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103/22 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 16.11.2022 
 
Møteprotokoll godkjennes. 

 
 
23.11.2022 Behandling i Formannskapet 
 
Vedtak: Møteprotokoll fra møte 16.11.2022 godkjennes. 
 
FS- 103/22 
 
Formannskapets vedtak: 
Møteprotokoll fra møte 16.11.2022 godkjennes. 

 
 
 
 

104/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Lillesand bystyre vedtar kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og 
økonomiplan 2023-2026 for drift og investering. 
 
a. Driftsrammer 
Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt – drift (1A), med 
spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B), slik de fremkommer i eget kapittel 
“Obligatoriske tabeller” i budsjettdokumentet. 
 
b. Investeringsrammer 
Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikt – investering 
(2A) og §5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2B), slik de fremkommer i slik de 
fremkommer i eget kapittel “Obligatoriske tabeller ” budsjettdokumentet. 
 
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. Gebyrregulativ og betalingssatser 2023, justert for endringer i BS 114/22 vedtas. 
 
4 a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 
2023 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 fritidsboliger settes til 2 promille. Med hjemmel i 
overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2023 ut skatt på det 
særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille for «verk-og bruk». 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 2023 være lik to sjudeler og i 2024 en sjudel av 
opprinnelig differanse. 
 
4 b. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2023 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. 
 

https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2022023156&dokid=829060&versjon=8&variant=A&


4 c. Eiendomsskatten skrives ut jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd tilsvarende 
utsendelse av kommunale avgifter, avhengig av den enkelte skatteyters valg mellom årlig, 
halvårlig, kvartalsvis eller månedlig fakturering. 
 
4 d. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2009. Alminnelig taksering utsettes. 
Med hjemmel i § 8 A-4 om kontorjustering økes skattetakstene i 2023 med 3,5 % av det 
opprinnelig skattegrunnlaget. 
 
5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2023: 
• Startlån fra Husbanken til videre utlån jf. kommunelovens § 14-17: 40,0 mill. kr. 
• Lån til finansiering av egne investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd: inntil 
168,609 mill. kr. 
 
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere inntil 30,5 mill. kr fra sentrale utgifter 
til enhetene for dekning av lønnsoppgjør, samt forsikringer. Videre gis det fullmakt til å 
foreta ikke prinsipielle budsjettendringer mellom kommunalområder (tekniske 
budsjettjusteringer). 
 
7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis kommunedirektøren fullmakt til å ta 
opp likviditetslån. 
 
8. Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2023 for kommunens kontrollaktivitet i Lillesand 
kommune med en ramme på kr 1 804 850,-. 
 

 
 
17.11.2022 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 
Kommunalsjef Lene Holtskog orienterte om saken.  
 
Tilleggsforslag fra Kristin Urfjell Pedersen: 
- AMU er bekymret for det trange budsjettet for 2023 og for om det er nok rom for å ivareta et 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
- AMU viser til arbeidsmiljøkartleggingen for 2021 som viser at ansatte allerede står under 
sterkt press. 
 
Vedtak: Kommunedirektørens forslag, med tillegg av forslag fra Urfjell Pedersen, vedtas. 
 
Vedtak fra arbeidsmiljøutvalget: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende tilleggspunkter; 
- AMU er bekymret for det trange budsjettet for 2023 og for om det er nok rom for å ivareta et 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
- AMU viser til arbeidsmiljøkartleggingen for 2021 som viser at ansatte allerede står under 
sterkt press. 
 
AM- 018/22 
Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende tilleggspunkter; 
- AMU er bekymret for det trange budsjettet for 2023 og for om det er nok rom for å ivareta 
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
- AMU viser til arbeidsmiljøkartleggingen for 2021 som viser at ansatte allerede står under 
sterkt press. 



 

 
 
22.11.2022 Behandling i Administrasjonsutvalget 
Tilleggsforslag fra Kristin Urfjell Pedersen: Ansattrepresentanten er bekymret for om de 
stramme rammene for drift vil føre til ytterligere press på de ansatte og tjenestene. 
 
Vedtak: Kommunedirektørens forslag, med tillegg av forslag fra Urfjell Pedersen, vedtas. 
 
Vedtak fra administrasjonsutvalget: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende tilleggspunkt; 
Ansattrepresentanten er bekymret for om de stramme rammene for drift vil føre til ytterligere 
press på de ansatte og tjenestene. 
 
AU- 020/22 
Innstilling fra administrasjonsutvalget: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende tilleggspunkt; 
Ansattrepresentanten er bekymret for om de stramme rammene for drift vil føre til 
ytterligere press på de ansatte og tjenestene. 

 
 
22.11.2022 Behandling i Tjenesteutvalget 
Kommunalsjef økonomi var til stede. 
Forslag fra Oddbjørn Kylland (SP): 
Tjenesteutvalget tar Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 til orientering 
Vedtak: Forslag fra Oddbjørn Kylland vedtas 
 
TJU- 049/22 
Innstilling fra Tjenesteutvalget: 
Tjenesteutvalget tar Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 til orientering 

 
 
23.11.2022 Behandling i Formannskapet 
 
Sak 45/22 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
Fellesforslag fra Einar Holmer-Hoven på vegne av H, FRP, PP, SP og KRF.  
 
Forslaget fra kommunedirektøren vedtas med følgende endringer. 
 
Investering: 
1. Utbedring Langbrygga utsettes fra 2023 til 2024 
2. Gågateinvesteringene forskyves et år (begynner i 2024 i stedet for 2023) 
3. Det settes av 400.000 i hvert av årene 2023 og 2024 til reguleringsarbeid for området ved 
Lillesand Kirke, ref innspill fra Fellesrådet 
4. Det bevilges 2.000.000 i 2023 og samme beløp i 2024 til solcelleanlegg på noen 
kommunale bygg (takflater med best potensial skal prioriteres) 
5. 600.000 bevilges i 2023 til nytt tremeter-stupetårn i Møglestuhallen (tårnet forutsettes å 
kunne gjenbrukes ved eventuell totalrenovering eller nybygging) 
6. Omfang ombygging kommunetorg i 2023 reduseres med 1.000.000 
 



Drift: 
1. Bunnfradrag eiendomsskatt 600.000 per boenhet innføres igjen fra og med 2024 
2. Eiendomsskatt-takstene kontorjusteres med 3,5% også i årene 2024, 2025 og 2026 
3. Lisenskostnader IKT reduseres med 900.000 i hvert av årene 2023 til 2026 
4. Gebyrøkninger som er bebudet for 2024 reduseres med 500.000 
5. Det regnes inn innsparinger i strømkostnader på grunn av solceller med 300.000 i 2024, 
og 600.000 i hvert av årene 2025 og 2026 
6. Rammen for område Kommunedirektørens stab reduseres med 500.000 i 2023, 1.000.000 
i 2024 og 1.500.000 i hvert av årene 2025 og 2026 
7. Rammen for område Velferd reduseres med 1.000.000 i 2023, og 4.000.000 i hvert av 
årene 2024 til 2026 
8. Det bevilges 240.000 til utstyr samt sertifisering av skoleansatte i 2023 for bruk av 
skjærgårdsbåten, for at arbeidslivsfag skal kunne gjennomføres på en god måte 
9. Det bevilges 30.000 i 2023 til opparbeidelse parsellhage Nygårds jorde (blant annet som 
integreringstiltak) 
10. Det bevilges 40.000 i 2023 til oppussing Lillesands skole i Sri Lanka 
11. Det bevilges 75.000 i 2023 til flere trimapparater på Springvannsheia 
12. Det bevilges 250.000 i hvert av årene 2023 og 2024 som driftsstøtte til Ressurssenteret 
13. Det bevilges 35.000 i hvert av årene 2023 til 2026 for Eldrerådet slik at det kan lage 
arrangementer for eldre 
14. Det bevilges 70.000 i 2023 som engangsstøtte til Sangereid grendehus 
15. Det bevilges 200.000 ekstra i 2023 til Lillesand by- og sjøfartsmuseum, for overlapp ved 
ansettelse av ny bestyrer 
16. Det bevilges 125.000 ekstra i hvert av årene 2023 til 2026 til Fellesrådet. 
17. Det bevilges inntil 250.000 i 2023 for ekstra tiltak i skolen for å gjøre den mer 
dysleksivennlig (disponeres av bystyret i forbindelse med sak som bestilles i verbalpunkt nr. 
4) 
18. Det bevilges 250.000 i 2023 til fond for klima- og miljøtiltak (disponeres av 
formannskapet) 
19. Det bevilges 300.000 i hvert av årene 2023 til 2026 som inndekning av posisjonens 
forslag om justeringer leie noen kommunale boliger 
20. Det bevilges 40.000 i 2023 til tilrettelegging friluftsområder Naudodden og Helle 
21. Det bevilges ekstra 100.000 i 2023, 200.000 i 2024, 300.000 i 2025 og 400.000 i 2026 i 
driftsstøtte til IL Høvdingen (idrettslaget forutsettes å stå for ønskede investeringer og deres 
driftskostnader selv) 
 
Følgende verbalpunkter vedtas også: 
1. Bystyret ber administrasjonen legge frem sak om mulig samarbeid med Lillesand Hub 2.0 
senest i april 2023 
2. Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak i løpet av 2023 om flytebrygge og 
båtplasser ut til Slåttholmen - fortrinnsvis selvfinansierende 
3. Regnskapsrapportering for år 2023 og videre skal vise eget regnskap for småbåthavndrift 
4. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget og bystyret i løpet av våren 2023 på hvordan 
kvalitetsmeldingen for skolen kan fungere for aktiv eierstyring, og at Lillesands skoler kan bli 
mer dysleksivennlige 
5. Bystyret ber administrasjonen legge frem sak i løpet av våren 2023 om at KBR kan dekke 
hele kommunen med sin slokkevannordning, med mulig finansiering med gebyr for de som 
slipper å bygge tank 
6. Bystyret ber administrasjonen følge opp om Vi rydder Lillesand og andre tilsvarende 
organisasjoner kan få levere gratis på LiBiR 
7. Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak til tjenesteutvalget om hvordan 
forebyggende helsefremmende hjemmebesøk blir ivaretatt 
8. Bystyret ber administrasjonen legge frem sak til politisk behandling innen februar 2023, 
med sikte på kommunal overtakelse av drift av gravlundene 
9. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver besettes snarest mulig 



 
 
Fellesforslag fra Cecilie Knibe Kroglund A på vegne av AP, MDG og Venstre: 
 
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med følgende 
endringer : 
A. Driftsrammer vedtas med disse endringene 
Økte inntekter: 
950 000 fra økte inntekter gebyr hvert år 
900 000 fra mindrekostnader område IKT tjeneste hvert år 
200 000 mindrekostnader kontrollutvalg 2023 
300 000 mindrekostnad politisk sekretariat hvert år 
 
Nye utgiftsposter fra økte rammer 
200 000 til Lillesand ressurssenter (se også verbalforslag) kun 2023 
500 000 økt ramme til psykisk helsearbeid for barn og unge (se også verbal forslag) 2023 
750 000 økt ramme skole til prosjekt inkludering i skolehverdagen (se også verbalforslag) 
2023 
50 000 alle år på piggdekktilskudd for sykkel (hvert år) 
50 000 for «frimat» prosjektet (se også 2023 
150 000 ekstra bevilgning Høvåg IL, hvert år 
250 000 klimasats (hvert år), tilskuddsordning 
400 000 klimasats (hvert år) økt stillingsressurs miljø og klima (område teknisk) 
 
B. Investeringsrammer vedtas med disse endringene 
- Mindrekostnader på kommunetorg 200 000 
- Merkostnader på 
o Folkehelsetiltak: kyststi 50 000 og tuftepark 50 000 
o – forprosjekt svømmehall 100 000 
 
Punkt 3 endres : Gebyrregulativ og betalingssatser 2023, justert for endringer i BS 114/22 
endres til kommunedirektørens opprinnelige forslag i samme sak, med unntak av 
gebyrsatser for SFO som ikke endres fra dagens sats. 
 
Verbalforslag 
1. Bystyret er positiv til søknad fra Lillesand Hub. Administrasjonen legger frem en sak i 
første kvartal 2023 om samarbeidsavtale med Lillesand Hub 
2. Administrasjonen går i dialog med Lillesand Ressurssenter med mål om å inngå 
samarbeidsavtaler og tilby kommunale lokaler, f.eks huset. Sak legges frem innen slutten av 
andre kvartal 2023 
3. Lillesand Ressurssenter bevilges driftsmidler for 2023 på betinget at senteret søker 
ekstern finansiering og at det jobbes med en bærekraftig driftsmodell. 
 
4. Velferdsteknologi må implementeres nå – Kommunedirektøren legger frem en sak før 
utgangen av 2. kvartal hvor det vises frem en plan for implementering, mål og muligheter for 
bruk av velferdsteknologi i helsesektor 
5. Kommunedirektøren legger frem sak om hvordan vi kan få solcellepanel på alle 
kommunale tak der det er mulig. 
6. Lillesand Kommune skal i 2023 planlegge for at man i 2024 kan stille krav til utslippsfrie 
byggeplasser i kommunen 
7. Kommunedirektøren legger frem sak til tjenesteutvalget om hvordan økt ramme innen rus 
og psykisk helse brukes 
8. Bystyret får en oversikt over utvikling og aktivitet i «frimat» i frikirken 
9. Kommunedirektøren starter et forprosjekt som skal beskrive hvordan kommunen kan ha et 
kontinuerlig svømmehalltilbud 



10. Midlene til klimasats øremerkes slik 
Kr 100 000.- i støtte til pilotskole i Lillesand for å hente erfaringer. Blir prosjektet vellykket 
utvides ordningen til å gjelde samtlige undervisningsbygg (forutsatt det ikke kommer i konflikt 
med vernehensyn) 
Kr 150 000.- gis i støtte til borettslag og sameier som vil investere i solenergianlegg. Støtten 
er begrenset oppad til 30 %. Tak på 50 000 pr mottaker. 
 
 
Forslag fra Espen Lia SV  
 

 
 
Verbalforslag: 
 
Bystyret ber kommunedirektøren om å få kommunens oppfølging av vannkvalitet som 
forurensningsmyndighet til politisk behandling. Saken bør belyse ressursbehov, avbøtende 
tiltak, lovverk og retningslinjer. 
Fra Utdanningsforbundet: 
Bystyret ber kommunedirektøren fremme en sak om tildelingsmodeller til skolene, som 
ivaretar at det følger penger med vedtak som krever økt bemanning. 
 
 
Votering: 
Forslag fra Espen Lia SV falt med 8 mot 1 stemmer  
Flertallet var Einar Holmer-Hoven H, Kristin Gustavsen H, Arne Gulbrandsen FRP, Oddbjørn 
Kylland SP, Geir Svenningsen KRF, Arne Otto Iversen MDG, Thor-Erling Engemyr AP og 
Cecilie Knibe Kroglund AP. 
Mindretallet var Espen Lia SV 
 
Forslag fra Cecilie Knibe Kroglund AP falt med 6 mot 3 stemmer 
Flertallet var Einar Holmer-Hoven H, Kristin Gustavsen H, Arne Gulbrandsen FRP, Oddbjørn 
Kylland SP, Geir Svenningsen KRF, Espen Lia SV 
Mindretallet som stemte for forslaget fra Knibe Kroglund: var Arne Otto Iversen MDG, Thor-
Erling Engemyr AP og Cecilie Knibe Kroglund AP. 
 
Vedtak med 5 mot 4 stemmer. Fellesforslag fra Einar Holmer-Hoven vedtas 
Flertallet var Einar Holmer-Hoven H, Kristin Gustavsen H, Arne Gulbrandsen FRP, Oddbjørn 
Kylland SP, Geir Svenningsen KRF. 
Mindretallet var Arne Otto Iversen MDG, Thor-Erling Engemyr AP, Cecilie Knibe Kroglund 



AP og Espen Lia SV. 
 
 
FS- 104/22 
Innstilling fra formannskapet: 
 
Forslaget fra kommunedirektøren vedtas med følgende endringer. 
 
Investering: 
1. Utbedring Langbrygga utsettes fra 2023 til 2024 
2. Gågateinvesteringene forskyves et år (begynner i 2024 i stedet for 2023) 
3. Det settes av 400.000 i hvert av årene 2023 og 2024 til reguleringsarbeid for området 
ved Lillesand Kirke, ref innspill fra Fellesrådet 
4. Det bevilges 2.000.000 i 2023 og samme beløp i 2024 til solcelleanlegg på noen 
kommunale bygg (takflater med best potensial skal prioriteres) 
5. 600.000 bevilges i 2023 til nytt tremeter-stupetårn i Møglestuhallen (tårnet forutsettes å 
kunne gjenbrukes ved eventuell totalrenovering eller nybygging) 
6. Omfang ombygging kommunetorg i 2023 reduseres med 1.000.000 
 
Drift: 
1. Bunnfradrag eiendomsskatt 600.000 per boenhet innføres igjen fra og med 2024 
2. Eiendomsskatt-takstene kontorjusteres med 3,5% også i årene 2024, 2025 og 2026 
3. Lisenskostnader IKT reduseres med 900.000 i hvert av årene 2023 til 2026 
4. Gebyrøkninger som er bebudet for 2024 reduseres med 500.000 
5. Det regnes inn innsparinger i strømkostnader på grunn av solceller med 300.000 i 2024, 
og 600.000 i hvert av årene 2025 og 2026 
6. Rammen for område Kommunedirektørens stab reduseres med 500.000 i 2023, 
1.000.000 i 2024 og 1.500.000 i hvert av årene 2025 og 2026 
7. Rammen for område Velferd reduseres med 1.000.000 i 2023, og 4.000.000 i hvert av 
årene 2024 til 2026 
8. Det bevilges 240.000 til utstyr samt sertifisering av skoleansatte i 2023 for bruk av 
skjærgårdsbåten, for at arbeidslivsfag skal kunne gjennomføres på en god måte 
9. Det bevilges 30.000 i 2023 til opparbeidelse parsellhage Nygårds jorde (blant annet som 
integreringstiltak) 
10. Det bevilges 40.000 i 2023 til oppussing Lillesands skole i Sri Lanka 
11. Det bevilges 75.000 i 2023 til flere trimapparater på Springvannsheia 
12. Det bevilges 250.000 i hvert av årene 2023 og 2024 som driftsstøtte til 
Ressurssenteret 
13. Det bevilges 35.000 i hvert av årene 2023 til 2026 for Eldrerådet slik at det kan lage 
arrangementer for eldre 
14. Det bevilges 70.000 i 2023 som engangsstøtte til Sangereid grendehus 
15. Det bevilges 200.000 ekstra i 2023 til Lillesand by- og sjøfartsmuseum, for overlapp 
ved ansettelse av ny bestyrer 
16. Det bevilges 125.000 ekstra i hvert av årene 2023 til 2026 til Fellesrådet. 
17. Det bevilges inntil 250.000 i 2023 for ekstra tiltak i skolen for å gjøre den mer 
dysleksivennlig (disponeres av bystyret i forbindelse med sak som bestilles i verbalpunkt 
nr. 4) 
18. Det bevilges 250.000 i 2023 til fond for klima- og miljøtiltak (disponeres av 
formannskapet) 
19. Det bevilges 300.000 i hvert av årene 2023 til 2026 som inndekning av posisjonens 
forslag om justeringer leie noen kommunale boliger 
20. Det bevilges 40.000 i 2023 til tilrettelegging friluftsområder Naudodden og Helle 
21. Det bevilges ekstra 100.000 i 2023, 200.000 i 2024, 300.000 i 2025 og 400.000 i 2026 i 
driftsstøtte til IL Høvdingen (idrettslaget forutsettes å stå for ønskede investeringer og 
deres driftskostnader selv) 



 
Følgende verbalpunkter vedtas også: 
1. Bystyret ber administrasjonen legge frem sak om mulig samarbeid med Lillesand Hub 
2.0 senest i april 2023 
2. Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak i løpet av 2023 om flytebrygge og 
båtplasser ut til Slåttholmen - fortrinnsvis selvfinansierende 
3. Regnskapsrapportering for år 2023 og videre skal vise eget regnskap for 
småbåthavndrift 
4. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget og bystyret i løpet av våren 2023 på hvordan 
kvalitetsmeldingen for skolen kan fungere for aktiv eierstyring, og at Lillesands skoler kan 
bli mer dysleksivennlige 
5. Bystyret ber administrasjonen legge frem sak i løpet av våren 2023 om at KBR kan 
dekke hele kommunen med sin slokkevannordning, med mulig finansiering med gebyr for 
de som slipper å bygge tank 
6. Bystyret ber administrasjonen følge opp om Vi rydder Lillesand og andre tilsvarende 
organisasjoner kan få levere gratis på LiBiR 
7. Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak til tjenesteutvalget om hvordan 
forebyggende helsefremmende hjemmebesøk blir ivaretatt 
8. Bystyret ber administrasjonen legge frem sak til politisk behandling innen februar 2023, 
med sikte på kommunal overtakelse av drift av gravlundene 
9. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver besettes snarest mulig 
 

 
 
 
 

105/22 Husleienivået kommunale boliger 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  

Lillesand bystyre vedtar at nivået for kommunale boliger justeres til markedspris/«gjengs 
leie» som utgangspunkt for lik prissetting av leie av kommunale boliger.  
 

 
 
23.11.2022 Behandling i Formannskapet 
 
Sak 44/22 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Vedtak: Rådet er bekymret for at personer som i dag leier kommunale boliger vil bli presset 
ut på bakgrunn av økte utgifter. Rådet viser til sitt tidligere vedtak og ber om at det foretas en 
konsekvensutredning før husleieprisene økes. 
 
Enhetsleder teknisk drift besvarte spørsmål i møte. 
 
Vedtak: Kommunedirektørens forslag vedtas (8 medlemmer til stede ved votering, siden 
Arne Gulbrandsen hadde fått permisjon) 
 
 
FS- 105/22 
 
Formannskapets innstilling: 
Lillesand bystyre vedtar at nivået for kommunale boliger justeres til markedspris/«gjengs 
leie» som utgangspunkt for lik prissetting av leie av kommunale boliger.  



 
 
 
 
 


