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Møtereferat – Sentrumsforum 31.01.2019 
Møtetidspunkt: torsdag 31.01.2019, kl. 15.00-17.00 
Sted: Lillesand rådhus, møterom Justøya 
Deltakere: Handelsstanden v/Merethe Moen, Finn Rune Gregersen, Geir Fighenskau, Roger Heimdal, Gårdeierforeningen v/Ole H. Olsen, Anne-Grethe 

Knutsen, Christian Thomassen, Berit Eide Johnsen, Lillesand Vekst v/Trond Are Gjone, Lillesand kommune v/Guri Ulltveit-Moe og Janne Karin 
Nesheim (ref.) 

 
Forfall: Marion Glamsland og Trude Jakobsen 
 
Møtende varamedlemmer: Finn Rune Gregersen for Marion Glamsland 
 
Rådmannen informerte innledningsvis om to nye saker på dagsorden, som har blitt satt opp i etterkant av at møteinnkallelsen ble sendt ut:  

- 05/19  VA-arbeider i sentrum  
- 06/19  Eventuelle pågående saker i regi av ikke-kommunale medlemmer 

 
 
 
Sak 
nr. 

Tema Kommentarer 

01/19 Presentasjon av deltakerne  
  

 

02/19 Forumets rolle og mandat  
Forventningsavklaringer. Drøfting av forventninger til forumet. 
 
Forslag til mandat: 

- Dialogforum og samarbeidsarena vedrørende utvikling av Lillesand sentrum 
- Gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter 
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Konklusjon: 
Forumets medlemmer talte for en samarbeidsarena med fokus på dialog mellom aktørene i sentrum, samt at det ikke 
er ønskelig å ha rollen som høringsorgan. Videre ble det reist et forslag om at det i forumets mandat, også skal legges 
vekt på det å arbeide for et levende sentrum.  
 
Medlemmene ga også uttrykk for at de ønsket en tilbakemelding på hvilke forventninger politikerne/den politiske 
referansegruppen, har til Sentrumsforum.   
 
Mandat for Sentrumsforum: 

- Sentrumsforum er et dialogforum og samarbeidsarena som skal arbeide for utvikling av et levende 
Lillesand sentrum. 

- Gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. 
 

03/19 Gjennomgang av relevante bystyrevedtak, vedtatte planer og dokumenter, pågående og kommende saker i 
sentrum v/ Lillesand kommune  
 
Konklusjon: 
Se vedlegg med presentasjoner av kommunens orienteringer. 
  
Kommentarer til sak om Prinsipper for parkering – Lillesand sentrum (BS-sak 102/18) 
Med vedtaket som står i saken nå var det tilbakemeldinger fra flere av gårdeierne, om at det vil være umulig å etablere 
et parkeringshus i Lillesand sentrum. Med 30 minutters gratisparkering på bakkeplan vil det kunne være realistisk å 
etablere et parkeringshus, men med 2 timer vil ikke et slik prosjekt være realiserbart. Det ble også gitt uttrykk for noe 
bekymring med tanke på erfaringene fra tidligere sak om etablering av parkeringshus på Kollers jorde. Samtidig ble det 
også gitt uttrykk for at det kunne vært positivt å få parkering bort fra sentrumskjernen. 
 
Lillesand Vekst (LV) orienterte om muligheten for å investere i parkeringssensorer i sentrum. Dette vil være et verktøy 
for de som besøker sentrum med bil, hvor sensorene vil vise til ledige p-plasser. En slik ordning krever graving. En 
eventuell installering vil kunne være på plass mai 2019. Ville det vært muligheter for å samkjøre en evt. installering 
med gravearbeidene som skal være i sentrum, i de områdene hvor det er aktuelt? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV tar kontakt med 
kommunalsjef teknisk for 
avklaring om hvorvidt 
kommunen har mulighet til 
å bistå med midler til 
investering av p-sensorer.   
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04/19 Info og diskusjon om prosess for planlegging av helårs gågate 
- Orientering om status og fremdrift i arbeidet.  
- Presentasjon av «Gjestebud» som medvirkningsmetode og utnevnelse av en gjestebudvert fra sentrumsforumet 

  
Konklusjon: 
Det ble orientert om fremdriften i arbeidet med realisering av helårs gågate, hvor det blant annet ble vist til 
anbudsprosessen for detaljregulering av området, gjennomførte kartleggingsmøter med eiere og drivere i planområdet, 
samt en presentasjon av «gjestebud» som medvirkningsmetode. Medlemmene inviteres til å komme med innspill på 
forslag til gjestebudverter.  
 

 
 
 
 
 
Se vedlagt lenke til KS 
idéhefte med nærmere 
informasjon om gjestebud 
som medvirkningsmetode. 

05/19 Orientering om VA-arbeider i sentrum 
v/ Enhet for teknisk prosjekt (ETP) 
 
Konklusjon: 
I forbindelse med presentasjonen av planlagte VA-arbeider i sentrum, ble det stilt spørsmål om mulighetene for ferdsel 
i Jernbanegata under anleggsperioden. Det er flere aktører som holder til her og som er avhengige av at 
kunder/brukere kommer til med bil. ETP vet mer om hvordan dette praktisk skal løses etter tilbudsfristen 19.02.2019. 
Det ble også informert om at det er ønskelig at personer og aktører i sentrum generelt, kommer med skriftlige innspill til 
pågående og planlagte prosjekter. 
 
Det ble også reist spørsmål om hvordan det vil bli med omkjøringsvei i forbindelse med arbeidet i Jernbanegata og 
Strandgata er stengt som gågate.  
 
 

Se presentasjoner i 
vedlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil det være behov for å 
fremme en sak for 
politikerne med tanke på 
omkjøringsvei? 

06/19 Eventuelle pågående saker i regi av ikke-kommunale medlemmer 
 
Konklusjon: 

• Ønske om en orientering fra enhet for teknisk prosjekt vedrørende graving i Storgata. 

• Rådmannen oppfordret sentrumsforumets medlemmer til å komme med innspill til saker som kan drøftes i forumet. 
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07/19 Videre arbeid

Konklusjon:

08/19 Neste møte

Konklusjon:
Forslag til møtetidspunkt for neste møte: torsdag 2. mai kl. 15:00-17:00

Forespørsel om administrasjonen kan komme med nærmere informasjon hvilke midler som ligger i budsjettet for 2019
til mindre tiltak i sentrum.

I driftsbudsjettetfor 2019 er
det satt av 200 000 kroner
til opprustning i sentrum.

Vedlegg

Områdeplan for sentrum «Sentrumsplanen»: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_0926/gl_planarkiv.aspx?planid=2014000725

KS Idéhefte «Hvordan involvere innbyggerne», Gjestebud som metode s. 20 og 21:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/190994/hvordan_involvere_innbyggerne.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Presentasjon fra møte:

Møtet var planlagt avsluttet med befaring i sentrum. Grunnet møtets tidsrom og dårlig værforhold utgikk befaringen.

Rådmannen ønsket forumets medlemmer velkommen til åpent møte om sentrumsutvikling, som avholdes i bystyresalen 5. mars kl. 18:00-
21:00.

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_0926/gl_planarkiv.aspx?planid=2014000725
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/190994/hvordan_involvere_innbyggerne.pdf?sequence=1&isAllowed=y

