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6 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester   22.11.2017 23/17 
7 Hovedutvalg for læring og utvikling  23.11.2017 31/17 
8 Administrasjonsutvalget   28.11.2017 10/17 
8 Hovedutvalg for samfunn   23.11.2017 53/17 
9 Formannskapet   28.11.2017 73/17 

 
 

 
Rådmannens innstilling 
Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas slik det fremgår 
av vedtak og vedtaksgrunnlag i budsjettdokumentets kapittel 8. 
 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2017 sak 93/17 
 
Møtebehandling 
Sølvi Wreen Wierø fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av posisjonen: 
 
 

Prosjekt  Beskrivelse Ansvar 2018 2019 2020 2021 

SUM 
justerin
g 
periode 

   

30001 
Kystkultursenter 
Tallakshavn Kultur 2200       2200 Ny investering inn i budsjettet  

  

407 
Sikring Gruver 
Lindvikskollen       -1644   -1644 

Denne investeringen tas foreløpig ut av  
budsjettet 

  

43149 
Forprosjekt Valbergbrua/ 
Gang/sykkel Tangen 

Teknisk/eiendo
m 1000 

 
    1000 

Opprinnelig var dette penger  
satt av til forprosjekt vei til Valberg over land,  
endrer til forprosjekt bru og utrede gang og  
sykkelsti på Tangen i Sannidal 

  
43051 Næringstomt Fikkjebakke   4000   -3000   1000 Tar bort 3 mill, fremdeles 5 mill igjen 

  

43065 
Arbeidsbåt vann og avløp - 
VAR   -2000       -2000 

Tar bort hele beløpet - samarbeid med  
Skjærgårdstjenesten/Havnevesenet 

  

43097 Kommunale veier   -1000     -3000 -4000 

tar bort foreslått investering i 2018, det er  
4,2 mill igjen fra i fjor og kun brukt  
1,7 mill i 2017 

  

43080 
Utredning plassering 
brannstasjon   -500         

Dette tas ut av budsjettet, ikke aktuellt foreløpig 
, oppgradering av nåværende brannstasjon 
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43150 
Opprustning kommunale 
trapper   -250       -250 

overfører restmidler fra pågående prosjekt på  
546 tusen fra 2017, 
 var bevilget 1 mill, tar da bort 250 tusen  
bevilget i 2018 

  

43414 Ventilasjon Rådhuset   -2500 -1000 3500     

Utsatt til siste del av 2019, sitter igjen med 500 
 tusen som en begynnelse og  
øker ivesteringen i 2020 slik at prosjektet  
fullføres. 

  

43412 Rehab. Rådhus   -3000 -2500 4000 3000 1500 

Utsatt til siste del av 2019, sitter igjen med 500 
 tusen som en begynnelse og  
øker ivesteringen i 2020 slik at prosjektet  
fullføres. 

  

43429 Livsløpsanlegg Kalstad Kultur/eiendom 4500 3000 2500 -1000 9000 

Flytter 1 mill fra 2021 til 2018 og øker  
investeringen til 4,5 mill,3 mill i 2019 og 
 2,5 mill i 2020 

  

43410 Nytt kjøkken Rømerverven   500     -500   
Flytter investeringen på 500 tusen fra  
2021 til 2018 

  

43403 Sannidal U skole - toalett   200   -200   0 
Flytter investeringen på 200 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43413 Rømerverven - levegg/trapp   300   -300   0 
Flytter investeringen på 300 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43417 
Kjøkken oppgradering 
Siritun BHG   500 500   -1000 0 

Flytter investeringen på 1 mill fra  
2021 til 500 tusen i 2018 og 500 tusen i 2019 

  

43419 EPC Jernbanebygget       -500   -500 

tar bort 500 tusen av en investering på 2 mill,  
blir 1,5 mill igjen, prosjektet kun  
Jernbanebygget 

  

43426 
Kragerø sykehus 
investeringer     -2000 -2000   -4000 

Tar bort 2 mill av en investering på  
6 mill både i 2019 og 2020 

  

43432 Sannidal bhg diverse   120   -120   0 
Flytter investeringen på 120 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43433 Kalstad bhg uteområdet   250 -250     0 
Flytter investeringen på 250 tusen fra  
2019 til 2018 

  

43439 Kragerø skole lysskjerming   250   -250   0 
Flytter investeringen på 250 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43444 
Kragerø Idrettshall - 
skillevegg   400   -400   0 

Flytter investeringen på 400 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43445 Amfi Jens Lauersens plass   300 -300       
Flytter investeringen på 300 tusen fra  
2020 til 2018 

  

46029 
Nilsbukjerr avfallsdeponi - 
klargjøring areal   2000 -2000       Flytter investeringen på 2 mill fra 2019 til 2018     

43110 Fasade kunstskolen   -100   -2400 2400   

Tar bort investeringen på 100 tusen i 2018  
og flytter investeringen på 2,4 mill fra 2020  
til 2021     

  Brannbåt   750         
Tar inn investering på brannbåt,  
kjøpt fra Skjærgårdstjenesten på 750 tusen     

43507 
Utbedring Bråtheveien 
nedre del    -200         Tar ut investering på 200 tusen     

46026 
Nytt lager og arbeidssted 
VAR    -5000       -5000 

Tar ut investering på 5 mill - se på samarbeid  
med andre avdelinger og Havnevesen.     

43505 Ny pickup varebil   120         
Øker investeringen, det trengs en bil med 
 god lastekapasitet - elektrisk går ut.     

43118 Skilting kommunale bygg   -400 -400       

urørt i 2017 - bør utføres i sammenheng  
med fremtidig lokalisering av kommunale  
tjenester     

  
Nedjusteringer pågående 
prosjekter jmf 3,2   -12100       -12100 

Ber admimistrasjonen nedjustere pågående  
prosjekter med 12100 mill,  
har funnet 7,123 mill, se kolonner nedenfor til  
venstre 

  
  SUM justering   -9660 -4950 -814 -100 -15424 

   

       
  

   

Admin foreslått sum investeringer pr år 109835 
7907

1 
8795

6 
4646

2 323324 
   

Vår justerte sum investering pr år 100175 
7412

1 
8714

2 
4636

2 307800 
   

           

           Prosjektn
r Pågående prosjekter 2017 Hele tusner     
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43077 Septiktømming båt 650 
Avsluttet 
2017   

      

43043 
Stilnestangen Nord 
grunnerverv 2253 

Avsluttet 
2017   

      

43040 HC rampe Berg 120 
Avsluttet 
2017   

      

43076 
Erstatte oljefyr med 
alt.energikilder 4100 

Ligger 
inne i 
andre 
prosjekter
.      

     
  Sum 3023     

      

           

 
Prosjekt 43419  gjelder kun Jerbanebygget, for sykehuset ligger dette inne i prosjekt 43429 - oppgradering basert på Multiconsult sin rapport . 

  

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

    
 
 

Varig rammeøkning av driftsbudsjettet og rammeøkning kun for 2018 

Varig Rammeøkning /rammeøkning kun 2018  Hele tusen 

2 nye lærlinger 340 

Ekstra ressurs knyttet til arbeidet om bedre høyskoletilbud 300 

Rammeøkning Kirkelig fellesråd 160 

Kjøp av tjenester - Byantikvar 150 

Drift brannbåt 100 

Oppvekst kun 2018 250 

  

 1300 

 

 Øker antall lærlinger med 2 til i snitt inntak av 8 nye lærlinger pr år. 

 Gjøre høyskolestudiene som finnes på læringssenteret bedre kjent, rekruttere flere 

studenter, kunne tilby relevante studier til kommunalt ansatte og næringsliv og  

være en aktør i omstillingsprogrammet 

 Øke rammen til Kirkelig Fellesråd.  

 Kragerø kommune har sagt opp en stilling som genererer mye til Kragerø kommune. 

Byantikvaren har en kompetanse som ingen andre ansatte i Kragerø kommune kan 

dekke. Det er beklagelig at vi nå ikke får utført arbeidsoppgaver som naturlig hører 
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inn under hennes felt. Dokumentasjon, registrering og rådgivning på nyere og eldre 

kulturminner er en kompetanse som Kragerø kommune bør besitte. Kragerø 

kommune har selv beskrevet behovet for en slik stilling i Kragerø.  

Risør kommune skal opprettholde sin stilling med byantikvar. Kragerø kommune kan 

håpe på å kunne kjøpe tjenester fra Risør, eller i fremtiden – igjen dele en full stilling.  

 Vi følger opp HSU sitt vedtak i sak 56/17 i møtet 23,11,2017om kjøp av 

Skjærgårdtjenestens båt for bruk til Brannbåt. 

 Kommunestyret bevilget 500 000 ekstra til skole for skoleåret 17/18 (halvparten i 17 - 

resten i 18), som HLU disponerte. Vi viderefører dette vedtaket til å gjelde også for 

høsten 2018.  

Rådmannen justerer drifts- og investeringsbudsjettet i tråd med vedtatte endringer. 

Rådmannen gis fullmakt til å endre posten for renter og avdrag i henhold til endringene i 

vedtatt investeringsbudsjett. 

 
 
Verbalgorslag: 
Gunnarsholmen 

Administrasjonen bes lage en sak rundt forskjønning og oppgradering av Gunnarsholmen. 
Henvise her til Plan for Gundersholmen; disposisjonsplan av 1996. 
HSU skal trekkes inn i denne prosessen gjennom å være styringsgruppe 
Sendes Hsu uten realitetsbehandling 
 
Teknologi og digitalisering for ungdom 
Vi ønsker at Kragerø kommune går i dialog med Omstillingsprogrammet og Kragerø 
Næringsforening for å se på feriekurs/kulturskoletilbud innen Teknologi og digitalisering. 
Sendes Hsu uten realitetsbehandling 
 
Merking av de store turområdene 
Administrasjonen ser på merking av de store turområdene i Kragerø og lager en plan for 
hvordan disse kan merkes bedre fra hovedveier og sideveier og med parkeringsskilting for å 
lette tilgjengeligheten og oppmerksomheten rundt turområdene. 
Sendes Hsu uten realitetsbehandling 
 
Heltidskultur 
For å gjennomføre tiltakene som står i Plan for Heltidskultur vedtatt i kommunestyret 
15.12.2016 må fokuset på heltidsstillinger økes. Det skal settes i gang ett prosjekt i tett 
samarbeid med tillitsvalgte i henhold til planen for Heltidskultur. Hovedutvalg for Helse, 
omsorg og sosiale tjenester skal være styringsgruppe. 
 
Strategiplan Helse og omsorg 
Innenfor Kommunalområdet Helse og omsorg må vi forholde oss til mange forskjellige 
planer. For å få bedre oversikt og for bedre å kunne planlegge mer langsiktig innenfor dette 
området, bør det påbegynnes ett arbeid med en strategiplan. Hovedutvalg for helse, omsorg 
og sosiale tjenester er styringsgruppe i dette prosjektet. 
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Kommunestyret ber Hovedutvalg for Læring og Utvikling om å spesielt følge opp 
ressursfordelingen mellom skolene. Det bør rapporteres til hovedutvalget gjennom 
budsjettåret, slik at eventuelle behov for justeringer får en effektiv og god behandling. 
 
Turistinformasjon 
Kommunestyret ber administrasjonen ta kontakt med Kragerø Næringsforening for å finne en  
midlertidig løsning for turistinformasjon sommeren 2018. 
 
 
Henriette Fluer Vikre (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Videreføre eiendomsskatt på 2016 nivå 
 
Skole viderefører nivået på rammeoverføringene ved Kragerø og Helle skole med 2016 nivå 
 
Oppretter areal planleggerstilling 100% kr 740000 
 
Interkommunalt plansamarbeid ny E-18 Dørdal- Grimstad kr. 175 000 
 
 
Tilskudds kapittel 
 
Senioren, utvide tilbudet kr 94 000 
 
Skolekorps kr 200 000 
 
Faste billedgalleri. kr 150 000 
 
Redusere sosialhjelp for yngre 18-24 år til nivå 2014 
 
Turistinformasjon kr 400 000 
 
Drifts utgifter/ kapital kostnader jernbanebygget 
 
 
Investerings budsjett 
 
Fremskynde prosjekt til 2018 
 
43438 Kragerø skole ballbinge 
43439 Kragerø skole solskjerming  
43441 Kragerø skole lekeapparat lekeareal 
434444 Kragerø idrettshall 
 
Totalt fremskyndet kr 1.2 mill 
 
Utsette prosjekt 
43419 EPC jernbanebygget og Kragerø sykehus til 2020 
 
Salg av jernbanebygget 
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Kragerø kommune får en klausul i salgsavtalen om kommuneskogen at dersom den 
omreguleres til fritidsformål skal en større del av verdiøkningen benyttes til å styrke 
budsjettet for 2018 og 2019 samt reduksjon av eiendomsskatt på næring og bolig 
 
Verbale forslag budsjett 2018 
  

1.  

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om mulighetene for å stimulere til økt 

nybygging av boliger ved å redusere gebyrer i forbindelse med boligbygging,  

2. 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om mulighetene for å stimulere til økt 

boligbygging ved å gi fritak for eiendomsskatt i 10 år for nye boliger  

3. 
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om mulighetene for å sette ned 
tilkoplingsavgiften for å stimulere til bygging nye boliger på vann og avløp på fastlandet til 1,- 
krone 
4. 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak på tiltak som kan styrke Kragerø 

sin befolkningsutvikling med fokus på at det i befolkningen er en underdekning av unge 

voksne. 

5. 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak vedr finansiering av ny ferge 

Flyttes til fellesforslag 

 
Knut Jarle Sørdalen (Sp)  fremmet følgende forslag til vedtak: 

Følger rådmannens forslag til budsjett med disse små justeringen 
 
Økt inntekt 
          Bruke 918 000 av overskuddet 
          Lønnsjusteringspott ned med 200 000 
       
 
Økt utgift  
 
       Engangstilskudd til senter mot incest eller senter mot seksuell overgrep økes med 50 000 
        Engangstilskudd til turistinformasjon 500 000 
        Engangstilskudd til aktivitetssenter 94 000 det vil opprettholde dagens tilbud 
        Engangstilskudd til fergene til rente- og avdragskostnader 224 000 
        Engangstilskudd til ungt entreprenørskap 50 000 
        Engangstilskudd til kirkelig fellesråd 200 000 
 
Verbal forslag fra Senterpartiet  
 
Nr 1  
Rådmannen bes lage en sak til utvalget for læring og utvikling om muligheten for Kragerø 
kommune om kjøp av andel i en andelsgård. Tanken er for bruk av barnehager og skoler. 
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Nr 2 
Rådmannen bes lage en sak om muligheten til å få til en matsvinn avtale. Flyttes til 
fellesforslag 
 
Nr 3 
Rådmannen bes lage en sak til kommunestyret om og se på muligheten til å etablere eget 
kommunalt kjøkken. Dette bør gjøres før ny anbudsrunde om innkjøp av mat skal ut igjen. 
Trekkes 
 
Nr 4 
Rådmannen utarbeider en oversikt og plan som handler om miljøvurdering av Blindtarmen. 
Nr 5 
Rådmannen starter arbeidet med å lage en handlingsplan for bekjempelse av fattigdom med 
vekt på barn og unge 
 
Reidar Skoglund (H) fremmet følgende forslag til endring av budsjettet: 
              Endring - Inntekter:  

 4 000 000 – Vedtak fra 2017, som reverseres. 

* Reduksjon av sosialstønad til unge under 30 år tilbake til nivå for 2016. 

* Barnetrygd skal regnes med i beregningsgrunnlaget for sosialstønad, som i 2016.  

 2 600 000 - Reduksjon av investeringer på 32 145 000. 

Følgende prosjekter utsettes til 2019: 
15039-43014-43102-43120-43155-43156-43412-43414- 
43419-43426-43427-43447-626-46025-46026-43428 
 
Endring - Utgifter: 

 4 300 000 - (Ingen økning av takstgrunnlaget, med 10% på eiendomsskatten). 

     500 000 – (Søkbare tilskuddsmidler til lag og foreninger, med godkjente 

retningslinjer). 

 1 000 000 – Ekstra årsverk på 140% til skolesektoren 

                      LOS stilling på ungdomsskolene, og Sosiallærer på barneskolene. 

     800 000 – Ekstra årsverk på 120%, for å øke grunnbemanningen innen omsorg. 

 
              Investeringsbudsjettet: 

 Prosjekt nr 43051, (Næringstomter på Fikkjebakke),  settes til 2019 istedenfor 2020. 

 
VERBALFORSLAG til budsjettet for 2018 - HØYRE 
1. Kommunestyret ber rådmannen utrede prosjekt,  
«Søskenmoderasjon for foreldre som har barn i både barnehage og SFO», for å stimulere til 
tilflytting og vekst blant småbarnsfamilier i kommunen, samt stimulere til økt bruk av 
barnehage/SFO.  
2. Kommunestyret ber Rådmannen om å reetablere prosjekt, «Sentrumstunnell, og se dette i 
sammenheng med prosjekt 43130, «Parkeringsløsning i sentrum».  
3. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede prosjekt, «Kultur i sentrum», knyttet til 
etablerte lokaler i Kragerø Sentrum, hvor fremtiden for kino, teater, bibliotek, kunstsenter, 
Munchsenter og kulturskole defineres. 
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4. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede prosjekt: «Revitalisering av 
Biørnsborgparken», slik at dette området igjen blir en kultur og aktivitetspark i Kragerø. 
Flyttes til fellesforslag 
5. Kommunestyret ber Rådmannen om å legge frem en sak vedrørende parkering i sentrum, 
hvor spesielt gratis timesparkering i perioden 0109–0105 blir evaluert og vurdert, ifht en 
styrking av handelen i sentrum. Trukket 
6. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede muligheter og behov for innvendig 
ombygging av svømmehallen, med fokus på flere aktiviteter som sikrer økt bruk av 
svømmehallen, og samtidig sikrer kommunen økte inntekter.  
7. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede muligheten for etablering av en 100% 
stilling, som Nærings og Turistsjef i Kragerø Kommune.  
8. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede etablering av en god og sentrumsnær bobil 
parkering i Kragerø, både i sommerhalvåret og vinterhalvåret. Trukket 
9. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede behovet for flere omsorgsplasser/senter i 
kommunen, jfr. «Eldrebølgen», som vil føre til en stor økning i antall eldre i kommunen de 
neste årene, 
10. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede behovet for et beredskapssenter i 
kommunen, og se på mulige lokaliseringer til dette. 
11. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede prosjekt, «Bussforbindelse mellom Kragerø 
sentrum og Neslandsvatn stasjon», med formål å legge til rette for økt bruk av buss og tog, 
og derav en bedre og mer miljøforebyggende samferdselspolitikk i vår kommune. 
12. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede muligheten for etablering av en ny 
treningshall for lag og foreninger, i tilknytning til idrettshall/Kalstad grusbane. Flyttes til 
fellesforslag 
Dette bør sees i sammenheng med prosjekt: 43429, (Livsløpsanlegg Kalstad). Flyttes til 
fellesforslag 
 
Johan Tønnes Løchstøer (V) fremmet følgende forslag til endring av budsjettet: 
Venstres endringsforslag budsjett og økonomiplan 2018 flg. 

1.                                                                               

LOS-tilbud ved Kragerø skole og Sannidal ungdomsskole videreføres.: Kr.    250.000,-  

Kompetanseløft lærere..…………………………………………………….: Kr.     204.500,- 

Det opprettes stilling som kommunepsykolog våren 2018…..…………..:    Kr.    

750.000,- 

Interkommunalt plansamarbeid ny E-18 Dørdal –Grimstad…………….. :    Kr.    

175.000,-  

Senioren aktivitetssenter…………………………………………………..:       Kr.      

94.000,- 

Kunstformidling/vedlikeholde kommunal kunstsamling………..………..:      Kr.      

50.000,- 

Meråpent bibliotek………………………………………………………..:         Kr.   

117.000,-.      

Økte utgifter til bibliotektransport…………………………………………:        Kr.      

35.500,- 

Dirigentstilling Kragerø skolemusikkorps………………………………...:       Kr.      

74.000,- 

Deltagelse Munch-nettverk………………………………………………...:       Kr.    

100.000,- 

50% stilling til erfaringskonsulent etter Opptrappingsplanen for rusfeltet..:  Kr.     400.000,- 
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Utvidelse av helsesøstertilbudet……………………………………………:     Kr.     250.000,- 

Samlet utgiftsøkning……………………………………………………….:       Kr.  

2.500.000,-  

som dekkes ved redusert overføring av overskudd til disposisjonsfondet. 

2. 

PPT styrkes med ytterligere 1 stilling spesialpedagog og 1 stilling logoped særlig rettet mot 

spesialpedagogisk hjelp barnehagene med vekt på ekstra språkstimulering til 

minoritetsspråklige barn. Finansieres ved overføring av midler fra skole til PPT og statlige 

midler «Tidlig innsats». Iverksettes fra 2. halvår 2018 (skoleåret 2018/2019). 

3. 

Gebyrregulativene bygg og plan økes kun med den alminnelige prisstigning. 

 

Verbalforslag Kragerø Venstre: 

Forslag 1 

Med utgangspunkt i forslag til Frivillighetsmeldingen for Kragerø kommune fremmes 

følgende forslag: 

Kragerø kommune søker å inngå flere partnerskaps-avtaler med ideelle og frivillige 

organisasjoner for i enda større grad kunne bidra til gode forebyggende tiltak og bedre 

tjenester ut mot innbyggerne i kommunen. Pr. i dag har Demens-foreningen som har en slik 

partnerskaps-avtale. Flyttes til fellesforslag 

Forslag 2: 

Kragerø kommune søker å iverksette tiltak som «Alle kan bo» med særlig fokus på områder i 

kommunen der personer som sliter med rus eller psykiske utfordringer lever tett på 

hverandre. Kirkens bymisjon kan være aktuell ideell partner i denne sammenheng. Flyttes til 

fellesforslag 

Forslag 3: 

Rådmannen fremlegger en plan for utfasing av fossil fyringsolje i Kragerø kommune. 

Trekkes 

Forslag 4: 

Rådmannen framlegger en status-oppdatering av Klima og miljøplanen til kommunen i 

forbindelse med første tertial. Flyttes til fellesforslag 

Forslag 5. 

Det er avsatt 50 mill. til kommunenes klima og miljøarbeid i det nye Statsbudsjettet. 

Rådmannen legger fram en plan for hvordan Kragerø kommune kan få del i disse midlene. 

 
Bjørn Vidar Bråthen (Krf) fremmet følgende forslag til endring av budsjettet: 
1 - Skole :                                                        Kr:  700.000,- 
2 - LOS – skole :                                               « :  500.000,-. 
3 - Kommunepsykolog:                                  « :  750.000,-. 
 
4 - Aktivitet seniorer:                                     «:   100.000,-. 
 
5 - Økning midler lag og foreninger 
     frivillighet:                                                  «:    200.000,-. 
 
6 - Kirkelig fellesråd:                                       «:   300.000,-. 
 
Samlet utgiftsøkning:                                  Kr:  2.550.000,-.  
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Inndekning: 
 
Postene 1- 5 dekkes inn ved reduksjon overføring til disposisjonsfondet. 
 
Post 6 – overføring Kirkelig fellesråd dekkes med midler som flyttes fra kommunalområde 
kultur/samfunn. 
 
Verbalforslag KRF: 
 
1 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om HMS arbeidet/status i kommunen 
og med forslag til mulige forbedringer. Flyttes til fellesforslag 

 
2 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak hvor det redegjøres for dagens 
status dekningsgrad og tilgjengelighet i skolehelsetjenesten og årene fremover. 
 
3 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak vedr: parkering i sentrum, og hvor 
spesielt gratisparkering – timeparkering blir evaluert og evt. videre utviklet. Trukket 
 
4 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak vedrørende/hvordan bysentrumet er 
tilrettelagt for myke trafikanter. Det er ønskelig med en evaluering av dagens situasjon, og 
evt. tiltak for å bedre de trafikale forhold for alle, og spesielt for å trygge de myke 
trafikantenes situasjon. Trukket 
 
 
5 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak og oversikt over kommunens totale 
bruk av eksterne konsulenter, og en plan for hvordan dette kan reduseres? Flyttes til 
fellesforslag 

 
6 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak rundt tema – Kast mindre mat – 
Kragerø kommune. Rådmannen bes redegjøre for status i Kragerø kommune, og forlag til 
tiltak for å redusere mat svinnet. Flyttes til fellesforslag 

 
 
7 – Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om det faglige innholdet og kvaliteten 
i SFO. 
Saken skal belyse det pedagogiske tilbudet, aktivitetstilbud , priser evt. rabattordninger m.m. 
Trukket 
 
 
8 – Nytt regelverk – mobbing i skolen – ble innført 01.08.17. 
Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak etter dette skoleåret, vedr: erfaringer og 
vurderinger av det det nye regelverket. Flyttes til fellesforslag 

 
 
Grunde W Knudsen (uavhengig) fremmet følgende forslag til endring av budsjettet: 
Budsjett forslaget er laget med Rådmannens grunnlag i bunn og da med de endringer som 
følger.  
Ønsker at man ser nærmere på de styrende punkter for planperioden, slik at man kan kjenne 
seg igjen i tallbudsjettet.  
Det gjelder de 6 kulepunkter som følger: 

 Befolkningsutvikling Demografi 

 Folkehelse og levekår 
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 Barn og unge – oppvekst og utdanning 

 Næringsliv og arbeidsplasser 

 Klima og energi – natur og miljø 

 Kommunale tjenesteområder 

Driftsbudsjett: 
Rådmannen. Tilskudds kap. 
Ønsker å øke tilføringen til Kirkelig fellesråd fra rådmannens med kr. 300 000,- man 
reduserer da remmen til Samfunn/kultur med tilsvarende beløp. kommunalområdet samfunn 
/ kultur.  
Rådmann må også se på et tilskudd til videreføring av turistverter for Kragerø. Her bør man 
kunne finne  dekking av de 270 000,- med å redusere rammen til bygg drift med kr. 100 000,- 
fra vedlikeholds posten. Vei og Park med 100 000,- å ikke ansett i parkerings adm. i 100% 
men heller 70% og kr. 70 000,- fra kultur ved å redusere aktiviteten rundt Jomfrulands 
utstillingen.   
Styrke frivillig arbeid med å tilføre kr. 250 000,-. Dette tas fra overskudds posten.  
NAV – Sosiale tjenester: 
Her ønskes det en styrking av Talenthuset med kr. 400 000,- for å forbygge dette 
utfordringen for unge sosialhjelpsmottakere. Frem for å gi økt sosialhjelp.  
 
 
Investerings budsjett: 
Innenfor innvestering vil det være en rekke endringer som burde gjøres. 

 

 Prosjekt nr. 43062 Boligfelt Sollia Vest. Prosjektet bør ses på i en større 

sammenheng. Man bør da utrede muligheter for å etablere boligfelt andre steder i 

kommunen, enten i samarbeid med private eller i egen regi. Helle har press på skole 

areal og man vet at det er planer om bolig bygging på tidligere Hellebruk. Hvor 

ønsker folk å bo? Vi bør ha et spred tilbud. Kr. 600 000,- settes av til dette resterende 

skyves frem til evnt. utredning er gjort.   

 
 

 Prosjekt nr. 43118 Skilting kommunale bygg. Her tar man bort kr. 800 000,- fra 2018 

og 2019 for så å fullføre prosjektet i 2020 med kr. 400 000,- Dette prosjektet er ikke 

prioritert og bør utføres i sammenheng med fremtidig lokalisering av kommunale 

tjenester. ( innsparing kr. 800 000,- ) 

 
  

 Pro. Nr. 43149 forprosjekt forbindelse til Valberg. Tas ut i sin helet.           

( innsparing kr. 1 000 000,-) 

 Pro. Nr. 43155 Bymiljøpakka. Tas ut i sin helhet da det bør ses i sammenheng 

med utvikling av havnefronten. Det er brukt kr. 945,- i 2017. man ser da at det 

ikke er et prioritert prosjekt og bør tas ut. Innsparing blir da kr. 3 055000,- 

 

 Pro. Nr. 43102. Rehabilitering garderobar i svømmehallen. Dette prosjektet bør 

man kunne gjennomføre på en mindre ramme. Foreslår å redusere det med kr. 

1 200 000,- ( innsparing kr. 1 300 000,- 
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 Pro. nr. 43051. Næringstomt på Fikkjebakke: kr. 8 000 000,- frem skyves med kr. 

1 000 000,- i 2018 og så 3 000 000,- 2019 for å sluttføre med de siste 4 000 000,- i 

2020.  

 

  Prosjekt. Bruk av Kragerø banen som turveg kr. 3 500 000,- tas ut og omdisponeres 

til Trafikksikkerhets midler, her er behovet for en siker skoleveg stor og det bør 

prioriteres frem for annet. Samtidig skal man være varsom med å overta ansvar for 

en jernbanetrase med mange tuneller og bruer for turveg formål som vil føre til store 

driftskostnader i årene fremover.  Skulle man prioritere turveger bør man heller 

oppgradere allerede eksisterer turveger.    

 
 

 Pro. Nr. 624. Opprusting av kirkegårdsmur Skåtøy. Frem skyves til 2018. kr. 

300 000,-                                                                   

 
Verbalforslag:  

1. Kommunestyret ber om at det utredes en sak om å selge tomtene på lindvikskollen 

for kr. 50 000,- med bygge å boplikt slik at man kan få flere innbyggere til Kragerø. 

Flyttes til fellesforslag 

 

 
 

2. Kommunestyret ber om at det utredes en sak om å lage en byport for Kragerø 

kommune ved Tangen i Sannidal. Dette med bakgrunn i den vedtatte kommuneplan 

og at man ønsker jernbanestasjon i området. 

 
3. Ber om at det utredes en sak hvor man etter ny skatte taksering ser på mulighetene 

for at en gitt andel av eiendomsskatt på fritidsboliger går til finansiering av 

turistsatsing med tilhørende turist kontor.  

 
4. Ber om at HSU vurderer at det i 2018 blir gjort en ordning hvor man kjører kino på 

lørdager. Dette for å kunne tilby ungdom og familier et tilbud på dager som ikke er fylt 

med aktiviteter og skolearbeid. Trukket 

 
5. Kommunestyret ber om at man omgjør vedtaket om å øke grunnsatsen for unge 

sosialhjelpsmottakere. Da fokus her bør ligge på Talenthuset.  

 
6. Ber om at man i første tertial ser på muligheten for en lærling plass innenfor Samfunn 

med utgangspunkt i VARF. Kragerø kommune trenger sårt rekrutering innenfor dette 

fagfeltet og man burde med noen enkle grep kunne få dette til i samarbeid med 

opplæringskontoret. Dette dekkes innenfor rammen som ligger i grunnlaget for 

enheten samt at man har økt rammen for lærlinger. 
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7. Kommunestyret ber om der man ser på mulighetene for et galleri i Jernbanen bygget 

fremfor Postgården. 

 
8.  Kommunestyret ber om at det det utredes en sak om muligheter for å etablere en 

pendler parkering på Tangen i Sannidal  

 
9. Kommunestyre ber om en sak der Nesjar skulpturen på Gunnarsholmen flyttes til en 

evnt. byport i Sannidal. 

  
 
Tabellene nedenfor viser omdisponeringer, mindre forbruk og mer forbruk i forhold til 
rådmanns grunnlag.  
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Det vil si at man i 2018 må redusere overskuddet med 250, 2019 – 2020 med 550 og 2021 
med 1 550.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar: 2018 2019 2020 2021 

Rådmann: 
Tilskudds kapitel. 
Kirkens fellesråd. 
Inndekning fra 
kommunalområdet 
samfunn som 
beskrevet over. 

300 300 300 300 

 

 

Rådmannen: 
Tilskudd nærings 
forening. 
Videreføres også i 
2021 

   1 000 

NAV -Sosiale 
tjenester 

400     

Dette tas da fra 
posten som NAV 
styrking av sos. 
Stønad til unge 
mellom 18 – 25 år 

    

    

    

Kultur: øke posten 
til idrett  

250     

SUM   250 000,-  

Fra overskudds posten.  

550 000,- 
Innrulleres i 
budsjett tas fra 
mer forbruk 

550 000,- 
Innrulleres i 
budsjett tas fra 
mer forbruk 

1 550 000,- 
Innrulleres i  
budsjett tas fra  
mer forbruk 
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Votering 
Verbalforslag voteres over separat til sist) 
 
Uavhengigs forslag til vedtak fikk 1 stemme og falt 
Senterpartiets forslag til vedtak fikk 1 stemme og falt 
Høyres forslag til vedtak fikk 4 stemmer og falt 
Fremskrittspartiets forslag til vedtak fikk 5 stemmer og falt 
Venstres forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt 
Kristelig folkepartis forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt 
 
Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de 
grønne fikk 21 stemmer og er vedtatt 
 
 

Forslag stiller og nr Verbalforslag Votering 

Posisjonen 
AP – Rødt – SV – MDG 

1 

Gunnarsholmen 

Administrasjonen bes lage 
en sak rundt forskjønning og 
oppgradering av 
Gunnarsholmen. 
Henviser her til Plan for 
Gundersholmen; 
disposisjonsplan av 1996. 
HSU skal trekkes inn i 
denne prosessen gjennom å 
være styringsgruppe 
Sendes til HSU uten 
realitetsbehandling i 
Kommunestyret 
 

Enstemmig vedtatt 

2 Teknologi og digitalisering 
for ungdom 
Vi ønsker at Kragerø 
kommune går i dialog med 
Omstillingsprogrammet og 
Kragerø Næringsforening for 
å se på 
feriekurs/kulturskoletilbud 
innen Teknologi og 
digitalisering. 
Sendes til HSU uten 
realitetsbehandling i 
Kommunestyret 
 

Enstemmig vedtatt 

3 Merking av de store 
turområdene 
Administrasjonen ser på 
merking av de store 
turområdene i Kragerø og 

Enstemmig vedtatt 
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lager en plan for hvordan 
disse kan merkes bedre fra 
hovedveier og sideveier og 
med parkeringsskilting for å 
lette tilgjengeligheten og 
oppmerksomheten rundt 
turområdene. 
Sendes til HSU uten 
realitetsbehandling i 
Kommunestyret 
 

4 Heltidskultur 
For å gjennomføre tiltakene 
som står i Plan for 
Heltidskultur vedtatt i 
kommunestyret 15.12.2016 
må fokuset på 
heltidsstillinger økes. Det 
skal settes i gang ett 
prosjekt i tett samarbeid 
med tillitsvalgte i henhold til 
planen for Heltidskultur. 
Hovedutvalg for Helse, 
omsorg og sosiale tjenester 
skal være styringsgruppe. 
 

Enstemmig vedtatt 

5 Strategiplan Helse og 
omsorg 
Innenfor Kommunalområdet 
Helse og omsorg må vi 
forholde oss til mange 
forskjellige planer. For å få 
bedre oversikt og for bedre 
å kunne planlegge mer 
langsiktig innenfor dette 
området, bør det 
påbegynnes ett arbeid med 
en strategiplan. Hovedutvalg 
for helse, omsorg og sosiale 
tjenester er styringsgruppe i 
dette prosjektet. 
 

Enstemmig vedtatt 

6 Kompetanse og 
rekrutteringstiltak innen 
Omsorg 
Det er viktig å ha fokus på 
riktig kompetanse på rett 
plass. Ett av fokusområdene 
er å følge opp intensjonene i 
Kst.vedtak 43/15 om fokus 
på høyskoleutdannede. 
 Sendes til HFO uten 

Enstemmig vedtatt 
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realitetsbehandling i 
Kommunestyret 
 

7 Turistinformasjon 
Kommunestyret ber 
administrasjonen ta kontakt 
med Kragerø 
Næringsforening for å finne 
en  
midlertidig løsning for 
turistinformasjon sommeren 
2018. 

Enstemmig vedtatt 

8 Innovasjonsfond for ansatte 
i Kragerø kommune:  
«Kragerø kommunestyre ber 
rådmannen legge frem en 
sak vedrørende finansiering 
og retningslinjer for bruk av 
et Innovasjonsfond for 
ansatte i Kragerø 
kommune.» 

Enstemmig vedtatt 

9 Kommunestyret ber 
Hovedutvalg for Læring og 
Utvikling om å spesielt følge 
opp ressursfordelingen 
mellom skolene. Det bør 
rapporteres til hovedutvalget 
gjennom budsjettåret, slik at 
eventuelle behov for 
justeringer får en effektiv og 
god behandling. 
 

Enstemmig vedtatt 

Fremskrittspartiet 
 
1 

Kommunestyret ber 
rådmannen legge frem en 
sak om mulighetene for å 
stimulere til økt nybygging 
av boliger ved å redusere 
gebyrer i forbindelse med 
boligbygging 

Forslaget fikk 11 stemmer 
og falt 

2 Kommunestyret ber 
rådmannen legge frem en 
sak om mulighetene for å 
stimulere til økt boligbygging 
ved å gi fritak for 
eiendomsskatt i 10 år for 
nye boliger  

Forslaget fikk 10  stemmer 
og falt 

3 Kommunestyret ber 
rådmannen legge frem en 
sak om mulighetene for å 
sette ned tilkoplingsavgiften 
for å stimulere til bygging 
nye boliger på vann og 

Forslaget fikk  9 stemmer og 
falt 
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avløp på fastlandet til 1,- 
krone 

4 Kommunestyret ber 
rådmannen legge frem en 
sak på tiltak som kan 
styrke Kragerø 
sin befolkningsutvikling med 
fokus på at det i 
befolkningen er en 
underdekning av unge 
voksne. 

Forslaget fikk  5 stemmer og 
falt 

Senterpartiet 
 
1 

Rådmannen bes lage en sak 
til utvalget for læring og 
utvikling om muligheten for 
Kragerø kommune om kjøp 
av andel i en andelsgård. 
Tanken er for bruk av 
barnehager og skoler. 
 

Forslaget fikk 10 stemmer 
og falt 

2 Rådmannen utarbeider en 
oversikt og plan som 
handler om miljøvurdering 
av Blindtarmen. 
Oversendelses forslag til 
Plan, bygg og miljø 

Enstemmig vedtatt 

3 Rådmannen starter arbeidet 
med å lage en 
handlingsplan for 
bekjempelse av fattigdom 
med vekt på barn og unge 

Forslaget fikk  5 stemmer og 
falt 

Høyre 
 
1 

Kommunestyret ber 
rådmannen utrede prosjekt,  
«Søskenmoderasjon for 
foreldre som har barn i både 
barnehage og SFO», for å 
stimulere til tilflytting og 
vekst blant småbarnsfamilier 
i kommunen, samt stimulere 
til økt bruk av 
barnehage/SFO. 

Forslaget fikk 13 stemmer 
og falt 

2 Kommunestyret ber 
Rådmannen om å reetablere 
prosjekt, «Sentrumstunnell, 
og se dette i sammenheng 
med prosjekt 43130, 
«Parkeringsløsning i 
sentrum». 

Forslaget fikk 4  stemmer og 
falt 

3 Kommunestyret ber 
Rådmannen om å utrede 
prosjekt, «Kultur i sentrum», 
knyttet til etablerte lokaler i 
Kragerø Sentrum, hvor 

Forslaget fikk  10 stemmer 
og falt 
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fremtiden for kino, teater, 
bibliotek, kunstsenter, 
Munchsenter og kulturskole 
defineres 

4 Kommunestyret ber 
Rådmannen om å utrede 
muligheter og behov for 
innvendig ombygging av 
svømmehallen, med fokus 
på flere aktiviteter som 
sikrer økt bruk av 
svømmehallen, og samtidig 
sikrer kommunen økte 
inntekter. 

Forslaget fikk 8 stemmer og 
falt 

5 Kommunestyret ber 
Rådmannen om å utrede 
muligheten for etablering av 
en 100% stilling, som 
Nærings og Turistsjef i 
Kragerø Kommune 

Forslaget fikk 12 stemmer 
og falt 

6 Kommunestyret ber 
Rådmannen om å utrede 
behovet for flere 
omsorgsplasser/senter i 
kommunen, jfr. 
«Eldrebølgen», som vil føre 
til en stor økning i antall 
eldre i kommunen de neste 
årene, 

Forslaget fikk 9 stemmer og 
falt 

7 Kommunestyret ber 
Rådmannen om å utrede 
behovet for et 
beredskapssenter i 
kommunen, og se på mulige 
lokaliseringer til dette. 

Forslaget fikk  13 stemmer 
og falt 

Venstre 
 
1 

Det er avsatt 50 mill. til 
kommunenes klima og 
miljøarbeid i det nye 
Statsbudsjettet. Rådmannen 
legger fram en plan for 
hvordan Kragerø kommune 
kan få del i disse midlene. 

Forslaget fikk  18 stemmer 
og er vedtatt 

Kristelig folkeparti 
 
1 

Kommunestyret ber 
Rådmannen legge frem en 
sak hvor det redegjøres for 
dagens status dekningsgrad 
og tilgjengelighet i 
skolehelsetjenesten og 
årene fremover. 
Oversendes hovedutvalget 

Enstemmig vedtatt 

Uavhengig 
 

Kommunestyret ber om at 

det utredes en sak om å 

Forslaget fikk 16 stemmer 
og falt 
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1 lage en byport for Kragerø 

kommune ved Tangen i 

Sannidal. Dette med 

bakgrunn i den vedtatte 

kommuneplan og at man 

ønsker jernbanestasjon i 

området. 

 

2 Ber om at det utredes en 

sak hvor man etter ny skatte 

taksering ser på 

mulighetene for at en gitt 

andel av eiendomsskatt på 

fritidsboliger går til 

finansiering av turistsatsing 

med tilhørende turist kontor.  

 

Forslaget fikk 1 stemme og 
falt 

3 Kommunestyret ber om at 
man omgjør vedtaket om å 
øke grunnsatsen for unge 
sosialhjelpsmottakere. Da 
fokus her bør ligge på 
Talenthuse 

Forslaget fikk 9 stemmer og 
falt 

4 Ber om at man i første tertial 
ser på muligheten for en 
lærling plass innenfor 
Samfunn med utgangspunkt 
i VARF. Kragerø kommune 
trenger sårt rekrutering 
innenfor dette fagfeltet og 
man burde med noen enkle 
grep kunne få dette til i 
samarbeid med 
opplæringskontoret. Dette 
dekkes innenfor rammen 
som ligger i grunnlaget for 
enheten samt at man har 
økt rammen for lærlinger 

Forslaget fikk 15  stemmer 
og falt 

5 Kommunestyret ber om der 

man ser på mulighetene for 

et galleri i Jernbanen bygget 

fremfor Postgården. 

 

Forslaget fikk 5 stemmer og 
falt 

6 Kommunestyret ber om at 

det det utredes en sak om 

muligheter for å etablere en 

pendler parkering på 

Tangen i Sannidal  

Forslaget fikk 18  stemmer 
og er vedtatt 
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7 Kommunestyre ber om en 
sak der Nesjar skulpturen på 
Gunnarsholmen flyttes til en 
evnt. byport i Sannidal 

Forslaget fikk  6 stemmer og 
falt 

Fellesforslag 
 
1 

Kommunestyret ber om at 

det legges fram en sak om 

salg av tomtene på 

Lindvikskollen, Skåtøy og 

Stabbestad på gunstige 

betingelser. 

 

Forslaget fikk 34  stemmer 
og er vedtatt 

2 Kino på lørdager.  
Oversendes HSU 

Enstemmig vedtatt 

3 Kommunestyret ber 

Rådmannen legge frem en 

sak rundt tema – Kast 

mindre mat – Kragerø 

kommune. Rådmannen bes 

redegjøre for status i 

Kragerø kommune, og forlag 

til tiltak for å redusere mat 

svinnet. 

Eventuelt etablere en 
matsvinnsavtale 

Forslaget fikk 31  stemmer 
og er vedtatt 

4 Med utgangspunkt i forslag 

til Frivillighetsmeldingen for 

Kragerø kommune fremmes 

følgende forslag: 

Kragerø kommune søker å 

inngå flere partnerskaps-

avtaler med ideelle og 

frivillige organisasjoner for i 

enda større grad kunne 

bidra til gode forebyggende 

tiltak og bedre tjenester ut 

mot innbyggerne i 

kommunen. Pr. i dag har 

Demens-foreningen som har 

en slik partnerskaps-avtale. 

Oversendes HSU 

Enstemmig vedtatt 

5 Kragerø kommune søker å 

iverksette tiltak som «Alle 

kan bo» med særlig fokus 

på områder i kommunen der 

personer som sliter med rus 

Enstemmig vedtatt 
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eller psykiske utfordringer 

lever tett på hverandre. 

Kirkens bymisjon kan være 

aktuell ideell partner i denne 

sammenheng. 

Oversendes HFO 

6 Kommunestyret ber 

Rådmannen legge frem en 

sak om HMS arbeidet/status 

i kommunen og med forslag 

til mulige forbedringer. 

Oversendes 
Administrasjonsutvalget 

Enstemmig vedtatt 

7 Kommunestyret ber 
Rådmannen legge frem en 
sak og oversikt over 
kommunens totale bruk av 
eksterne konsulenter, og en 
plan for hvordan dette kan 
reduseres? 

Forslaget fikk 34 stemmer 
og ble vedtatt 

8 Nytt regelverk – mobbing i 

skolen – ble innført 

01.08.17. 

Kommunestyret ber 

Rådmannen legge frem en 

sak etter dette skoleåret, 

vedr: erfaringer og 

vurderinger av det det nye 

regelverket. 

Oversendes HLU 

Enstemmig vedtatt 

9 Administrasjonen får i 
oppdrag å gå i dialog med 
Drangedal bilruter om et 
rutetilbud fra Kragerø til 
Neslandsvatn stasjon 

Enstemmig vedtatt 

10 Kommunestyret ber 
rådmannen legge frem en 
sak vedr finansiering av ny 
ferge 

Enstemmig vedtatt 

11 Kommunestyret ber 

Rådmannen om å utrede 

muligheten for etablering av 

en ny treningshall for lag og 

foreninger, i tilknytning til 

idrettshall/Kalstad grusbane. 

Dette bør sees i 

sammenheng med prosjekt: 

Forslaget fikk 32 stemmer 
og er vedtatt 
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43429, (Livsløpsanlegg 

Kalstad). 

Oversendes HSU 

12 Kommunestyret ber 

Rådmannen om å utrede 

prosjekt: «Revitalisering av 

Biørnsborgparken», slik at 

dette området igjen blir en 

kultur og aktivitetspark i 

Kragerø. 

Oversendes HSU 

Enstemmig vedtatt 

13 Rådmannen framlegger en 
status-oppdatering av Klima 
og miljøplanen til kommunen 
i forbindelse med første 
tertial. 

Enstemmig vedtatt 

 
 
 
Kommunestyrets vedtak  

Prosjekt  Beskrivelse Ansvar 2018 2019 2020 2021 

SUM 
justeri
ng 
period
e 

   
30001 Kystkultursenter Tallakshavn Kultur 2200       2200 Ny investering inn i budsjettet  

  

407 Sikring Gruver Lindvikskollen       
-

1644   -1644 
Denne investeringen tas foreløpig ut av  
budsjettet 

  

43149 Forprosjekt Valbergbrua/ Gang/sykkel Tangen 
Teknisk/eiend
om 1000 

 
    1000 

Opprinnelig var dette penger  
satt av til forprosjekt vei til Valberg over land,  
endrer til forprosjekt bru og utrede gang og  
sykkelsti på Tangen i Sannidal 

  

43051 Næringstomt Fikkjebakke   4000   
-

3000   1000 Tar bort 3 mill, fremdeles 5 mill igjen 
  

43065 Arbeidsbåt vann og avløp - VAR   -2000       -2000 
Tar bort hele beløpet - samarbeid med  
Skjærgårdstjenesten/Havnevesenet 

  

43097 Kommunale veier   -1000     
-

3000 -4000 

tar bort foreslått investering i 2018, det er  
4,2 mill igjen fra i fjor og kun brukt  
1,7 mill i 2017 

  

43080 Utredning plassering brannstasjon   -500         
Dette tas ut av budsjettet, ikke aktuellt foreløpig 
, oppgradering av nåværende brannstasjon 

  

43150 Opprustning kommunale trapper   -250       -250 

overfører restmidler fra pågående prosjekt på  
546 tusen fra 2017, 
 var bevilget 1 mill, tar da bort 250 tusen  
bevilget i 2018 

  

43414 Ventilasjon Rådhuset   -2500 
-

1000 3500     

Utsatt til siste del av 2019, sitter igjen med 500 
 tusen som en begynnelse og  
øker ivesteringen i 2020 slik at prosjektet  
fullføres. 

  

43412 Rehab. Rådhus   -3000 
-

2500 4000 3000 1500 

Utsatt til siste del av 2019, sitter igjen med 500 
 tusen som en begynnelse og  
øker ivesteringen i 2020 slik at prosjektet  
fullføres. 

  

43429 Livsløpsanlegg Kalstad 
Kultur/eiendo
m 4500 3000 2500 

-
1000 9000 

Flytter 1 mill fra 2021 til 2018 og øker  
investeringen til 4,5 mill,3 mill i 2019 og 
 2,5 mill i 2020 

  

43410 Nytt kjøkken Rømerverven   500     -500   
Flytter investeringen på 500 tusen fra  
2021 til 2018 

  

43403 Sannidal U skole - toalett   200   -200   0 
Flytter investeringen på 200 tusen fra  
2020 til 2018 
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43413 Rømerverven - levegg/trapp   300   -300   0 
Flytter investeringen på 300 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43417 Kjøkken oppgradering Siritun BHG   500 500   
-

1000 0 
Flytter investeringen på 1 mill fra  
2021 til 500 tusen i 2018 og 500 tusen i 2019 

  

43419 EPC Jernbanebygget       -500   -500 

tar bort 500 tusen av en investering på 2 mill,  
blir 1,5 mill igjen, prosjektet kun  
Jernbanebygget 

  

43426 Kragerø sykehus investeringer     
-

2000 
-

2000   -4000 
Tar bort 2 mill av en investering på  
6 mill både i 2019 og 2020 

  

43432 Sannidal bhg diverse   120   -120   0 
Flytter investeringen på 120 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43433 Kalstad bhg uteområdet   250 -250     0 
Flytter investeringen på 250 tusen fra  
2019 til 2018 

  

43439 Kragerø skole lysskjerming   250   -250   0 
Flytter investeringen på 250 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43444 Kragerø Idrettshall - skillevegg   400   -400   0 
Flytter investeringen på 400 tusen fra  
2020 til 2018 

  

43445 Amfi Jens Lauersens plass   300 -300       
Flytter investeringen på 300 tusen fra  
2020 til 2018 

  

46029 Nilsbukjerr avfallsdeponi - klargjøring areal   2000 
-

2000       Flytter investeringen på 2 mill fra 2019 til 2018     

43110 Fasade kunstskolen   -100   
-

2400 2400   

Tar bort investeringen på 100 tusen i 2018  
og flytter investeringen på 2,4 mill fra 2020  
til 2021     

  Brannbåt   750         
Tar inn investering på brannbåt,  
kjøpt fra Skjærgårdstjenesten på 750 tusen     

43507 Utbedring Bråtheveien nedre del    -200         Tar ut investering på 200 tusen     

46026 Nytt lager og arbeidssted VAR    -5000       -5000 
Tar ut investering på 5 mill - se på samarbeid  
med andre avdelinger og Havnevesen.     

43505 Ny pickup varebil   120         
Øker investeringen, det trengs en bil med 
 god lastekapasitet - elektrisk går ut.     

43118 Skilting kommunale bygg   -400 -400       

urørt i 2017 - bør utføres i sammenheng  
med fremtidig lokalisering av kommunale  
tjenester     

  Nedjusteringer pågående prosjekter jmf 3,2   -12100       -12100 

Ber admimistrasjonen nedjustere pågående  
prosjekter med 12100 mill,  
har funnet 7,123 mill, se kolonner nedenfor til  
venstre 

  

  SUM justering   -9660 
-

4950 -814 -100 -15424 
   

       
  

   

Admin foreslått sum investeringer pr år 109835 
7907

1 
8795

6 
4646

2 323324 
   

Vår justerte sum investering pr år 100175 
7412

1 
8714

2 
4636

2 307800 
   

           

           Prosjekt
nr Pågående prosjekter 2017 Hele tusner     

      

43077 Septiktømming båt 650 
Avslutte
t 2017   

      

43043 Stilnestangen Nord grunnerverv 2253 
Avslutte
t 2017   

      

43040 HC rampe Berg 120 
Avslutte
t 2017   

      

43076 Erstatte oljefyr med alt.energikilder 4100 

Ligger 
inne i 
andre 
prosjekt
er.      

     
  Sum 3023     

      

           

 
Prosjekt 43419  gjelder kun Jerbanebygget, for sykehuset ligger dette inne i prosjekt 43429 - oppgradering basert på Multiconsult sin rapport . 
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Varig rammeøkning av driftsbudsjettet og rammeøkning kun for 2018 

Varig Rammeøkning /rammeøkning kun 2018  Hele tusen 

2 nye lærlinger 340 

Ekstra ressurs knyttet til arbeidet om bedre 
høyskoletilbud 300 

Rammeøkning Kirkelig fellesråd 160 

Kjøp av tjenester - Byantikvar 150 

Drift brannbåt 100 

Oppvekst kun 2018 250 

  

 1300 

 

 Øker antall lærlinger med 2 til i snitt inntak av 8 nye lærlinger pr 

år. 

 Gjøre høyskolestudiene som finnes på læringssenteret bedre 

kjent, rekruttere flere studenter, kunne tilby relevante studier til 

kommunalt ansatte og næringsliv og  

være en aktør i omstillingsprogrammet 

 Øke rammen til Kirkelig Fellesråd.  

 Kragerø kommune har sagt opp en stilling som genererer mye til 

Kragerø kommune. Byantikvaren har en kompetanse som ingen 

andre ansatte i Kragerø kommune kan dekke. Det er beklagelig 

at vi nå ikke får utført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn 

under hennes felt. Dokumentasjon, registrering og rådgivning på 

nyere og eldre kulturminner er en kompetanse som Kragerø 

kommune bør besitte. Kragerø kommune har selv beskrevet 

behovet for en slik stilling i Kragerø.  

Risør kommune skal opprettholde sin stilling med byantikvar. 

Kragerø kommune kan håpe på å kunne kjøpe tjenester fra 

Risør, eller i fremtiden – igjen dele en full stilling.  

 Vi følger opp HSU sitt vedtak i sak 56/17 i møtet 23,11,2017om 

kjøp av Skjærgårdtjenestens båt for bruk til Brannbåt. 

 Kommunestyret bevilget 500 000 ekstra til skole for skoleåret 

17/18 (halvparten i 17 - resten i 18), som HLU disponerte. Vi 
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viderefører dette vedtaket til å gjelde også for høsten 2018.  

Rådmannen justerer drifts- og investeringsbudsjettet i tråd med 

vedtatte endringer. 

Rådmannen gis fullmakt til å endre posten for renter og avdrag i 

henhold til endringene i vedtatt investeringsbudsjett. 

 

 

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

    

 Verbalforslag 

1 Gunnarsholmen 

Administrasjonen bes lage en sak rundt forskjønning og 
oppgradering av Gunnarsholmen. 
Henviser her til Plan for Gundersholmen; disposisjonsplan av 1996. 
HSU skal trekkes inn i denne prosessen gjennom å være 
styringsgruppe 
Sendes til HSU uten realitetsbehandling i Kommunestyret 
 

2 Teknologi og digitalisering for ungdom 
Vi ønsker at Kragerø kommune går i dialog med 
Omstillingsprogrammet og Kragerø Næringsforening for å se på 
feriekurs/kulturskoletilbud innen Teknologi og digitalisering. 
Sendes til HSU uten realitetsbehandling i Kommunestyret 
 

3 Merking av de store turområdene 
Administrasjonen ser på merking av de store turområdene i Kragerø 
og lager en plan for hvordan disse kan merkes bedre fra hovedveier 
og sideveier og med parkeringsskilting for å lette tilgjengeligheten og 
oppmerksomheten rundt turområdene. 
Sendes til HSU uten realitetsbehandling i Kommunestyret 
 

4 Heltidskultur 
For å gjennomføre tiltakene som står i Plan for Heltidskultur vedtatt i 
kommunestyret 15.12.2016 må fokuset på heltidsstillinger økes. Det 
skal settes i gang ett prosjekt i tett samarbeid med tillitsvalgte i 
henhold til planen for Heltidskultur. Hovedutvalg for Helse, omsorg 
og sosiale tjenester skal være styringsgruppe. 
 

5 Strategiplan Helse og omsorg 
Innenfor Kommunalområdet Helse og omsorg må vi forholde oss til 
mange forskjellige planer. For å få bedre oversikt og for bedre å 
kunne planlegge mer langsiktig innenfor dette området, bør det 
påbegynnes ett arbeid med en strategiplan. Hovedutvalg for helse, 
omsorg og sosiale tjenester er styringsgruppe i dette prosjektet. 
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6 Kompetanse og rekrutteringstiltak innen Omsorg 
Det er viktig å ha fokus på riktig kompetanse på rett plass. Ett av 
fokusområdene er å følge opp intensjonene i Kst.vedtak 43/15 om 
fokus på høyskoleutdannede. 
 Sendes til HFO uten realitetsbehandling i Kommunestyret 
 

7 Turistinformasjon 
Kommunestyret ber administrasjonen ta kontakt med Kragerø 
Næringsforening for å finne en  
midlertidig løsning for turistinformasjon sommeren 2018. 

8 Innovasjonsfond for ansatte i Kragerø kommune:  
«Kragerø kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak 
vedrørende finansiering og retningslinjer for bruk av et 
Innovasjonsfond for ansatte i Kragerø kommune.» 

9 Kommunestyret ber Hovedutvalg for Læring og Utvikling om å 
spesielt følge opp ressursfordelingen mellom skolene. Det bør 
rapporteres til hovedutvalget gjennom budsjettåret, slik at eventuelle 
behov for justeringer får en effektiv og god behandling. 
 

10 Rådmannen utarbeider en oversikt og plan som handler om 
miljøvurdering av Blindtarmen. 
Oversendelses forslag til Plan, bygg og miljø 

11 Det er avsatt 50 mill. til kommunenes klima og miljøarbeid i det nye 
Statsbudsjettet. Rådmannen legger fram en plan for hvordan 
Kragerø kommune kan få del i disse midlene. 

12 Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak hvor det 
redegjøres for dagens status dekningsgrad og tilgjengelighet i 
skolehelsetjenesten og årene fremover. 
Oversendes hovedutvalget 

13 Kommunestyret ber om at det det utredes en sak om muligheter for å 

etablere en pendler parkering på Tangen i Sannidal  

 

14 Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om salg av 

tomtene på Lindvikskollen, Skåtøy og Stabbestad på gunstige 

betingelser. 

 

15 Kino på lørdager.  
Oversendes HSU 

16 Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak rundt tema – 

Kast mindre mat – Kragerø kommune. Rådmannen bes redegjøre for 

status i Kragerø kommune, og forlag til tiltak for å redusere mat 

svinnet. 

Eventuelt etablere en matsvinnsavtale 

17 Med utgangspunkt i forslag til Frivillighetsmeldingen for Kragerø 

kommune fremmes følgende forslag: 

Kragerø kommune søker å inngå flere partnerskaps-avtaler med 

ideelle og frivillige organisasjoner for i enda større grad kunne bidra 
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til gode forebyggende tiltak og bedre tjenester ut mot innbyggerne i 

kommunen. Pr. i dag har Demens-foreningen som har en slik 

partnerskaps-avtale. 

Oversendes HSU 

18 Kragerø kommune søker å iverksette tiltak som «Alle kan bo» med 

særlig fokus på områder i kommunen der personer som sliter med 

rus eller psykiske utfordringer lever tett på hverandre. Kirkens 

bymisjon kan være aktuell ideell partner i denne sammenheng. 

Oversendes HFO 

19 Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om HMS 

arbeidet/status i kommunen og med forslag til mulige forbedringer. 

Oversendes Administrasjonsutvalget 

20 Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak og oversikt over 
kommunens totale bruk av eksterne konsulenter, og en plan for 
hvordan dette kan reduseres? 

21 Nytt regelverk – mobbing i skolen – ble innført 01.08.17. 

Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak etter dette 

skoleåret, vedr: erfaringer og vurderinger av det det nye regelverket. 

Oversendes HLU 

22 Administrasjonen får i oppdrag å gå i dialog med Drangedal bilruter 
om et rutetilbud fra Kragerø til Neslandsvatn stasjon 

23 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak vedr finansiering 
av ny ferge 

24 Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede muligheten for 

etablering av en ny treningshall for lag og foreninger, i tilknytning til 

idrettshall/Kalstad grusbane. 

Dette bør sees i sammenheng med prosjekt: 43429, (Livsløpsanlegg 

Kalstad). 

Oversendes HSU 

25 Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede prosjekt: 

«Revitalisering av Biørnsborgparken», slik at dette området igjen blir 

en kultur og aktivitetspark i Kragerø. 

Oversendes HSU 

26 Rådmannen framlegger en status-oppdatering av Klima og 
miljøplanen til kommunen i forbindelse med første tertial. 
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