Tvedestrand kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyre
Kommunehuset, møterom Fullriggeren
25.10.2016
18:00 -22:30

Faste representanter som møtte:
Jan Dukene
Ole Goderstad
May Britt Lunde
Morten Foss
Torleif Haugland
Aud Angelstad
Jan Wilhelm Nævestad
Kristian Knutsen
Vidar Holmsen Engh
Arne Bjørnstad
Vidar Knutsen
Siw Johannessen
Kåre Haugaas
Jan Roger Ekedal
Anne Killingmo
Monica Mostad Güttrup
May-Lill Skjeggedal
Knut Benjamin Aall
Marianne Landaas
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Faste representanter som hadde forfall:
Ragnvald Zwilgmeyer
Kirsten Lorenz Hegland
Sveinung Lien
June Anette Marcussen
Vibeke Salvesen
Åsta Marte Evensberget
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MEDL
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AP
TTL
V
V
MDG

Vararepresentanter som møtte:
Audun Tegdan
Espen Tegdan
Arne Martin Gjøseid
Line Øvernes Mørch
Emil Pedersen
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VARAMEDL
VARAMEDL
VARAMEDL
VARAMEDL

AP
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TTL
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Fra administrasjonen møtte:
Øyvind Johannesen
Jarle B. Hanken
Anne Grete Aaby Hansen

Assisterende
rådmann
Rådmann
Rådgiver

Det var 24 stemmeberettigede til stede.
Ole Goderstad (H) ble valgt til settevareordfører i June Anette Marcussens fravær med 15 mot 9
stemmer. Mindretallet på 9 stemte på May Britt Lunde.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 128/16

Budsjettkontroll pr 2 tertial 2016

PS 129/16

Utredning knyttet til plassering av basishall

PS 130/16

Valg av løsning for den videregående skolen med idrettsanlegg på Mjåvann.
Delegering av myndighet.

PS 131/16

Høringsuttalelse til forslag og gebyr - Nye parkeringsforskrifter.

PS 132/16

Sluttrapport fra Ad-hoc utvalg for parkering.

PS 133/16

Konsekvenser av ny parkeringsforskrift gjeldende fra 1.januar 2017

PS 134/16

Framtidig vedlikehold og drift av Fosstveit Bru.

PS 135/16

Valg av medlemmer til felles forliksråd Øst i Agder

PS 136/16

Valg, utvidet kontrollutvalg

PS 137/16

Utbyggingsavtale mellom Lauvåsen Boligfelt AS og Tvedestrand kommune

PS 138/16

Videreføring av felles satsning på eHelse og velferdsteknologi i Østre Agder Omgjøring av stilling som koordinator for eHelse og velferdsteknologi fra
midlertidig til fast

PS 139/16

Referatsaker

Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader
Merknader til protokoll:
Ingen merknader, protokoll godkjent av May Britt Lunde og Morten Foss
Orienteringer:
Ved oppstart av møtet var det to orienteringer.
 Om veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet sitt arbeid i Tvedestrandsskolen ved
Kristi Odeen.



Om nærpolitireformen ved prosjektleder fra politiet Arne Sundvoll.
Ordføreren redegjorde for sin medvirkning i prosessen og arbeidet med høringen
framover.

Utdelt i møte:
Sak 128/16: Notat om årsverk i enhet omsorg og rehabilitering

Interpellasjon, spørsmål vedrørende Tvedestrand vekst v/ Anne Killingmo (FrP):
Tvedestrand vekst er et heleid kommunalt eiendomsselskap hvor ordføreren er
generalforsamling. Jeg ber om svar på følgende:
 Når ble det sist valgt generalforsamling og når skal det velges ny generalforsamling?
 Når ble det sist avholdt generalforsamling og når skal neste generalforsamling holdes?
Ordfører besvarte spørsmålene.

Grunngitt spørsmål v/ Vidar Engh (Ap):
Boplikt er stadig et tema i kommunen vår, og diskusjonen går i media og på sosiale medier. Det
selges stadig boliger i områder med boplikt, men blir det boende folk i disse boligene?
Mange spør seg er om boplikten blir fulgt opp av Tvedestrand kommune. En forutsetning for at
boplikten skal ha en funksjon, må være at det får konsekvenser om den ikke blir oppfylt. Har
administrasjonen en oversikt over hvilke eiendommer som i dag ikke oppfyller boplikten, og i så
tilfelle hva gjøres mot eiere av disse eiendommene.
Jeg har etterspurt dette tidligere, første gang i Teknikk-, plan og naturutvalgs møte 10.11.2015.
Jeg gjentok forespørsel i møte 10.05.2016, men det er enda ikke gitt noen redegjørelse for dette
arbeidet.
Jeg ber ordfører gi et svar på hvordan boplikten følges opp av administrasjonen, eventuelt gi oss
en dato når administrasjonen kan gi oss en slik redegjørelse.
Ordfører besvarte spørsmålet.
Tvedestrand 25. oktober 2016
Anne Grete Aaby Hansen
Politisk sekretær

PS 128/16 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2016
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, jamfør tabell side 7 i tertialrapportdokumentet:
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter økes med 529.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med 2.823.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd reduseres med 340.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteinntekter og provisjoner økes 260.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, byggesak, bruk av fond, økes med 400.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk av bundet
driftsfond med 250.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt avsetning til bundet
driftsfond med 280.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusert inntekt premieavvik mm
2.100.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, lønnsavsetningspost reduseres med
920.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, opplæring og kurs reduseres med
50.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU- trekk reduseres med 50.000
kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utbyggingsavtaler for boligfelt økt
inntekt på 40.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetning til generelt
disposisjonsfond på 2.150.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 Prosjekt 0624 Tvedestrand badeparken økes med 100.000 kroner som finansieres med økt tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen.
 På prosjekt 0966 KLP- egenkapitalinnskudd er det et merforbruk p.g.a. fakturert høyere enn
budsjettert på 112.000 kroner. Dette finansieres ved moms-kompensasjonsmidler. Lånefinansieringen
i investeringsbudsjettet økes dermed med 112.000 kroner.

4.

Det gjøres følgende endringer i årsverk:
 Ansvar 250, økning i 3,4 årsverk, som følge av at Dypvåg omsorgssenter ikke ble nedlagt, jfr. vedtak i
k-sak 1/16.
 Ansvar 250, økning med 5,6 årsverk, reversering av vedtak i 1. tertial, som følge av at omdisponering
av disse årsverkene til ressurstjenesten (vikarpoolen) ikke kom med i vedtaket.

5.

Lokale strykningsbestemmelser endres til følgende: Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i
forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
 Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved innsparinger)
 Avsetning til generelt disposisjonsfond
 Overføring fra drift til investering

6.

Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
 Aust-Agder MS-forening søknad på 3.000 kroner til sitt arrangement 17.9.16; tur til Strømstad for sine
medlemmer.
 Kirkens SOS søknad på 10.000 kroner til ekstra støtte for synliggjøring av Kirkens SOS Agders arbeid, 40
årsjubileum.
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus søknad på 16 kr 3 000 til NLR Veksthus for hver medlemsbedrift i
kommunen.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Som saksordfører til kommunestyret ble valgt May Britt Lunde (Ap).
Rådmannen og økonomisjef Beate Pettersson redegjorde for saken og besvarte spørsmål.
Torleif Haugland (Krf) fremmet følgende forslag:
Punkt 4 nr. 1 utgår
Votering:
Hauglands forslag:
Rådmannens forslag

3 stemmer
6 stemmer og tilrådd

Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, jamfør tabell side 7 i tertialrapportdokumentet:
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter økes med 529.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med 2.823.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd reduseres med 340.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteinntekter og provisjoner økes 260.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, byggesak, bruk av fond, økes med 400.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk av bundet
driftsfond med 250.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt avsetning til bundet
driftsfond med 280.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusert inntekt premieavvik mm
2.100.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, lønnsavsetningspost reduseres med
920.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, opplæring og kurs reduseres med
50.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU- trekk reduseres med 50.000
kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utbyggingsavtaler for boligfelt økt
inntekt på 40.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetning til generelt
disposisjonsfond på 2.150.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 Prosjekt 0624 Tvedestrand badeparken økes med 100.000 kroner som finansieres med økt tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen.
 På prosjekt 0966 KLP- egenkapitalinnskudd er det et merforbruk p.g.a. fakturert høyere enn
budsjettert på 112.000 kroner. Dette finansieres ved moms-kompensasjonsmidler. Lånefinansieringen
i investeringsbudsjettet økes dermed med 112.000 kroner.

4.

Det gjøres følgende endringer i årsverk:
 Ansvar 250, økning i 3,4 årsverk, som følge av at Dypvåg omsorgssenter ikke ble nedlagt, jfr. vedtak i
k-sak 1/16.
 Ansvar 250, økning med 5,6 årsverk, reversering av vedtak i 1. tertial, som følge av at omdisponering
av disse årsverkene til ressurstjenesten (vikarpoolen) ikke kom med i vedtaket.

5.

Lokale strykningsbestemmelser endres til følgende: Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i
forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
 Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved innsparinger)
 Avsetning til generelt disposisjonsfond
 Overføring fra drift til investering

6.

Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
 Aust-Agder MS-forening søknad på 3.000 kroner til sitt arrangement 17.9.16; tur til Strømstad for sine
medlemmer.
 Kirkens SOS søknad på 10.000 kroner til ekstra støtte for synliggjøring av Kirkens SOS Agders arbeid, 40
årsjubileum.
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus søknad på 16 kr 3 000 til NLR Veksthus for hver medlemsbedrift i
kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
May Britt Lunde (Ap) var saksordfører og redegjorde for saken.

Notat om årsverk i enhet omsorg og rehabilitering var utdelt, jf. innstillingens punkt 4 første
kulepunkt. Assisterende rådmann Øyvind Johannesen redegjorde for notatet.
Rådmannen besvarte spørsmål.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning.
2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, jamfør tabell side 7 i tertialrapportdokumentet:
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter økes med 529.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med 2.823.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd reduseres med 340.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteinntekter og provisjoner økes 260.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, byggesak, bruk av fond, økes med 400.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk av bundet
driftsfond med 250.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt avsetning til bundet
driftsfond med 280.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusert inntekt premieavvik mm
2.100.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, lønnsavsetningspost reduseres med
920.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, opplæring og kurs reduseres med
50.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU- trekk reduseres med 50.000
kroner.




Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utbyggingsavtaler for boligfelt økt
inntekt på 40.000 kroner.
Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetning til generelt
disposisjonsfond på 2.150.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 Prosjekt 0624 Tvedestrand badeparken økes med 100.000 kroner som finansieres med økt tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen.
 På prosjekt 0966 KLP- egenkapitalinnskudd er det et merforbruk p.g.a. fakturert høyere enn
budsjettert på 112.000 kroner. Dette finansieres ved moms-kompensasjonsmidler. Lånefinansieringen
i investeringsbudsjettet økes dermed med 112.000 kroner.

4.

Det gjøres følgende endringer i årsverk:
 Ansvar 250, økning i 3,4 årsverk, som følge av at Dypvåg omsorgssenter ikke ble nedlagt, jfr. vedtak i
k-sak 1/16.
 Ansvar 250, økning med 5,6 årsverk, reversering av vedtak i 1. tertial, som følge av at omdisponering
av disse årsverkene til ressurstjenesten (vikarpoolen) ikke kom med i vedtaket.

5.

Lokale strykningsbestemmelser endres til følgende: Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i
forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
 Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved innsparinger)
 Avsetning til generelt disposisjonsfond
 Overføring fra drift til investering

6.

Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
 Aust-Agder MS-forening søknad på 3.000 kroner til sitt arrangement 17.9.16; tur til Strømstad for sine
medlemmer.
 Kirkens SOS søknad på 10.000 kroner til ekstra støtte for synliggjøring av Kirkens SOS Agders arbeid, 40
årsjubileum.
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus søknad på 16 kr 3 000 til NLR Veksthus for hver medlemsbedrift i
kommunen.

PS 129/16 Utredning knyttet til plassering av basishall
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret viser til utredning for tre alternative plasseringer av en ny basishall.
Kommunestyret vedtar å plassere en eventuell basishall som en integrert del av barneskolen, da
det alternativet etter kommunestyrets vurdering gir den beste løsningen både ut fra økonomiske
hensyn og forventet bruk.
Basishall tas derfor ut av den pågående plan- og designkonkurransen for ny videregående skole
ved Mjåvann.
Basishallen legges inn som en del av rom- og funksjonsprogrammet for den nye barneskolen for
sentrum.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 18.10.2016
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Basishall tas ut av ny sentrum skole, og ny videregående på Mjåvann. Dersom det skal bygges
ny turn/gymnastikksal, bør denne komme til Holt, da Holt skole mangler gymsal.
Votering:
Angelstads forslag:
Rådmannens forslag:

2 stemmer
6 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret viser til utredning for tre alternative plasseringer av en ny basishall.
Kommunestyret vedtar å plassere en eventuell basishall som en integrert del av barneskolen, da
det alternativet etter kommunestyrets vurdering gir den beste løsningen både ut fra økonomiske
hensyn og forventet bruk.
Basishall tas derfor ut av den pågående plan- og designkonkurransen for ny videregående skole
ved Mjåvann.
Basishallen legges inn som en del av rom- og funksjonsprogrammet for den nye barneskolen for
sentrum.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Aud Angelstad (Sp)fremmet følgende forslag på vegne av Krf og Sp:
Ny basishall bør komme i området Holt skole. Gymsalen er liten og der er begrensninger på
hva som kan utføres av aktiviteter. Ny hall i dette området ville også være et godt tilbud til de
elever på vgs. avdeling Holt som skal ha sitt tilholdssted her på internat/ hybler. Både på
dagtid og kveldstid.
Votering:
Angelstads forslag:
Livsløpskomiteens innstilling:

7 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Vedtak
Kommunestyret viser til utredning for tre alternative plasseringer av en ny basishall.
Kommunestyret vedtar å plassere en eventuell basishall som en integrert del av barneskolen, da
det alternativet etter kommunestyrets vurdering gir den beste løsningen både ut fra økonomiske
hensyn og forventet bruk.
Basishall tas derfor ut av den pågående plan- og designkonkurransen for ny videregående skole
ved Mjåvann.
Basishallen legges inn som en del av rom- og funksjonsprogrammet for den nye barneskolen for
sentrum.

PS 130/16 Valg av løsning for den videregående skolen med
idrettsanlegg på Mjåvann. Delegering av myndighet.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å representere kommunen i valget av
utbyggingsløsning og samarbeidsgruppe når dette skal vedtas i styringsgruppen.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Morten Foss fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret gir ikke delegert myndighet i denne saken.
Votering:
Foss sitt forslag:
Rådmannens forslag:

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Innstilling
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å representere kommunen i valget av
utbyggingsløsning og samarbeidsgruppe når dette skal vedtas i styringsgruppen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Marianne Landås (H) og Knut Aall (H) stilte spørsmål om prosessen med fylkeskommunen om
videre avtaler om drift mm. Rådmannen og ordføreren besvarte spørsmålene.
Morten Foss (Sp) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret gir ikke delegert myndighet i denne saken.

Votering:
Foss sitt forslag:
Formannskapets innstilling:

6 stemmer
18 stemmer og vedtatt

Vedtak
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å representere kommunen i valget av
utbyggingsløsning og samarbeidsgruppe når dette skal vedtas i styringsgruppen.

PS 131/16 Høringsuttalelse til forslag og gebyr - Nye
parkeringsforskrifter.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre mener det er urimelig å fastsette gebyr for gratisplasser i
forskriftens forslag § 3, 3 ledd. Gratisplassene kommunen tilbyr kan ikke likestilles med gratis
parkering for næringsvirksomhet. Kommunen tilbyr gratisparkering utenfor områder der
handelsvirksomhet pågår, mens gratisplasser for næringsdrivende skal trekke kunder til området.
Ut over dette har ikke kommunestyre vesentlige merknader til ny parkeringsforskrift.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 18.10.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre mener det er urimelig å fastsette gebyr for gratisplasser i
forskriftens forslag § 3, 3 ledd. Gratisplassene kommunen tilbyr kan ikke likestilles med gratis
parkering for næringsvirksomhet. Kommunen tilbyr gratisparkering utenfor områder der
handelsvirksomhet pågår, mens gratisplasser for næringsdrivende skal trekke kunder til området.
Ut over dette har ikke kommunestyre vesentlige merknader til ny parkeringsforskrift

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre mener det er urimelig å fastsette gebyr for gratisplasser i
forskriftens forslag § 3, 3 ledd. Gratisplassene kommunen tilbyr kan ikke likestilles med gratis
parkering for næringsvirksomhet. Kommunen tilbyr gratisparkering utenfor områder der
handelsvirksomhet pågår, mens gratisplasser for næringsdrivende skal trekke kunder til området.
Ut over dette har ikke kommunestyre vesentlige merknader til ny parkeringsforskrift

PS 132/16 Sluttrapport fra Ad-hoc utvalg for parkering.
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Kommunestyret tar ad-hoc utvalgets rapport til orientering. Kommunestyret slutter seg til adhoc utvalgets forslag for nye tiltak.






Ny skiltplan må utarbeides innen sommeren 2017. Utgiftene innarbeides i budsjettet for 2017.
Gammel Taxi-plass (Gnr. 59, bnr.67) opparbeides til parkeringsplass for El-bil og MC. Det utarbeides eget
prosjekt for dette som innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020. Billettautomat ved Kommunehuset
benyttes eventuelt også for denne plassen, dersom det blir aktuelt med betaling for El-bil og MC. Dette
avklares i egen sak.
Ladestasjon for El-bil med betaling for bruk etableres i kommunal regi på Gammel Taxi-plass. Prosjektet
innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020.
Parkeringshus utredes videre i tråd med ad-hoc utvalgets forslag etter 2020.

Alternativ 1 A:


Kommunen innfører 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum fra 01.01.2017. Rammen for
inntekt fra parkering på Teknisk drift reduseres med kr. 230.000,- fra 2017. Som følge av dette
opphører ordningen med gratis parkering i sentrum i julen fra 2017.

Alternativ 1 B:


Kommunen innfører ikke 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum. Ordningen med gratis
parkering i sentrum i julen videreføres.

Alternativ 2.
Kommunestyret tar ad-hoc utvalgets rapport til orientering. Kommunestyret slutter seg til adhoc utvalgets forslag for nye tiltak.




Ny skiltplan må utarbeides innen sommeren 2017. Utgiftene innarbeides i budsjettet for 2017.
Kommunen innfører ikke 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum. Ordningen med gratis
parkering i sentrum i julen videreføres.
Tiltak som medfører økte kostnader eller reduserte inntekter utsettes til kommunen er ute av ROBEK
listen.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 18.10.2016
Behandling
Line Mørch fremmet slik forslag:
1.
2.

Det betales ikke gebyr for parkering i tidsrommet fra og med 20. august til og med 20. juni.
Leieavtalen med Tvedestrand Fjordhotell om seks plasser på brygga sies opp. Hotellet tilbys leie av like
mange plasser i Bakkeskåt. Det avsettes 2 plasser med 15 minutters parkering for av- og påstigning på
brygga.

Vidar Engh fremmet alternativ 1 sammen og alternativ 1A fra rådmannens innstilling, med den
endring at beløpet på kr. 230.000 i punkt 1A reduseres til kr. 150.000. (Som følge av høyere
gebyr for feilparkering)
Ved alternativ votering mellom punkt 1 i Mørchs forslag og Enghs forslag ble Enghs forslag
vedtatt med 8 mot 1 stemme. Punkt 2 i Mørchs forslag falt med 8 mot 1 stemme.
Vidar Engh ble oppnevnt som saksordfører til kommunestyrets behandling av saken

Innstilling
Kommunestyret tar ad-hoc utvalgets rapport til orientering. Kommunestyret slutter seg til adhoc utvalgets forslag for nye tiltak.







Ny skiltplan må utarbeides innen sommeren 2017. Utgiftene innarbeides i budsjettet for 2017.
Gammel Taxi-plass (Gnr. 59, bnr.67) opparbeides til parkeringsplass for El-bil og MC. Det utarbeides eget
prosjekt for dette som innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020. Billettautomat ved Kommunehuset
benyttes eventuelt også for denne plassen, dersom det blir aktuelt med betaling for El-bil og MC. Dette
avklares i egen sak.
Ladestasjon for El-bil med betaling for bruk etableres i kommunal regi på Gammel Taxi-plass. Prosjektet
innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020.
Parkeringshus utredes videre i tråd med ad-hoc utvalgets forslag etter 2020.
Kommunen innfører 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum fra 01.01.2017. Rammen for inntekt
fra parkering på Teknisk drift reduseres med kr. 150.000,- fra 2017. Som følge av dette opphører
ordningen med gratis parkering i sentrum i julen fra 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Vidar Engh (Ap) var saksordfører og redegjorde for saken.
Anne Killingmo (FrP) fremmet følgende forslag
Fremskrittspartiet foreslår to – 2 – timers GRATIS parkering i hele kommunen hele året
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Det betales ikke gebyr for parkering i tidsrommet fra og med 20. august til og med 20. juni.
Arne Martin Gjøseid (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 1 B for kulepunkt 5:


Kommunen innfører ikke 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum. Ordningen med gratis
parkering i sentrum i julen videreføres.

Marianne Landås (H) fremmet følgende forslag:
Kommunen innfører ikke gratis parkering ved kommunehuset og ved Krukka i perioden 15.6 –
15.8

Kulepunkt 1 til 4:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite:

enstemmig vedtatt.

Alternativ votering kulepunkt 5:
Mørch sitt forslag:
Killingmos forslag:

3 stemmer og falt
4 stemmer og falt

Gjøseids forslag:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite

7 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Kulepunkt 6:
Landås sitt forslag nytt kulepunkt 6:

11 stemmer og falt

Vedtak
Kommunestyret tar ad-hoc utvalgets rapport til orientering. Kommunestyret slutter seg til adhoc utvalgets forslag for nye tiltak.







Ny skiltplan må utarbeides innen sommeren 2017. Utgiftene innarbeides i budsjettet for 2017.
Gammel Taxi-plass (Gnr. 59, bnr.67) opparbeides til parkeringsplass for El-bil og MC. Det utarbeides eget
prosjekt for dette som innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020. Billettautomat ved Kommunehuset
benyttes eventuelt også for denne plassen, dersom det blir aktuelt med betaling for El-bil og MC. Dette
avklares i egen sak.
Ladestasjon for El-bil med betaling for bruk etableres i kommunal regi på Gammel Taxi-plass. Prosjektet
innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020.
Parkeringshus utredes videre i tråd med ad-hoc utvalgets forslag etter 2020.
Kommunen innfører 1 times gratis parkering for Tvedestrand sentrum fra 01.01.2017. Rammen for inntekt
fra parkering på Teknisk drift reduseres med kr. 150.000,- fra 2017. Som følge av dette opphører
ordningen med gratis parkering i sentrum i julen fra 2017.

PS 133/16 Konsekvenser av ny parkeringsforskrift gjeldende fra
1.januar 2017
Rådmannens forslag til vedtak
Alt 1.
Tvedestrand kommunestyre tar ny parkeringsforskift til orientering.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å videreføre gratis parkering for elbiler slik det åpnes for i
Parkeringsforskriften § 34.
Alt 2.
Tvedestrand kommunestyre tar ny parkeringsforskift til orientering.
Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å videreføre gratis parkering for elbiler slik det åpnes for
i Parkeringsforskriften § 34. Elbiler får avgift på lik linje med andre motorkjøretøy fra
01.01.2017.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 18.10.2016
Behandling
Line Mørch fremmet alternativ 1.
Knut Aall fremmet alternativ 2.
Ved alternativ votering mellom de to forslagene ble Mørchs forslag tilrådd med 6 mot 3
stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar ny parkeringsforskrift til orientering.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å videreføre gratis parkering for elbiler slik det åpnes for i
Parkeringsforskriften § 34.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Knut Aall (H) fremmet rådmannens alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre tar ny parkeringsforskift til orientering.
Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å videreføre gratis parkering for elbiler slik det åpnes
for i Parkeringsforskriften § 34. Elbiler får avgift på lik linje med andre motorkjøretøy fra
01.01.2017.
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling:
Aalls forslag:

11 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar ny parkeringsforskrift til orientering.
Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å videreføre gratis parkering for elbiler slik det åpnes
for i Parkeringsforskriften § 34. Elbiler får avgift på lik linje med andre motorkjøretøy fra
01.01.2017.

PS 134/16 Framtidig vedlikehold og drift av Fosstveit Bru.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar alternativ 2 fra Statens Vegvesen:
Brua omgjøres til en gang- og sykkelvegbru og vegvesenet sørger for at kjøring over
brua ikke lenger er mulig. Statens vegvesen vil da ivareta alt fremtidig vedlikehold av brua.
Brua vil ikke bli driftet vinterstid dersom ikke kommunen ønsker å yte denne servicen, eller at
grunneiere i området vil gjøre denne jobben på eget initiativ. Enkel selvgående snøfreser som
ikke skader dekket vil da kunne brukes.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 18.10.2016
Behandling
Kåre Haugaas foreslo at saken utsettes, og i planutvalgets drøftinger ble det påpekt følgende:
-

Dårlig utredet sak fra veivesenets side.
Velforeningene må få uttale seg.
De trafikale konsekvensene som følge av ny E18 må utredes før det konkluderes.
Eventuell nedklassifisering av fylkesveier må sees i en helhetlig sammenheng for hele kommunen.

Saken ble enstemmig utsatt
Innstilling
Saken utsettes med slik begrunnelse:
-

Dårlig utredet sak fra veivesenets side.
Velforeningene må få uttale seg.
De trafikale konsekvensene som følge av ny E18 må utredes før det konkluderes.
Eventuell nedklassifisering av fylkesveier må sees i en helhetlig sammenheng for hele kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes med slik begrunnelse:
-

Dårlig utredet sak fra veivesenets side.
Velforeningene må få uttale seg.
De trafikale konsekvensene som følge av ny E18 må utredes før det konkluderes.
Eventuell nedklassifisering av fylkesveier må sees i en helhetlig sammenheng for hele kommunen.

PS 135/16 Valg av medlemmer til felles forliksråd Øst i Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret velger følgende fra Tvedestrand til felles forliksråd fra 1.1.2017 tom
31.12.2020 for kommunene ………………….. Øst i Agder:
Navn
……………..
……………..

funksjon i rådet
……………………
…………………….

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Ordføreren orienterte om saken. Vegårshei, Risør, Gjerstad og Tvedestrand ønsker et felles
forliksråd. Tvedestrand får da et fast medlem. Den av de faste medlemmer som velges som
leder får videre et varamedlem.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Solveig Røvik (TTL) fast medlem
Ole Goderstad (H) varamedlem
Rådmannens forslag med tillegg fra ordfører enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret velger følgende fra Tvedestrand til felles forliksråd fra 1.1.2017 tom
31.12.2020 for kommunene Vegårshei, Risør, Gjerstad og Tvedestrand Øst i Agder:
Navn
Solveig Røvik
Ole Goderstad

funksjon i rådet
medlem
varamedlem

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret velger følgende fra Tvedestrand til felles forliksråd fra 1.1.2017 tom
31.12.2020 for kommunene Vegårshei, Risør, Gjerstad og Tvedestrand Øst i Agder:
Navn
Solveig Røvik
Ole Goderstad

funksjon i rådet
medlem
varamedlem

PS 136/16 Valg, utvidet kontrollutvalg
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger som kontrollutvalg for perioden 2017-2019:
Medlemmer:
Varamedlem, personlig
Svein Hansen (AP), leder
…………………
Birger Eggen (H), nestleder
…………………
Vibeke Salvesen (V)
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) fremmet Gregert Gliddi som fast medlem med Stian Holte som varamedlem
Torleif Haugland (Krf) fremmet Liv Damsgård Tomter som fast medlem
Marianne Landås (H) fremmet forslag om at Arne Guddal fortsetter som varamedlem for Birger
Eggen
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at Dag Eide fortsetter som varamedlem for Svein
Hansen og at Tor Granerud fortsetter som varamedlem for Vibekke Salvesen
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss, Haugland, Landås og Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger som kontrollutvalg for perioden 2017-2019:
Medlemmer:
Varamedlem, personlig
Svein Hansen (AP), leder
Dag Eide (Ap)
Birger Eggen (H), nestleder
Arne Guddal (H)
Vibeke Salvesen (V)
Tor Granerud (V)
Gregert Gliddi (Sp)
Stian Holte (Sp)
Liv Damsgård Tomter (Krf)
…………………

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
May Britt Lunde (AP) pekte på en feil i protokollen fra formannskap. Varamedlem for leder har
vært Geir Grimsland og ikke Dag Eide, og innstillingen var derfor på Geir Grimsland.
Anne Killingmo (Frp) fremmet Tonje Charlotte Wegger som varamedlem for Vibeke Salvesen
og Marit Johanne Aas som varamedlem for Liv Damsgård Tomter.
May Britt Lunde fremmet Linn Zwilgmeyer som varamedlem for Vibeke Salvesen.
Varamedlem for Liv Damsgård Tomter:
Killingmos forslag om Marit Johanne Aass:

enstemmig vedtatt

Votering, varamedlem for Vibeke Salvesen:
Killingmos forslag:
May Britt Lundes forslag:

1 stemme
23 stemmer og vedtatt

Innstilling fra formannskap med rettelse fra Lunde enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger som kontrollutvalg for perioden 2017-2019:
Medlemmer:
Varamedlem, personlig
Svein Hansen, leder
Geir Grimsland
Birger Eggen, nestleder
Arne Guddal
Vibeke Salvesen
Linn Zwilgmeyer
Gregert Gliddi
Stian Holthe
Liv Damsgård Tomter
Marit Johanne Aass

PS 137/16 Utbyggingsavtale mellom Lauvåsen Boligfelt AS og
Tvedestrand kommune
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 17.10.2016 til ”Utbyggingsavtale
for Lauvåsen boligfelt mellom Tvedestrand kommune og Lauvåsen boligfelt AS”.
2.

3.

Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en samlet kostnadsramme på inntil kr. 11,45
mill. ekskl. moms til grunnlagsinvesteringer i kommunal infrastruktur, som i sin helhet finansieres av
Lauvåsen Boligfelt AS som anleggsbidrag. Investeringene fordeles med kr. 2,3 mill. for vann, kr. 1,85
mill. for avløp, kr. 5,0 mill. for vei, kr. 0,8 mill. for veilys og kr. 1,5 mill. i uforutsett. Utbyggingen kan
medføre en momsrefusjon på om lag kr. 1,7 mill.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under utbyggingsavtale og rådmannen får fullmakt til å skrive under
entreprenøravtaler.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 17.10.2016 til ”Utbyggingsavtale
for Lauvåsen boligfelt mellom Tvedestrand kommune og Lauvåsen boligfelt AS”.
2.

3.

Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en samlet kostnadsramme på inntil kr. 11,45
mill. ekskl. moms til grunnlagsinvesteringer i kommunal infrastruktur, som i sin helhet finansieres av
Lauvåsen Boligfelt AS som anleggsbidrag. Investeringene fordeles med kr. 2,3 mill. for vann, kr. 1,85
mill. for avløp, kr. 5,0 mill. for vei, kr. 0,8 mill. for veilys og kr. 1,5 mill. i uforutsett. Utbyggingen kan
medføre en momsrefusjon på om lag kr. 1,7 mill.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under utbyggingsavtale og rådmannen får fullmakt til å skrive under
entreprenøravtaler.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Kristian Knutsen (TTL) og Vidar Knutsen (TTL) stilte spørsmål til sin habilitet og fratrådte (22
voterende).
De ble enstemmig erklært habile og tiltrådte (24 voterende).
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 17.10.2016 til ”Utbyggingsavtale
for Lauvåsen boligfelt mellom Tvedestrand kommune og Lauvåsen boligfelt AS”.
2.

3.

Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en samlet kostnadsramme på inntil kr. 11,45
mill. ekskl. moms til grunnlagsinvesteringer i kommunal infrastruktur, som i sin helhet finansieres av
Lauvåsen Boligfelt AS som anleggsbidrag. Investeringene fordeles med kr. 2,3 mill. for vann, kr. 1,85
mill. for avløp, kr. 5,0 mill. for vei, kr. 0,8 mill. for veilys og kr. 1,5 mill. i uforutsett. Utbyggingen kan
medføre en momsrefusjon på om lag kr. 1,7 mill.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under utbyggingsavtale og rådmannen får fullmakt til å skrive under
entreprenøravtaler.

PS 138/16 Videreføring av felles satsning på eHelse og
velferdsteknologi i Østre Agder - Omgjøring av stilling som
koordinator for eHelse og velferdsteknologi fra midlertidig til fast
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner i tråd med anbefalinger i “Strategisk rammeplan for
eHelse og velferdsteknologi”, vedtatt i styret for Østre Agder den 11.12.15, å videreføre
satsningen innenfor eHelse og velferdsteknologi når prosjektperioden utløper den 30.09.17.
Kommunestyret godkjenner at kommunen går sammen med de andre kommunene i Østre Agder
om å finansiere en 100 % fast stilling som felles koordinator for eHelse og velferdsteknologi
basert på bidrag etter innbyggertallet fra 01.10.17. Risør kommune er vertskommune for
stillingen og har ansvaret for å utarbeide en vertskommuneavtale. Rådmannen får fullmakt til å
skrive under avtalen på vegne av kommunen.
Kommunestyret legger til grunn at Østre Agder skal ha et særlig ansvar for kompetansehevende
tiltak vedrørende eHelse og velferdsteknologi overfor ledere og medarbeidere i de 8 deltakende
kommunene.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 18.10.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner i tråd med anbefalinger i “Strategisk rammeplan for
eHelse og velferdsteknologi”, vedtatt i styret for Østre Agder den 11.12.15, å videreføre
satsningen innenfor eHelse og velferdsteknologi når prosjektperioden utløper den 30.09.17.
Kommunestyret godkjenner at kommunen går sammen med de andre kommunene i Østre Agder
om å finansiere en 100 % fast stilling som felles koordinator for eHelse og velferdsteknologi
basert på bidrag etter innbyggertallet fra 01.10.17. Risør kommune er vertskommune for
stillingen og har ansvaret for å utarbeide en vertskommuneavtale. Rådmannen får fullmakt til å
skrive under avtalen på vegne av kommunen.
Kommunestyret legger til grunn at Østre Agder skal ha et særlig ansvar for kompetansehevende
tiltak vedrørende eHelse og velferdsteknologi overfor ledere og medarbeidere i de 8 deltakende
kommunene.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.10.2016
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner i tråd med anbefalinger i “Strategisk rammeplan for
eHelse og velferdsteknologi”, vedtatt i styret for Østre Agder den 11.12.15, å videreføre
satsningen innenfor eHelse og velferdsteknologi når prosjektperioden utløper den 30.09.17.
Kommunestyret godkjenner at kommunen går sammen med de andre kommunene i Østre Agder
om å finansiere en 100 % fast stilling som felles koordinator for eHelse og velferdsteknologi
basert på bidrag etter innbyggertallet fra 01.10.17. Risør kommune er vertskommune for
stillingen og har ansvaret for å utarbeide en vertskommuneavtale. Rådmannen får fullmakt til å
skrive under avtalen på vegne av kommunen.
Kommunestyret legger til grunn at Østre Agder skal ha et særlig ansvar for kompetansehevende
tiltak vedrørende eHelse og velferdsteknologi overfor ledere og medarbeidere i de 8 deltakende
kommunene.

PS 139/16 Referatsaker
 Notat fra eldreråd
 Orientering om fylkesmannens arbeid med region i Agder
 Referat fra møte i Østre Agder
Dokumentene ligger under Annet politisk på nettsiden

