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1. ARBEIDERPARTIET - SOLIDARITET, FRIHET OG 
RETTFERDIGHET 

 
Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som bygger sine verdier på et sosialt, demo-kratisk og 
samfunnskritisk grunnlag.  Dette innebærer at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap.  Vi vil ha et 
samfunn med frihet og like muligheter for alle, og som tar vare på de som ikke klarer seg helt på egen 
hånd, og sørger for at de kan leve et liv i verdighet.  Solidaritet mellom mennesker er en forutsetning 
for å kunne skape et slikt samfunn. 
 

Partiets førstekandidater valget 2015 

 
Grimstad kommune står foran store utfordringer og viktige beslutninger i de neste årene, og det legges 
langsiktige planer som bestemmer utvikling og retning for hvordan kommunen skal se ut i framtiden.  
Arbeiderpartiet har i dette programmet, gjennom debatter og prosesser utarbeidet vår politikk for 
kommunevalgperioden 2015 – 2018.  Det er i denne prosessen foretatt prioriteringer fordi vi ikke kan 
løse alt på en gang.  Samtidig vet vi at det i denne valgperioden også vil komme fram nye saker som 
ikke har vært framme i program-prosessen.  Dette er kommunepolitikkens utfordring og dilemma.  
Arbeiderpartiet mener at de beste resultatene i kommunepolitikken skapes i dialog mellom de ulike 
politiske partier. Politiske vedtak fattet av et bredt flertall, forankret i en bærekraftig økonomi er den 
arbeidsmetode vi i dette program inviterer velgerne til å gi sin tilslutning til. 
 
Grimstad kommune er en stor organisasjon med mange dyktige og engasjerte med-arbeidere.  De gjør 
hver på sin arbeidsplass en stor innsats for at den enkelte bruker og innbygger skal få best mulig 
tjenester og oppleve trivsel og trygghet.  Arbeiderpartiet mener at kommunale primærtjenester 
utføres best og billigst av egne ansatte, og vi vil derfor gå imot konkurranse-utsetting av disse 
tjenestene.   
 
Vi ønsker å satse på at våre ansatte skal gis relevante kunnskapsløft innenfor sine fagområder og at 
kommunen satser på å ha et tilstrekkelig antall lærling. 
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Innenfor omsorgstjenesten er det et for stort antall av små stillingsbrøker.  Arbeiderpartiet ønsker en 
økt takt i arbeidet med å redusere dette.  Kommunen har manglet en helhetlig seniorpolitikk.  
Arbeiderpartiet ønsker en seniorpolitikk som gir ansatte insentiv til å være lenger i arbeidslivet. 
 
Arbeiderpartiet mener samarbeidet med de ansattes organisasjoner skal bygge på gjensidig respekt 
for hverandres roller.  Kommunen skal ha en likelønn- og likestillingspolitikk som ivaretar de ansattes 
muligheter på en trygg måte. 
 
Arbeiderpartiet ønsker at kommunens saksbehandling i størst mulig grad forenkles, innenfor den 
ramme som lovgivningen gir. Dette av hensyn til den enkelte søker, men også fordi en forenkling vil 
kunne gi reduserte kostnader og kortere behandlingstid. 
 
Sosial dumping og svart arbeid er blitt en del av norsk arbeidsliv.  Arbeiderpartiet ønsker å styrke 
kommunens innsats for å motvirke dette. Offentlig sektor har et særskilt ansvar, og vi ønsker derfor en 
revisjon av kommunens anbudsdokumenter med sikte på å utelukke useriøse selskaper innenfor 
kommunale byggeprosjekter. 
 
Den blåblå regjeringen har lansert en kommunereform der siktemålet er en kraftig reduksjon av 
landets kommuner.  Arbeiderpartiet vil gå imot at Grimstad kommune slås sammen med noen av våre 
nabokommuner.  Vår kommune tilfredsstiller de krav til å være egen kommune som regjeringen stiller 
innenfor alle viktige samfunnsområder. 
 

Parti fra Grimstad sentrum 

 
Arbeiderpartiet vil arbeide for å etablere et prosjekt for å bedre levekårene, og utjevne sosiale 
forskjeller.  
Vi vil øke graden av bruker-medvirkninger som er viktig for å bedre kvaliteten på kommunens tjenester 
og øke innbyggernes innflytelse i de tjenester de mottar.  
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2. KOMMUNEØKONOMIEN 

Kommunen har ansvaret for de fleste av de velferdstjenestene folk er i kontakt med i hverdagen. Det 
betyr at kommunene må prioritere mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt. En god 
kommuneøkonomi er viktig for å sørge for gode skoler, gode omsorgstjenester og gode lokalmiljøer. 

 

 
Grafen til venstre tydeliggjør inntektskildene til kommunen, og at statlige overføringer og skatter 
utgjør en vesentlig del av disse 
 
Grafen til høyre viser oss hvordan kommunen bruker pengene, og her ser vi hvordan de 
personalkrevende tjenestene som Helse og Omsorg og Undervisning krever store deler av budsjettet.  
 
Kommunen må noen ganger lånefinansiere for å realisere større tiltak, som for eksempel nye Fevik 
skole. og har derfor store rente- og avdragskostnader som koster kommunen nesten 77 millioner 
kroner i året. 
 
Den eneste inntekten av betydning som kommunen har påvirkningskraft på er eiendomsskatten.  
 
Arbeiderpartiet vil fryse denne på 2014-nivå frem til 2018. 
 

3. HELSE OG OMSORG 
 

Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats.  Den enkeltes behov må i større grad stå i 
sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene.  Et velfungerende samarbeid 
mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å få dette til.  Gjennom Samhandlingsreformen 
har kommunen et stort ansvar for å tilrettelegge for en helhetlig oppfølgning. 
 
Arbeiderpartiet mener at kommunen skal lytte til sine innbyggere, og dermed best kunne vurdere 
omfang og bredde i tjenestetilbudet. Da vil vi også kunne løse de samlede utfordringer på tvers av de 
kommunale tjenesteområder.  Arbeiderpartiet mener også at det er behov for en bedre balanse 
mellom hva vi bruker på behandling og hva vi bruker på forebygging. 
 
Gruppen «eldre» blir stadig større og mer sammensatt.  Mange har svært god helse og lever aktive liv, 
mens andre har sammensatte sykdomsbilder og dermed større behov for tilrettelegging, og trenger i 
ulik grad støtte og oppfølging fra familie.  Deltakelse, sosialt samvær og et aktivt liv kan forebygge 
ensomhet og sykdom.  Derfor må eldresentre og aktivitetssentre sikres gode vilkår. Mosjon og fysisk 
aktivitet virker forebyggende og helsefremmende i alle aldre, derfor vil Arbeiderpartiet motivere og 
støtte frivilligheten til å arrangere kulturaktiviteter, danne mosjonsgrupper og andre lignende tiltak. 
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Hjemme er som regel best.  Det viktigste og mest framtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og 
trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig.  Alle skal 
likevel få heldøgns omsorgsplass eller sykehjemsplass når de trenger det. Ulike hjelpemidler gjør det 
mulig å føle trygghet og dermed å bo lenger hjemme.  Klok bruk av velferdsteknologi bør derfor være 
en naturlig del av boligplanleggingen. Arbeiderpartiet mener at bruk av omsorgslønn vil kunne bidra 
til at flere kan få en bedre hverdag i sine nære omgivelser. 
 
Arbeiderpartiet mener kvaliteten på offentlige velferdstjenester best utvikles i et tett samarbeid 
mellom pårørende, brukere, de ansatte, administrasjon og politikerne i kommunen.  Derfor er det 
viktig med størst mulig åpenhet om kvaliteten i kommunens ulike tjenestetilbud.  De ansatte og deres 
kompetanse er den viktigste ressursen for å gi tjenester med høy kvalitet.  Bemanningssituasjonen 
innenfor de ulike tjenesteområder er avgjørende for kvaliteten.  Arbeiderpartiet aksepterer ikke at 
grunnleggende helsetjenester konkurranse-utsettes eller privatiseres. 
 

Frivolltun Bo- og Omsorgssenter 

 
Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk syke.  Vi vil legge til rette for at innbyggerne 
opplever å mestre livene sin best mulig.  Det skal satses på fore-bygging og godt samarbeid mellom de 
ulike aktører.  Helse-stasjonen er en viktig del av kommunens forebyggende tjenester.  De følger barn 
og unge fra fødsel og igjennom skoletiden.  Arbeiderpartiet vil styrke helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten. Vi ser i dag at dagens unge også har behov for psykologtjenester.  Det må derfor 
være en prioritert oppgave å styrke dette tilbudet. 
 
Barn underlagt barnevern er blant de innbyggerne som er mest avhengige av gode kommunale 
velferdstjenester.  Barnevernet må ha tett kontakt med helsestasjonen, barne-hage, skole og andre 
instanser som arbeider med barn for å fange opp utfordringer tidlig, og gi barna som har behov for det 
best mulig oppfølgning. Kommunens oppgave innenfor barnevern er både store og krevende. 
Arbeiderpartiet vil derfor ha fokus på at denne viktige tjenesten til enhver tid har tilstrekkelige 
ressurser til å utføre en god tjeneste. 
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Arbeiderpartiet ønsker at innsatsen i den kommunale virksomhet skal ha som klart siktemål å legge til 
rette for å bedre innbyggernes helsetilstand og trivsel, men den enkelte kan og gjøre mye selv gjennom 
fysisk aktivitet på egenhånd eller sammen med våre lokale lag og foreninger.  Kommunen kan 
tilrettelegge for lavterskeltilbud og gi riktig informasjon, samtidig med at det drives et målbevisst 
folkehelsearbeid både i planarbeid og i den daglige virksomhet. 
 
Arbeiderpartiet mener at kommunens tilbud til personer med rus- og psykiatriutfordringer ikke er 
tilfredsstillende.  Dette gjelder både tilbud til den enkelte, ettervern og bo-tilbud.  Ekelunden fungerer 
i dag som et bokollektiv uten faste rammer og struktur.  Det mangler i dag overordnede planer for hele 
rusområdet og disse må utarbeides så raskt som mulig sammen med en finansieringsplan. Målet må 
være å kunne gi individuelle tilbud til den rusavhengige med forpliktende mål og krav til begge 
parter.  Dette vil forplikte kommunen til å etablere botilbud for personer med svak boevne, og for de 
som er inne i et behandlingsløp. 

 
Arbeiderpartiet er positiv til et samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor rusomsorgen. Frivillige 
organisasjoner har i flere år drevet bo- og lavterskeltilbud som favner mange brukere. Kommunens ”Bli 
Med” prosjekt er også et godt eksempel på lavterskeltilbud som er til stor hjelp for brukerne. 
 
Vi mener kommunen må samarbeide med frivillige for å lykkes, og dette gis i dag med kommunalt 
tilskudd både som et lavterskel tilbud og som et bo-treningstilbud for de som er kommet lengre i sin 
kamp mot avhengigheten.  
 
Flere av kommunene i landsdelen har levekårsproblemer knyttet til arbeidsmarked, livsstil, psykiatri 
og helse.  Dette er grundig dokumentert både i regionale og nasjonale rapporter.  Disse problemene 
er også representert i ulik grad i vår kommune. Arbeiderpartiet mener at kommunen kan gjøre flere 
tiltak på ulike måter for å endre utviklingen.  “Tidlig innsats” både i barnehage og skole er viktig og en 
styrkning av det forebyggende arbeid som drives fra kommunens Helsestasjon. 
 
Disse utfordringene kan ikke kommunen løse alene, og vi vil arbeide for at kommunene på Agder går 
sammen om å erkjenne disse og står samlet overfor de nasjonale myndighetene for å få ressurser til å 
løse dette.  
 
 



Program – Grimstad Arbeiderparti 2015 – 2018  
 

~ 7 ~ 
 

Arbeiderpartiet vil:  
 

 at kommunen primært skal være en tilrettelegger for utbygging av livsløpsboliger, både i 
privat og offentlig regi 

 at vi skal ha tilstrekkelig med sykehjemsplasser, også for de som kun trenger avlastning i en 
periode 

 være i forkant på bruk av velferdsteknologi, som skal gi trygghet og gode tjenester for den 
enkelte bruker 

 at de ansatte skal få faglige oppdateringer og anledning til å prioritere «varme hender» 

 øke bemanningen ved helsestasjonen og samarbeidet med familiekontoret, og styrke 
arbeidet rettet mot barns psykiske helse. 

 ha samarbeid med frivillige lag og foreninger for å utvikle lavterskeltilbud 

 arbeide målbevisst mot bruk av rusmidler og tobakk i ungdomsmiljøene 

 arbeide for å videreføre viktige tiltak som Frisklivssentralen og ”Livsglede for eldre” 

 at Grimstad kommune fortsatt skal være en MOT kommune 

 samle kommunene på Agder med krav om nasjonale ressurser for å løse 
levekårsutfordringene 

 arbeide for å styrke grunnbemanningen ved omsorgsboligene og sykehjemmene 

 sikre alle bostedsløse tilfredsstillende boforhold i løpet av valgperioden 
 sikre at kommunen har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, og planer for fremtidig 

utbygging som samsvarer med det fremtidige behovet 

 evaluere omleggingen av den kommunale innsatsen innen rehabilitering 

 sikre økonomien til lavterskeltilbud som øker befolkningens muligheter til en bedre 
livssituasjon, eksempelvis «Aktiv på Dagtid» 

 sikre de som mottar hjemmetjenester en fast kontaktperson, innflytelse over hvem som 
kommer hjem til seg, og medbestemmelse over hva som skal utføres 

 øke fokuset på god og riktig ernæring av pleietrengende 

 

4. BARNEHAGE, SKOLE OG UTDANNING  
 

Skolens hovedoppgave er å gi barn og ungdom den kunnskapen og de ferdighetene de har behov for i 
livet. Skolen må utdanne hele menneske. Arbeiderpartiet mener at det er en styrke at barn i det norske 
samfunnet utvikler et verdigrunnlag basert på toleranse og mangfold gjennommøter med elever av 
ulik bakgrunn i den offentlige fellesskolen.  
 
Arbeiderpartiet mener at fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle elever. Både elever som trenger 
ekstra utfordringer og elever som trenger ekstra oppfølgning skal oppleve at skolen gir dem det de har 
behov for. At hver elev får med seg de viktigste byggeklossene i lesning, skriving og regning er 
avgjørende for at de skal lykkes senere. Elever som ikke har oppnådd forventet kompetanse i de 
grunnleggende ferdighetene må få tilrettelagt oppfølgning gjennom et «lese - skrive – regne løfte».  
Tidlig innsats er viktig for å styrke barns muligheter for å gjennomføre skolen. 
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Nye Fevik skole 

 
Foreldrene skal være trygge på at barna blir tatt vare på i skolen, at skolemiljøet legger til rette for 
læring. Mobbing skal ikke forekomme på skolene i Grimstad. Alle har rett på respekt i et trygt 
skolemiljø. Alle skolens ansatte skal involveres i arbeidet mot mobbing.  
 
Kvalitet i skolen er viktig for å oppnå gode resultater. Det gjelder både kvalifiserte og engasjerte lærere, 
kvaliteten på skolens undervisningsrom og dens utemiljø. Det har vært satset på dette i Grimstad de 
senere årene. Fevik skoles bygningsmessige kvaliteter som ble åpnet vinteren 2014, setter standard 
for hvordan Arbeiderpartiet mener morgendagen skal utformes. Det skal foretas utbygging og 
forbedringer på de skoler der plass og inneklima ikke er tilfredsstillende, og Landvik skole er et 
eksempel på skoler som skal rehabiliteres. 
 
Skolene trenger også flere ressurser, både for å styrke lærertettheten og for å gi lærerne mulighet for 
videreutdanning og nødvendig fag- og pedagogisk kompetanse. Det er viktig å sikre kompetanse på 
ledelsen i skolen. God ledelse er en viktig forutsetning for at skolene gir gode resultater.  
 
Grimstads grunnskoler er viktige institusjoner i lokalsamfunnet. Her springer det et stort og viktig 
engasjement fra foreldregrupper, grendelag og elever. Dette skaper lokal identitet som igjen styrker 
innbyggernes innsats for å bygge et godt lokalsamfunn.  
 

Folkemøte på Fevik skole 
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Arbeiderpartiet mener at skolene skal ha klare kretsgrenser som regulerer elevenes tilhørighet. Hvis 
disse skal endres skal det foregå gjennom en demokratisk prosess der alle berørte parter skal kunne 
delta i diskusjonen.  
 
En god kommunal fellesskole skal gi alle barn en god start i livet uavhengig av familiens økonomi eller 
elevens forutsetninger. Når det nå etableres en privat drevet ungdomsskole på Grooseveien vil denne 
kunne svekke det økonomiske grunnlaget for de kommunale skolene. Elevene som begynner i ny 
ungdomsskole “tar med seg” sin økonomiske del over til den private skolen. Dermed svekkes den 
offentlige skolens økonomiske fundament.  
 
I barnehagen og SFO legges grunnlaget for alle videre utdanning, og dermed også for å utjevne 
forskjeller. Et trygt og kvalitativt godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og 
mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har mulighet for å kombinere arbeid med familie. 
Arbeiderpartiet ønsker å øke antallet kommunale barnehager i kommunen. Vi ser på den nye 
sentrumsbarnehagen på Fagskoletomta som starten på en ny utvikling for å etablere nye kommunale 
barnehager i ulike deler av kommunen. Dette er også viktig for å sikre at det til enhver tid er en 
mulighet for å få tildelt barnehageplass i kommune vår.  
 
Skolefritidsordningen skal være et trygt tilbud og av god kvalitet der barna også lærer gjennom lek. 
Arbeiderpartiet har en målsetting om at barna sikres deltakelse i kulturaktiviteter, fysisk aktivitet og 
gruppeaktiviteter mens de deltar i SFO.  
 
Både barnehage og SFO er viktige for barns utvikling. Kommunen skal derfor satse på et godt kvalifisert 
SFO-personale.  
 

Arbeiderpartiet: 
 

 vil ha full barnehagedekning i Grimstad 

 har som målsetting at halvparten av barnehageplassene skal være i kommunal regi 

 vil arbeide for å rehabilitere og utvide Grimstad barnehage 

 vil bygge barnehage på fagskoletomta 

 vil øke bevilgningene til grunnskolen 

 vil styrke etterutdanning av matematikklærere i grunnskolen  

 vil at alle elever skal være svømmedyktige når de avslutter grunnskolen 

 vil være restriktiv på endringer av skolestrukturen  

 vil trygge barns skolevei ved å bygge flere gang- og sykkelveger 

 sier nei til privatisering av den offentlige skolen 

 vil styrke veileder- og rådgivertjenesten i grunnskolen 

 

5. UNIVERSITETSBYEN   

 
Universitetet i Agder er en viktig ressurs for vår landsdel, og Campus Grimstad har stor betydning for 
vår kommune. Universitetscampusen gjør kommunen mer attraktiv for utdannet arbeidskraft, den er 
i seg selv av økonomisk betydning som bedrift, og den tiltrekker seg unge mennesker fra hele landet 
som bidrar til å gjøre byen vår «levende», også når turistene har reist hjem. Den gir det lokale 
næringslivet et fortrinn når folk med kompetanse skal rekrutteres. 
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Universitetet i Agder 

 
Universitetets samfunnsoppdrag er å bidra gjennom forskning og kunnskapsutvikling til den regionale 
samfunnsutvikling, og kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for å delta i prosjekter knyttet 
til Universitetets ulike fagområder. Vi ønsker at UiA skal ha et bredt og variert studietilbud.   
 
Satsing på økt forskningsaktivitet er viktig, og vi vil støtte opp om arbeidet for å realisere et 
forskningslaboratorium på campus. Som vertsby vil vi være positiv til utvikling av fasiliteter og 
omgivelser som vil styrke campus, da dette også styrker oss som kommune. 
  
Grimstad Arbeiderparti ønsker at man skal ha tett og god dialog med Universitet i Agder og 
Studentsamskipnaden i Agder for å utforske det mulighetsrom slike samarbeid åpner opp for. Vi vil 
arbeide for at Grimstad skal være et attraktivt sted for ansatte og studenter, og det vil være viktig å 
lytte til de som har Campus Grimstad som sin arbeidsplass og sitt studiested. 
 

Arbeiderpartiet vil:  

 arbeide for politisk støtte til UIA’s arbeid med etablering av Mechatronic 
Innovation Lab (Sørlandslab`en) 

 videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet, universitetet og kommunen 

 videreutvikle det etablerte samarbeidet med velferdsteknologi og 
universitetssykehjem 

 sikre universitetet en finansiering på nivå med landets øvrige etablerte 
universiteter 
 

6. NÆRINGSPOLITIKK 
 
Grimstad har gjennom flere år hatt en jevn og solid befolkningsvekst.  Kommunen har vært en attraktiv 
bosettingskommune med et godt tilbud av varierte boligtomter, gode kommunikasjoner til våre 
nabokommuner, samt en godt utviklet offentlig sektor.  Dette har skapt et attraktivt bo- og 
arbeidsområde med flere gode arbeidsplassmuligheter innenfor kort reiseavstand for mange av våre 
innbyggere. 
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NYMO i Vikkilen 

 
Kommunens rolle som næringsutvikler, tilrettelegger og samarbeidspartner har en lang historie. 
Kommunen er den delen av offentlig sektor som er nærmest innbyggerne, fanger opp behovene tidlig 
og har hatt en nøkkelrolle for utvikling av lokalsamfunnet. Arbeiderpartiet mener at satsing på 
attraktive arbeidsplasser, kompetent arbeidskraft, god kvalitet på kultur, utdanning og 
rekreasjonstilbud, og satsing på våre naturgitte ressurser skal danne grunnlag for framtidig vekst i 
Grimstad. 
 
Arbeiderpartiet ser det som naturlig at denne oppgaven i hovedsak foregår i regi av Grimstad 
Næringsforening. Vi ønsker derfor å fortsette dette samarbeidet og støtte det økonomisk.  Vi ser 
imidlertid en sviktende håndtering av næringssaker i kommunens administrasjon, og vil foreslå en 
sterkere organisering som retter seg mot nyetablering samtidig som den dekker det eksisterende 
næringslivets behov. Vi ser en spennende utvikling av nye bedrifter der innsatsfaktoren er høy 
kompetanse og avansert teknologi. Arbeidsområdene spenner fra klima, miljø og kommunikasjon, til 
material-teknologi og E-helse, m.m. 
 

Sørlandet Teknologipark 

 
Framtidens arbeidsliv vil innebære høye krav til kompetanse.  Det er derfor viktig at opplærings- og 
utdanningsinstitusjonene rustes opp kontinuerlig for å møte framtidens behov. 
 
Utviklingen av UiA og Campus Grimstad blir en prioritert oppgave i de kommende år.  
Universitetets oppdrag er å bidra til å utvikle samfunnet i regionen, og kommunen skal være en aktiv 
samarbeidspartner for prosjekter knyttet til Universitetets ulike fagområder. I et samarbeid mellom 
UiA, studenter og kommunen skal vi gjøre Grimstad til et populært studentsted.   
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Arbeiderpartiet ser det som avgjørende for universitetets utvikling å sikre en finansiering på nivå med 
landets øvrige etablerte universiteter. 
 
En viktig forutsetning for framtidig vekst og utvikling av næringslivet i Grimstad er at det er lagt til rette 
for økt boligbygging og tilstrekkelig byggeklare arealer til næringsutvikling.  Arbeiderpartiet vil fortsatt 
være en pådriver for dette.  En økt aktivitet i boligsektoren skaper også viktig sysselsetting til lokale 
entreprenører og håndverksbedrifter. 
 
Grimstad har de siste årene opplevd en økt handelslekkasje til våre nabokommuner.  Det er derfor 
nødvendig å legge forholdene til rette for å snu denne utviklingen.  Arbeiderpartiet støtter derfor 
planene for utbyggingen i Odden-område med sikte på å få økt handel og sysselsetting. I Grimstads 
sentrumsområde er det grunnlag for et styrket samarbeid mellom kommunen og «Grimstad Min By».  
Kommunen må ta et større ansvar for oppgradering av byrommet, og ha et ha et større fokus på de 
rammebetingelser som regulerer aktiviteten i dette område. Bergemoen utvikler seg til å bli et aktivt 
og variert handelsområde.  Arbeiderpartiet vil støtte den videre utviklingen av dette området mot mer 
handelsrelatert virksomhet. 
 
Reiseliv og turisme er bransjer i vekst.  Grimstads campingplasser, hoteller, gjestehavn, 
skjærgårdsbåten og servicebedrifter har en høy standard og bidrar sterkt til dette. Skal de besøkende 
trives må det utvikles og formidles opplevelsestilbud av ulike slag, og turistkontorets rolle med å gi 
informasjon og koordinere de ulike aktiviteter er derfor en viktig faktor for at flere velger Grimstad 
som reisemål. 
 
Til tross for at tradisjonell industri er i tilbakegang i vår landsdel har Grimstad fortsatt en betydelig 
andel industriarbeidsplasser.  Dette spenner fra trebearbeiding, hus- og garasjeproduksjon, 
næringsmiddel- og offshoreindustri, gartneri og mekanisk industri, for å nevne noen.  Flere av disse 
bedriftene er ledende nasjonalt, og noen konkurrerer i det internasjonale marked med sine produkter. 
For Arbeiderpartiet er det viktig at våre industribedrifter har rammevilkår som sikrer framtidig vekst 
og utvikling i Grimstad. 

 
Arbeiderpartiet vil: 

 arbeide for at kommunen utarbeider en strategisk næringsplan i samarbeid med 
det lokale næringslivet 

 arbeide for at opplærings- og utdanningsinstitusjonene i kommunen rustes for 
fremtidige utfordringer og behov 

 arbeide for at det alltid er tilstrekkelig byggeklare arealer til næringsutvikling 

 arbeide aktivt med alle aktuelle aktører for å stoppe handelslekkasjen til 
nabokommunene 

 arbeide for gode rammevilkår som sikrer våre industribedrifter fremtidig vekst og 
utvikling 

 satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, 
som reiseliv, offshore, jordbruk, miljøbedrifter, gartneri, nytelsesmiddel, 
byggproduksjon med mer 

 videreutvikle Bergemoen til et aktivt handels- og næringsområde 

 etablere adkomstvei til Omre næringsområde for å kunne starte utviklingen av 
området 
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7. ET LEVENDE SENTRUM 
 
Stadig flere mennesker bor i byen, dens nærområder og i tettstedene. En naturlig utvikling da folk 
gjerne vil ha nærhet til arbeidsplasser, skole, kommunikasjoner, kultur- og fritidstilbud. Samtidig er 
byen i endring og nye boligområder etableres, og folk ønsker at tilbudene skal etableres der de bor. 
Det betyr en konkurranse for sentrum om man ønsker å holde dette området levende. Grimstad 
Arbeiderparti vil revitalisere sentrum.  

Parti fra havneområdet 

 
Vi vil arbeide aktivt og støtte alle tiltak som kan gjøre sentrum til et attraktivt område med gode 
møteplasser, spennende butikkutvalg og trivelig sørlandsmiljø. 
 
Med parkering i fjell åpner mulighetene seg for å ta Torvet tilbake som et livlig markedsområde med 
boder, servering o.l. Parkeringsanlegget i Vardeheia vil gi gode muligheter til nettopp en slik utvikling. 
 
Arbeiderpartiet ønsker også å tilrettelegge for nyetableringer i sentrum for å trekke folk til byen. Vi 
ønsker å skape gode byrom med muligheter for boder, servering og annen aktivitet på steder som for 
eksempel Grimstad torv, Wentzels plass og Bietorvet. For å få dette til er det nødvendig med større 
kommunalt engasjement. Samarbeidet med Grimstad min by må styrkes og utvikles, blant annet for å 
få bedre kontakt mellom butikkeiere, gårdeiere og andre brukergrupper. I deler av sentrum er det små 
sidegater og smau som kan bli svært attraktive om de får en nødvendig oppgradering av fasader, 
belysning og belegning. En helhetlig plan, og gjennomføring av denne, må prioriteres slik at mer av 
sentrum tas i bruk. 
 
Arbeiderpartiet har lagt seg å på en streng linje når nye boligprosjekter er bitt fremmet. Vi har i størst 
mulig grad valgt å legge ”Byplanen av 2008”, ”Stedsanalysen for Grimstad sentrum”, ”Estetisk veileder 
av 2009” og godt begrunnede faglige råd til grunn i vår plan- og byggesaksbehandling. En slik politisk 
linje har stor oppslutning i byens befolkning, og denne vil Arbeiderpartiet også følge i kommende 
periode. 
 
Påbygg, ombygging og nybygg må innrette seg etter den gamle bebyggelsen, og ingen nybygg langs 
havna kan tillates å skjule bebyggelsen bak. Heiene i og rundt sentrum er et viktig særtrekk ved 
Grimstad og må ikke bli skjult av mer bebyggelse. Vi vil arbeide med sentrale myndigheter for å sikre 
bedre brannberedskap i den gamle trehusbebyggelsen. 
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Havneområdet er byens ansikt, og reguleringsplaner er nå under utvikling. Områdeplanen gir grunnlag 
for en betydelig utvidelse av forretningsarealene i Odden-området. I tillegg er det lagt til rette for en 
sterk økning av antallet boliger innenfor det samme området. Planen for Odden-området vil gi byen et 
moderne, attraktivt og bilfritt byrom, som det vil være spennende å oppholde seg i. 
Arbeiderpartiet ønsker at et mangfold, basert på konkurranse mellom flere utbyggere, skal prege 
denne utviklingen. 
 

Arbeiderpartiet vil: 

 ha et levende sentrum – definert som et sted folk kan ha det trivelig; med små 
spesialforretninger, kafeer, restauranter, boder og torv  

 ta Torvet tilbake som byens markedsplass 

 at enhver utbygging skal ta hensyn til byens særpreg og våre flotte heier 

 arbeide for en bedre brannsikring av den gamle trehusbebyggelsen 

 støtte Grimstad Min By og alle som arbeider for å gjøre sentrum attraktivt og 
spennende 

 si nei til søndagsåpne butikker 

 etablere et sentrumsnært område til kunstfrossen skøyteanlegg 

 etablere en sentrumsnær bystrand i tilknytning til utvikling av havneområdet 
 

8. LANDBRUKET BETYR MYE FOR GRIMSTAD 
 
Fra naturens side har Grimstad et gunstig klima og et godt jordsmonn. Grimstad er i dag den største 
landbrukskommunen i Aust-Agder, og innenfor skogbruket har det også vært økende aktivitet i hogst 
og skogplanting de siste årene. Blomsterproduksjon i veksthus er blitt en betydelig næring, og de siste 
årene har vi sett en spennende utvikling innenfor produksjon av bær.  Forsøksprosjekter og forskning 
har sammen med lokale dyrkere satset på nye bærsorter og dyrkingsmetoder som kan gi grunnlag for 
ny vekst innenfor hagebrukssektoren. 
 
Foredling av lokalproduserte grønnsaker har lange tradisjoner i Grimstad, og innenfor 
landbrukssektoren betyr det mye at lokalproduserte grønnsaker kan leveres til den lokale 
foredlingsbedriften «En smak av Grimstad».  Den sikrer at viktig næringskunnskap og at 
industriarbeidsplasser opprettholdes i kommunen.   
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Grimstads landbrukssektor er i dag preget av unge mennesker som både har initiativ, kunnskap og vilje 
til å investere. I tillit til at lokal matproduksjon fortsatt vil være framtidsrettet er det investert betydelig 
beløp i et fellespakkeri i Reddal. 
 
En stor del av Grimstads gode dyrkingsjord ligger tett inntil bykjernen.  Her det press og kamp om 
arealene.  Kommunen vedtok i 2006 en landbruksplan som satte strenge regler for omdisponering av 
dyrka mark.  Arbeiderpartiet vil fortsatt ha et sterkt fokus på å bevare disse arealene, sikre lokal 
matproduksjon, matsikkerhet, miljø og kulturlandskap. 
 
I nasjonal sammenheng har Grimstad et viktig forskningsmiljø etablert ved Bioforsk i Landvik. Dette er 
viktig for utviklingen av landbruket i landsdelen, og Arbeiderpartiet vil støtte dette fagmiljøet. 
 

Grimstad Arbeiderparti vil: 
 

 at landbruksplanens vedtak og bestemmelser skal være styrende for kommunens 
landbrukspolitikk 

 tilrettelegge for framtidig utvikling av «Smaken av Grimstad» 

 behandle dyrket mark som en grunnleggende ressurs 

 stimulere til produksjon og salg av lokale produkter 

 støtte spredt bebyggelse for å gjennomføre generasjonsskifte i næringen 

 fortsatt støtte satsing på produksjon av biologisk mat 

 støtte innsats for å opprettholde kulturlandskapet, ferdselsårer og viktige 
kulturminner 

 arbeide for å sikre trygg matproduksjon og godt dyrehold 

 at kommunen skal prioritere kortreist mat 
 

9. ØKT INNSATS I TOMTE- OG BOLIGPOLITIKKEN 
 
Arbeiderpartiet mener det er en sentral politisk oppgave å legge til rette for å stimulere til økt 
boligbygging i kommunen.  Kommunen skal sikre at det er tilstrekkelig areal og kapasitet til å foreta en 
effektiv planregulering og byggesaksbehandling.  Det etablerte «Tomteselskap» skal være en aktiv 
pådriver i arbeidet med å få fram nye utbyggingsområder i takt med kommunens utvikling og planer. 
 
Selskapet kan også være en samarbeidspartner for byggefirmaer og grunneiere der planene er 
forankret i kommunens planlagte utvikling. 
 
Selv om boligsituasjonen for de fleste i dag er god i kommunen vår ser Arbeiderpartiet klare 
bekymringstegn i utviklingen.  Vi ser tydelige tendenser til et klasseskille i boligmarkedet, der økonomi, 
livssituasjon og levekår spiller en større rolle for hvordan man lykkes i å skaffe seg egen bolig.  Samtidig 
med at denne utviklingen skjer, opplever vi at Husbanken kraftig reduserer kommunenes ramme for 
formidlingslån.  Kommunens oppgave som sosial samarbeidspartner overfor vanskeligstilte grupper 
blir derfor vanskeligere. 
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Nytt boligfelt på Vik 

 
Arbeiderpartiet ønsker at det i større grad legges til rette for ulike boformer.  Vi ønsker å utvikle 
bofellesskap der det er mulighet for ulike servicetilbud, og der eierform kan være for eksempel 
borettslag eller en boligstiftelse.  Ungdomsboliger har vist seg å være en vellykket satsing som kan 
bygges videre ut. 
 
I en tid der vi også ser at flere enslige er i boligmarkedet for å eie egen bolig, er det og en grunn for en 
større differensiering av botilbudet. 
 
Arbeiderpartiet ønske å spille på ulike aktører i tomte og boligpolitikken.  Vi ønsker å benytte oss av 
Husbankens kompetanse og tilskuddsordninger i utvikling av større boområder. Samtidig ser vi 
muligheten i at Tomteselskapet og lokale byggefirmaer kan inngå samarbeid om feltutbygginger. 
Arbeiderpartiet ønsker en utvikling av tomtepolitikken der de boligsøkende kan ha frihet til å velge 
tomt, hustype og byggefirma.  Vi tror at dette også vil styrke sysselsettingen innenfor entreprenør- og 
håndverkerbedriftene i kommunen. 
 
Plan- og byggesaksbehandling er viktig for boligeiere og næringsliv.  Arbeiderpartiet vil etablere et 
byggforum for å skape et forutsigbart og godt samspill mellom utbygger og kommunen.  Erfaring fra 
andre kommuner viser at en ved tidlig dialog mellom partene kan redusere behandlingstiden og 
avklare spørsmål som trenger ytterligere arbeid.   
 
Arbeiderpartiet mener at det i forbindelse med rullering av kommuneplanen er riktig å ta inn større 
framtidige tomtearealer. Dette for å sikre langsiktighet både for utbyggere og den kommunale 
utvikling. 
 
Områdene på Hesnes og Ågre vil være slike områder. I den framtidige utvikling av større boligområder 
må det også foretas en vurdering av hvilke rekkefølgebestemmelser og infrastrukturkostnader som 
skal pålegges de enkelte områder 
 
Kommunen har en plikt til å hjelpe vanskeligstilte grupper med et tilfredsstillende botilbud.  Dette 
oppdraget er enda ikke fullført.  Gjennom en boligsosial handlingsplan skal kommunen planlegge og 
prioritere hvordan man vil løse denne oppgaven.  Arbeiderpartiet ønsker å prioritere nye boliger for 
mennesker innenfor psykiatri og rusomsorgen.  Vi ser også et økende behov for gjennomgangsboliger 
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og utleieboliger for å løse de mest presserende behov innenfor sosial omsorg.  Arbeiderpartiet mener 
at disse behovene kan løses i samarbeid med et borettslag f.eks. 
 

Arbeiderpartiet vil arbeide for: 
 

 flere tilrettelagte byggeklare tomter – både i offentlig og privat regi 

 større variasjon i botilbud – både boformer og størrelse på boenheter 

 flere botilbud for utsatte grupper innen rus og sosial omsorg 

 bedre tilrettelagte og varierte botilbud og boformer for ulike brukergrupper 

 å bruke Plan- og bygningsloven aktivt for å sikre arealer tilpasset ulike boligtyper 
 

10. INFRASTRUKTUR OG TRAFIKKSIKKERHET 
 

Stadig flere mennesker velger å bo i tilknytning til tettsteder og byområder, og det er i disse områdene 
gode arbeids- og utdanningsmuligheter etableres. I tillegg er det mulig å oppleve et variert kulturliv og 
et mylder av arrangementer og aktiviteter. For at befolkningen skal oppleve sitt nærområde som trygt 
og attraktivt må det være etablert gode arenaer for lek og aktivitet, sammen med muligheter for god 
tilgang til natur og friluftsliv til alle årstider. 

Arbeiderpartiet mener vi er best tjent med å ha aktivitetstilbud til innbyggerne i egne nærområder, og 
ønsker å satse på en videre utbygging og utvikling av anlegg i tilknytning til skoler.  

Grimstad har gjennom flere år satset på å få etablert et godt gang- og sykkelveinett i kommunen, noe 
som øker trafikksikkerheten i tillegg til at folk får et alternativ til bilen. Det gjenstår likevel fortsatt flere 
veier som mangler både lys, fortau og/eller gang- og sykkelveger. Arbeiderpartiet ønsker å prioritere 
områder som også kan benyttes som skolevei, og vil i samarbeid med Vegvesenet prioritere Fylkesvei 
404 over Roresanden, og Fjæreveien fra Kryssen til Egra de kommende 2 årene. Det er også behov for 
en videre plan for Fjæreveien fra Spedalen mot Fjære. I tillegg er det behov for trafikksikkerhetsmidler 
til å gjennomføre ulike tiltak som er fremmet av de lokale FAU-utvalgene i tilknytning til lokale 
skoleveier. 

I de kommende årene vil det være behov for å oppgradere flere fylkesveier der det er planlagt store 
boligområder. Dette gjelder veiene til Hesnes, Homborsund og Støle. Arbeiderpartiet ser behovet for 
at kommunen diskuterer fremdriften på disse strekningene sammen med fylkeskommunen og de ulike 
utbyggingsinteressene. 

Veistrekning mot Homborsund 
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Kommunen utvider og sanerer vann- og avløpsnettet i flere områder av kommunen. Dette er viktig for 
å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke nye behov innenfor bolig- og næringssektoren. Arbeiderpartiet 
ser også behov for en gjennomgang av områder hvor det tidligere er foretatt private investeringer i 
vann- og avløpsløsninger med sikte på å kunne oppdatere disse til en bedre standard ved kommunal 
støtte. 

Arbeiderpartiet vil arbeide for: 

 en videre utvikling av lokale arenaer for lek og aktivitet 

 en videre utbygging av gang- og sykkelveinettet, særlig langs skoleveger og 
fylkesveger, blant annet etablering av gang- og sykkelvei fra RV 420 til 
Homborsund, langs FV 404 på Roresanden og Fjæreveien mot Dømmesmoen 

 en oppgradering av fylkesveger i områder hvor det er planlagt utbygging av 
boligområder 

 en fortsatt utbygging og oppgradering av vann- og avløpsnettet 

 å bedre trafikkavviklingen på Grooseveien, og anlegge gjennomgående gang- og 
sykkeltrasé. 

 å opprette et partssammensatt kommunalt samferdsels- og trafikksikkerhetsutvalg 

 å forlenge kollektivaksen til Homborsund 
 

11. GODE REKREASJONS- OG FRILUFTSLIVSOMRÅDER 
 
Rekreasjon og friluftsliv har stor betydning som helse- og trivselsfaktor, og mulighetene for slik aktivitet 
er store i Grimstad, enten man ferdes til lands eller til vanns. Gjennom Byselskapets viktige oppkjøp av 
arealer i skjærgården, etablering av skjærgårdsparken og en streng utbyggingspolitikk fra de sentrale 

politiske myndigheter, har vi lykkes med å ha en skjærgård som i stor grad er tilgjengelig for allmenn 
ferdsel. Vi forvalter her en nasjonal ressurs som vil få enda større betydning i fremtiden. Tilgjengelighet 
til våre lokale naturområder er viktig. Dette vil kreve at det blant annet bør bygges flere båtplasser, og 
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for å få til dette kreves det innsats fra grunneiere, lokale båtforeninger og kommunen. Arbeiderpartiet 
vil arbeide for å utvide Holvika, og arbeide aktivt for å etablere nye båtplasser i Grimstad. 
 
 
Grimstads status som sykkelby forplikter kommunen til å være en tilrettelegger for mer bruk av sykkel 
både i folks fritid og som transportmiddel til jobb. Kommunen må derfor arbeide for at det bygges flere 
gjennomgående gang- og sykkelveier, samt utbedre og tilrettelegge gamle stier og ferdselsårer til 
sykkelbruk. 
 
De viktigste rekreasjonsressursene finnes ofte i tilknytning til der folk bor. En vellykket planlegging og 
utbygging av bomiljøene er derfor det beste bidrag vi kan gi for å skape aktivitet og trivsel lokalt. Det 
er derfor viktig å utvide eksisterende områder, og utvikle nye områder der boligutbyggingen gjøres. 
Homborsund må få sin lysløype, og støtte fra kommunen til å realisere den. Flere stier må merkes og 
tilrettelegges for mennesker i alle aldre i nærmiljøet. 
 
En gjenoppretting av lekeplasser som ikke lenger tilfredsstiller dagens behov, og et systematisk arbeid 
for å etablere flere nærmiljøanlegg er Arbeiderpartiets politikk. Det må fra boligområdene sikres 
«grønne stier» til omkringliggende friområder og skog og mark. 
Gjennom statlige finansieringsordninger kjøpes det årlig opp store arealer som legges ut til allment 
bruk. Arbeiderpartiet vil lokalt fortsatt støtte slike tiltak, om nødvendig også̊ med lokale midler.  
 

Arbeiderpartiet vil arbeide for: 

 fortsatt restriktiv holdning til dispensasjoner i 100 meters belte 

 at alle utbyggingssaker blir gjenstand for planvurdering 

 tilrettelegging for etablering av nye båtplasser 

 å støtte offentlig kjøp av nye friluftarealer - spesielt i skjærgården 

 å få etablert flere gjennomgående gang- og sykkelstier  

 å prioritere støtte til lag og foreninger slik at lekeplasser, nærmiljøanlegg og 
turstier blir vedlikeholdt 

 at det etableres et nærmiljøanlegg i tilknytning til friluftsområdet i Myråsen 

 at buffersoner rundt dagens friområder utvides, blant annet ved 
Storesand/Randvika 

 å oppgradere Groosebekken vandrepark 

 at det opparbeides en gangveg mellom Grømbukt og Groos 

 å få årlige bevilgninger til å opprettholde en god standard på nærmiljø- og 
lekeplasser 

 å oppgradere Støyderbekken og Groosedammen til et sammenhengende 
rekreasjonsområde 

 

12. IDRETT OG AKTIVITET SAMLER GENERASJONER 
 

Idretten er vår største folkelige bevegelse, og betyr mye for vår trivsel og folkehelse, og den er en stor 
miljøfaktor i mange av våre lokalsamfunn.  I tillegg er idrettens lag og foreninger viktige demokratiske 
lærearenaer der medlemmene gjennom organisasjonsmessig arbeid lærer å ta viktige beslutninger på 
vegne av medlemmene. 
 
Arbeiderpartiet ser at idrett og fysisk aktivitet gir sunne barn og voksne, og bidrar til god folkehelse. 
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Vi vil fortsette satsingen på breddeidretten og arbeide for at barn og unge har tilgang til anlegg i sine 
nærområder.  Utbygging og tilrettelegging av gode turløyper og nærmiljøanlegg er viktig, slik at også 
mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne delta og bruke naturen og nærmiljøet. 
 
Idrettsorganisasjonene i Grimstad har gjennom flere år bygd opp klubblokaler, anlegg og arenaer 
gjennom frivillig innsats fra medlemmene. Aktiviteten i og rundt disse anleggene er viktig for de 
kulturelle verdiene som er bærebjelker i våre lokalsamfunn; samhold, dugnadsånd og vennskap. Det 
er derfor behov for å ha et større fokus på vedlikehold og nødvendig oppgradering av kommunens 
egne anlegg.   
 
Det har gjennom flere år vært et ønske fra idrettslagene at kommunen knytter en kontaktperson til 
deres organisasjonsarbeid.  En slik ordning vil kunne styrke kontakten mellom kommunen og 
foreningene. Den vil også kunne være en aktiv part overfor nasjonale og regionale myndigheter med 
sikte å ha oversikt over og arbeide aktivt mot å hente inn tilskuddsordninger som finnes. 
Arbeiderpartiet mener det er mulig å gi en slik kontaktfunksjon til en allerede eksisterende stilling 
innen kultur. 
 
Friidrettskretsen har lenge arbeidet med å realisere en regional friidrettshall i tilknytning til 
Campusområde. Hallen vil gi friidrettsmiljøet i landsdelen gode muligheter for videre vekst og utvikling, 
og den vil være et vesentlig bidrag for styrking av universitetet og Grimstads mulighet til å profilere 
seg både regionalt og nasjonalt. 
 

Arbeiderpartiet vil arbeide for: 

 en lavest mulig halleie i kommunale haller, og arbeide for å fjerne den helt for barn 
og unge 

 støtte til frivillige grupper, lag og foreninger som etablerer og opprettholder løype- 
og stinettet 

 å gi tilskudd til blant annet etablering av lysløype i Homborsund 

 en funksjon som kontaktperson for frivillige lag og foreninger  

 etablering av en regional idrettshall i campusområdet (Campus Arena) 

 å gi økonomisk støtte til lag og foreninger som tar et ansvar for å integrere grupper 
med et særlig behov i sin aktivitet 

 å opparbeide en turvei fra Grømbukta til Groos 
 

13. KULTUR - MANGFOLD OG GLEDE 
 
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati.  
Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi utvikler fellesskap 
og lærer av hverandre.  Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner bidrar i tillegg til 
integrering og til utjevning av sosiale forskjeller.  
 
Spennet er stort fra barns første timer i den kommunale kulturskolen til fargerikt teater eller konsert 
med internasjonale toppartister på scenen i Fjæreheia. I sum er dette med på å gjøre Grimstad til et 
godt sted å bo, og det er viktige faktorer for næringslivet. 
 
Arbeiderpartiet mener at det er kommunens oppgave å støtte opp om de frivillige lag og foreninger 
slik at de kan bruke mest mulig av sin innsats til egenaktivitet. Skolene er et samlingssted for 
kulturaktivitet, og disse lokalene skal stilles gratis til disposisjon for aktivitet som gjelder barn og unge. 
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For mange organisasjoner er Grimstad kulturhus viktig.  Vi er svært glad for at den framtidige drift nå 
igjen er på lokale hender, noe vi har jobbet for helt siden driften ble satt ut.  Dette bør føre til større 
fleksibilitet i bruk og bedre vilkår for lokale organisasjoner og grupper. 
 
Biblioteket er og en viktig arena for innbyggerne. Lån av bøker er bare en av mange spennende 
aktiviteter og tilbud man får der og Arbeiderpartiet ønsker at biblioteket skal få gode vilkår, slik at 
innbyggerne kan tilbys lesestunder, utlån av bøker og filmer, en stille stund med en avis, et tidsskrift 
eller surfe på nettet. Arbeiderpartiet ønsker og at innbyggerne skal ha en god kilde til blant annet 
underholdning, innsikt, utvikling, utdanning og kildesøking. Arbeiderpartiet ønsker derfor å ferdigstille 
det som er vedtatt om biblioteket. 
 
Kulturformidlere innen kunst, musikk og teater gjør en stor innsats i vårt lokalsamfunn.  Deres aktivitet 
gir våre innbyggere mulighet til å få ta del i kulturopplevelser av både mangfold og kvalitet. Vi ser at 
viktige deler av kulturlivets organisasjoner kan ha problemer med å rekruttere medlemmer til sin 
virksomhet, og flere steder har korpsvirksomheten merket denne utviklingen.  Vi vil gjennom 
kommunens kulturpolitikk støtte opp en ekstra innsats for å bedre rekrutteringen. 
 
Kulturskolen og Ung Arena fyller Fagskolen med sin allsidige aktivitet. Det er en prioritert oppgave for 
Arbeiderpartiet at Kulturskolen har utviklingsmuligheter og at deltakeravgiftene holdes på et nivå som 
gir flest mulig anledning til å delta. 
 
Mange frivillige i Grimstad deler sin aktivitet og interesse på en måte som skaper glede langt ut over 
kommunens grenser.  Grimstad Skifestival, «Den lille matfestival», musikkfestivaler og andre er gode 
eksempler.  Vi ønsker at kommunen skal være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter til disse 
flotte initiativene. 
 
Kortfilmfestivalen i Grimstad er blitt en viktig institusjon i det nasjonale filmmiljøet. Dette har også 
skapt positive ringvirkninger i et lokalt, skapende, filmmiljø. Arbeiderpartiet ønsker derfor å støtte 
denne utviklingen. 
 

Grimstad Arbeiderparti vil: 
 

 arbeide for å øke bevilgningene til lag og foreninger, og spesielt til aktiviteter som 
berører barn og unge 

 øke bevilgningene til musikkorpsene for å stimulere til økt rekruttering  

 at kommunens skoler skal fungere som lokale nærmiljøanlegg, og vil arbeide for at 
bruken blir gratis for aktiviteter for barn og unge  

 styrke ordningen med «aktivitetskort» 

 arbeide for lavere satser i kulturskolen 

 realisere biblioteket til byjubileet i 2016 
 

14. MANGFOLD OG INTEGRERING  
 

Mangfold vil prege kommunen vår i framtiden. Det er en styrke, ikke minst for næringslivet. 
Arbeiderpartiet mener at mangfoldet er en attraktiv ressurs for økonomisk verdiskapning og kulturell 
utvikling. Større mangfold må utvikles innenfor sterke felleskap, og bygge på enighet om alles like 
plikter og rettigheter. Lokalsamfunnets kvalitet kan måles på den måten det ivaretar sine minoriteter.  
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Integrering gir både minoritet og majoritetsbefolkning ansvar. I forhold til utviklingen av Grimstad som 
et flerkulturelt samfunn er det viktig med en fortsatt offensiv integreringspolitikk på alle områder, 
herunder adgang til, og krav om norskopplæring for alle, og en aktiv politikk for arbeid til alle som er 
nødvendig for å forhindre utestenging. 
 
Det er spesielt viktig at innvandrerkvinner blir aktivt med i samfunns- og arbeidslivet. 
 
God integreringspolitikk må skje i samspill mellom kommunen og innbyggerne. Dette krever at alle 
bidrar. Kommunen kan legge til rette for møteplasser, men det viktigste skjer mellom menneskene. 
 
 

      Arbeiderpartiet vil: 
 

 arbeide med å få et innvandringsråd som jobber med flyktningesaker 

 at enslige mindreårige asylsøkere skal få et godt omsorgstilbud 

 at Grimstad skal ha høy kvalitet på integreringsarbeidet 

 ha økt samarbeid med frivillige lag og foreninger om integrering 
 

15. KLIMA OG MILJØ I LOKALSAMFUNNET 
 
Arbeiderpartiet mener vi bør være en foregangskommune i klimaarbeidet.  Klimaendringene som vi nå 
opplever gjør værforholdene mer uforutsigbare også i vår landsdel, og selv om det trengs en felles 
innsats på den internasjonale arena for å redusere utslipp av klimagasser, har vi også et ansvar lokalt.  
En tredjedel av våre nasjonale utslipp skal kuttes gjennom virkemidler som kommunene rår over.  Men 
dette krever samfunnsendring og god samfunnsplanlegging, i tillegg til vilje, både hos den enkelte og 
hos myndighetene.  

 
Kommunen besitter mange av ressursene og virkemidlene som må tas i bruk for å skape en 
framtidsrettet klimaomstilling. Klimaperspektivet må være en del av all kommunal planlegging, 
klimahensyn må være til stede i utvikling av våre tjenestetilbud og de ansatte skal ha god kunnskap om 
klima og miljøhensyn.  Kommunen stiller miljøkrav i sine innkjøp og de ulike enheter skal være 
miljøsertifiserte.  Kommunale bygg og infrastruktur har lang levetid og må planlegges, dimensjoneres 
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og bygges for å tåle framtidas klima.  Samtidig som vi ønsker å stiller krav om energieffektive nybygg, 
må vi samtidig legge til rette for å fullfører klimatiltak i eksisterende bygg. 
 
Det er innenfor arealplanlegging og klimavennlige bygg kommunen best kan legge til rette for en 
langsiktig klimapolitikk.  Særlig i planleggingen av nye bo- og næringsområder skal det legges til rette 
for kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.  Arbeiderpartiet vil satse 
på en sterkere utbygging av gang og sykkelfelt for å binde sammen lokalområdene og for å få til større 
bruk av sykkel.   
 
Transportsektoren er sentral i arbeidet med å få ned klimagassutslippene.  Ved at hovedtyngden av 
framtidige boligområder legges langs kollektivaksen vil dette legge grunnlag for et bedre 
kollektivtilbud.  For å få til dette kan det være behov for flere avganger, bedre framkommelighet og 
konkurransedyktige priser i kollektivtransporten.   
 

Arbeiderpartiet vil arbeide for at: 
 

 kommunens tjenestebiler i hovedsak skal være elbiler/hybridbiler 

 kommunens anleggspark er godt vedlikeholdt og fornyes jevnlig  

 klimaperspektivet er en del av all kommunal planlegging, og klimahensyn skal være 
til stede i utvikling av tjenestetilbud 

 kommunen stiller miljøkrav i sine innkjøp, og de ulike enheter skal være 
miljøsertifiserte 

 kommunale bygg og infrastruktur planlegges, dimensjoneres og bygges for å tåle 
framtidens klima 

 det legges til rette for klimatiltak i eksisterende bygg 
 

16. LOKALPOLITISK ARENA OG DEMOKRATI 
 
Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for våre liv.  Arbeiderpartiet tror på sterke 
fellesskapsløsninger fordi vi får mer til sammen enn hver for oss.  Det gir innbyggerne større trygghet 
og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre.  I Norge organiserer vi fellesskapet 
i kommuner og fylkeskommuner.  De utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet med ansvar for skole, 
helse, eldreomsorg og andre viktige velferdsoppgaver, og de er en demokratisk arena for innbyggerne 
der disse kan få innflytelse på samfunnsutviklingen. De er også sentrale utviklingsaktører, med viktig 
ansvar for arealplanlegging, næringsutvikling og boligpolitikk. 
 
Arbeiderpartiet mener at en deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og 
lokaldemokrati.  Aktiv deltakelse i politiske partier, idrettslag, velforeninger eller frivillige lag og 
foreninger er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal blomstre, og vi ønsker at alle innbyggere skal ha 
like muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme sine lokalsamfunn.  Vi ønsker at flere 
mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn har arenaer som de kan bruke i sitt engasjement.  Mange 
velferdsoppgaver kan ikke løses uten et tett samarbeid mellom samfunnet og frivillige. 
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Arbeiderpartiet ønsker å være tydelige på hva som er et politisk ansvar og hva som er administrative 
oppgaver.  Vi ønsker derfor en gjennomgang av kommunens økonomi-reglement for å klargjøre dette, 
og ta tilbake fullmakter som vi mener skal tillegges det politiske nivå. Vi vil at alle toppledere ansettes 
av formannskapet og nye stillingshjemler skal opprettes med politiske vedtak. 
 
Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at kommunen oppleves som imøtekommende og 
tilretteleggende i møte med innbyggerne; gjennom et klart språk og med god informasjon. Den enkelte 
innbygger som mottar en kommunal tjeneste skal få en skriftlig veileder som informerer over standard 
og kvalitet man skal kunne forvente på den enkelte tjeneste.  
 
Innenfor de rammer lovverket gir ønsker Arbeiderpartiet å forenkle byggesaksbehandlingen.  Dette vil 
kunne redusere behandlingstiden, og samtidig gi kommunen mulighet til å benytte sin 
saksbehandlingskapasitet til større og viktigere oppgaver.  Arbeiderpartiet ønsker å etablere digital 
byggesaksbehandling der den enkelte selv kan utføre flere av oppgavene i saksgangen med 
kommunen. 
 

Arbeiderpartiet vil arbeide for: 
 

 å revidere kommunens økonomireglement for å få bedre samsvar mellom den 
politiske styringen og den administrative praksis 

 at topplederne i kommunen skal ansettes av formannskapet 

 at nye kommunale stillingshjemler skal opprettes gjennom politiske vedtak 

 at brann- og redningsberedskapen styrkes 

 økt satsing på brukermedvirkning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


