arbeide vi-
dere med innholdet i Ungdataundersøkelsen samt at elever involveres i deler av arbeidet. 
Kommunestyret ønsker å styrke det forebyggende arbeidet med hensyn på psykisk helse, jf. 
resultatene fra Ungdata. Innspillet søkes innarbeidet i budsjett 2020. 

ASH 17.06.19 Høst 19   

19/83 Veteranplan for Grimstad 
VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen legge frem forslag til Veteranplan for Grimstad vinteren 
2020. Planarbeidet gjennomføres i tråd med forslag til mandat vedlagt saken. 

TMNS 17.06.19 Februar 20   

19/85 Tertialrapport 1. tertial 2019 - Grimstad kommune 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar 1.tertialrapport 2019 til etterretning, og med de budsjettendringer på drift 
som fremkommer i kapittel 3. 
Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kroner 300.000 eks. mva til solavskjerming ved Land-
viktun. Tiltaket registreres som et investeringsprosjekt og finansieres fra generelt ubundet in-
vesteringsfond. 
Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 50% diakonstilling med kr 400 000 pr.år i 2020, 
2021 og 2022. 
Stillingen er finansiert 100% med statlige midler i 2019, og med 50% statlige midler de neste 
tre årene. 
 
Rådmannen bes om at det i inneværende kommunestyreperiode legge fram en orienterings-
sak med oversikt over status pr. 30.06.19 for alle prosjekter i investeringsprogrammet. Der-
som det for de enkelte tiltak forventes avvik fra investeringsprogrammet for 2019 og eventuelt 
manglende ramme for investeringene, bes det om at det blir redegjort for dette. 

MHN 17.06.19 Høst 19   

19/89 Lysanlegg Levermyr - økte kostnader 
VEDTAK: 
Kommunestyret utvider kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. Ugland Stadion 
Levermyr, slik at total kostnadsramme for prosjektet blir på inntil kr 14.000.000 eks mva. Bi-
stand til prosjektledelse leies inn via rammeavtale med Rambøll slik at prosjektplanlegging 
kan startes så raskt som mulig. 
Lysmastene finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. 

HSH 17.06.19 Når ferdig   
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Uforutsette utgifter er satt til ca 1,8 millioner, kommunestyret ber om en rapportering på pro-
sjektet når det er ferdigstilt. 

19/93 Avklaring av pris for grunnerverv park - Campus Grimstad, med videreføring av forslag 
til innretning på bidragsmodell 
VEDTAK: 
Kommunestyret aksepterer den fremforhandlede avtalen om grunnerverv for parkarealet i 
Campus Grimstad. Kjøp av grunn finansieres som en del av totalfinansieringen i parken, ba-
sert på sak formannskapets sak19/6 Park – Campus Grimstad – forslag til innretning på bi-
dragsmodell. Evt. finansieringsbehov etter utbyggingsavtale vil bli fremmet som egen sak.   

HSH 26.08.19    

19/94 Rapport - eiendomsmassen i helse- og omsorgssektoren 2019 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Kommunen må ha stor oppmerksomhet rundt 
boligforståelse for å stå rustet til å ivareta innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester 
på kort og lang sikt.   
Den del av kommunens eiendomsmassen som hører til helse og omsorgstjenestene vil bli 
vurdert årlig, jamfør kommunestyresak av 18. juni 2018, PS 18/72.  Forslag til investerings- 
og utbedringstiltak vil bli lagt inn i budsjett og økonomiplan. 

ASH 26.08.19 Årlig   

19/95 Vertskommunesamarbeid om NAV og lokalisering av vertskommunen 
VEDTAK: 

1. Grimstad kommune slutter seg til å etablere vertskommunesamarbeid om NAV 
mellom kommunene Birkenes, Grimstad og Lillesand. Rådmannen gis fullmakt til å 
gjøre nødvendige tiltak for å iverksette og sluttføre arbeidet. Det vises ellers til ved-
lagt utredningsdokument.  

 
2. Grimstad kommune ønsker å være vertskommune jf. kommuneloven §20-2. 

Framforhandlet avtale godkjennes av kommunestyret. 
 

3. Vertskommunesamarbeidet skjer innenfor dagens kommunale og statlige økono-
miske rammer. 
 

4. Et positivt vedtak om vertskommunesamarbeidet vil ikke bety endring av dagens 
tjenesteinnhold. Tjenester som er involvert vil bli tatt med i den videre prosessen 
for utvikling av det nye verstkommunesamarbeidet.  

 

ASH 26.08.19    

19/97 Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk 
helseproblematikk 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret ber om orientering om evaluering av 
tiltakene i første møte etter at tilsynet er gjennomført mars 2020. 

ASH 26.08.19 Våren 20   

19/98 "Grimstad hele året" - et samarbeidsprosjekt mellom Grimstad min by, Grimstad næ-
ringsforening, Gårdeierforeningen, Grimstad Industri- og håndtverkerforening og 
Grimstad kommune 
VEDTAK: 
Grimstad kommune deltar i samarbeidsprosjektet «Grimstad hele året» i tråd med prosjekt-
presentasjonen. 
Grimstad hele året kommer tilbake med konkrete mål for prosjektet. 
Prosjektgruppen rapporterer halvårlig til kommunestyret om fremdrift og planer for kommende 
sesong.  

TMNS/M
HN 

26.08.19 Halvårlig    
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Til aprilmøtet rapporteres fra forrige sesong, og det presenteres konkrete planer for sommer-
sesongen.  
Til oktobermøtet rapporteres fra siste sesong, og konkrete planer for vintersesongen presen-
teres. 

19/99 Hamsun-museum i Grimstad - rapport og anbefaling fra forprosjektet 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar rapporten fra forprosjektet for et Hamsun-museum i Grimstad til etterret-
ning. 
Det etableres et hovedprosjekt for å fremskaffe mer detaljert kunnskap, og det fremmes en 
egen sak om dette for kommunestyret.  
Det bør også lages en plan for en eventuell trinnvis etablering av museet med mulig sambruk 
med kulturhuset i en periode. 
Det er viktig og nødvendig å få Kulturdepartementet, Agder fylkeskommune og private inter-
essenter/investorer med på finansiering av både investering og drift. 
Ved et eventuelt tilleggsbygg, må utearealet til Storgata barnehage nøye hensyntas. 

SMD 26.08.19    

19/101 Evaluering av museumskonsolideringen i Grimstad 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning.  
Grimstad kommune oppretter et museumsråd som settes sammen av personer som har in-
teresse og kompetanse innenfor de felter som GBM dekker. 
Punkter kan f.eks være – men dette må rådet komme frem til selv: 
Støtte opp under museumsdriften gjennom: 
1 Kreativitet knyttet til arrangementer for å øke besøkstall 
2 Støtte opp under økonomi arbeide med fokus på 
 a Søkbare midler fra fylke og stat 
 b Private givere 
3 Ha fokus på mulige samarbeidsordninger for å sikre nødvendig museums kompe-
tanse på tvers av kommuner og fylker 
Rådet opprettes av kommunestyret innen utgangen av 2019 
 

SMD 26.08.19 Desember 
19 
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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 

 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2018 
 

Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2018, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet 

behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen.  
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt 

dato 
Frist Status Merknad 

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

VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere i tertialrapportene om videre framdrift i ar-
beidet. 
 

TMNS/M
HN 

29.01.18 18.06.18 
 
 

  

2/18 18/2 Tilpasning av kommunens avlasterordning utenfor institusjon til nytt arbeidsretts-
lig rammeverk 

VEDTAK: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at administrasjonen i samarbeid med helse og 
omsorgssektoren gjør de nødvendige tilpasninger av kommunens avlaster ordning til nytt 
arbeidsrettslig rammeverk. 
Kommunestyret tar til orientering de økonomiske konsekvenser dette får for 2017 og 2018. 
Administrasjonen vil i 1.tertialrapport redegjøre for de økonomiske konsekvensene og 
detaljer rundt nye årsverk. 
 

ASH/OK 29.01.18 18.06.18  
 

 

7/18 18/7 Torg og gatebruksplan for Grimstad sentrum 

VEDTAK: 
Forslaget til torg- og gatebruksplan legges ut på åpen høring i seks uker fra 1. februar til 15. 
mars 2018 med følgende tillegg: 
Det innarbeides en oversikt over p-plasser i byen før planforslaget legges ut til høring. 
 

HSH 29.01.18 01.02.18   

10/18 18/10 Avtale om tilskudd - "Treffstedet"/Mental Helse Grimstad 

VEDTAK: 
Kommunestyret beslutter å videreføre avtalen om dekning av kapitalutgifter og 
aktivitetstilskudd til drift av «Treffstedet» også for 2018, og at Mental Helse Grimstad får 

ASH 29.01.18 18.06.18  Saken er ferdigbehandlet  
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tilskudd med kr 190 000 til dette formål. 
Kommunestyret forutsetter at tilbudet til målgruppen evalueres innen juni 2018, og avhengig 
av oppnådd aktivitetstilbud vurderer kommunestyret om dette skal prioriteres til budsjett 
2019. 

 
11/18 18/11 "Styrke- og balansegrupper" - treningstilbud til eldre 

VEDTAK: 
Det etableres en fast 36% stilling for fysioterapeut for videreføring av tiltaket «Styrke- og 
balansegrupper», et treningstiltak for eldre ved Berge Gård, ref. kommunestyrets behandling 
av 1. tertialrapport 2017 i PS 17/78. 
Kostnaden for tiltaket håndteres innenfor den vedtatte budsjettramme for helsetjenesten i 
budsjett 2018. 
Kommunestyret ber i tillegg om at det legges frem en plan for ytterligere oppbygging / 
utvidelse av tjenesten frem mot budsjettårene 2019 – 2023. 

 

ASH 29.01.18 08.2018  Videreført som fast stilling innenfor 
rammene.  

13/18 18/13 Tiltaksplan mot barnefattigdom i Grimstad 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret tar tiltaksplanen mot barnefattigdom i Grimstad kommune til orientering, 
med følgende navneendring: «Tiltaksplan for barn i familier med lav inntekt». 
2. Anbefalte tiltak i planen som kan realiseres uten budsjettmessige konsekvenser, gjennom-
føres snarest mulig (tiltak 3,5 og 10) 
3. En tverrfaglig arbeidsgruppe etableres snarest mulig for å samordne arbeidet mot barne-
fattigdom og koordinere planlegging og gjennomføring av nye tiltak. Eventuell ny stilling som 
koordinator for arbeidet rundt barn i lavinntektsfamilier tas opp i forbindelse med budsjettpro-
sessen for 2019. 
4. Grimstad kommune skal ha et opplegg med tilbud om sommerjobb til ungdom i lavinntekts-
familier fra sommeren 2018. Rådmannen bes legge fram en egen sak for politisk behandling i 
mars (jf. avsatte midler i budsjett 2018 til sommerjobb og utstyrsbank, 200 000 kroner per år i 
handlingsprogramperioden 2018-2021). Jf. anbefalt tiltak 2 i planen. 
5. Utstyrslager/utstyrsbank hvor foreninger, barn og unge kan låne utstyr til turer og andre fri-
tidsaktiviteter etableres snarest mulig. (Jf. avsatte midler i budsjett 2018 til sommerjobb og 
utstyrsbank, 200 000 kroner per år i handlingsprogramperioden 2018-2021). Jf. anbefalt tiltak 
11 i planen. 
6. Øvrige anbefalte tiltak i planen som har budsjettmessige konsekvenser, vurderes nærmere 
i forbindelse med budsjettprosessen for 2019. 
7. Det bør foretas en underveisevaluering av effekten av planen, høsten 2019. 

 

SMD 
ASH 

29.01.18  
 
 
 
 
 
 
08.2018 
 
 
03.2018 
 
 
 
06.2018 
 
 
 
 
08.2018 
 
08.2018 
 

 Under arbeid. Her er det tverrsekto-
rielt arbeid i tiltaksplanen mot bar-
nefattigdom.  

 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret tar kapitlene 1 – 4 i «Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2021 - Planforslag» 
til etterretning. 
2. Kommunestyret tar kapittel 5: «Organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet» til orientering. 
3. En høringsutgave av planen legges ut til offentlig ettersyn primo februar 2018. 
4. Frist for innspill til høringsutgaven settes til 3. april 2018. 
5. Oppdatert forslag til ny trafikksikkerhetsplan 2018 – 2021 legges fram for sluttbehandling i 
kommunestyret sommer 2018. 

HSH 29.01.18  
 
 
 
 
 
 
18.06.18 

 Ikke lenger aktuell, planen er ved-
tatt i senere vedtak. 
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19/18 18/19 Rapport etter tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med samti-
dig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
Kommunestyret vil rette stor anerkjennelse til ansatte som har bidratt til resultatet. 
Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for helsepersonells kontakt med 
barnehage og skole når foreldre er psykisk syke og/eller rusmisbrukere. 

ASH 26.02.18   Saken er ferdigbehandlet.  

20/18 18/20 Rapport overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 
selskaper - Grimstad kontrollutvalg 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar revisjonsrapporten «Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 
selskaper» til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om: 
1. At det systematisk arbeides med å vedlikeholde eierskapsmeldingen, og følger opp 
vedtatte eierskapsprinsipper og planlagte mål med arbeidsgruppe og strategier i praksis. 
2. At den planlagte opplæring av eierrepresentanter i kommunale selskaper gjennomføres 
innen 1.10 2018. Deretter i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. 
3. Det gjennomføres obligatorisk kurs eller eierskapsseminarer for folkevalgte. Dette 
gjennomføres så raskt som mulig, og senest innen 1.10.2018. Deretter i løpet av de første 6 
månedene av valgperioden. 

 
Kommunestyret ber rådmannen snarest utarbeide ny eierskapsmelding for fremleggelse i 
kommunestyret. 

MHN 26.02.18  
 
 
 
 
 
 
 
01.10.18 
 
 
03.2020 

 Arbeid påbegynt. Legges frem 
Kommunestyret i november 

22/18 18/22 Forskrift om felles ordensregler for kommunens grunnskoler 

VEDTAK: 
1) Kommunestyret vedtar forskrift om felles ordensreglement for Grimstadskolen med de 
endringer som fremgår av vedtaket. 
2) Det innlemmes et punkt om klagemuligheter for sanksjonene under kapittelet om saksbe-
handling. 
3) Forbudet mot hodeplagg fjernes fra ordensreglementet. 
4) Det kommunale ordensreglementet evalueres jevnlig. 
5) Forskriften trer i kraft fra 1. mars 2018. 

SMD 26.02.18   Forskriften trådte i kraft 1. mars 
2018 med de endringer som kom-
munestyret vedtok i møtet 26. fe-
bruar. 

24/18 18/24 Bruk av trafikksikkerhetsmidler 2018 

VEDTAK: 
Av midlene på 1,3 mill av midler som ble avsatt til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av regnskapet for 2016 kan deler av midlene benyttes til 
busstopp Terje Løvåsvei v/Holvika skoler. Det forutsettes medfinansiering fra fylkeskommu-
nen på 50 % av kostnaden. Det bevilges videre midler til reguleringsplan for trafikksikkerhets-
tiltak (gang- og sykkelvei eller fortau) langs Fjæreveien fra Kryssen til Egra. 
 
Kommunestyret ber om at rådmannen gjør en vurdering av om det er behov for å bruke 
av de avsatte trafikksikkerhetsmidlene til å gjennomføre tiltak eller gjennomføre 
reguleringsplaner når trafikksikkerhetsplanen legges fram for kommunestyret etter at den har 
vært på høring. Dette gjelder for eksempel tiltak på nedre plan på Fjære barneskole. 
 

 

HSH 26.02.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Arbeid er godt i gang 
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38/18 Skolepakke tre - skolekapasitet, skolestruktur og 
skolekretsgrenser i Grimstad 

VEDTAK: 
1) Kommunestyret tar rapporten Skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i 
Grimstad – Skolepakke tre, til etterretning. 
2) Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak med forslag til en forskrift som 
tydelig beskriver hvilken skole de ulike områdene/adressene i kommunen sokner til. 
Forskriften legges fram til behandling senest høsten 2018. 
3) Fjære barneskole prioriteres for utbygging i 2019. I 2018 gjennomføres et forprosjekt, 
kfr. 2,0 mill. kroner i budsjett 2018 til forprosjektering av nye skoleinvesteringer. 
Forprosjektet skal bl.a vurdere skoletype, utnyttelse av skoletomta i relasjon til Fjære 
ungdomsskole og om eksisterende skolebygg kan benyttes eller bør saneres. 
Forprosjektet må også inneholde en oppdatert prognose for elevtallsutvikling for 
dimensjonering av ny skole og kostnadsoverslag for utbyggingen. Oppvekst- og 
utdanningsutvalget skal godkjenne mandat for forprosjektet. 
4) Holviga barneskole har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot forventet elevtallsvekst i 
skolekretsen. I 2018 gjennomføres et forprosjekt som bl.a må inneholde en oppdatert 
prognose for elevtallsutvikling for dimensjonering av ny skole og vurdering av en 
hensiktsmessig plassering av skoleutvidelsen på skoletomta samt kostnadskalkyle. 
Forprosjektet må også vurdere hvorvidt dagens paviljonger bør videreføres eller 
saneres. Utvidelsen av barneskolen må ses i sammenheng med Holviga 
ungdomsskole. Oppvekst- og utdanningsutvalget skal godkjenne mandat for forprosjektet. 
5) Voksenopplæringen har ikke tilstrekkelig undervisningsareal til å håndtere dagens 
elevtall. Klasseromsmodulene på utsiden av skolen er ikke en permanent løsning. 
Høsten 2018 gjennomføres et forprosjekt for å vurdere hvilke muligheter som finns for 
utvidelse av dagens skolebygg i Dybedalsveien. 
6) Frivoll skole skal utbedres/utvides. I 2020 gjennomføres et forprosjekt med en oppdatert 
prognose for elevtallsutvikling for dimensjonering av utbygget skole og vurdering av en 
hensiktsmessig plassering av skoleutvidelsen på skoletomta samt kostnadskalkyle. 
Oppvekst- og utdanningsutvalget skal godkjenne mandat for forprosjektet. 
7) I løpet av 2021 gjennomføres en ny vurdering av skolekapasitet, skolestruktur og 
skolekretsgrenser i kommunen, «Skolepakke fire». 

 
 
 
 
 
 
SMD 
 
 
HSH 
 
 
 
 
 
 
SMD 
HSH 
 
 
 
 
 
HSH 
SMD 
 
 
SMD 
HSH 
 
 
SMD 
 

03.04.18  
 
 
 
 
 
Høst 18 
 
 
Høst 18 
 
 
 
 
 
 
Høst 18 
 
 
 
 
 
 
Høst 18 
 
 
 
2020 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbeid har startet høsten 2018, 
med ulike møte i forprosjekt grup-
pene.  
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppene er i gang, kartleg-
ging av kretsgrenser, allerede ek-
sisterende skolebyggningsmasse, 
og elevtall 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voksenopplæringen overføres til 
2019 for videre utredning. 
 
Dette arbeidet har startet opp fra 
Bygg tekniske 
 
 
 
 
Skolepakke 3 er overført til videre 
arbeid skolepakke 4. 2019. 

40/18 Prosjektplan - forprosjekt ny brannstasjon 

VEDTAK: 
Kommunestyret godkjenner fremlagte prosjektplan. 
Innen prosjektplanen iverksettes skal det innhentes råd fra Østre Agder Brannvesen på 
hvordan de ville ha løst en utbygging av ny brannstasjon i Grimstad dersom vi hadde vært en 
del av Østre Agder Brannvesen, og organisert som en del av det. 
Dersom det fremkommer løsninger der som gir bedre løsninger for Grimstad, skal det 
fremmes ny sak til behandling. 

HSH 03.04.18   Erstattet av nytt vedtak i juni 
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43/18 Vann/avløpsanlegg Hesnes, ny gjennomgang av trasevalg 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar endret trase over jordene som skissert i tegning sendt på epost 
03.04.2018, dvs. nå langs veien og jordekanten. 
Kommunestyret vedtar videre at alternativ 2 som ble lagt frem i PS 82/16 i 2016 følges for å 
sikre at det dimensjoneres for at det skal være mulig for hytteeiere og fastboende i området å 
knytte seg og at det samtidig tas høyde for fremtidig utbygging i området, jf. 
administrasjonens vurderinger da saken var opp til behandling 20.06.2016. 
Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak med finansiering av prosjektet hvor alle 
elementer medtas slik som etablering av pumpestasjoner, etablering av traseen, erstatning til 
berørte parter, osv. og ber om at tiltaket innlemmes som budsjettjustering i 2.tertialrapport. 

HSH 03.04.18 Sep. 18  Nytt vedtak erstatter dette 

44/18 Spørsmål om revisjon av konsesjonsvilkår for nedre del av 
Nidelva 

VEDTAK: 
Grimstad kommune ønsker å fremme krav om revisjon av gjeldende konsesjonsvilkår for 
elvestrekningen fra Bøylefoss til utløpet ved Arendal. 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forsalg til krav om revisjon i samarbeid med 
Arendals og Froland kommuner. Brev om revisjonskrav skal forelegges kommunestyret for 
endelig godkjenning før det sendes NVE. 

 

HSH 03.04.18   Prosessen er i gang med avtalt 
møte i slutten av mai 2019. 

49/18 Årsmelding 2017 

VEDTAK: 
Årsmelding 2017 vedtas. 
Rådmannen bes aktivt påse at skolene med lav andel spesialundervisning systematisk deler 
sine arbeidsmetoder med skolene som har høy andel spesialundervisning. 
Kommunestyret ønsker at neste årsregnskap skal inneholde et mer omfattende kapittel knyt-
tet til klima- og miljøregnskap. Dette innarbeides også som fast post i tertialrapportene. 
 

SMD/MH
N 

07.05.18 Sep. 18  Arbeidet er i gang i endring og om-
stillings arbeidet i sektoren. Tiltaks-
liste vil komme våren 2019. 
 
Fortsatt under arbeid sammen med 
Agenda Kaupang.  

65/18 Grimstad kontrollutvalg - Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret ber Rådmannen anmelde forholdet rundt den såkalte «julegaven» som 
mulig underslag av kommunale midler. Kommunestyret vurderer det slik at pågående perso-
nalsak kan kjøres parallelt.  
2. Kommunestyret ber Rådmannen anmelde mulig brudd på taushetsplikten i forbindelse 
med bekymringsmeldingene.  
3.Kommunestyret ber Rådmannen innhente de to sidene av rapporten som PwC har holdt til-
bake i usladdet versjon.  
4. Kommunestyret anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes 
å dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse 
med anskaffelser og undersøkelser. Kommunestyret anmoder rådmannen om å påse at kom-
munen selv avgjør habiliteten til egne ansatte og at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig 
dokumentert.  
5. De fire overstående punktene fremlegges Kommunestyret for godkjennelse  

 
 

TMNS 07.05.18    



Revidert september 2019 14 

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

VEDTAK:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse og 
omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å:  
- etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer inn-
holdet i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte  
- etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverkssty-
ring, hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum 
fremgår  
- umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer 
for kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet.  
Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til 
kontrollutvalget innen juni 2019. 

MHN/OK 07.05.18 Juni 19  Dette er tatt med i nye virksomhets-
planer, samt månedsrapporter. 

68/18 SFO i skolenes ferier - samordning av tilbud 

VEDTAK: 
1) Det utarbeides et nytt felles SFO-tilbud som gis i skolenes ferier, med unntak av juli måned 
hvor SFO holder stengt. Rådmannen bes sette ned en arbeidsgruppe som utreder ulike mu-
lige arenaer/steder for ferie-SFO som alternativer for de lokale arenaene. Arbeidsgruppen 
vurderer også hvorvidt man kan samarbeide med frivillige/ideelle organisasjoner om å tilby 
ferie-SFO.  
2) Man legger frem forskjellige alternativer for finansiering hvor man legger vekt på reelle 
kostnader og synliggjør hvor mye foreldre som ikke benytter seg av tilbudet må betale.  
3) Det legges frem en sak til politisk behandling i september 2018 med tanke på budsjettfor-
slag for 2019.  
4) Ny ferie-SFO ordning iverksettes fra og med vinterferien 2019.  
 

SMD 28.05.18 Sep. 18/ 
feb. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbeidsgruppe er opprettet planen 
er lagt til behandling april 2019 
 
Gratis kjernetid er innført. 

69/18 Gang/sykkelvei langs Homborsundveien, forprosjekt 

VEDTAK: 
Kommunestyret har gjennom flere vedtak satt fokus på Homborsundområdet og bygging av 
gang/sykkelvei langs Homborsundveien som et viktig tiltak. Dette tiltaket er viktig for å bygge 
opp Homborsund som lokalsenter.  
Homborsundveien er ikke tatt med som et av tiltakene i trafikksikkerhetsplanen som har vært 
på høring. Trafikksikkerhetsplanen har størst fokus på områdene rundt skolene, mens tiltak 
langs fylkesveiene i større grad er prioritert i innspill til handlingsplan for fylkesveier i Aust-
Agder, der Homborsundveien i kommunestyrets vedtak den 29.03.16 ble satt opp som første-
prioritet.  
I fylkestingets vedtak i sak om Fylkesveiplan 2017 – 2024 med handlingsprogram (PS 53/16) 
heter det at: «Fylkestinget ønsker å gå i dialog med Grimstad kommune om eventuell samfi-
nansiering av gang- og sykkelvei fv 37, Omre – Homborsund brygge».  
Kommunestyret har i PS 18/48 avsatt 10 millioner kroner til tiltak langs Homborsundveien. 
Kommunestyret ber om at Rådmannen tar kontakt med Aust-Agder fylkeskommune som vei-
eier, for å avklare videre finansiering av tiltaket. 
Kommunestyrets vurdering er at det bør foretas en regulering av tiltaket og ber Rådmannen 
sette i gang arbeid med en reguleringsplan. Det avklares med fylkeskommunen/Statens veg-
vesen hvordan reguleringsarbeidet skal organiseres. Det vurderes om det skal meldes opp-
start på området helt ned til Homborsund brygge og avklares i planarbeidet hvor mye som 

HSH 28.05.18 Juni 18  Reguleringsarbeid igangsatt. 
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det er hensiktsmessig å regulere. I forbindelse med arbeidet med gang/sykkelvei så legges 
det også vann- og avløpsanlegg slik det er skissert i forprosjektet.  
Deler av den avsetningen som kommunestyret har gjort til Homborsundveien kan brukes til 
arbeid med regulering, såfremt det ikke gis annen finansiering til dette.  
Det gis orientering til Teknisk utvalg i junimøtet om status for framdriften i saken. 

70/18 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 7. mai 2018 sak 18/65 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret sender saken over til kontrollutvalget for utarbeidelse av anmeldelse i tråd 
med punkt 1 og 2 i KS vedtak i sak 18/65 av 7.mai 2018. Anmeldelsen forelegges for Kom-
munestyret for endelig godkjennelse i møtet 18.juni 2018.  
 
2. Vedr vedtakets punkt 3 ber Kommunestyret om at Rådmannen holder KS løpende orientert 
om fremdriften og status når det gjelder innhenting av de to sidene fra PWC rapporten i us-
laddet versjon. Det bes også om en orientering til Kommunestyret om hva Sivilombudsman-
nen kommer frem til.  

TMNS 28.05.18 Juni 2018   

71/18 1. tertialrapport Grimstad kommune 

VEDTAK: 
1. Rapporten vedtas med de budsjettendringer på drift som fremkommer i kapittel 5 i tertial-
rapporten  
2. Rådmannen foreslår å øke rammen på investering (6851706) undervarme Levermyr med 
350 000,- Dette finansieres med lånemidler.  
3. Rådmannen foreslår at effektiviseringskravet på 0.5 % som ligger i statsbudsjettet og fore-
løpig er lagt til sektorenes fellesområde, fordeles ut på enhetene i den enkelte sektor  
4. Rådmannen ber om fullmakt til å omdisponere budsjett mellom enheter i den enkelte sek-
tor som en følge av omstillingsprosjekter inneværende år.  
5. Kommunestyret tar 1 tertialrapport 2018 til etterretning.  
 
Det er uakseptabelt at ombygging av Voss gate utsettes og en ber om at det i første møte et-
ter sommeren kommer en sak der det legges frem alternativ finansiering, slik at ombygging 
kan komme i gang så raskt som mulig. 

MHN 
HSH 
ASH 

18.06.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sep. 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Undervarme Levermyr er på det 
nærmeste sluttført. 
 
 
 
 
 
 
 
Saken ble behandlet i kommune-
styret 03.09.18. 

73/18 Utvikling av industritomten - fremtidig bruk av området 

VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en prosess hvor en ser på en mulighetsstudie 
for et nytt helsehus på «industritomten». En slikt mulighetsstudie må se nærmere på hvilke 
tjenester som skal inn i helsehuset, organisering, arealbehov, skisser for bygg, kostnadsesti-
mat, finansiering mv. som kan legges til grunn for en videre regulering av området.  
Det bør utarbeides en mulighetsstudie for etterbruk av Dømmesmoen. 

HSH 18.06.18   Prosjektarbeidet er i gang 

75/18 Ny brannstasjon - forprosjekt fremtidig plassering og romprogram 

VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen sette i gang et arbeid med å utrede ny brannstasjon som en 
del av utviklingen av «industritomten» ved dagens plassering. Det bes om at det sees nær-
mere på muligheten for å kunne samlokalisere brann, politi og ambulanse og at det igangset-
tes arbeider med et mulighetsstudie rundt en slik løsning. Skulle en løsning med alle nødeta-
ter ikke la seg gjennomføre, går en videre med et mulighetsstudie rundt etablering for ny 
brannstasjon og eventuelt de etater som ønsker å samlokalisere seg. Det bør også sees på 
muligheten for trinnvise etableringer. 

HSH 18.06.18   Utredning av ny brannstasjon er i 
gang 
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76/18 Plassering av ny svømmehall 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en grundigere utredning av følgende alternati-

ver: B. Campus Grimstad, G. Langemyrgjordet og H. Gundersholmen for lokalisering av ny 
svømmehall.  
Utredningen inneholder en vurdering av behovet for transport knyttet til svømmeundervisning 
på hvert alternativ og kostnadsoverslag for transportbehovet.  
 
2. Kommunestyret ber rådmannen innhente informasjon om hvor mange timer skolene 
trenger for å gi tilstrekkelig svømmeundervisning i henhold til Læreplanen. Kommunestyret 
ber om at det foretas en vurdering av hva slags dimensjonering den nye svømmehallen må 
ha for å kunne tilfredsstille dette behovet eller om det finnes alternative organiseringer som 
kan bidra til å tilfredsstille dette behovet  
 
3. Kommunestyret ber om at behovet og økonomiske konsekvenser både for etablering og 
drift av 50 meters baner for svømmehallen kartlegges.  
 
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske konsekvenser av å inkludere varmt-
vannsbasseng i det nye svømmeanlegget.  
 
5. Det skal undersøkes muligheten for et samarbeid med private investorer for å finansiere og 
bygge ny svømmehall.  

HSH 18.06.18   Plassering av ny svømmehall av-
venter avklaringer av innhold på 
Gundersholmen, sak legges fram i 
juni.  

77/18 Nytt avløpsrenseanlegg – lokalisering 

VEDTAK: 
Før en tar endelig stilling til lokalisering av nytt avløpsrenseanlegg, ber kommunestyret råd-
mannen utrede muligheter for å bygge renseanlegget i fjell, primært i nær tilknytning til eksis-
terende renseanlegg. I dette inngår det også at teknisk utvalg og representanter fra admini-
strasjonen befarer for eksempel anlegget på Odderøya. Saken tas deretter opp i kommune-
styret til endelig avgjørelse innen utgangen av 2018. 

 

HSH 18.06.18 31.12.18  Erstattet av nytt vedtak 

81/18 Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 2018 - 2022 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar Strategisk næringsplan for Grimstad kommune 2018 – 2022.  
Kommunestyret ber om en egen sak om kommunens plass i den regionale næringsutvik-
lingen, samt hvordan en kan bruke det lokale, regionale og nasjonale virkemiddelapparatet til 
å utvikle næringslivet i Grimstad.  
1. Tilleggspunkt til punkt 4.4 i handlingsplan: Serviceerklæring for plan - og byggesak er viktig 
for videre attraktivitet for nye og eksisterende næringsetableringer i kommunen. Slik service-
erklæring skal være på plass innen 2018.  
2. Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi for hvordan man formidler kommunens ar-
beid mot næringslivet. Dvs en offensiv strategi for hvordan kommunen arbeider utadrettet 
med sitt arbeid mot næringslivet. Hvor og hvordan man kommuniserer dette ut til målgrup-
pene. Det skal legges vekt på å benytte kommunikasjonskanaler og metoder som fremmer 
Grimstad som en innovativ kommune. Hovedmål for en slik strategi er å øke attraktivitet rundt 

TMNS/O
K/HSH 
 
 
 
 
 
 
HSH 

18.06.18  
 
 
 
 
 
 
31.12.18 

  
 
 
 
 
 
 
Serviceerklæringene for plan og 
byggesaksbehandlinger ferdige og 
vil bli orientert om i TU i oktober. 
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næringsetableringer og å bevare de vi allerede har. Vi skal bedre opplevelsen av at Grimstad 
er en næringsvennlig og attraktiv kommune å etablere seg i. 

84/18 Opprettelse av årsverk - Holviga barneskole 

VEDTAK: 
Det opprettes nye årsverk ved følgende enhet:  
- Holviga barneskole, 3 årsverk til pedagoger. Stillingene finansieres i 2018 innenfor skolenes 
samlede budsjettramme.  
 
1.Kommunestyret ber rådmannen øke skolenes budsjettramme med 620 000 for å finansiere 
stillingene, dette finansieres med penger fra disposisjonsfond.  
2.Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en vurdering av skolenes ressursfordelings-
modell i løpet av september 2018, slik at vurderingen gjort i den saken kan taes med i bud-
sjett for 2019. 

SMD 18.06.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sep. 18 
 

  
 
 
 
Endring og omstilling i sektoren, 
samarbeid med Agenda Kaupang. 
Modellen ferdig stilles våren 2019. 

86/18 Ny norm for grunnbemanningen i barnehagene 

VEDTAK: 
1) Kommunestyret tar saken til orientering.  
2) Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan normen skal finansieres og innføres i 
Grimstadbarnehagene i forbindelse med budsjettprosessen for 2019.  

SMD 18.06.18  
 
Høst 18. 

 Ny norm skal på plass før 01.08.19 

87/18 Ny lærernorm - norm for lærertetthet i grunnskolen fra høsten 2018 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken om ny lærernorm til orientering og ber rådmannen om å legge fram 
ny sak når det foreligger mer informasjon om overgangsbestemmelser og finansiering. 

SMD 18.06.18   Grimstad skolen fylle normen, den 
må organiseres på hver skole for å 
oppfylle norm kravet. 1-10 midler er 
fordelt slik at skolene når normkra-
vene.  

89/18 Skonnerten Solrik - Grimstad kommunes engasjement i videre drift 

VEDTAK: 
1) Kommunestyret er positive til at kommunen også i årene som kommer skal bidra aktivt til 
at byen fortsatt har sin egen skute til glede og nytte for befolkningen og for besøkende.  
2) Kommunestyret ønsker at gjeldende samarbeidsavtale mellom Foreningen Skonnerten 
Solrik og kommunen, videreføres på det nivå og med det innhold den har i dag.  
3) Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide en pott på 300 000 kroner i budsjettet for 
2019, slik at kommunale virksomheter og alle skoler og barnehager i Grimstad kan benytte 
Solrik i større grad i perioden september til april da skuta ikke har så mange oppdrag.  

SMD 18.06.18  
 
 
 
 
 
 
Høst 18 

 Budsjett 2019: vedtatt å innarbeide 
en pott på 300 000 kr. 

92/18 Trafikksikkerhetsplanen for Grimstad kommune - 2018-2021 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2021.  
2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette et Hjertesoneprosjekt skoleåret 2018/19  
ved Landvik skole (pilotskole), Holviga barneskole og Holviga ungdomsskole. 
3. Av fysiske trafikksikkerhetstiltak som krever samarbeid og medfinansiering av  
kostnader med fylkeskommunen, prioriteres gang -/sykkelveier Fjæreveien/Kryssen –  
Egra og Homborsundveien. 
 
 
 

 

HSH 18.06.18  
 
 
 
Juni 19 

 Trafikksikkerhetsplanen følges opp 
med bl.a. hjertesone prosjekt på 
Landvik. I tillegg er det startet plan-
arbeid på G/S-vei fra Kryssen med 
tilkopling på eksisterende G/S-vei 
ved Dømmesmoen. På Hom-
borsundveien er det satt i gang re-
guleringsarbeid.   
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94/18 Revidering av Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Grimstad 
kommune - Innstilling etter politisk arbeidsmøte 

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar revidert «Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte 
i Grimstad kommune» slik det fremgår av vedlagte utkast etter politisk arbeidsmøte 14.05.18 
med endring som vedtatt i kommunestyret 18.06.18. 
 
Det reviderte reglementet trer i kraft fra og med oktober 2019. De økonomiske konsekven-
sene innarbeides i de årlige økonomiplanene. 

MHN 18.06.18  
 
 
 
 
 
 
 
Høst 18 

 Reglement er revidert og iverkset-
tes etter valg 

95/18 Opptrappingsplan for lærlinger i Grimstad kommune 

VEDTAK: 
Rådmannen bes forsere opptrappingsplanen for lærlinger med ett år. Rådmannen bes derfor 
legge frem et kostnadsoverslag i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 med tilrette-
legging for formidling av 58 lærlinger innen flere fag og med et veilederkorps. 

OK 18.06.18  
 
 
Høst 18 

 Denne ble tatt inn  budsjett 2019 

96/18 Framtidige budsjettprosesser og tidsplan for budsjett 2019 

VEDTAK: 
Revisjonens anbefalinger angående budsjettering som ble vedtatt i kommunestyremøtet 
7.mai i år innarbeides i budsjettprosessen. 
Den fremlagte tidsplan legges til grunn for budsjettarbeidet for 2019. 
Rådmannen tar initiativ til en evaluering av budsjettprosessen på en samling i januar 2019. 
På grunnlag av samlet erfaring er målet å lage en generell mal (årshjul) for framtidige bud-
sjettprosesser. 
Formannskap og tillitsvalgte skal involveres i evalueringen og utarbeidelse av mal. 

MHN 18.06.18  
 
 
 
 
Høst 18 

 Se pkt 11 i tekstforslaget  - budsjett 
2019 
 

98/18 Samboergaranti 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å utarbeide retningslinje slik som vedtatt av 
Helse- og omsorgsutvalget 24. april 2018.  
2. Retningslinjen legges til grunn for praktiseringen av kommunal forskrift for kriterier for tilde-
ling av langtidsopphold i sykehjem.  

ASH 18.06.18   Saken er ferdigbehandlet  

105/18 Folkehelseprofil Grimstad kommune 2018 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Folkehelseprofil for Grimstad kommune til etterretning og ber om at det 
årlig utarbeides en kortversjon av helseoversiktsdokumentet 

HSH 03.09.18   Sak om folkehelseprofil ble behand-
let 1.april 2019 

115/18 Kommuneundersøkelsen 2018, åpenhet i norske kommuner - orientering om resultater 
fra Grimstad 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering og følgende punkter oversendes rådmannen: Grim-
stad kommune skal innen to år være blant landets 10 beste kommuner på åpenhet. 
Rådmannen skal innen utgangen av 2018 komme tilbake med en sak på hvordan en skal 
oppnå å bli blant landets beste kommuner og hvor også følgende punkter blir vurdert: 
- Etter modell fra blant annet Lillesand skal alle saker og vedlegg som ikke er unntatt offent-
lighet være søkbare og tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Dette skal være på plass 
innen 01.10.2018. 
- Kommunestyret skal få oversikt over alle innsynsbegjæringer som tar mer enn tre dager å 
behandle. 

TMNS 03.09.18 10.12.18  Svart ut i egen sak 158/18 
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 Ingen politiske utvalg skal fatte vedtak i saker der det ikke er fremlagt skriftlig saksfremstilling 
i rimelig tid før møtet. 
- Når politiske saker behandles i lukkede møter, skal alle berørte parter ha fått en orientering 
om dette, og blitt gjort kjent med hovedtrekkene i informasjonen som skal gis i forkant. 
- Alle første og avsluttende henvendelser fra Sivilombudsmannen skal offentliggjøres og leg-
ges frem for kommunestyret til orientering/behandling. Det samme gjelder henvendelser fra 
Fylkesmannen hvor temaet er innsyn og åpenhet 
- Saker hvor det er fattet vedtak som ikke fremgår i et referat, skal behandles på nytt. 

119/18 Kortfilmfestivalen - søknad om økt støtte for 2019 
VEDTAK: 
Søknad om økning i tilskudd på 150 000 til Kortfilmfestivalen 2019 innvilges, og rådmannen 
bes innarbeide dette i budsjettet for 2019. Det presiseres at fra og med 2020 oppfordres Kort-
filmfestivalen og dets styre til å se på budsjett og vurdere regionale finansieringsmuligheter i 
forhold til den intensjonen festivalen er ment å ivareta. 
Kortfilmfestivalen skal ha en regional og nasjonal verdi og det må gjenspeiles i finansieringen 
i tiden fremover. 

SMD 24.09.18 17.12.28  Saken er behandlet 

120/18 Evaluering av Grimstads deltakelse i Tour des Fjords 2018 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar evalueringen til etterretning. Rådmannen får mandat til å jobbe med at 
Tour des Fjords kommer tilbake til Grimstad i 2019. Det er primært ønskelig å være målby, 
sekundært er det ønskelig å være startby eller gjennomkjøringskommune. Sak om finansie-
ring skal fremmes for kommunestyret dersom det blir aktuelt å delta i Tour des Fjords i 2019. 
Deltagelse fra Grimstad kommune skal være begrenset til et mindre økonomisk bidrag. 

TMNS 24.09.18    

127/18 Mental helse - evaluering av aktivitet og tilskudd til drift av Treffstedet for 2019 
VEDTAK: 
Kommunestyret beslutter å videreføre avtalen om dekning av kapitalutgifter og aktivitetstil-
skudd til drift av «Treffstedet» også for 2019, og at Mental Helse Grimstad får tilskudd med kr 
190 000 til dette formål. 
Kommunestyret forutsetter at tilbudet til målgruppen evalueres innen juni 2019, og avhengig 
av oppnådd aktivitetstilbud vurderer kommunestyret om dette skal prioriteres til budsjett 
2020. 

ASH 29.10.18 01.06.19  Saken er ferdigbehandlet  

130/18 Kommuneplan 2019-2031, endring av arealdel - fastsettelse av planprogram 
VEDTAK: 
Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanen 2019 – 2031 – endring 
av arealdel, i medhold av plan og bygningslovens § 12-9. I kommuneplandokumentet benyt-
tes begrepet Homborsund/Eide framfor Homborsund der dette passer bedre. 
Følgende tas inn i planprogrammet (Jfr. forslaget pkt. 7.9. Siste setning satt i kursiv er endret 
her): 
7.xx Byggegrense mot sjø 
Gjennom sak behandlet hos Sivilombudsmannen (https://www.sivilombudsmannen.no/aktu-
elt/tilfreds-avklaring-strandsonen/) har det blitt en avklaring/endret praksis på lovforståelsen 
av byggeforbudsonen mot sjø, jf. plan og bygningslovens § 1-8. I praksis betyr dette at det i 
reguleringsplaner hvor det ikke er avsatt byggegrense mot sjø, krever dispensasjonsbehand-
ling selv om det er satt av til utbyggingsområde. Det skal vurderes å innta byggegrenser på 
noen mindre avgrensede områder i kommunen for å skaffe seg erfaring for en eventuell 
større gjennomgang ved en senere kommuneplanrullering. 
Kommunestyret ber om at følgende områder vurderes for byggegrense mot sjø: 
• Reguleringsplan for Kastellheia (PlanID 2) 

HSH 29.10.18    
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• Reguleringsplan for Ålesøy (PlanID 7) 
• Reguleringsplan for Langholm (PlanID 8) 
• Reguleringsplan for Homborøy (PlanID 9) 
• Reguleringsplan for Bjorøya (PlanID 17) 
• Reguleringsplan for Vesøya (PlanID 43) 
• Områder avsatt til spredt bolig i LNF som ligger i 100-metersbeltet 
• Indre Maløya – uregulert område som er LNF i kommuneplanen 
• Midtsundholmen – uregulert område som er LNF i kommuneplanen 
Rådmannen bes om å legge fram en nærmere vurdering for kommuneplanutvalget av områ-
der for fastsettelse av byggegrense mot sjø. 

135/18 Nyansettelser av mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne og anonyme 
jobbsøknader 
VEDTAK: 
Grimstad kommune innfører et mål om at 5% av nyansettelser skal være mennesker med 
hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne 

OK 29.10.18   Sak om nyansettelser av mennes-
ker med hull i cv ble behandlet i 
kommunestyremøtet i oktober 
2018. arkivsak: 18/7276 – 2 
 

141/18 Lokalisering av ny svømmehall 
VEDTAK: 
Saken utsettes i påvente av en avklart retning på bruk av Gundersholmen. Kommunestyret 
ber om at rådmannens forslag til vedtak i punkt 2 endres til: 
Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at det planlegges og prosjekteres for å bygge 
et 25 meters/50 meters anlegg med 8 baner, opplæringsbasseng og terapibasseng som er-
statning for varmtvannsbassenget på Berge gård. Videre ber kommunestyret administrasjo-
nen undersøke nærmere muligheten for et samarbeid med private investorer, andre kommu-
ner og fylkeskommunen. 
 
Saken skal legges fram til behandling i løpet av første halvår i 2019. 

HSH 10.12.18 01.07.19  Avventer avklaringer på Gunders-
holmen, sak om Gundersholmen og 
lokalisering av ny svømmehall leg-
ges fram i juni.  

143/18 Grimstad kontrollutvalg - Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering med følgende tillegg: Rådmannen bes om å legge frem en oversikt 
alle pågående kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere, sammen med en rutinebeskri-
velse med evaluering av tjenesten og kriterier for forlengelse av tjenesten. Det vil også være 
ønskelig med en sammenligning av prisene vi betaler i forhold til våre nabokommuner. Denne 
oversikten legges frem for kommunestyret innen 01.05.19. 

ASH 10.12.18 01.05.19  Saken er ferdigbehandlet  

153/18 Regionalisering og utvikling av robuste NAV kontor 
VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre gir rådmannen mandat til å utrede forutsetningene for felles ledelse 
og administrasjon av NAV Grimstad, NAV Lillesand og NAV Birkenes . Utredningen skal skje 
i samarbeid med de tre kommunene og NAV stat. Modellen som foreslås må gi formelt lov-
grunnlag for å utøve ledelse, samarbeide om oppgaver på tvers av kommunene og forvalt-
ningsnivåene og til å disponere den totale kompetansen de tre NAV-kontorene disponerer. 
Resultat av utredningen legges fram for politisk behandling. 
Arbeidet skal ta utgangspunkt i St.mld. 33 og begrunnelsene for/behovet for utvikling av 
større NAV-kontor med tilsvarende større fullmakter og handlingsrom. 
Det er en forutsetning at valgte modell skal baseres på at NAV skal være tilstede i alle nåvæ-
rende kommuner. Ansatte skal ikke geografisk overføres til en evt vertskommune, men skal 
kompetansemessig disponeres derfra ut fra behov i de tre kommunene. 
Tillitsvalgte skal delta i arbeidet. 

ASH 10.12.18   Saken skal fremmes politisk i løpet 
av vårsemesteret 2019 
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154/18 Samarbeid mellom kommunen og private tilbydere innenfor helse- og omsorg 
VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede fritt brukervalg for praktisk bistand og BPA. 

ASH 10.12.18   Saken fremmes i løpet av året. Per 
nå belyses utfordringen i et av HO –
sektorens prosjekt.  

158/18 Åpenhet og innsyn i Grimstad kommune 
VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med å øke åpenheten for kommunen gjen-
nom tiltak for å gjøre dokumenter mer tilgjengelig for offentligheten og med opplæringstiltak 
rettet mot saksbehandlere. 
 
Rådmannen bes også gjennomføre en revisjon av retningslinjer for politiske organ for å til-
passe rutiner for digital kommunikasjon. 
 
Rådmannen bes rapportere til kommunestyret på oppfølging av innsynsbegjæringer og saker 
som gjelder innsyn om åpenhet og innsyn fra sivilombudsmannen og fylkesmannen ved hvert 
tertial. 
 
Grimstad kommune skal til enhver tid være blant landets beste kommuner på åpenhet, uav-
hengig av målekriterier. 
 
Ingen politiske utvalg skal fatte vedtak i saker der det ikke er fremlagt skriftlig saksfremstilling 
i rimelig tid før møtet. Unntaket er de forhold som er beskrevet i kommunelovens §34 Dette 
nedfelles i Grimstad kommunes reglement. 
 
Praksis for distribusjon av dokumenter som er unntatt offentlighet, skal følge regler for offent-
lig forvaltning og nedfelles i Grimstad kommunes reglement for offentlige organer. 
 
Når politiske saker behandles i lukkede møter, skal alle berørte parter som hovedregel ha fått 
en orientering om dette, og blitt gjort kjent med hovedtrekkene i informasjonen som skal gis i 
forkant. Det folkevalgte organet skal som en del av saken få innsyn i hvilken informasjon som 
er gitt. Dette nedfelles i Grimstad kommunes reglement. 

TMNS 10.12.18    
Opplæringstiltak pågår kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er tatt inn i 1. tertialrapport 
2019, og blir inkludert i fremtidige 
rapporter. 
 
Statistikk for behandlingstid på inn-
synsbegjæringer blir stadig bedre, 
og andre tiltak er iverksatt. 
 
 
 
 
 
 

160/18 Grimstad kommune - budsjett 2019 og handlingsplan 2019 - 2022 - politisk behandling 
VEDTAK: 
Handlingsprogram 2019-2022 
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag Handlingsprogram 2019-2022 av 1. november 2018 med de endringer som fremkommer i pkt. 12. 
Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2019-2022, skal være bestemmende for planlegging av oppgaver og tjenester i perioden. 
 
Budsjett for 2019 
1. Rådmannens forslag til budsjett for 2019 av 1. november 2018, vedtas med de endringer som fremkommer i pkt. 12. 
 
2. Investeringsprogram for 2019 vedtas med en ramme på 274 773 000,- kroner og med de eventuelle endringer som fremkommer i pkt. 12.  
 
3. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2019 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. For 2019 foreslås det avsatt 10% i 
marginavsetning. 
 
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 

a) Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a på alle faste eiendommer i hele kommunen. 
b) Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4. 
c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 
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d) Den generelle skattesatsen settes til 3,2 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille 
(esktl. § 12 a). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 3,2 promille. 

e) Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 140 000 per boenhet (esktl. § 11). 
f) Fredede bygg fritas (esktl. § 7 b). 
g) Eiendomsskatt innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og betales i 12 terminer (esktl. § 25). 
h) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (esktl. § 10) 

 
5. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens forslag til budsjett for 2019 - prisliste for 2019. 
Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 2,4 % i 2019, dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 2019. 
 
6. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 2019: 

a. Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr. 2 892 000,- 
b. Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 16 584 000,-. 
c. Grimstad kulturhus KF med kr. 597 000,-. 
d. Grimstad bolig og tomteutvikling KF med kr. 660 000,-. 
e. Grimstad eiendomsutvikling AS med kr. 1 484 000,- 

 
7. Rådmannen får fullmakt til å fordele og omfordele budsjettmidler i 2019 innen forfølgende områder: 
a. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet innenfor pleie- og omsorgsenhetene 
    innenfor vedtatte rammer. 
b. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom skolene innenfor vedtatte rammer. 
c. Budsjettjustere som følge av endret aktivitet mellom barnehagene innenfor vedtatte 
                rammer. 
 
8. Det vedtas å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 14 360 000,- i 2019 fordelt slik: 
Kommunen/VARF 3 600 000,- 
Kommunen øvrig: 9 760 000,- 
 
9. Det vedtas å oppta Startlån inntil 90 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån. 
Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 
 
10. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i henhold til ny organisering innenfor helse- og omsorgssektoren (Agenda Kaupang modell), og kultur- og oppvekstsektoren. 
 
11. Forslaget falt som følge av endringer vedtatt i pkt. 12. 
 
12. Følgende endringer ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.12.18: Alle endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag 1.11.2018 (Endringer i tusen kroner) 

 
Endringer på inntektssiden: 

Skatteanslag økes  3400 

Økt bevilgning, bemanningsnorm barnehage (statsbudsjett) 640 

Økt bevilgning, lærernorm (statsbudsjett) 340 

Opprettholde støtte til ressurskrevende tjenester (statsbudsjett) 1100 

Økt avkastning IKT Agder 2300 

Innføring av foreldrebetaling for SFO på Langemyr skole 275 

  

Netto endring inntektssiden 6655 
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Reduserte utgifter: 

Redusert lånerente, 2,3% i stedet for 2,4% 1800 

Forventet effekt av heltidsprosjektet, verdiskaping lærlinger, reduserte vikarutgifter 1400 

Opprettholde tidligere budsjettkutt – reduserte innkjøp (konsulenttjenester m.v.) 1500 

  

Sum reduserte utgifter 4700 

 
Økte utgifter: 

Støtte til næringstiltak 300 

Forsert satsing på lærlinger, jfr ks-vedtak 2029 

Tilskudd, Øygardens Institutt 300 

Helse- og omsorgssektoren. Omstillingsbuffer 6500 

Økt satsing på tidlig innsats i barnehage og skole 1000 

Støtte til bygdebøker 300 

Ekstra bevilgning til Solrik 300 

Opprettholde Tønnevoldskogen barnehage (helårsvirkning 1000) 500 

Opprettholde Fjære ungdomsskole (helårsvirkning 1500) 750 

Redusert kutt ved Langemyr skole 2000 

  

Sum økte utgifter 12579 

 
Oppsummering: 

Inntektsendringer 6655 

Reduserte utgifter 4700 

Økte utgifter 12579 

Endring driftsresultat -1224 

Netto resultat i rådmannens opplegg 1238 

Resultat med politisk opplegg 14 

 
 
 

 VEDTATTE TEKSTFORSLAG      

 1: Budsjettramme for kultur- og oppvekstsektoren vedtas med de endringer som fremkommer 
i egen tabell. 
Kommunestyret ber om å få fremskyndet skolepakke 4 til behandling så snart som mulig. I 
forbindelse med skolepakke 4, eller i egne utredninger før dette, skal blant annet følgende 
vurderes: 
-Oppvekstsenter (barnehage og barneskole) i Holvika. 
-Skolekretsgrenser og spesielt grensene for hvilken skole som er nærskolen på ungdomstrin-
net. 
-Skolekapasitet og forventet elevtallsutvikling, der en også tar hensyn til prognoser for bolig-
bygging. 
-Hensiktsmessig skolestruktur. 
-Ressursfordelingsmodell mellom de kommunale grunnskolene. 
-Alternativ opplæringsarena i Grimstad kommune. 

SMD 17.12.18    
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-Ressursbruk til spesialpedagogisk innsats i barnehage og grunnskole. 
-Kapasitet i kommunale barnehager og forventede framtidige behov. 

 2: Et revidert budsjettforslag for 2019, og handlingsprogram 2019 – 2022, legges fram for 
kommunestyret til behandling 27.05.2019. I forbindelse med behandlingen av revidert bud-
sjett, 27.05.2019, skal også endringsprosessene i helse- og omsorgssektoren vurderes.  
I samme møte behandles også årsregnskapet for 2018. 

MHN 17.12.18    

 3: Rådmannen bes senest til kommunestyremøtet den 25.02.19 gis en oversikt over hva som 
er gjenværende midler av det som er satt av til trafikksikkerhetsmidler. Det gis samtidig en 
oversikt over tiltak som disse kan benyttes til, eventuelt tiltak der det kreves reguleringsplan 
før gjennomføring. Videre foreslås det anvendelse med tanke på å kunne søke fylkeskommu-
nen om delfinansiering av prosjektene. Det skal i denne forbindelsen vurderes om noen av 
midlene kan benyttes til delfinansiering av trafikksikkerhetstiltak langs Reddalsveien. 

HSH 17.12.18 25.02.19   

 4: Kommunestyret vedtar å omdisponere kr 2 mill. fra ubundet fond til et fond som er øremer-
ket til utbedring av Reddalsveien (bedret trafikksikkerhet). Det skal ikke bukes av disse mid-
lene før fylkeskommunen bidrar med et minst like stort beløp som det kommunen bidrar med, 
til dette veiprosjektet. 

HSH 17.12.18    

 5: Rådmannen bes om i løpet av 2019 å starte opp planarbeid for utvidelse av Landvik nedre 
kirkegård. Videre må det i budsjetter framover legges inn midler for grunnerverv og opparbei-
delse av utvidet kirkegård. 

HSH 17.12.18 31.12.19   

 6: Kommunestyret vedtar en omdisponering av investeringsmidler i budsjettet for 2019: 
Investeringsmidler til Sorenskrivergården reduseres med 1,7 mill. Midlene omdisponeres til 
-Arkitektkonkurranse, ny kirke på Fevik: 0,7 mill 
-Nye gravplaner for Grimstad kirkegård, Frivoll: 0,7 mill 
-Investeringer i forbindelse med sommergågate i sentrum: 0,3 mill 

HSH 17.12.18   -Arkitektkonkurranse er i oppstarts-
fase,  
-Sommergate er under planlegging 
for gjennomføring fra 20.juni til 
20.august 

 7: Økt tilskudd til Kortfilmfestivalen for 2019 med kr 150 000, vedtatt av kommunestyret 
24.09.2018, dekkes innenfor kultursektorens totale budsjettramme. 

SMD 17.12.18   Saken er behandlet 

 8: Tilskudd på kr 330 000 til åpen barnehage i Grimstad misjonskirke, med sikte på oppstart 
fra høsten 2019, skal vurderes i forbindelse med behandlingen av revidert budsjettforslag, 
27.05.2019. 

SMD 17.12.18 27.05.12  Saken er behandlet 

 9: Kommunestyret ber om skriftlig rapportering til hvert Kommunestyremøte for å følge opp 
helse- og omsorgssektorens budsjett på lik linje med det som presenteres i formannskapet. 

ASH 17.12.18   Det er utarbeidet systematisk tilba-
kerapporteringssystem i HO sekto-
ren fra avdelings-, enhetsleder-, og 
rådmannsnivå som grunnlagsdoku-
ment til kommunestyret 

 10: Nye rammeavtaler innen H&O - Kommunestyret ber om å motta en egen oversikt over 
avrop i H&O rettet mot rammeavtalene og hvorvidt dette har ført til kostnadsreduksjon, still-
stand eller kostnadsøkning. Rapport over hvor mange avrop det har vært og hvem som har 
fått avropene, og en årssaksforklaring dersom en tilbyder skiller seg ut i mengden avrop. 
Hvordan har vektingen vært? Rapporteringen gjøres i samme rapport som i punkt 9. 

ASH 17.12.18   Kommunestyret har tatt informasjo-
nen til orientering i møte den  4. fe-
bruar 2019 

 11: Arbeidet i nedsatt politisk/administrativ gruppe som ser på rutinene for budsjettprosesser 
og ønsket utforming av budsjettene videreføres. Arbeidet skal forankres i kommunestyret. 

TMNS 17.12.18    



Revidert september 2019 25 

 12: Kommunestyret anser det som uheldig med omkamper knyttet til vedtak med budsjett-
messig konsekvens fattet i løpet av året. Dette av hensyn både til berørte parter og til kom-
munens behandling av budsjett, samt prioritering mellom ulike tiltak. Kommunestyret ber om 
at det utarbeides rutiner for søknader som innkommer i løpet av året og hvordan disse skal 
håndteres. Det bør vurderes å innføre en frist for slike søknader på høsten hvert år slik at de 
kan behandles i budsjettprosessen. 

TMNS 17.12.18    

 13: Kommunestyret ber om en gjennomgang av tilbudet i skolene i Grimstad på fremmed-
språk og hvilke valgfag som tilbys på den enkelte skole. Administrasjonen bes vurdere om 
man gjennom alternativ organisering kan gi flere elever tilbud om andre fremmedspråk og 
valgfag. 

SMD 17.12.18   Dette har man ikke klart å få til i 
praksis. 

 14: Rådmannen bes utarbeide en plan for hvordan Grimstad kommune kan øke antallet lær-
linger i kommunen. Planen skal inneholde hvilke enheter som har mulighet til å ta imot lær-
linger, hvor mange lærlinger de har mulighet til å ta imot og innenfor hvilke fagområder, samt 
økonomiske rammer for gjennomføring. Planen skal også belyse hvor mange som trenger 
læreplasser i regionen og hvilke fagområder det er behov for flere læreplasser. Kommunene 
er en viktig part i samfunnskontrakten for flere læreplasser, hvor målet er at alle skal få tilbud 
om læreplass innen 2020. For å oppfylle det må Grimstad kommune øke antallet læreplasser 
og ta inn lærlinger fra flere forskjellige fagområder. 

OK 17.12.18   Sak om lærlingeordningen ble be-
handlet i kommunestyremøte 27. 
mai 2019, arkivsak 16/10634  
 

 15: Sorenskrivergården anses som et strategisk viktig knutepunkt i Grimstad sentrum og det 
ønskes en bred politisk prosess på fremtidig bruk av eiendommen. Det legges frem en sak 
for kommunestyret innen utgangen av juni 2019 hvor flere alternativer presenteres, også an-
slag på økonomiske konsekvenser av hver modell. Det legges så opp til at prosjektet kan inn-
lemmes i budsjettet for 2020 

HSH 17.12.18   Dette arbeidet er forsinket på grunn 
av kapasitetsutfordringer. Sak vil bli 
lagt fram i løpet av høsten.  

 16: For hver tertialrapport og ved avleggelse av årsregnskap og budsjettfremlegg skal oppda-
tert oversikt over kommunens fond vedlegges. 

MHN 17.12.18   Ligger ved tertialrapport 1  

 17: Kommunestyret ønsker at skolene dreier bruken av assistenter over til bruk av fagutdan-
net/pedagoger. Det anses å gi en større effekt for bla spesialundervisning, og muligens også 
redusere bruken av spesialundervisning dersom en større andel av ansatte i Grimstadskolen 
er pedagoger. Dette bes vurderes i sammenheng med prosjekt for reduksjon av bruk antall 
timer på spesialundervisning og tilnærming til lærernormen. 

SMD 17.12.18   Under arbeid/ vil også være en del 
av omstilling og endring med 
Agenda Kaupang. 

 18: Rådmannen bes ta kontakt med andre kommunale brukere og eiere av Langemyr skole 
for å avklare fremtidige behov, og legge en langsiktig strategi som er forutsigbar for brukere i 
Grimstad og andre kommuner. 

SMD 17.12.18   Under arbeid er med i arbeidet om-
stilling og endring med Agenda 
Kaupang 

 19: Grimstad kommune etablerer frivillighetspris. (F.eks etter modell i Arendal kommune) SMD 17.12.18   Frivillighetspris ble vedtatt i kommu-
nestyremøtet i mai 2019. 
 

 20: Rådmannen bes legge frem sak som belyser kommunens arbeid med lærlinger, og bely-
ser hvordan det kan være en ressurs for kommunen. 

OK 17.12.18   Sak om lærlingeordningen ble be-
handlet i kommunestyremøte 27. 
mai 2019, arkivsak 16/10634  
 

  



Revidert september 2019 26 

 
 

GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 

 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2017 
 

Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2017, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet 

behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen. Fra 2017 og tidli-

gere år er kun vedtak som ikke er ferdigbehandlet (Status grønn) inkludert i dokumentet. Oversikt over disse finnes i tidligere utgaver av 

dokumentet. 

 
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt 

dato 
Frist Status Merknad 

50/17 17/50 Utvikling av Gundersholmen 

VEDTAK: 

 
1 Kommunestyret er positive til at det settes i gang en utviklingsprosess for Gundershol-

men. 
2 Som et grunnlag for en eventuell påfølgende salgsprosess skal det utarbeides premisser 

for konsept for utvikling av Gundersholmen. 
3 Forslag til premisser for konseptet skal legges fram for kommuneplanutvalget og kommu-

nestyret for godkjenning. 
4 Kommuneplanutvalget skal holdes løpende orientert om prosessen. 
5 GEU gis mandat til å jobbe videre med dette. 
6 Arbeidet skal skje i tett samarbeid mellom GEU og rådmannen. 
7 Før en eventuell salgsprosess settes i gang skal det godkjennes av kommunestyret. 
8 Det forutsettes at det legges til rette for et bredt folkelig.engasjement i prosessen. For ek-

sempel i form av folkemøte. 

HSH 02.05.17   Erstattet av nyere vedtak 

49/17 17/49 Omre Industripark - salg av råtomter 
VEDTAK: 

 
1. Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til å gå i forhandlinger 

om å selge 100 daa i Omre Industripark til Skarpnes Eiendom AS. Det forutsettes at avtalen 

aksepteres uten et maksimumsbeløp for andel av infrastrukturkostnader og uten forpliktelse 

HSH 02.05.17   Punkt 1 og 2 er gjennomført. 3) 
Omreguleringen og 
områdereguleringen har nå vært til 
1.gangs behandling i TU 14.05.19 
og lagt ut på høring fra og med i 
dag 27.05.19. 4) Det er inngått 
avtale med Skarpnes Eiendom AS 
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til å opparbeide slik infrastruktur. Det må foretas en nærmere juridisk avklaring i forhold til 

endelig avtaleinngåelse. 

 

Avtalen legges frem for formannskapet for endelig godkjennelse. 

 

 

2. Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til å gå i forhandlinger 

om å selge et areal på inntil 50 daa i Omre Industripark til Nordic Asfalt AS med utgangs-

punkt i fremsatt tilbud datert 29.03.17. 

 

Avtalen legges frem for formannskapet for endelig godkjennelse. 
 
3. Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til gå i gang med en om-

regulering av eksisterende reguleringsplan for Omre og samtidig åpne for en områderegule-

ring av hele arealet som er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan. 

 

4. Der settes opp en avtale med de 2 nevnte aktørene som tidsbegrenser (f.eks 5 til 10 år 

fra inngått avtale) masseuthenting og planering/klargjøring av industritomter opparbeidet på 

kjøpte område. Skulle dette kravet ikke oppfylles har kommunen rett til tilbakekjøp av tomt, 

deler av tomt som ikke er opparbeidet. Punktet har 2 hovedhensikter: 

- Sikre fremdrift 

- Sikre tilrettelegging for attraktive tomter i hele Omre Industripark 

 

som inkluderer de aktuelle 
momentene. 
 
 

55/17 17/55 Hovedplan for sykkel, forslag om utsettelse 
VEDTAK: 

1. Grimstad kommunestyre viser til PS 16/147 Kommunal planstrategi.  
2. Grimstad kommunestyre vedtar at revisjon av hovedplan for sykkel utsettes.  
3. Hovedplan for sykkel fra 2011, Mulighetsstudie for sykkel i Grimstad sentrum og 

Sykkelbyavtalen med årlig prosjektplan skal være styringsverktøy for arbeidet med 
sykkelsatsing i Grimstad.   

4. Grimstad kommunestyre ber rådmannen avklare om Statens Vegvesen kan ta an-
svaret for å utarbeide ny hovedplan for sykkel i samarbeid med Grimstad kommune 
og Aust Agder Fylkeskommune når de pågående planprosessene (torg- og gate-
bruksplan, reguleringsplan FV 420 gjennom sentrum, eventuell bypakke) i Grim-
stad sentrum er sluttført. 

 

HSH 02.05.17   Arbeidet med revisjon av hovedplan 
for sykkel avventer ferdigstillelse av 
Torg- og gatebruksplan mm jfr. pkt. 
4 i vedtaket 

76/17 17/76 Brannavvik Berge gård 
VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre ser alvorlig på brannavvikene på Berge gård senter. Fysiske tiltak 
gjennomføres snarest mulig slik at brannavviket lukkes permanent. 5 mill. kr settes av til dette 
formålet og midlene dekkes fra kommunens mindreforbruk i 2016. 
 

HSH 22.05.17    

93/17 17/93 Prinsippavklaring - Opprettelse av eiendomsfond 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret ber rådmannen opprette et tomte og boligfond. 
 
2. Hensikten med tomte og boligfondet er å raskt kunne erverve nye eiendommer for å 

MHN 28.08 31.12.2017   
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kunne dekke kommunens fremtidige behov. 
 
3. Inntekter ved salg av kommunale eiendommer/boliger/parseller skal settes inn på 
tomte og boligfondet. Unntatt fra dette er hvis noe annet er vedtatt for salgsobjektet. 
 
4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere fondet. 
 
5. Rådmannen skal løpende rapportere til kommunestyret om bruk av fondet. I årsplan 
og tertialrapporter skal det gis en oversikt over bruk av fondet. 
6. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret i forbindelse med budsjett for 2018 
vedrørende hvor mye midler som eventuelt bør settes inn på fondet i 
økonomiplanperioden. 
 

110/17 17/110 Forvaltningsrevisjon Varslings- og ytringsklima blant 
ansatte og ledere i Grimstad kommune 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og 
ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens 
observasjoner og anbefalinger i rapporten. 
Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å 
sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen innen oktober 2018. 
 

TMNS/O
K 

30.10.17 10.18   

119/17 17/119 Forvaltning og retningslinjer for startlån 
Vedtak 
1. Grimstad kommune søker Husbanken om å øke rammen for startlån fra 50 til 65 
mill. for 2017. 
2. Grimstad kommune følger Husbankens retningslinjer for administrering av 
startlån. 
Endring; Det åpnes for å gi lån med nedbetalingstid inntil 50 år og mulighet for å 
binde renta inntil 10 år. 
3. Kommunestyret ønsker å bli orientert om: 

a. Hvilke tildelingskriterier som benyttes for Startlån i lys av at ungdom etter Husban-
kens forskrift ikke lenger er prioritert målgruppe for ordningen. 

b. Rådmannens anslag for samlede Startlån ved utløpet av handlingsplanperioden 
c. Mer konkret informasjon om hvordan ordningen nå fungerer - som eksempel gjen-

nomsnittlig lånebeløp, belåningsgrad og vurdering av evne til å møte fremtidig øk-
ning i rentenivå. 

HSH 30.10.17   Nyere vedtak senere   

120/17 17/120 Etablering av tilfluktsrom 
Vedtak 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fremforhandle avtale med Salto Oddensenteret 
AS om avtale for å bygge ett felles tilfluktsrom i gangtunnelen i P-huset Arresten. Dersom det 
ikke blir oppnådd avtale med Salto Oddensenteret AS gis rådmannen fullmakt til å bygge 
tilfluktsrom for 66 personer i gangtunnelen P-huset Arresten. Kostnadsramme innarbeides i 
budsjettbehandlingen for 2018. 

HSH 30.10.17 31.12.17  Arbeidene med fysisk å etablere 
tilfluktsrom er i gang.  

123/17 17/123 Nytt avløpsrenseanlegg 
Vedtak 
1. Prosess mot Lillesand kommune vedrørende interkommunalt samarbeid om 
avløpsrensing gjennomføres hvor man også ser på alternative lokasjoner som støtter 
opp under videreutvikling av Grimstad kommune så som Støle og Omre 

HSH 30.10.17   Se tidligere kommetar  
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industriområde bør da vurderes. 
2. Ombygging av Groos renseanlegg er ikke aktuelt. 
3. Egen sak om arealbehov og lokalisering av nytt verksted, lager og mannskapslokaler 
for Kommunaltekniske tjenester fremmes for kommunestyret etter en mer omfattende 
utredning hvor alternative plasseringer i Østerhus utredes herunder også leie og/eller 
kjøp av eksisterende bygg i Østerhus. 

128/17 17/128 Organiseringen av Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen 
Vedtak 
1. Kommunestyret tar «Organiseringen av Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen» til orientering og 
ber rådmannen følge opp intensjonene i notatet. 
2. Kommunestyret vedtar at kultur- og miljøutvalget skal orienteres om kommunens klima-, 
energi- og miljøarbeid og MFT-arbeid to ganger per år. 

HSH 30.10.17   Miljøfyrtårnarbeidet videreføres slik 
det ble vedtatt av Kommunestyret.  

132/17 17/132 Orienteringssak - utbygging av kommunalt avløpsanlegg på 
Hesnes 
Vedtak 
1. Kommunestyret legger til grunn at vedtak av 20.06.2016 følges opp i valg av trase for 
nedlegging av V/A-ledning langs Hesnesveien. 
2.Det søkes Agder Energi, Fylket og Vegvesenet om straksmidler til utbedring av g/s-vei på 
strekningen i sammenheng med at kommunen skal legge ned V/A-ledning på strekningen 
Hesnesveien. Samordning av disse prosjektene anses å medføre betydelige innsparinger i 
motsetning til å kjøre to separate prosesser, og det forventes også å medføre kortere 
anleggstid i området totalt sett. 
3.Når saken er ferdig utredet forelegges den kommunestyret for endelig vedtak. 

HSH 30.10.17   Alt er vedtatt og utbygging starter i 
årsskifte 2018/2019.   

134/17 17/134 Eierskapsmelding - oppfølgning av Haavind-rapporten 
Vedtak 
1. Vedlagte eierskapsmelding tas til orientering 
2. Rådmannen kommer tilbake med en overordnet vurdering av kommunens eierskap når 
forvaltningsrevisjonens rapport foreligger. 
 
Kommunestyret ber om at Rådmannen i neste revidert eierskapsmelding omtaler alle 
selskaper GK har eierandeler med konkret informasjon om våre politiske valgte 
representanter og aktuelle utfordringer/strategivalg disse selskapene står overfor. 
Vedtatt oversendelsesforslag: 

 Grimstad vil gjennom sin eierstyring i generalforsamling og eiermøte arbeide for en 
bevisstgjøring omkring at eierforvaltningen skjer i disse organene. 

 Grimstad kommune vil ved oppnevning av nye styremedlemmer velge styremed-
lemmer som ikke er folkevalgte. 

 Der det er nødvendig vil kommunen arbeide for at reglene for styresammmenset-
ning endres slik at det bringes i tråd med punktet over. 

TMNS/O
K 

11.12.17 06.18  Det legges frem en sak om 
eierskap i kommunestyret 
november 2018 

136/17 17/136 Opprettelse av kommunal tilsynsordning for salg av 
tobakksvarer 
Vedtak 
Grimstad kommune oppretter en lokal tilsynsordning for salg av tobakksvarer som en 
prøveordning for kalenderåret 2018. Tjenesten finansieres av den nye salgsavgiften for 
tobakksvarer. Det opprettes en midlertidig stilling i helsetjeneste i 30 % ut 2018 for å ivareta 
denne tilsynsoppgave. 
Evaluering skal gjennomføres i løpet av medio 2018 med tanke på om tilsynsordningen bør 
inkluderes i nåværende eller i kommunalt /interkommunalt system for øvrig salgs- og 

ASH 11.12.17 09.08.18  Ny tilsynsordning er på plass og 
ivaretas av miljørettet helsevern, 
enhet helse- og 
barneverntjenesten. 
Tilsyn med alle salgssteder er 
gjennomført per juni 2019 og vil 
deretter gjentas årlig. 
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skjenkekontroller. 
Innen utgangen av 2018 skal det framlegges en evaluering av ordningen med tanke på mulig 
etablering av en varig tilsynsordning. 

144/17 17/144 Kommunal planstrategi 2016-2019. Status for arbeidet 
Vedtak 
Grimstad kommunestyre vedtar revidert planstrategi for perioden 2017-2019 med følgende 
tillegg: 
Det utarbeides en temaplan om samarbeid om overgang mellom barnehage og 
skole/SFO. Arbeidet starter opp i 2018 og ferdigstilles i 2019. 
Sett i lys av at behandlingstid kan strekke seg over 2 til 4 år i gitte tilfeller, vedtar 
kommunestyret en begrenset revidering av " Arealdelen av Kommuneplanen" i 2018 – dette 
for å gi rom for videre vekst og forutsigbarhet for utbyggere. Planen forutsettes vedtatt før 
valget i 2019. 

HSH 11.12.17 06.19  Planer fastsatt i planstrategien 
følges opp slik framdriftsplanene 
viser.  

147/17 17/147 Forslag til ny bruk av Sorenskrivergården 
Vedtak 
Sorenskrivergården anses som et strategisk viktig knutepunkt i Grimstad sentrum og det 
ønskes en bredere politisk prosess på fremtidig bruk av eiendommen. Det legges frem en 
sak for kommunestyret innen utgangen av juni 2018 hvor flere alternativer presenteres, også 
anslag på økonomiske konsekvenser av hver modell. Det legges så opp til at prosjektet kan 
innlemmes i budsjettet for 2019. 

HSH 11.12.17 24.05.18  Erstattet av nyere vedtak  

148/17 17/148 Forslag til retningslinjer for kunst i kommunale rom og 
uterom 
Vedtak 
1. Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for kunst i kommunale rom og uterom. 
2. Rådmannen utarbeider rutiner for administrasjonens arbeid med kunst i kommunale 
rom og uterom 

SMD 11.12.17   Arbeidet med rutiner for 
administrasjonens arbeid er startet 
opp. 

149/17 17/149 Utvikling av industritomta 
Vedtak 
1. Rådmannen legger frem en behovsvurdering for området innen 18.06.18 
2. Det legges frem 18.06.18 et forslag til mulig samarbeid/ kjøp av Arendalsveien 32 og 40. 

HSH 11.12.17 24.05.18  Erstattet av nyere vedtak. 

 Vedtatte tekstforslag for budsjett 2018, kommunestyremøte 18.12.17: 

 
     

 1. Omstilling, innovasjon. 
Kommunestyret forventer at rådmannen i løpet av 2018 og 2019 gjennomfører et prosjekt 
preget av omstilling og innovasjon med en gjennomgang av alle driftsområder. Målet må 
være å levere tjenester med høy kvalitet, effektivt og innenfor fastsatte tidsfrister, med redu-
serte driftskostnader. Budsjettene videre i handlingsperioden bør gradvis legges opp til å 
sikre en regnskapsmessig driftsmargin på om lag 2% av omsetningen. 

TMNS/O
K/MHN 

18.12.17   Rådmannen har startet prosjekt 
omtilling 2018. Dette arbeidet sam 
arbeidet med budsjett 2019 er viktig 
for å oppnå dette. 

 8. Frivillighet 
Rådmannen bes om å vurdere en økt satsing på strategisk samhandling mellom frivillighet, 
næringsliv og offentlig virksomhet, ved f.eks. å arrangere en frivilligbørs, høsten 2018. Det 
bør i denne sammenheng også vurderes frivillighetens plassering i den kommunale organise-
ringen, og lokalisering av frivilligsentral. Rådmannen bes komme med konkrete planer senest 
i forbindelse med årsoppgjøret for 2017.  

OK 18.12.17 08.03.18  Arbeidet med å forberede en 
frivilligbørs er påbegynt. 
Finansiering av dette fremmes i sak 
om Årsregnskap 2017. 

 12. Bredbånd og mobildekning 
Rådmannen bes om, innen kommunestyremøtet i april 2018, å legge fram en oversikt over 
de som har sendt inn søknader om utbygging av bredbånd og bedre mobildekning. Det gis en 

OK 18.12.17 08.03.18  Egen sak om dette vil bli lagt frem 
for kommunestyret i høst 2018. 
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vurdering om kommunen i økt grad kan bidra til utbygging herunder avsetning til et fond som 
er øremerket for slik utbygging. Dette anses som spesielt viktig både med tanke på økt bruk 
av trygghets- og velferdsteknologi, og skolearbeid hjemme som forutsetter god nettilgang. 

 15. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere en Koordineringsan-
svarligstilling med fokus på søknader statlige/fylkeskommunale midler/stiftelser/banker og 
andre fond e.l. 

OK 18.12.17    

 19. Rådmannen bes sette ned en gruppe, med riktig kompetanse, for å se på mulighetene for 
cruiseanløp i Grimstad. 
 

 18.12.17   Omtalt i sak for tekstforslagene i 
mars 2018.  
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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 

 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2016 
 

Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2016, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet 

behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen. Fra 2017 og tidli-

gere år er kun vedtak som ikke er ferdigbehandlet (Status grønn) inkludert i dokumentet. Oversikt over disse finnes i tidligere utgaver av 

dokumentet. 

 
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt 

dato 
Frist Status Merknad 

07/16 PS 7/16 PLASSERING AV NYTT RENSEANLEGG - KONSEKVENSUTREDNING 
2015/167-6 
VEDTAK: 
1) Endelig plassering utsettes inntil følgende avklaring/vurdering er foretatt: 
2) Muligheten og økonomiske konsekvenser for å foreta en utvidelse av anlegget på Groos 
utredes nærmere. 
3) Teknisk utvalgs forslag til tomt i Østerhus opprettholdes inntil pkt. 2 er avklart. 

HSH 01.02.16   Erstattet av nyere vedtak. 
 
 
 
 
 
 

20/16 PS 20/16 Forslag til detaljreguleringsplan for Vesterbukt- 2.gangsbehandling 
2013/3001-29 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljregule-
ring for Vesterbukt med tilhørende bestemmelser, med følgende endring: Område o_SPA2 
tas ut av planen. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med taxinæringen for å 
finne alternativt forslag til plassering av Taxiholdeplass utenfor planområdet. Grimstad kom-
munestyre ber rådmannen gå i dialog med utbyggerne av Oddensenteret for og finne en løs-
ning på holdeplass og oppholdsrom. Følgende ble vedtatt oversendt rådmannen: 

  Rådmannen bes arbeide for at det etableres scene med tak for små og intime konserter, 
enten bygget inntil veggen på biblioteket eller som en mindre frittstående musikkpaviljong.  

 I den videre planleggingen av parkområdet bes rådmannen synliggjøre noe av historien i 
dette området, f.eks. jernbanedriften. 

HSH 29.02.16   Ny midlertidig plassering av Taxi i 
Sorenskrivergården. Gateareal til 
holdeplasser vil bli avklart i torg og 
gatebruksplanen  
 
Permanente lokaler til drosjenæring 
ikke avklart. 
 
Byhaven er etablert, kun service-
bygg med sitt uteområde gjenstår. 
Ny byggesak for servicebygg er ut-
arbeidet og nabovarslet.  

40/16 PS 40/16 Utvikling av Omre Industripark 2014/1294-9 
VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre er positiv til å sette i gang arbeid med realisering av Omre 
Industripark. 
Kommunestyret gir Grimstad bolig- og tomteutvikling KF mandat til: 

Grimstad 
bolig og 
tomteut-
vikling KF 

25.04.16   Prosess pågår i regi av Grimstad 
bolig og tomteutvikling KF 
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A) Å gå i dialog med ulike aktører vedrørende utvikling og salg av arealer i Omre 
Industripark, herunder markedsføre området i markedet. 
B) Forhandle fram forslag til utviklingsavtale for Omre industriområde. 
C) Utviklingsavtalen skal legges fram for kommunestyret til endelig behandling. 
Kommunestyret forutsetter at kostnader for videre utvikling av Omre ikke belastes 
kommunale budsjett. Deler av allerede foretatte kommunale kostnader for erverv og 
infrastruktur forventes dekket opp av kjøpere av området. 
D) Arbeidet skal skje i samarbeid med rådmannen. Rådmannen skal saksbehandle forslag 
til utviklingsavtale. I rådmannens saksutredning skal økonomiske konsekvenser for 
kommunen framkomme. 
E) Formannskapet skal holdes orientert om fremdrift og utvikling. 

42/16 PS 42/16 Detaljregulering for del av Vikshei. 2. gangs behandling i Teknisk 
utvalg. Sluttbehandling i Kommunestyret. 2010/1491-40 
VEDTAK: 
1. Detaljregulering for del av Vikshei, plankart og bestemmelser sist korrigert 16.03.2016 
vedtas ikke. 
2. I hht den opprinnelige utbyggingsavtalen fra 2001 ber Kommunestyret om at 
friområdene overskjøtes kommunen og at utbyggingsavtalen gjennomføres omgående. 

HSH 25.04.16   Vedtaket er kunngjort. 
Pkt. 2 er et intensjonsvedtak. Ut-
byggingsavtaler er frivillige, så gjen-
nomføring avhenger også av den 
andre avtaleparten.  
Arealene er ikke overført. Det pågår 
dialog med aktørene for å få dette i 
gjennomført. 

48/16  PS 48/16 Årsmelding 2015 2016/937-1 
VEDTAK: 
Årsmelding 2015 vedtas.  
Rådmannen bes sette ned en gruppe som sammenfatter erfaringer fra tidligere arbeid med 
deltidsproblematikk i kommunen, innhenter erfaringer fra de kommunene som har lykkes med 
dette og implementerer de rette tiltakene i alle sektorene. Kommunestyret holdes løpende ori-
entert om fremdriften i saken. 

OK 23.05.16    Er med i nettverk i regi av KS på 
heltidkultur. Har sendt søknad om 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen 
sammen med Arendal kommune for 
å dekke en prosjektstilling som skal 
jobbe med heltidskultur. Vi ble inn-
vilget 300 000,- og samardeider i 
disse dager med Arendal om hvor-
dan pengene skal benyttes. Pro-
sjektet er forlenget ut 2018 



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

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

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

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

4. Rådmannen bes om at det årlig legges frem en status over kommunens eiendom-
mer knyttet til årsrapporten. 

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

HSH 23.05.16   Erstattet av nyere vedtak.  
 
  

61/16 PS 61/16 Invitasjon til å delta i prosjekt Nordiske roser. 2012/2443-57 
VEDTAK: 
Kommunestyret er positive til at Grimstad deltar i Prosjekt Nordiske roser. Kommunestyret 
ber rådmann i nært samarbeid med Norsk roseforening og Agder naturmuseum, arbeide fram 
et prosjekt for etablering av en Nordisk rosehage på Dømmesmoen. Når et konkret forslag til 
plan for hagen og økonomiske konsekvenser foreligger, legges dette fram for politisk behand-
ling i Kultur- og miljøutvalget. Hvis tiltaket har budsjettmessige konsekvenser legges saken 
også fram for kommunestyret. 

HSH 23.05.16   Kommunen venter på kostnader i 
forbindelse med informasjon om ro-
sene, samt hvordan dette skal pre-
senteres. Dette skal komme fra de 
som har satt i gang prosjektet.  

62/16 PS 62/16 Gravferd uten pårørende og ved tvist 2015/2279-3 
VEDTAK: 
Grimstad kommunestyre ber rådmannen etablere rutiner knyttet til kommunens oppgaver et-
ter gravferdslovens § 9, slik dette er beskrevet i saken. 
  
Bestemmelsene i gravferdsloven § 9 tas inn i delegasjonsreglementet og rådmannen gis full-
makt til å videredelegere myndighet etter samme lov.  

HSH 23.05.16   Rutiner er ikke etablert.  Delega-
sjonsreglement er revidert og ved-
tatt. 

68/16 PS 68/16 1. tertialrapport 2016 2016/1158-1 
VEDTAK: 
Tertialrapporten tas til etterretning med følgende tillegg: 
Kommunestyret ber administrasjonen i rapporten for 2. tertial gi en orientering om det arbei-
det som gjøres for å få frem bedre rapporter og styringsdata knyttet til utviklingen i årsverk. 
Som vedlegg til denne orienteringen bes det laget en oversikt som viser alle nye faste stil-
linger opprettet etter 1. januar 2015 hvor man får frem stillingsbetegnelse, stillingsbrøk og en-
het stillingen er lagt til. 
 

OK 20.06.16   Dette ligger i arbeidet med nytt ERP 
og styringssystem som driftssettes 1 
januar 2017. Rapporter er under ut-
vikling og vil bli inkludert i rapporte-
ringen etter kvalitetssikrings. 

72/16 PS 72/16 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Grimstad kommune 2015/1186-6 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar rapporten om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Grimstad til oriente-
ring, og ber om at: 

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

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

. 
 

HSH 20.06.16   Erstattet av nyere vedtak. 
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80/16 PS 80/16 Vedlikeholdsstrategi Bygg- og Eiendomstjenesten 2016/1336-1 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar vedlikeholdsstrategi for Grimstad kommune datert 20.06.2016. 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide vedlikeholdsstrategi også for utendørs kultur- og 
idrettsanlegg. 

HSH 20.06.16   Vedlikeholdsstrategi for kommunens 
bygningsmasse er gjennomført. 
Vedlikeholdsstrategi for utendørs 
kultur- og idrettsanlegg er ikke utar-
beidet. 
 

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

1. Rådmannen bes starte planlegging av vann- og avløpsanlegg på Hesnes med 
tanke på gjennomføring i 2017-2018. Rådmannen bes legge alternativ 1 til grunn 
ved planleggingen. Traseen forutsettes lagt langs med veien og prosjekteres som 
fremtidig g/s-veitrase. 

2. Rådmannen bes prioritere anlegget i arbeidet med investeringsbudsjett for 2017. 
3. Det inngås avtale med utbygger om overtakelse av privat anlagt 110 mm pumpe-

ledning for avløp. 
4. Kostnader til detaljprosjektering for avløp finansieres ved omdisponering av kr 

200.000,- fra posten “Diverse mindre anlegg” for 2016. Kostnader til detaljprosjek-
tering for vann hentes fra det allerede vedtatte prosjektet “Hesnes – Fellesføring – 
Vann og avløp”. 

HSH 20.06.16   Erstattet an nyere vedtak 

92/16 PS 92/16 Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Grimstad kommune 2010/363-
270 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge 
opp anbefalingene i rapporten.  
 
Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsys-
tem for saksbehandlingen i byggesaksavdelingen.  
 
Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien, 
blir fulgt opp. 

HSH 20.06.16   Forvaltningsrevisjonen er gjennom-
ført  og vedtaket er erstattet av nyere 
vedtak.  

106/16 PS 106/16 DØMMESMOEN – DAGENS OG FRAMTIDIG SITUASJON 2010/3637-129 
VEDTAK: 
1) Kommunestyret tar saken til orientering.  
2) Kommunestyret vurderer midler til vedlikehold på Dømmesmoen i budsjett for 2017 
og handlingsprogram 2017 – 2020. Formannskapet er kjent med at leieinntektene ikke dek-
ker vedlikeholdskostnadene på Dømmesmoen. 
3) Grimstad kommunestyre ber om ny sak vedrørende organisering av Dømmes-
moen. 

HSH 05.09.16   Pkt 3 er ikke igangsatt.  

107/16 PS 107/16 Mandat for planlegging og opparbeiding av Bibliotekspark 2016/1767-2 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret ber Rådmannen sette i gang arbeid med en detaljplan for utfor-
ming- og opparbeiding av ny Bibliotekpark med tilhørende områder, jfr. avgrensning angitt på 
reguleringsplan for Vesterbukt. Følgende områder angitt i reguleringsplanen skal inngå: 
o_Gk3.1, o_Gp3.1, o_L3.1, o_Tt3.1 b, o_Tt3.2 og o_Tt3.3.  
2. Planlegging og bygging av Bibliotekparken skal baseres på prinsipper fastsatt i 
Byroms og formingsveileder for de sjønære arealer, vedtatt av kommunestyret 23.05.16. 
3. Kommunestyret ber rådmannen forsøke å ta med Tt3.1a (Dyviks plass) i detaljpla-
nen. 

HSH 05.09.16    
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4. Planlegging og gjennomføring av Bibliotekparken med tilhørende områder finansie-
res ved bruk av havnekapital og/eller inntekter fra tomtesalg i Oddenområdet. Budsjett og 
kostnadsramme fremlegges for godkjenning i kommunestyret.  
5. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide et kunstverk i Biblioteksparken til en 
øvre egenandel på kr. 1 mill, forutsatt at prosjektet kvalifiserer til KORO støtte på 50% av 
kostnaden. 
6. Kommuneplanutvalget er referansegruppe for planlegging av Bibliotekparken.  
7. Kommunestyret gir Rådmannen mandat til å sette i gang opparbeiding/utbygging 
av Bibliotekparken med tilhørende områder. Utbyggingen skal skje innenfor økonomisk 
ramme fastsatt av kommunestyret. 
8. Kommunestyret ber rådmannen sette av areal som kan nyttes til bryggekapell, i 
parken eller nærliggende område. 

109/16 PS 109/16 Mulighetsstudie sykkel Grimstad sentrum 2015/64-19 
VEDTAK: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til Mulighetsstudie for sykkel Grimstad sentrum. 
 
Kommunestyret ber om at det prioriteres arbeid med reguleringsplan for sykkelfelt mellom 
tunnelen (Odden) og lyskrysset. 

HSH 05.09.16   Erstattet av nyere vedtak 
 

110/16 PS 110/16 Bruk av fossilt brensel i kommunal bygningsmasse 2016/1868-3 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar at fossilt brensel i kommunale bygg bør fases ut innen 2019.   
 
Kommunestyret ber Rådmannen ta med tiltak for utfasing av bruk av fossilt brensel til oppvar-
ming av kommunal eiendomsmasse i handlingsprogram 2017 - 2020.  
 
Kultur- og miljøutvalget skal holdes løpende orienter om planer og status på dette feltet. 

HSH 05.09.16   Arbeidet er i gang. 

145/16 16/145 Plassering av bemannet bolig for mennesker med rusproblemer 
VEDTAK: 

1. Vossgate ombygges til heldøgnbemannet bolig for mennesker med rusproblemer 
2. Rehabiliteringstilbudet i Vossgate flyttes til Charlottenlund. 

3. Kommunen legger til rette for et avklarende møte med berørte naboer og utvalg 
rett før eller etter jul. 

HSH/ 
ASH 

05.12.16 30.01.17 
06.04.17 

 
 
 

Erstattet av nyere vedtak. 
Prosjektering av ombygging av 
Vossgate.og Charlottenlund er 
igangsatt. 
 
Møte med berørte naboer ble gjen-
nomført 14.02.17 

 Tekstforslag Ansvarlig  Frist Status Merknad 

1 Oppgradering av kommunestyresal og kantine. 
Rådmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å bare oppgradere kantina i 2017, 
og vente med kommunestyresalen til 2018. Rådmannen bes også vurdere på nytt om det 
trengs strømuttak i gulvet i kommunestyresalen. Vår oppfatning er at ordningen med skjøte-
ledninger for PC-utstyr er tilfredsstillende. 
 

HSH    Oppdatering av kommunestyresalen 
er gjennomført, kantinen var det ikke 
rom for innenfor avsatt ramme.  

5 Rådmannen bes om å samkjøre regulering og planlegging av GSV/fortau langs Østerhusmo-
nen med etablering av rundkjøring i krysset Østerhusmonen/Terje Løvåsvei. Rådmannen bes 
også om å vurdere om det er hensiktsmessig å bygge hele eller en del av GSV her i denne 
byggeprosessen. 

HSH    Reguleringsarbeid for gang/sykkelvei 
langs Østerhusmonen er vedtatt. 
Gjennomføring samkjøres med privat 
utbygging av T-kryss, ikke rundkjø-
ring. 
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6 Rådmannen bes om å gå i dialog med fylkeskommunen og SVV om GSV langs fv til Hom-
borsund, samt noen utbedringer av veien. Det bør vurderes om dette kan samkjøres med for-
prosjekt VVA RV 420 Homborsund. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved 
behov for budsjettjusteringer. 

HSH    Under regulering 

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

HSH  2019  Erstattet av nyere vedtak.. 
 

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

HSH  2019  Reguleringsarbeid er igangsatt, men 
satt på vent som følge av E18 plan-
leggingen.  

13 Rådmannen bes om å kartlegge ledig kapasitet til bl.a. boligformål i kommunale bygg, og 
sørge for en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten. 

HSH    Erstattet av nyere vedtak. 

18 Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre, innen oktober 2017, en god, helhetlig, overord-
net utredning av hvordan lokalene på Dømmesmoen bør benyttes, og hvordan helsetjenes-
tens behov for arbeidsplasser og pasientfasiliteter på Dømmesmoen kan ivaretas. En eventu-
ell flytting av barnevernstjenesten til Dømmesmoen bør vurderes i denne sammenhengen. 

HSH/AS
H 

 Oktober 17  Utredning i forprosjektet Helsesen-
ter.  

19 Rådmannen bes øke antall lærlinger med minst 3 stillinger ut over rådmannens budsjettfor-
slag. Det forutsettes at dette gjøres innenfor bevilget lønnsbudsjett og at det gjennomføres et 
utredningsarbeid i løpet av de to/-tre første månedene i 2017 for å evaluere og avdekke hvor 
behovet for opptrapping av lærlinger er størst. Som rådmannen uttaler kan det være aktuelt 
med flere lærlinger både innenfor Helse og Omsorg, samt i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Det bør også vurderes om det kan opprettes en lærling innen kontorfaget. 

OK  31.03.17  Det har vært gjennomført intervjuer 
og stillingene er i ferd med å bli tilsatt 

22 Kommunestyret er svært positive til arbeidet som gjøres av Grimstad min by og de nærings-
drivende. Kommunestyret vil komme tilbake til søknaden fra Grimstad min by om støtte i for-
bindelse med endelig behandling av regnskapet for 2016. 
Opprusting av gater og torg i sentrum ses i sammenheng med pågående arbeid med gate-
bruksplan og kan bl.a. finansieres med frie midler fra havnekapitalen. 

HSH    Erstattet av nyere vedtak. 

 
Forespørsler fra kommunestyret til rådmannen 2016  

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

HSH   

 

Er en utfordring å skaffe tomter for 
ulike kommunale boligformål. Tas 
med som en del av investeringstilta-
kene som meldes inn. 
Det er innarbeidet i ny utbyggings-
avtale om kommunal forkjøpsrett av 
boligtomter.  
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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 

Oppfølging av kommunestyrevedtak 2014 
 

Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2014, hvem som har ansvar for sakene, når de er forventet 

behandlet (måned/år) og status for sakene. Oversikten følger som vedlegg til tertialrapporter (fra 2014) og årsmeldingen. Fra 2017 og tidli-

gere år er kun vedtak som ikke er ferdigbehandlet (Status grønn) inkludert i dokumentet. Oversikt over disse finnes i tidligere utgaver av 

dokumentet. 

 

 
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt 

dato 
Frist Status Merknad 

4/14 Bredbåndsløsninger for områdene Kroken, Skiftenes, Metveit og Reddal  
VEDTAK: 
1. Utbygging av fiber datalinjer til områdene Kroken, Skiftenes, Metveit og Reddal skal 

utredes nærmere.  
2. Det skal søkes om tilskudd fra offentlige bredbåndsfond for å finansiere et mulig pro-

sjekt.  
3. Saken legges frem for ny avklaring i kommunestyrets møte 19/5.  

OK 03.02.14 19.05.14  Kroken og Skiftenes er begge blitt 
utbygd med fiber på et kommersielt 
grunnlag og det er mulig for innbyg-
gere å koble seg til fiber i disse om-
rådene.  
Reddal ble ferdig utbygd som et 
bredbåndsprosjekt med lokale til-
skuddsmidler i 2016. Detter var et 
fiber/kobber prosjekt hvor 7 fiberno-
der ble bygd og teknisk utbygging 
ble ferdigstilt 15.12.2016.  
Metveit er en del av et større områ-
det der det er et ønske om en bedre 
bredbåndsløsning. Dette område 
har vært spilt inn av kommunen 
som et området som er aktuelt for 
utbygging basert på søknad om 
statlige midler. Dette prosjektet har 
ikke fått statlige midler ved tidligere 
søknader og er dermed spilt inn på 
nytt av kommunen for aktuelle pro-
sjekter for 2019.  
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5/14 PS 5/14 Allaktivitetssenter 9te9 2013/3236-1 
VEDTAK: 
1. 9te9 etablerer hovedbase i 1. etasje i Gamlebygget på Dømmesmoen og supplerende 

avdeling på Fagskolen. 
2. Eksisterende kommunale ressurser, eventuelt supplert med tilskudd fra Helsedirektora-

tet, benyttes til å etablere og utvikle konseptet i forhold til prosjektplanen i 2014. 
3. Som en del av etableringen opprettes en Frivillighetssentral. 
4. Det skal legges frem en evaluering, underveisrapport, som også inneholder kostnads-

overslag for videre drift i junimøtet til helse- og omsorgsutvalget og i forbindelse med 
budsjettjusteringen i kommunestyremøtet samme måned. 

ASH 03.02.14  
 
 
 
 
 
 
 
19.06.14 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pkt. 1: Ikke gjennomført aktivitet på 
fagskolen grunnet mangel på per-
sonellressurser 
Pkt.2) prosjektmidler tilført i 2014 
ble brukt.  
 
Pkt.3) Ikke lyst ut midler fra H&O i 
2016 (ikke tiltenkt kommunalt tiltak, 
men frivillighetsarbeid) 
 
 
 
Ad pkt.4). (ble ikke tilført øko.midler 
tidligere. Det ble lagt frem en rap-
port) 
 
Oktober 2016: Se ellers senere sa-
ker vedr. frivillighetssentral og til-
skudd på kr. 67 000,- i oktober 
2016. Frivillighetskoordinator i 60% 
er ansatt. 

103/14 9te9 ALLAKTIVITETSSENTER - STATUS OG VEIEN VIDERE 2013/3236-3 
VEDTAK: 
 
1. 9te9 allaktivitetssenter utvikles videre i tråd med prosjektskissen. 
2. Det arrangeres åpent møte for frivillige lag og foreninger for å kartlegge interessen for å 
etablere Frivilligsentral og for å opprette et interimstyre som kan arbeide videre med oppret-
telse og lokal finansiering. 
3. Dersom det er interesse og engasjement blant frivillige lag og foreninger til å etablere 
Frivilligsentral, søkes det om statlig tilskudd for 2015. 
4. Kommunens andel av den samlede kostnaden for drift av 9te9 med Frivilligsentral inn-
arbeides i Budsjett- og handlingsplan 2015-2018. 

ASH 18./19-
06.14 

  Pk.t1) Grønn i 2014, endres til rød i 
2016, ikke tilført økonomiske mid-
ler. 
 
 
pkt.3) grønn-sjekket ut.  
(ikke midler å søke på i 2016). Fri-
villigsentral opprettet april 2017 i 
kommunal regi 
 
Pkt.4) Rød-ikke fulgt opp 
 

 

  



Revidert september 2019 40 

 

GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 
Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2019 (formannskap og tjenesteutvalg) 
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2019.  

 
Sak nr 

Sak Ansvar Vedtatt dato Tidsfrist Status  Merknad 

 Formannskapet      

19/6 Park - Campus Grimstad - forslag til innretning på bidragsmodell 
Formannskapet slutter seg til innretning på forslag til bidragsmodell for ivareta-
kelse av rekkefølgekrav til parken i Campus Grimstad, og ber administrasjonen 
legge frem forslag til avtale basert på denne modellen. 
 

HSH 24.01.19   Forslag til avtale legges fram når forslag 
er ferdig forhandlet 

19/19 Justering av leiesatser for gressbanen på J.J. Ugland Stadion 
Formannskapet ber rådmannen fremme en sak om økte leiesatser. 

 

HSH 21.03.19   Ny sak ennå ikke framlagt 

19/79 Inngåelse av leieavtale - lokaler for Brannstasjonen legesenter  
På bakgrunn av vedtak i sak 19/28 og gjennomført konkurranse inngår Grimstad 
kommune avtale om leie av lokaler for Brannstasjonen legesenter for 3 år med mu-
lighet for forlengelse i ytterligere 3 år.  
Kostnad for leieforholdet er i størrelsesorden kr 3 000 000 for den første 3-årspe-
rioden og kr 6 500 000 om leieperioden blir 6 år. Alle summer er eksklusive mer-
verdiavgift.  
Kostnaden innarbeides i helse- og barneverntjenestens ordinære budsjett, første 
gang i Budsjett- og handlingsplan for 2020-2023. Rådmannen gis fullmakt til å 
inngå husleieavtalen så snart det er praktisk mulig. 

HSH 22.08.19 Høst 19   

 Teknisk utvalg      

19/44 200/1477 - 200/1935 - 200/1942 - Saksfremlegg - Odden - Utbygging på Odden 
Fordi Oddenutbyggingen vil bli vesentlig og betydningsfull i forhold til Grimstads 
fremtidige visuelle utrykk ønskes også byggesaken lagt frem til politisk behandling. 
 

HSH 19.03.19   Byggesaken legges fram når den er klar, 
trolig høsten 2019. 

19/48 Nettbasert søknadskjema og retningslinjer for felling av trær på kommunal 
grunn 
Forslag til tekst om retningslinjer og søknadsskjema publiseres på kommunens 
hjemmeside 
 

HSH 19.03.19   Gjennomført 
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19/55 Grefstadveien - Saksfremlegg for saksbehandling - ny vei - 
Grimstad kommune 
Saken utsettes for befaring i neste møte.  
Det bes vurdert om det er mulig å avslutte fyllingen med en mur på 1 meter.  
Rådmannen bes videre orientere om hele prosjektet. 
 

HSH 30.04.19   Erstattet av nytt vedtak 

19/56 10/3 mfl - Saksfremlegg for saksbehandling - vannledning Solbergåsen - 
Grimstad kommune 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr. § 20-1 l) og § 21-4, gis det 
tillatelse til legging av ny vannledning. Det vises til søknad mottatt 27.02.2019.  
Det gis i medhold av pbl. § 19-2, dispensasjon fra LNF-formål.  
Nabovarsel  
Med hjemmel i pbl. § 21-3, gis det fritak for nabovarsling, da det ansees at deres 
interesser ikke, eller kun i liten grad, vil bli berørt av tiltaket.  
Som vilkår for tillatelsen settes at behandlingsgebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt, 
og at berørt terreng tilbakeføres.  
Teknisk utvalg ber administrasjonen gjennomføre en oppdatering av den gamle 
grunneieravtalen fra 1980 
 

HSH 30.04.19   Bygging av vannledningen pågår 

19/61 Reguleringsplan for Roligheda småbåthavn - Prinsippavgjørelse om planav-
grensning 
Teknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen for Roligheda småbåthavn kan frem-
mes med ytre grenser slik det framgår av plankart datert 14.03.2019. Rådmannen 
bes om å legge fram planen til 1.gangsbehandling med utgangspunkt i dette og 
planbeskrivelse datert 21.03.2019, til behandling senest i møte den 02.07.2019, 
såfremt det ikke gjøres annen avtale med tiltakshaver. 

HSH 14.05.19 Juli 19   

19/100 Tertialrapport 1. tertial 2019 - Grimstad kommune 
Teknisk utvalg tar 1.tertialrapport 2019 til etterretning, og med de budsjettendringer 
på drift som fremkommer i kapittel 3.  
Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kroner 300.000 eks. mva til solavskjerming 
ved Landviktun. Tiltaket registreres som et investeringsprosjekt og finansieres fra 
generelt ubundet investeringsfond.  
Teknisk utvalg ber om å få oversikt over status for investeringsprosjekter til august 
møtet. 
 

HSH 02.07.19 August 19   

 Oppvekst- og utdanningsutvalget      

19/8 Orientering om videreutdanning for lærere 2019-2020 
1) 20 lærere gjennomfører videreutdanning med statlig og kommunal støtte skole-
året 2019- 20  
2) Av disse prioriteres 10 lærere til de regionale videreutdanningstilbudene i fa-
gene engelsk og matematikk  
3) En andel lærere prioriteres også til å ta spesialpedagogikk  
4) Søknader om videreutdanning behandles av administrativ skoleeier ifølge fore-
slått prioritering  
5) Permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen innvilges for lærere med vi-
karordning, stipendordning og deltakere på rektorskolen i henhold til personal-
håndbokens regler 

SMD 12.02.19    
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6) Søknad om permisjoner i forbindelse med studier og eksamen innvilges og ad-
ministreres av rektor på den enkelte skole 
 

 Kultur- og miljøutvalget      

19/52 Fjære historielag - fornyet søknad om støtte til bygdebøker fra 2020 
Søknaden fra Fjære historielag om 300 000 kr årlig i perioden 2020-2023 legges 
frem som et innspill til budsjettbehandlingen for 2020. 

SMD 21.08.19    

19/53 Landvik historielag - ny søknad om tilskudd til "Liv og lagnad i Landvik" 
Søknaden fra Landvik historielag om 300 000 kr årlig i perioden 2020-2030 legges 
frem som et innspill til budsjettbehandlingen for 2020. 

SMD 21.08.19    

 Helse- og omsorgsutvalget      

19/14 Mandat for bruker- og pårørendeutvalg i enhet for habilitering 
Helse og omsorgsutvalget tar «Mandat for bruker- og pårørendeutvalg i enhet for 
habilitering» til orientering.  
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen utarbeide en evaluering av tiltaket in-
nen juni 2020. 
 

ASH 19.03.19   Evaluering av tiltaket vil bli utarbeidet in-
nen juni 2020 

19/41 Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) Livet-timen med 
SAMM-metoden i politiske utvalg, elevråd og klasser 
Utvalgsmedlemmene har svart på 5 spørsmål og fått noe innføring i SAMM-meto-
den – Systematisk arbeid med motivasjon ( www.samm.uia.no ) i forbindelse med 
oppfølging av sak 19/36 (19/5143) – 
Orientering om Ungdata-undersøkelsen 2019. Dette er oppstart på HBS-tiltakene 
«Livet-timen» og «Samarbeid skole-hjem». SAMM-metoden skal på samme måte 
brukes i forbindelse med tiltaket «Livet-timen» i elevrådene og klassene på Fevik 
og Fjære ungdomsskole. På denne måten får alle ledd en viss felles erfaring med 
en metode som bidrar til å styrke og ruste personer i det å mestre livet.  
 
Utvalget vil på de to kommende utvalgsmøtene i høst, få oppsummering og tilba-
kemelding på det som ble jobbet med på dagens møte. Det skal deretter jobbe vi-
dere med temaet etter SAMM-metoden, og på det siste møtet før årsskiftet skal 
metoden, prosessen og utfallet bli evaluert. 
 

ASH 20.08.19 Høst 19   
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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 
Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2018 

(formannskap og tjenesteutvalg) 
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2018.  

  
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt dato Tidsfrist Status  Merknad 

 Formannskapet      

2/18 Rutine for lukking av møter og dokumentasjon av muntlig informasjon 
Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen legge fram forslag til re-
vidert reglement for politiske organ i kommunestyrets februarmøte slik at signalene 
fra drøftingen i formannskapsmøtet kan innarbeides. 

TMNS/IO 18.01.18 02.2018   

10/18 Arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av rutiner for framtidige bud-
sjettprosesser 
1. Formannskapet velger følgende politikere til å delta i en politisk / administrativ 
arbeidsgruppe: 
- Formannskapets faste medlemmer. 
2. Formannskapet tar til etterretning at rådmannen har valgt følgende administrative 
roller til arbeidsgruppen: 
- rådmann/ kommunalsjef (prosjekteier) 
- enhetsleder HO 
- ansvarlige budsjett 2018 
- økonomisjef 
- tillitsvalgte 
3. Arbeidsgruppen skal utarbeide rutiner for politisk og administrativt samarbeid for 
framtidige budsjett og handlingsprogram samt hvordan tillitsvalgte involveres i 
arbeidet. 
4. Rutinene skal være førende for utarbeidelse av budsjett 2019 og handlingspro-
gram 2019-2022. 
5. Arbeidet startes opp umiddelbart og avsluttes 28. mars. Rutinene behandles i 
formannskapet den 26. april og i kommunestyret den 7. mai. 

1. Økonomisjef er prosjektleder og rådmann prosjekteier. 

 

TMNS  07.05.18   
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20/18 Avklaring vedrørende småbåtplasser langs vestsiden av 

Torskeholmen (mot Fiskernes Salgslag) 
Wireplasser på Torskeholmen vest reetableres ikke i forbindelse med bygging av 
Byhaven. 
Wireplassene kan eventuelt etableres på et senere tidspunkt dersom bruken av om-
rådet legger til rette for det. 
Det etableres flere plasser for dagsbesøkende i dette området. 

HSH 15.02.18    

 18/60 Alternativ plassering av avfallstasjon i Vossgate 
Avfallsstasjonen som er planlagt i Vossgate 12 flyttes til Vossgate 8, hvis grunner-
verv går i orden. 
Alle nedgravde avfallsanlegg i sentrum bygges med best mulige løsninger. Eventu-
elt manglende totalbudsjett for den/de siste avfallsstasjon(er) fremmes som egen 
sak. 
 

HSH 07.06.18   
 

Byggesak om avfallsstasjonen legges 
fram i juni. 

 Teknisk utvalg      

47/18 Orienteringssak - Gang/sykkelvei og vann/avløp langs 
Homborsundveien 
Teknisk utvalg ber om at Rådmannen arbeider videre med å gjennomføre gang/syk-
kelvei og vann/avløp langs Homborsundveien. Det bes om at det tas kontakt med 
fylkeskommunen og Statens veivesen om medfinasiering av deler av strekningen. 
Saken fremmes nytt for behandling i kommunestyret den 7. mai 2018. 

HSH 16.01.18 04.2018  Regulering er igangsatt. Det er kontakt 
med fylkeskommunen om med inansie-
ring.  

 Eventuelt 
Helge Godtfredsen, Krf, tok opp spørsmål om; retningslinjer for kjøp/salg av felles-
garasjer som står på kommunal grunn i Østerhus området/kommunen. 
Administrasjonen bes legge frem en sak på dette. 

HSH 20.03.18   Egen sak ikke fremmet 

105/18 18/105 Vedlikeholds- og investeringsbehov på veier med 
kommunalt vedlikehold 
Teknisk utvalg anbefaler kommunestyret å sette av nødvendige midler til vedlike-
hold av 
veier. Det anbefales at det snarest gjennomføres vedlikehold etter følgende priorite-
ringsliste: 
1. Sundsveien, Rønnes 
2. Inntjoreveien 
3. Killegårdsveien/Øde Ugland 
Rådmannen bes avklare om det er nødvendig med regulering av Killegårdsveien. 
Dette legges fram for Teknisk utvalg. 
 

HSH 24.04.18   Erstattet av nyere vedtak 

130/18 18/130 Nytt avløpsrenseanlegg – lokalisering 
1. Kommunestyret ber Rådmannen gå i gang med omregulering av del av friområde 
i Østerhus for plassering av nytt renseanlegg.  
2. Plan for finansiering av nytt renseanlegg fremmes i forbindelse med kommunens 
ordinære budsjettarbeid.  
3. Rådmannen bes starte detaljplanlegging av nytt renseanlegg så snart det er en-
delig avklart om Smaken av Grimstad beholder sitt lokale renseanlegg.  
 
 

HSH 05.06.18   Erstattet av nyere vedtak 
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166/18 18/166 Forslag til detaljregulering for Blom-Bakke brygge - 1.gangsbehandling 
Teknisk Utvalg er positiv til planer i området, men ønsker en bearbeidelse og utvi-
delse av planen. Teknisk utvalg mener at det ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til 
eksisterende bebyggelse.  
Teknisk utvalg vil peke på følgende momenter i det videre arbeidet:  
- Hele næringsområdet i eksisterende reguleringsplan (N1-3) bør inngå i ny regule-
ringsplan for transformasjon til nye boliger  
- Det må tas større hensyn til allmennheten i planen og pollen i området må være 
offentlig.  
- Høydene må vurderes på nytt.  
- Siktlinjer må ivaretas  
- Estetisk veileder må legges til grunn for bebyggelsen. 
 

HSH 11.09.18   Erstattet av nyere vetak  

179/18 18/179 8/315 - Bergemoveien 42 - Vurdering av tiltak - Byggevareforretning - 
Igland Bergemoveien 42 AS 
Teknisk Utvalg er positive til tiltaket og en utvikling av Bergemoen som handelsom-
råde. Teknisk Utvalg anbefaler at tiltaket spilles inn som forslag til justering av kom-
muneplanen. 

HSH 11.09.18   Erstattet av nyere vedtak  

183/18 18/183 Detaljregulering for Blom-Bakke brygge - Prinsippavklaring om videre 
planarbeid 
Teknisk utvalg vedtar at planarbeidet med Blom-Bakke brygge kan fortsette uten 
krav om felles plansamarbeid. Følgende punkter bes arbeidet med før saken frem-
mes til ny 1.gangsbehandling:  

 Det må tas større hensyn til allmennheten i planen og pollen i området må være 
offentlig.  

 Høydene må vurderes på nytt.  
 Siktlinjer må ivaretas  
 Estetisk veileder må legges til grunn for bebyggelsen.  

 

HSH 16.10.18   Erstattet av nnyere vedtak  

187/18 18/187 3/191 - Landgraffs vei 22 - Saksframstilling klagesak - tomannsboliger - 
Karl André Bruun 
Oversendelsesforslag  
Teknisk utvalg ber administrasjonen fremme en sak for kommunestyret hvor man 
tar stilling til om det kan utarbeides en fortettningsstrategi for Groosåsen-området 
(slik som det er vedtatt for Lauvstø-området). 

HSH 16.10.18   Vedtaket er vurdert i 
kommunepllanrulleringen. 

 

191/18 18/191 200/188 - Levermyr stadion - Ny behandling - Lysanlegg - Grimstad 
kommune 
Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1 bok-
stav a) og § 21-4, rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017. Det sø-
kes om tillatelse til å oppføre lysmaster på Ugland Stadion, Levermyr, for flombelys-
ning, samt oppføring av garasjebygg med et bebygd areal på ca. 80m2. Det vises 
for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, fotomontasjer, utsnitt av regulerings-
kart/situasjonsplan, og erklæring om ansvarsrett.  
Teknisk utvalg gir tillatelse til plassering vist i situasjonskart mottatt 27.09.2018, iht. 
pbl § 29-4 tredje ledd bokstav a). Det foreligger samtykke fra tilstøtende eiendom-
mer, for plassering av lysmast i syd-østre hjørnet av stadion. Det vises til vurde-
ringen under.  
Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor.  

HSH 16.10.18   Vedtaket er nå stadfestet av 
fylkesmannen og det arbeides med 
gjennomføring av byggearbeidet.  
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Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt.  
 
Teknisk utvalg ber rådmannen utarbeide retningslinjer for bruken av anlegget. 

205/18 18/205 Kallandsheia B4 og B5 – Orienteringssak 
Teknisk utvalg tar Rådmannens orientering vedrørende byggesaksprosessen på 
Kallandsheia B4 og B5 til etterretning. 
Teknisk utvalg forutsetter at klagesaken blir behandlet av administrasjonen, klagen 
blir forelagt teknisk utvalg dersom det er grunnlag for det. Teknisk utvalg orienteres 
om utfallet av klagebehandlingen.  
Administrasjonen bes vurdere hvorvidt Tek 10 er fulgt, og om det er grunnlag for å 
trekke ferdigattesten tilbake. Teknisk utvalg bes holdt orientert om saken. 

HSH 27.11.18   Erstattet av nyere vedtak  

 Oppvekst- og utdanningsutvalget      

 Eventuelt: 
Seksualundervisning i grunnskolen: 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en orientering om seksualundervisningen i 
grunnskolen i Grimstad. Saken skal inneholde både omfanget og innholdet i 
undervisningen. 

SMD 16.01.18   Oppvekst- og utdanningsutvalget be-
handlet sak om seksualundervisning i 
skole i møte 24. april 2018. 

 Eventuelt: 
SFO i skoleferiene: 
Line Ostad (H) foreslo at administrasjonen laget en sak om SFO i skolenes ferier. 
Saken må også inkludere barn i familier med lav inntekt og legges fram for 
oppvekst- og utdanningsutvalget innen 1. mai 2018. Utvalget var enig i forslaget. 
Rammeplan for SFO: 
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om å få laget en ny 
rammeplan for SFO ettersom den tidligere rammeplanen for SFO gikk ut i 2011. 
Utdanningsforbundet og Kommunalt foreldreutvalg involveres i prosessen. Saken 
legges frem for oppvekst- og utdanningsutvalget innen 1. juni. Utvalget var enig i 
forslaget. 
Svømmeopplæring: 
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- utdanningsutvalget ber om en sak om 
svømmeopplæring i Grimstad kommune. Saken skal inneholde informasjon om 
omfanget av svømmeundervisning på de forskjellige skolene, resultatene av 
kartleggingsprøvene i svømming og muligheter for å samarbeide med frivillige 
organisasjoner for å styrke svømmeopplæringen. Utvalget var enig i forslaget. 
 

SMD 13.02.18  
 
01.05.18 
 
 
 
 
 
01.06.18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sak om SFO i skolenes ferier ble be-
handlet i oppvekst- og utdanningsutval-
get 24. april og vil bli behandlet endelig 
i kommunestyrets møte 26. mai 2018. 
 
 
 
 
Saken skal til behandling i juni 2019. 

5/18 18/5 Videreutdanning for lærere skoleåret 2018/2019 
1) 20 lærere gjennomfører videreutdanning med statlig og kommunal støtte 
skoleåret 2018-2019. 
2) Av disse prioriteres 10 lærere til det regionale videreutdanningstilbudet i faget 
engelsk. 
3) Søknader om videreutdanning behandles av administrativ skoleeier ifølge 
foreslått prioritering. 
4) Permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen innvilges for lærere med 
vikarordning og deltakere på rektorskolen i henhold til personalhåndbokas 
regler. 
5) Søknad om permisjon i forbindelse med studier og eksamen innvilges og 
administreres av rektor på den enkelte skole. 
6) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om å få en oppfølgingssak om etter- og 

SMD 13.02.18   Oppfølgingssak ble behandlet av opp-
vekst- og utdanningsutvalget i møte 25. 
mai 2018. 
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videreutdanning av lærere med informasjon om hvor mange som søkte på 
EVU, hvilke fag de søkte om, hvor mange som fikk tilbud om EVU og i hvilke 
fag, og hvordan dette påvirker antallet 

 Eventuelt: 
Velkomstklasser: 
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en egen sak 
hvor man vurderer ordningen med velkomstklasser i Grimstad kommune og 
om det er en hensiktsmessig organisering av særskilt norskopplæring. 
Utvalget var enig i forslaget. 
Morsmålsundervisning: 
Line Ostad (H) foreslo: Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en egen sak 
om morsmålsundervisning. Saken skal inneholde informasjon om hvordan 
andre kommuner tilbyr morsmålsundervisning og hvorvidt man kan benytte 
teknologiske hjelpemidler og fjernundervisning for å gi elever som har behov 
for det tilbud om morsmålsundervisning. Utvalget var enig i forslaget. 

SMD 20.03.18   Sak om velkomstklasser ble behandlet 
av oppvekst- og utdanningsutvalget i 
møte 25. mai 2018.  
 
 
 
 
 
Saken ble lagt fram for oppvekst- og ut-
danningsutvalget høsten 2018. 

12/18 Beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø - medlemmer i 
beredskapsteamet 
1) Beredskapsteam for et godt og trygt skolemiljø etableres med følgende faste 
medlemmer: 
- leder av PP tjenesten (koordinator for beredskapsteamet) 
- oppvekstsjef/skolesjef 
- kommunepsykolog 
- ledende helsesøster/avdelingsleder helsesøster- og jordmortjenesten 
- kommunejurist 
2) Rådmannen kan ved behov styrke beredskapsteamet med flere faste eller 
midlertidige medlemmer. 
3) Ordningen med beredskapsteam mot mobbing evalueres etter ett år. I 
evalueringen vurderer man sammensetningen, arbeidsmetoder og hvorvidt 
man skal inkludere barnehagene i ordningen med beredskapsteam. 

SMD 20.03.18   Ressursteamet ble operativt tidlig høst 
2018. Evaluering høsten 2019. 
 
 

14/18 Årsmelding 2017 
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtar årsmelding 2017 for de deler av 
virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde. 
2) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en gjennomgang av finansieringsmodel-
len for skolene i Grimstad. Saken legges frem for utvalget i løpet av høsten 2018. 

SMD 24.04.18 Høst 2018  Kfr. sak til kommunestyret 18. juni 2018 
om ny lærernorm.  

15/18 Seksualundervisning i skolen 
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til orientering. 
2) Rådmannen bes undersøke muligheten for samarbeid med Universitetet i Agder 
og sexologi-studiet knyttet til seksualundervisningen på skolene i Grimstad. 
3) Oppvekst- og utdanningsutvalget ber rådmannen utarbeide en plan for at ansatte 
i skolen får økt sin kompetanse på området. 

SMD    Ikke påbegynt. 

20/18 Oppfølgingssak vedr. videreutdanning for lærere 2018/2019 
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til etterretning. 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det innhentes informasjon fra skolene 
om hvor mange som oppfyller eller ikke oppfyller de nye kompetansekravene for læ-
rere. Saken legges frem for utvalget før man skal vedta prioriteringer av søknader 
om etter- og videreutdanning for 2019/2020. 
 
 

SMD 24.05.18 2019   
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21/18 Svømmeopplæring i Grimstad skolene 
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar saken til etterretning. 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at det innhentes informasjon om hvor 
mange timer skolene trenger for å gi tilstrekkelig svømmeundervisning i henhold til 
læreplanen. Utvalget ber om at det foretas en vurdering av hva slags dimensjone-
ring den nye svømmehallen må ha for å kunne tilfredsstille dette behovet eller om 
det finnes alternative organiseringer som kan bidra til å tilfredsstille dette behovet, 
for eksempel ved å ha et basseng i østre del av kommunen som kan benyttes av 
Fevik skole og Fjære barneskole. Dette kan løses ved at man samarbeider med en 
privat organisasjon som kan bygge basseng og at kommunen leier tid eller at man 
kan bygge et lite undervisningsbasseng, for eksempel i forbindelse med at kommu-
nen skal bygge ny skole på Fjære barneskole. 
 

SMD 24.05.18   Egen sak. 

27/18 18/27 Revisjon vedtekter - kommunale barnehager 
Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtar forslaget til reviderte vedtekter for de fem 
kommunale barnehagene i kommunen.  
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en evaluering av ordningen med telletids-
punkt som ble vedtatt 5. september 2016. Saken skal inneholde informasjon om 
økonomiske konsekvenser av telletidspunktet og barnehagers opplevelse av de nye 
telletidspunktene. 

 

SMD 24.05.18    

29/18 Søknad om oppstart av åpen barnehage 
1) Oppvekst- og utdanningsutvalget er positiv til oppstart av åpen barnehage.  
2) Åpen barnehage til Grimstad misjonskirke godkjennes for inntil 30 barn.  
3) Søknaden om tilskudd til Grimstad Misjonskirkes Åpen barnehage tas opp i for-
bindelse med 2. tertialrapport 2018.  
4) Ordningen med åpen barnehage evalueres etter ett år. Evalueringen skal inne-
holde informasjon om hvor mange som har benyttet seg av tilbudet.  
 

SMD 24.05.18  
 
 
Sept. 18 
 
Juni 19 

 Avsluttet 

31/18 Prosjekt i sosialtjenesten - cannabisforebyggende tiltak 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om en sak knyttet til kostnadene av å inn-
lemme dette prosjektet i budsjettet som et fast prosjekt. Kostnadsoverslaget skal in-
neholde informasjon om hvor mye det vil koste å utvide prosjektet til å gi et tilbud på 
alle ungdomsskolene i Grimstad, i tillegg til Dahlske videregående skoler. Saken 
skal også inneholde informasjon om hva effekten av prosjektet har vært til nå. 
 

SMD 21.08.18    

 Kultur- og miljøutvalget      

16/18 Kirkeheia - fremtid bruk av scene og amfi 
1. Kultur- og miljøutvalget tar saken til orientering 
2. Kulturtjenesten innkaller de involverte til et møte mellom amfientusiaster og andre 
aktører for å revitalisere engasjementet rundt amfiet på Kirkeheia. 

SMD 21.03.18   Møtet mellom amfientusiaster og andre 
aktører for å revitalisere engasjementet 
på Kirkeheia vil bli avholdt før sommer-
ferien. 

23/18 Sommerjobb for ungdom i lavinntektsfamilier 
Budsjettmidlene på 200 000 kr som er bevilget til sommerjobb for ungdom og ut-
styrssentral deles med ca. 150 000 kr på sommerjobb og ca. 50 000 kr til utstyrs-
sentral. 
Sommerjobbtilbudet evalueres innen utgangen av september. 
Tilbud om sommerjobb bør også vurderes for ungdom under 18 år. 

SMD 25.04.18   Jobbsentralen jobbet med dette, sak 
behandlet i kommunestyret høsten 
2019 
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43/18 Fjære bygdebok - søknad om tilskudd til ferdigstillelse av bokserie 
Kultur- og miljøutvalget ser den store verdien av dette arbeidet. En videre finansie-
ring av arbeidet med Fjære bygdebok vurderes i forbindelse med budsjett for 
2019/2019-2022. 

SMD 22.08.18 Okt. 18  Budsjettbehandling utført i desember 
2018 

54/18 Evaluering av sommerjobb for barn/unge i lavinntektsfamilier 
1. Kultur- og miljøutvalget tar evalueringen til orientering.  
2. Det arbeides videre med å tilby sommerjobb for ungdom i 2019, innenfor en 
ramme på 150 000 kr av de 200 000 som er bevilget til sommerjobb og utstyrsbank.  
3. Utvalget ønsker at saken kommer opp igjen i februar, med en oversikt over hva 
pengene er brukt til. 

IO 17.10.18 02.18   

62/18 18/62 Landvik historielag - søknad om støtte til Liv og lagnad i Landvik bind II 
Kultur- og miljøutvalget ser den store verdien av dette arbeidet. En videre finansie-
ring av arbeidet med Liv og Lagnad i Landvik bind II vurderes i forbindelse med 
budsjett/HP for 2020/2020-2023. 

SMD    Budsjettbehandling utført i desember 
2018 

 Helse- og omsorgsutvalget      

RS1/18 Referatsaker: 
1/18 Kont62/18roll-tjenester i Grimstad kommune 
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen undersøke Farsund kommune sin 
praksisen vedr. økt fokus på rus med innføring av sommerrunder hvor kontrollører 
oppholder seg i sentrum av byen. 

ASH 16.01.18   Dette ble undersøkt 19.01.18. 

17/18 Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en 
vanskelig livssituasjon - våren 2018 
Helse- og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners arbeid 
for mennesker i en vanskelig livssituasjon, til følgende organisasjoner: 
1. TilStede kr 25 000 
2. Rasteplassen kr 25 000 
3. Øygardens Institutt kr 25 000 
4. LPP Grimstad kr 25 000 
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen revidere kriteriene og fremme 
eventuelle forslag til endringer i løpet av høsten 2018. 
 

ASH 20.03.18  
 
 
 
 
 
 
 
11.2018 

 Saken følger opp ihht vedtaket 

47/18 Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for mennesker i en vanskelig livssi-
tuasjon - annet halvår 2018 
Helse- og omsorgsutvalget vedtar å fordele støtte til frivillige organisasjoners arbeid 
for mennesker  
i en vanskelig livssituasjon, til følgende organisasjoner:  
1. Grimstad Helsesportslag kr 40 000  
2. Grimstad Røde Kors kr 7 000  
3. A-larm Grimstad kr 30 000  
Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen undersøke hvorvidt ubrukte midler 
kan overføres til 2019. Dersom dette ikke er mulig lyses midlene ut på nytt. 
 

ASH 16.10.18 Høst 18  Saken er ferdigbehandlet 
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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 
Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2017 

(formannskap og tjenesteutvalg) 
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2017. Fra 2017 og tidligere år er kun vedtak som ikke 

er ferdigbehandlet (Status grønn) inkludert i dokumentet. Oversikt over disse finnes i tidligere utgaver av dokumentet. 

  
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt dato Tidsfrist Status  Merknad 

 Formannskapet      

14/17 17/14 Agder Renovasjon IKS - Haavind rapporten 
Formannskapet ber om at kommunestyrets vedtak fra 2013 sak 108/13 følges opp 
så snart som mulig. 
 

TMNS 16.02.17    

91/17 17/91 Søknad om støtte til Gründerhus i Grimstad 
1. Grimstad kommune støtter Co:Hub med 160 000 kroner for 2017-2018. 
2. Bevilgningen kan utbetales når selskapet er etablert. Senest mars 2019 skal det 
oversendes en kortfattet rapport om etableringen av tiltaket, samt et regnskap attes-
tert av autorisert regnskapsfører. 
3. Bevilgningen gis som bagatellmessig støtte. 
4. Beløpet bevilges fra midler satt av til fond, næringspolitiske tiltak, Formannska-
pets disposisjon (disponering av mindreforbruk 2016, sak 17/62). 
 

TMNS/BS 30.11.17 08.03.18   

 Teknisk utvalg      

16/17 17/16 Vesterled 150, 5/33 og 5/174 - Prinsippavklaring om oppstart 
av planarbeid 
Teknisk utvalg er positive til at det startes opp arbeid med detaljregulering for etab-
lering av boligbebyggelse på eiendommene 5/33. Det bes om at en reguleringsplan 
også omfatter naboeiendommen slik at det totale området blir større. Verdien som 
jordbruksareal anses som liten, og en omregulering vil anses som en fortetting der 
boligbebyggelse er dominerende bruk i dag. 
 
 

HSH 17.01.17   Oppstartsmøte er avholdt.  
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Teknisk Utvalg påpeker at avstandskravene til E-18 og Fylkesvei 420 må overhol-
des i planarbeidet. Eventuelt en redusert avstandsgrense mot Fylkesveien som 
skissert godtatt av Veivesenet på befaring 17.01.2017. 
 
 
 

36/17 17/36 Detaljregulering for Lunden sandtak - fastsettelse av 
Planprogram 
Teknisk utvalg fastsetter forslag til planprogram for detaljregulering for Lunden 
sandtak. 
Framdriftsplanen må revideres i dialog med tiltakshaver og Grimstad kommune før 
planprosessen fortsetter. 
 

HSH 19.02.17   Erstattet av nyere vedtak. 

50/17 17/50 Detaljregulering av delområde B/A1 i Områdeplan for Campus 
Grimstad - 1. gangs behandling 
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10, vedtar Teknisk Utvalg å legge for-
slag til Detaljregulering av B/A-1, ut på offentlig ettersyn, med følgende endringer; 
2. Før offentlig ettersyn må det tas inn reguleringsbestemmelser som stiller krav til: 
a) Områdeplanens rekkefølgekrav (§8.2.4) om regulering av (universitets)Parken. 
b) Utnyttelse mellom 80 – 100 boenheter. 
c) At overvann kan overføres fra o_VS til et større felles fordrøyningsmagasin/åpent 
vannspeil for hele parken. 
d) Opparbeidelse av estetisk viktige grøntsoner jamfør 3D visualisering. Dette gjel-
der blant annet arealer mellom veg og p-kjellere og skjæringer bak lavblokkene. 
e) Tilkopling til /fjernvarme. 
f) Nedgravde avfallsanlegg. 
g) Etablering av lekeplass for område BK_1. 
h) Estetiske tilpasninger av høye og/eller større sammenhengende betongfasader 
og skjæringer, for eksempel: 
o Betongfasader med sammenhengende flater større enn 10m² eller med høyde 
over 1,5 meter skal tildekkes med vegetasjon, forblendes eller flaten brytes 
opp ved bruk av andre materialer 
o Skjæringer med høyde over 2,0 meter må tildekkes med vegetasjon eller kles 
med naturstein slik at den synlige skjæringsflaten ikke er høyere enn 1,5 
meter 
3. Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen 
legge fram forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2 og B/A-1. Avtalen 
skal fastsette og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av univer-
sitetsparken. Avtalen skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret før de-
taljreguleringsplanen sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten rekkefølge-
krav om regulering av park, det vil si at pkt a ovenfor kan utgå ved endelig planved-

tak. 

HSH 09.05.17   Avtale mellom partene, jfr. pkt 3 er un-
der forhandling.  

75/17 17/75 31/64 - Sandumveien 70 - Utsatt klagesak - Tennisbane - 
Hanne Madsen 
 
Saken utsettes. Teknisk Utvalg ber rådmannen redegjøre for 
- tiltak utført på eiendommen i forbindelse med etablering av avløpsanlegget 
- vilkår for konsesjonsvedtak for tilleggsareal 

HSH 07.06.17   Vedtak om opphør av bruk er sendt til-
takshaver 27.03.18 
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- allmennhetens interesser i det aktuelle område 
- eventuell avtale med Drottningborg om allmenn bruk 
Saksutredningen bør inneholde faktaopplysning om at saken er anmeldt, men dette 
skal ikke være en del av vurderingsgrunnlaget. 
 

91/17 17/91 Reservevann - Intensjonsavtale med Arendal, Lillesand og 
Kristiansand kommuner 
Rådmannen bes fortsette samtaler med Arendal, Lillesand og Kristiansand kommu-
ner med mål om å kommer frem til en intensjonsavtale om samarbeid om reserve-
vannsforsyning. Forslag til intensjonsavtale legges frem for politisk behandling når 
den foreligger. 
 

HSH 04.07.17   Samtalene er fortsatt i en tidlig fase. 
Rådmannen kommer tilbake når det er 
et forslag til intensjonsavtale å ta stilling 
til.  

 17/92 Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest - 
1.gangsbehandling 
1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til detaljregule-
ring for Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
a) Ny bestemmelse punkt 2.9: Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes 
fjernvarme. 
b) I bestemmelsene punkt 3.8 gjøres det følgende tillegg i siste avsnitt: 
Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er mulig 
gitt brannvesenets belastningskrav. 
c) Ny bestemmelse punkt 5.8: Området o_GP1 kan benyttet til fordrøyning av 
overvann inntil permanent fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til parken. 
d) Ny bestemmelse punkt 7.16: Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3 skal 
være anlagt før første bolig i område B1 tas i bruk. 
 
2. I løpet av høringsperioden skal følgende vurderes: 
a) Det skal vurderes om det er tilstrekkelig med arealer for snøopplag i tilknyttning til 
friidrettshallen (I1), spesielt i område a_ST1. 
b) Det vurderes om det er mulig å etablere enkle turveier fra f_SV7 til o_GS5.1 og 
fra f_Gt1/f_L3 til o_GS5.2. 
c) Det vurderes om det er hensiktsmessig å flytte fotgjengerovergangen over Terje 
Løvås vei som er nord for o_SF1 til syd for o_SF1 med tanke på naturlig 
fotgjengertrafikk mot Holviga. 
 
Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen legge 
fram forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2, B/A-1 og B/A-3. Avtalen 
skal fastsette og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av univer-
sitetsparken. Avtalen skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret før de-
taljreguleringsplanen sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten rekkefølge-
krav om delvis opparbeidelse  av park. 
 
 
 
 
 
 

HSH 04.07.17   Avtale mellom partene, jfr. pkt 3 er un-
der forhandling.  
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 Oppvekst- og utdanningsutvalget      

 Eventuelt: 
Spesialundervisning: 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en sak om spesialundervisning i 
Grimstadskolene. Saken må gjøre rede for utviklingen over tid m.h.t antall elever 
med vedtak og forholdet mellom undervisningstimer til ordinær undervisning og til 
spesialundervisning. Forskjeller mellom skolene m.h.t ressurser til spesialundervis-
ning drøftes i saken. 
 
Langemyr skole: 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en sak om organisasjonsform og eierskap 
til Langemyr skole. Er dagens organisering hensiktsmessig? Bør det tas initiativ 
overfor øvrige eierkommuner for endret organisasjonsmodell? 
 
Skoleskyss: 
Oppvekst- og utdanningsutvalget ønsker en orienteringssak om skoleskyss som 
bl.a. bør inneholde kriterier for skoleskyss, særlig farlig skolevei, organisering av 
skoleskyss og sammenligning med andre kommuner m.h.t antall elever med skyss. 

SMD 07.06.17   Sak ble lagt fram for oppvekst- og ut-
danningsutvalget i møte 17. oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer som en del av omstilling/end-
ring 2019. 
 
Orienteringssak ble lagt fram for opp-
vekst- og utdanningsutvalget i møte  
15. august 2017. 

 Kultur- og miljøutvalget      
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GRIMSTAD KOMMUNE 

Rådmannen 

 
Oppfølging politiske vedtak fra utvalgene 2016 

(formannskap og tjenesteutvalg) 
Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra de politiske utvalgene for 2016. Fra 2017 og tidligere år er kun vedtak som ikke 

er ferdigbehandlet (Status grønn) inkludert i dokumentet. Oversikt over disse finnes i tidligere utgaver av dokumentet. 

 
Sak nr Sak Ansvar Vedtatt dato Tidsfrist Status  Merknad 

 Formannskapet      

21/16 Utvikling av Torskeholmen. Mandat Grimstad Eiendomsutvikling. 
2016/368-2 
Vedtak: 
1. Grimstad formannskap er positiv til utvikling av Torskeholmen og mener en urban 
utvikling her er i tråd med kommunens mål og overordnede planer. 
2. Utvikling av Torskeholmen skal være av urban karakter og tilføre området offent-
lige arealer av høy kvalitet. Utviklingen skal gjennom en helhetlig detaljregulerings-
plan for utnyttelse av hele Torskeholmen. 
3. Utviklingsarbeidet skal skje basert på en samarbeidsmodell med alle eierne i om-
rådet. 
4. Forut for detaljregulering skal eierne enes om verdivurdering av eiendommene og 
fordelingsnøkkel for verdigevinst som følge av detaljregulering. 
5. Grimstad Eiendomsutvikling AS gis i mandat å utrede en eventuell etablering av 
et felles utviklingsselskap med berørte eiere. Utviklingsselskapet skal forestå detalj-
regulering av Torskeholmen. Utredningen og forslag til selskapsdannelse skal leg-
ges fram for formannskapet for godkjenning. Utredningen skal inneholde økono-
miske og juridiske vurderinger av slik selskapsdannelse. Utviklingsselskapets eier-
andeler skal være tilsvarende verdiene fastsatt i henhold til dette vedtaks punkt 4. 
6. Grimstad Eiendomsutvikling gis i mandat å forhandle fram avtale for frikjøp av 
gnr/bnr 200/1273, 200/1269 og 200/1782. Framforhandlet avtale skal legges fram 
for formannskapet for godkjenning. 
7. GEU bes om å utrede økonomiske rammebetingelser for utvikling av Torskehol-
men. Grimstad formannskap forutsetter at utvikling av Torskeholmen skal være 
selvfinansierende. Utredning som belyser dette legges fram for formannskapet sam-
men med sak omtalt i pkt 5. 
8. Detaljregulering av Torskeholden settes ikke i gang før pkt 5 og 6 er behandlet i 

HSH 17.03.16   Erstattet av nyere vedtak 
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formannskapet. 

 Helse- og omsorgsutvalget      

1/16 Handlingsplan 2015-2018 vold i nære relasjoner 2016/29-1 
Vedtak: 
Helse- og omsorgsutvalget tar den fremlagte handlingsplanen til orientering. Det for-
utsettes at alle kommunens tjenester gjør seg kjent med planen og følger anbefa-
lingene. 
 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen innarbeide og tydeliggjøre følgende: 
1. En større tydeliggjøring av enkeltpersoners plikt til å melde til barnevernet 
 
2. At tema eldre blir fulgt opp videre i rapporten, står nå som emne pkt 2.2 Dette er 
et tabubelagt tema i eldreomsorgen som trenger synliggjøres 
 
3. Utvalget ønsker som forebyggende tiltak, pkt 3.3 undervisningsprogram om sek-
sualitet og kropp, - styrke barnets egne grenser og kompetanse. Det finnes gode 
undervisningsopplegg som kan nyttes i barnehage og skoler i disse temaene. Sam-
tidig må ansatte i disse institusjonene få økt kompetanse i disse temaene, slik at de 
kan trygges på å veilede/undervise i dette 
 
 
 
 
4.Ønsker stryke begrepet offentlig i rapportens del 6.2 
 

ASH 19.01.16   
 
 
 
 

Dette har vært tema i helsetjenestens 
arbeid med å presentere planen og 
gjøre den kjent i egen organisasjon. 
Dette har også vært et gjennomgående 
tema i all samhandling i Familiens hus 
og sentralt tema i fagdag for Familiens 
Hus april 2017 
 
Det arbeides med dette. 
 
 
 
Den 11. oktober starter et bredt samar-
beid mellom helsetjenestene og skole-
lederne for å utvikle en bedre helhet, 
sammenheng og treffsikkerhet av tje-
nestene som retter seg mot skolebarn. 
Undervisningstiltak om seksualitet og 
kropp, og tiltak for å alminneliggjøre 
samtaler om disse tema må bli et av 
områdene som dette samarbeidet må 
håndtere 
 
Kommunepsykolog har som oppdrag å 
rullere planen.  

 

 

 

 


