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118/21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 17.11.2021

Møteprotokoll godkjennes.

24.11.2021 Behandling i Formannskapet

Vedtak: Møteprotokoll fra møte 17.11.21 godkjennes.

FS- 118/21

Formannskapets vedtak: 
Møteprotokoll fra møte 17.11.21 godkjennes.

119/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Lillesand bystyre vedtar kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 
2022-2025 for drift og investering. Netto budsjettramme for 2022 fastsettes i henhold til 
følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan: 

- Driftsbevilgninger til tjenesteområdene (§5-4, spesifikasjon av linje 6, tabell 24)

- Bevilgningsoversikter investeringer (§5-5, tabell 25)

- Oversikt over investeringsprosjekter (tabell 57)

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og 
anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4).

3. Kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2022 vedtas. 

4. a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2022 
ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 4,0 promille. I 
medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,0 promille. Med 
hjemmel i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2022 ut skatt på 
det særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille. Det særskilte grunnlaget skal 
baseres på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket 
av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal tas med i grunnlaget. Dette særskilte 
grunnlaget skal i 2022 være lik tre sjudeler av differansen, og reduseres med en sjudel hvert 
påfølgende år. 

b. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2022 på 600 000 kr som 
trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. For 2022 er 
bunnfradraget for den enkelte boenhet begrenset oppad til den aktuelle boenhets 



eiendomsskattegrunnlag. 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: 

 - Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. 

- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av 
riksantikvaren. 

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. 
Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09. Der det er mulig kan skattyter 
selv bestemme antall betalingsterminer. 

c. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2009. Alminnelig taksering utsettes. Med 
hjemmel i § 8 A-4 om kontorjustering økes skattetakstene i 2022 med 3,5 % av det 
opprinnelig skattegrunnlaget. 

5.Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2022: 

• Startlån fra Husbanken til videre utlån: 40 000 000 kr. 

• Lån til finansiering av egne investeringer: inntil 152 060 100 kr.

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere inntil 20 788 212 kr fra rammeområde 
03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør, samt forsikringer. 

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis kommunedirektøren fullmakt til å ta opp 
likviditetslån. 

16.11.2021 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget
AMU er bekymret for forslag til budsjett 2022 og økonomiplan og mener at det ikke er 
forsvarlig med ytterligere nedskjæringer utover kommunedirektørens forslag. 
AMU viser samtidig til arbeidsmiljøkartleggingen for 2021 hvor det fremkommer at ansatte 
allerede står under sterkt press.  

Vedtak: Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering med tilleggspunkter.

AM- 025/21



Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget:
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende tilleggspunkter:

AMU er bekymret for forslag til budsjett 2022 og økonomiplan og mener at det ikke er 
forsvarlig med ytterligere nedskjæringer utover kommunedirektørens forslag. 

AMU viser samtidig til arbeidsmiljøkartleggingen for 2021 hvor det fremkommer at ansatte 
allerede står under sterkt press.  

23.11.2021 Behandling i Administrasjonsutvalget
Utdanningsforbundet har sendt et innspill angående bekymring for fremlagt budsjett til 
ordfører. Dette er videresendt til bystyrets medlemmer. 

Innstillingen fra arbeidsmiljøutvalget er viktig å ta med i videre behandling av saken. 

Vedtak: Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering.

AU- 020/21
Innstilling fra administrasjonsutvalget:
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering.

23.11.2021 Behandling i Tjenesteutvalget
Tilleggsforslag fra Bjørn Morten Holm (Ap):
Planstrategien utvides med temaplan for kyststi som tar utgangspunkt i arbeid som allerede 
er utført i 2013 av Midt-Agder Friluftsråd. Det skal tilstrebes å søke eksterne midler.
Forslag fra Otto Randøy (H):
Kommunedirektørens forslag tas til orientering.
Votering:
Forslag fra Otto Randøy (H) settes opp mot kommunedirektørens forslag.
Vedtak: Forslag fra Otto Randøy (H) vedtas
Vedtak: Tilleggsforslag fra Bjørn Morten Holm (Ap) falt med 3 mot 6 stemmer
Mindretallet var: Bjørn Morten Holm (Ap) Leif Kristian Drangsholt (Ap), Inger Margrethe 
Stoveland (SV)
Flertallet var: Stein Kjetil Watne (KrF), Otto Randøy (H), Frida Glamsland Berntsen (H), Arnt 
Helleren (Pp), Petter Toldnæs (V), Oddbjørn Kylland (SP)

TJU- 050/21
Innstilling fra Tjenesteutvalget:
Kommunedirektørens forslag tas til orientering.

24.11.2021 Behandling i Formannskapet

Eldrerådet sak 48/21 - Vedtak: Investeringsdelen: Eldrerådet ber om at oppgradering av 
sentrum utsettes. Dagens gågateordning opprettholdes. 



Gebyrregulativ: Eldrerådet ber om at mulighetene for å gradere gebyrsatsene etter 
innbyggernes inntekt vurderes jf. gradering av hjemmebaserte tjenester.
Eldrerådet er bekymret for kommunens økonomiske situasjon, og at tjenestetilbudet vil 
kunne bli forringet.

Kommunedirektør besvarte spørsmål, sammen med øvrig administrasjon.
Svar fra kommunedirektøren på diverse skriftlige spørsmål fra politikere til budsjettet, var 
sendt ut på forhånd. Se WebSak 21/2955.

Forslag fra Einar Holmer Hoven H pva H, KrF, Sp, Pp og Frp:

Punkt 1 erstattes med
Lillesand bystyre vedtar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for drift og investering 
som bygger på kommunedirektørens forslag for netto budsjettramme for 2022 i henhold til 
følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan: 
- Driftsbevilgninger til tjenesteområdene (§5-4), tabell 24
- Bevilgningsoversikter investeringer (§5-5), tabell 25
- Oversikt over investeringsprosjekter 

med innarbeidelse av følgende endringer investeringer:
1. Bevilgning prosjekt Fremtidig bruk av Dovreområdet flyttes ut av 2022 (1.000.000) og 
legges inn i 2023 med 500.000.
2. Midler til opprusting Borkedalen skole med SFO reduseres med 50.500.000 i både 2023 
og 2024.
3. Midler til opprusting Brentemoen skole med SFO reduseres med 54.000.000 i både 2024 
og 2025.
4. Midler til turnhall og skytebane reduseres i 2022 med 22.634.000 og det legges inn 
samme beløp i 2023.
5. Investeringer utstyr/maskiner teknisk sektor i 2022 med 3.500.000 tas ut. 
Kommunedirektøren omdisponerer investeringene i 2023 til 2025 til utstyr/maskiner etter 
behov.

og innarbeidelse av følgende endringer drift:
1. Forventet utbytte LINA i 2022 reduseres med 5.000.000.
2. Aksjeutbytte Agder Energi økes med 3.000.000 i 2023, 2.000.000 i 2024 og 2.000.000 i 
2025.
3. Det overføres ikke 2.500.000 fra drift til investering, ref kommunedirektørens svar i brev 
15.11.2021.
4. Inntekt eiendomsskatt i forhold til kommunedirektørens forslag reduseres med 2.800.000 i 
2022, 2.800.000 i 2023 og 10.500.000 i 2024.
5. Rammebevilgning sektor Skole reduseres med 500.000 i 2023, 1.000.000 i 2024 og 
1.000.000 i 2025.
6. Rammebevilgning sektor Helse og kultur reduseres med 2.000.000 i 2022, 3.000.000 i 
2023, 2.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
7. Rammebevilgning sektor Teknisk reduseres med 500.000 i 2022, 1.000.000 i 2023, 
1.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
8. Det bevilges 150.000 i 2022 som støtte til Næringsforeningens arbeid i og for Lillesand.
9. Det bevilges 150.000 i 2022 som utvidelse av ramme skoler for sertifisering som 
dysleksivennlige.
10. Det bevilges 150.000 ekstra i 2022 til Kirkelig Fellesråd i Lillesand.
11. Det innarbeides inntekter og utgifter ifølge brev fra kommunedirektøren 23.11.2021 som 
svar på spørsmål 15.11.2021 fra Høyre om effekter av økning befolkningsvekst med 0,2 % 
per år: netto inntekt 150.790 i 2022, netto utgift 252.311 i 2023, netto inntekt 741.488 i 2024 



og netto inntekt 1.454.851 i 2025.
12. I år med underskudd salderes med midler fra disposisjonsfondet, i år med overskudd 
legges overskuddet til disposisjonsfondet.

Punkt 2 erstattes med
Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og 
anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til Bevilgningsoversikt drift i økonomiplan (§5-
4) etter at ovenstående endringer er innarbeidet.

Punkt 4 a erstattes med
Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2022 ut 
eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold 
av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som 
skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. Med hjemmel i 
overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2022 ut skatt på det 
særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille. Det særskilte grunnlaget skal baseres 
på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2019 og 2020 som er forårsaket av at 
produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal tas med i grunnlaget. Dette særskilte 
grunnlaget skal i 2022 være lik tre sjudeler av differansen, og reduseres med en sjudel hvert 
påfølgende år.

Punkt 4 b erstattes med
Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2022 på 0 kr.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, 
og som ikke er organisert som aksjeselskap.
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. 
Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09. Der det er mulig kan skattyter 
selv bestemme antall betalingsterminer. 

I tillegg vedtas
1. Alle ekstraordinære inntekter i 2022 skal gå til økning av disposisjonsfondet.
2. Kommunens eiendom på Skalleodden og areal for boliger m.m. Stykkene klargjøres for 
salg og selges så snart som mulig.
3. Bystyret ber om en sak tidlig i 2022 på hvordan investeringsmidler konseptfase 
Borkedalen og Brentemoen, 2.000.000 + 2.000.000 i 2022, skal benyttes. En plan for 
fremtidige lokaler for kulturskolen bør inngå, og salg av kommunale tomter/arealer optimeres 
der det er mulig.
4. Bystyret ber om en sak i løpet av 2022, i rimelig god tid før neste budsjettbehandling, der 
kommunale ressurser brukt til idrettsanlegg og støtte idrettslag kartlegges, med synliggjøring 
av støtte til LIL og Høvdingen.
5. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere bruk av vakanser der det er mulig, for å spare 
penger.
6. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget i løpet av 2022 på fordelingsmodell for skolenes 
budsjetter.
7. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget i løpet av våren 2022 på hvordan Lillesands 
skoler kan bli sertifisert som dysleksivennlige.

Til informasjon: tabellarisk oversikt endringer
(Vi har et regneark som viser både drift og investering integrert i år. Tall i hele 1000 kr, 
tallforklaring fremgår av kolonneheadinger.)



Forslag fra Cecilie Knibe Kroglund A pva A, SV og MDG:
Kommunedirektørens forslag til budsjett blir vedtatt med følgende økonomiske endringer:

1: Det gis årlig støtte til Næringsforeningen i budsjett og økonomiplan med kr 150 000. 
Utgiftene dekkes og prioriteres av rammene gitt til rammeområdet for tekniske tjenester 
(tabell 24).

2: Det innføres et årlig flatt kutt på 5% i møtegodtgjørelse og godtgjørelse for folkevalgte, 
rammeområdet folkevalgte post 20, i hele budsjett og økonomiperioden. Frigjorte midler 
flyttes til rammeområde for helse og kultur, post 41, kulturarbeid ungdomsklubb.

Verbalforslag (ikke økonomiske konsekvenser)
Planstrategien utvides med temaplan for kyststi som tar utgangspunkt i arbeid som allerede 
er utført i 2013 av Midt-Agder Friluftsråd. Det skal tilstrebes å søke eksterne midler.

Voteringer:

Vedtak med 5 mot 4 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven, uten verbalforslag, vedtas.
Flertallet var: Holmer-Hoven H, Gustavsen H, Svenningsen KrF, Kylland Sp, Gitmark Sp.
Mindretallet var: Knibe Kroglund A, Engemyr A, Volstad A, Lia SV.

Vedtak med 5 mot 4 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven, verbalforslag, vedtas.
Flertallet var: Holmer-Hoven H, Gustavsen H, Svenningsen KrF, Kylland Sp, Gitmark Sp.
Mindretallet var: Knibe Kroglund A, Engemyr A, Volstad A, Lia SV.

Forslag fra Knibe Kroglund falt med 5 mot 4 stemmer.



FS- 119/21

Innstilling fra formannskapet:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Lillesand bystyre vedtar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for drift og 
investering som bygger på kommunedirektørens forslag for netto budsjettramme for 2022 i 
henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan: 
- Driftsbevilgninger til tjenesteområdene (§5-4), tabell 24
- Bevilgningsoversikter investeringer (§5-5), tabell 25
- Oversikt over investeringsprosjekter

med innarbeidelse av følgende endringer investeringer:
1. Bevilgning prosjekt Fremtidig bruk av Dovreområdet flyttes ut av 2022 (1.000.000) og 
legges inn i 2023 med 500.000.
2. Midler til opprusting Borkedalen skole med SFO reduseres med 50.500.000 i både 2023 
og 2024.
3. Midler til opprusting Brentemoen skole med SFO reduseres med 54.000.000 i både 2024 
og 2025.
4. Midler til turnhall og skytebane reduseres i 2022 med 22.634.000 og det legges inn 
samme beløp i 2023.
5. Investeringer utstyr/maskiner teknisk sektor i 2022 med 3.500.000 tas ut. 
Kommunedirektøren omdisponerer investeringene i 2023 til 2025 til utstyr/maskiner etter 
behov.

og innarbeidelse av følgende endringer drift:
1. Forventet utbytte LINA i 2022 reduseres med 5.000.000.
2. Aksjeutbytte Agder Energi økes med 3.000.000 i 2023, 2.000.000 i 2024 og 2.000.000 i 
2025.
3. Det overføres ikke 2.500.000 fra drift til investering, ref kommunedirektørens svar i brev 
15.11.2021.
4. Inntekt eiendomsskatt i forhold til kommunedirektørens forslag reduseres med 2.800.000 i 
2022, 2.800.000 i 2023 og 10.500.000 i 2024.
5. Rammebevilgning sektor Skole reduseres med 500.000 i 2023, 1.000.000 i 2024 og 
1.000.000 i 2025.
6. Rammebevilgning sektor Helse og kultur reduseres med 2.000.000 i 2022, 3.000.000 i 
2023, 2.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
7. Rammebevilgning sektor Teknisk reduseres med 500.000 i 2022, 1.000.000 i 2023, 
1.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
8. Det bevilges 150.000 i 2022 som støtte til Næringsforeningens arbeid i og for Lillesand.
9. Det bevilges 150.000 i 2022 som utvidelse av ramme skoler for sertifisering som 
dysleksivennlige.
10. Det bevilges 150.000 ekstra i 2022 til Kirkelig Fellesråd i Lillesand.
11. Det innarbeides inntekter og utgifter ifølge brev fra kommunedirektøren 23.11.2021 som 
svar på spørsmål 15.11.2021 fra Høyre om effekter av økning befolkningsvekst med 0,2 % 
per år: netto inntekt 150.790 i 2022, netto utgift 252.311 i 2023, netto inntekt 741.488 i 2024 
og netto inntekt 1.454.851 i 2025.
12. I år med underskudd salderes med midler fra disposisjonsfondet, i år med overskudd 
legges overskuddet til disposisjonsfondet.

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og 



anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til Bevilgningsoversikt drift i økonomiplan (§5-
4) etter at ovenstående endringer er innarbeidet.

3. Kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2022 vedtas. 

4. a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2022 
ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I 
medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. Med hjemmel 
i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2022 ut skatt på det 
særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille. Det særskilte grunnlaget skal baseres 
på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2019 og 2020 som er forårsaket av at 
produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal tas med i grunnlaget. Dette særskilte 
grunnlaget skal i 2022 være lik tre sjudeler av differansen, og reduseres med en sjudel hvert 
påfølgende år.

b. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2022 på 0 kr.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, 
og som ikke er organisert som aksjeselskap.
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. 
Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09. Der det er mulig kan skattyter 
selv bestemme antall betalingsterminer. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. 
eiendomsskatteloven § 25 første ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 
20.09. Der det er mulig kan skattyter selv bestemme antall betalingsterminer. 

c. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2009. Alminnelig taksering utsettes. Med 
hjemmel i § 8 A-4 om kontorjustering økes skattetakstene i 2022 med 3,5 % av det 
opprinnelig skattegrunnlaget. 

5.Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2022: 
• Startlån fra Husbanken til videre utlån: 40 000 000 kr. 
• Lån til finansiering av egne investeringer: inntil 152 060 100 kr.

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere inntil 20 788 212 kr fra rammeområde 
03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør, samt forsikringer. 

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis kommunedirektøren fullmakt til å ta opp 
likviditetslån. 

I tillegg vedtas:
1. Alle ekstraordinære inntekter i 2022 skal gå til økning av disposisjonsfondet.
2. Kommunens eiendom på Skalleodden og areal for boliger m.m. Stykkene klargjøres for 
salg og selges så snart som mulig.
3. Bystyret ber om en sak tidlig i 2022 på hvordan investeringsmidler konseptfase 
Borkedalen og Brentemoen, 2.000.000 + 2.000.000 i 2022, skal benyttes. En plan for 
fremtidige lokaler for kulturskolen bør inngå, og salg av kommunale tomter/arealer optimeres 
der det er mulig.
4. Bystyret ber om en sak i løpet av 2022, i rimelig god tid før neste budsjettbehandling, der 
kommunale ressurser brukt til idrettsanlegg og støtte idrettslag kartlegges, med synliggjøring 
av støtte til LIL og Høvdingen.
5. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere bruk av vakanser der det er mulig, for å spare 
penger.



6. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget i løpet av 2022 på fordelingsmodell for skolenes 
budsjetter.
7. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget i løpet av våren 2022 på hvordan Lillesands 
skoler kan bli sertifisert som dysleksivennlige.

122/21 Søknad om kommunale miljø og klimatiltaksmidler - Elektrifisering av 
Brentemoen skolebåt

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Lillesand formannskap tildeler 130 000 kr til elektrifisering av Brentemoens skolebåt.

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

Det skal gis en kort skriftlig rapport med tilbakemelding om hvordan båten med ny motor har 
fungert etter ett år med bruk.

24.11.2021 Behandling i Formannskapet

Kommunedirektøren orienterte.

Vedtak: Kommunedirektørens forslag vedtas.

FS- 122/21

Formannskapets vedtak:
Lillesand formannskap tildeler 130 000 kr til elektrifisering av Brentemoens skolebåt.

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

Det skal gis en kort skriftlig rapport med tilbakemelding om hvordan båten med ny motor har 
fungert etter ett år med bruk.

123/21 Søknad om kommunale miljø og klimatiltaksmidler - Hummerbrosjyre

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Lillesand formannskap tildeler 20 000 kr for trykking av Informasjonsbrosjyre om 
verneområder for torsk og hummer i Lillesand.

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.



En digital kopi av brosjyren skal sendes kommunen for arkivering.

24.11.2021 Behandling i Formannskapet

Endringsforslag fra Oddbjørn Kylland Sp: En digital kopi av brosjyren skal legges ut på 
kommunens nettside.

Vedtak: Kommunedirektørens forslag, med endringsforslag fra Kylland, vedtas.

FS- 123/21

Formannskapets vedtak:
Lillesand formannskap tildeler 20 000 kr for trykking av Informasjonsbrosjyre om 
verneområder for torsk og hummer i Lillesand.

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

En digital kopi av brosjyren skal legges ut på kommunens nettside.

124/21 Søknad om kommunale miljø og klimatiltaksmidler - Etablering av den 
frivillige organisasjonen "Våre Strender" i Lillesand

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Lillesand formannskap tildeler 40 000 kr til Våre Strender. 

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

Det stilles som vilkår at alle tiltak i strandsonen gjøres i samråd med Skjærgårdstjenesten.

24.11.2021 Behandling i Formannskapet

Vedtak: Kommunedirektørens forslag vedtas.

FS- 124/21

Formannskapets vedtak:
Lillesand formannskap tildeler 40 000 kr til Våre Strender. 

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

Det stilles som vilkår at alle tiltak i strandsonen gjøres i samråd med Skjærgårdstjenesten.



125/21 Søknad om kommunale miljø og klimatiltaksmidler - Utstyr og kjøretøy 
til "Vi rydder Lillesand"

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Lillesand formannskap tildeler 80 000 kr til utstyr og kjøretøy for «Vi rydder Lillesand».

Før midler utbetales skal en full oversikt over budsjett og finansiering lages i samarbeid med 
administrasjonen. 

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

Omsøkt tiltak skal gi en skriftlig sluttrapport om oppryddningsarbeid som har blitt gjort i løpet 
av 2022.

24.11.2021 Behandling i Formannskapet

Kommunalsjef teknisk besvarte spørsmål fra Oddbjørn Kylland Sp, om regler for motorisert 
ferdsel i naturen. 

Tilleggsforslag fra Oddbjørn Kylland Sp:
"Vi rydder Lillesand" må være bevisst på sin symboleffekt. Dersom motorisert kjøretøy blir
brukt ved oppryddningstiltak må det gjøres i samarbeid med grunneiere og med fokus på 
naturmiljø og lovverk.

Vedtak: Kommunedirektørens forslag, med tillegg av forslag fra Kylland, vedtas.

FS- 125/21

Formannskapets vedtak:
Lillesand formannskap tildeler 80 000 kr til utstyr og kjøretøy for «Vi rydder Lillesand».

Før midler utbetales skal en full oversikt over budsjett og finansiering lages i samarbeid med 
administrasjonen. 

Midlene finansieres innenfor vedtatt budsjett til miljø- og klimatiltak.

Omsøkt tiltak skal gi en skriftlig sluttrapport om oppryddningsarbeid som har blitt gjort i løpet 
av 2022.

"Vi rydder Lillesand" må være bevisst på sin symboleffekt. Dersom motorisert kjøretøy blir
brukt ved oppryddningstiltak må det gjøres i samarbeid med grunneiere og med fokus på 
naturmiljø og lovverk.



á


