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Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen
Merknader til protokoll fra 13. desember:
Ingen
Møtet startet med:
 Gitar ved Aksel Løvseth og sang ved Jenny Sundsdal fra musikkskolen
 Informasjon om Agder Energi ved konsernsjef Tom Nysted og påfølgende spørsmål.
Utsendt vedlagt innkallingen:
Interpellasjon til kommunestyret vedrørende opptak til barnehagene i Tvedestrand
Delt ut til medlemmene i kommunestyremøtet:
Nyhetsbrev for Agder-eierne i Agder Energi 1/3 12

Interpellasjon
Torleif Haugland (KFR) hadde fremmet interpellasjon vedrørende opptak til barnehagene i
Tvedestrand (journalpost 2006/482).
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Grunngitt spørsmål til kommunestyret:
Håvard Røiseland (AP) stilte grunngitt spørsmål vedrørende det nye bryggeanlegget på
Hagefjordbrygga.
Ordføreren besvarte spørsmålet.
Tvedestrand, 22.02.2012
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 19/12 Midlertidig utnyttelse av kommunens eiendom i
Bakkeskåt - samarbeid med TRK
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner at det inngås avtale med TRK på de premisser som er skissert i
rådmannens saksfremlegg, og ellers på følgende vilkår:
1. TRK må besørge at det innhentes rivning/byggetillatelse og at alle arbeider utføres i
henhold til gjeldende lover og forskrifter.
2. Utført arbeid skal godkjennes av kommunen.
3. TRK må bekoste alle rivning, asfaltering og opparbeidelseskostnader uavhengig av om
kostnadene vil komme til å fravike det forhåndskalkylene tilsier.
4. TRK gis rett til å disponere arealene til regattaer og arrangementer som skjer i regi av
foreningen selv
5. TRK må besørge at området fremstår som rengjort og ryddig umiddelbart etter sine
arrangement. Kommunen må sørge for renhold mellom arrangementene.
6. Hele området innenfor kaifront må asfalteres, og både under arbeidene og i ettertid må
det tas hensyn til at selve kaien har dårlig bæreevne.
7. Kommunens deltakelse ved drift av området må kunne dekkes innenfor vedtatte
budsjettrammer.
8. Det forutsettes at 50% av eventuelle inntekter utenom TRK’s egne arrangement skal
tilfelle kommunen slik TRK selv har foreslått.
9. Kommunen er inneforstått med sin økonomiske forpliktelse til å innløse avtalen og
refundere avtalt beløp dersom avtalen må sies opp før 5 års-fristen er utløpt.
Det gjøres ingen budsjettendring som følge av forventet innteksttap i 2012, men forholdet vil bli
tatt hensyn til ved vurderingen av den ansvarlige enhetens regnskapsresultat for dette året. I
budsjettet for 2013 vil enhetens budsjettrammer bli justert opp i samsvar med den reduserte
inntekten.
Det må inngås skriftlig avtale med TRK, og ordfører gis fullmakt til å signere avtalen.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.02.2012
Behandling
Carl F. Bertelsen ble oppnevnt til saksordfører.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret godkjenner at det inngås avtale med TRK på de premisser som er skissert i
rådmannens saksfremlegg, og ellers på følgende vilkår:
1. TRK må besørge at det innhentes rivning/byggetillatelse og at alle arbeider utføres i
henhold til gjeldende lover og forskrifter.
2. Utført arbeid skal godkjennes av kommunen.
3. TRK må bekoste alle rivning, asfaltering og opparbeidelseskostnader uavhengig av
om kostnadene vil komme til å fravike det forhåndskalkylene tilsier.

4. TRK gis rett til å disponere arealene til regattaer og arrangementer som skjer i regi av
foreningen selv
5. TRK må besørge at området fremstår som rengjort og ryddig umiddelbart etter sine
arrangement. Kommunen må sørge for renhold mellom arrangementene.
6. Hele området innenfor kaifront må asfalteres, og både under arbeidene og i ettertid
må det tas hensyn til at selve kaien har dårlig bæreevne.
7. Kommunens deltakelse ved drift av området må kunne dekkes innenfor vedtatte
budsjettrammer.
8. Det forutsettes at 50% av eventuelle inntekter utenom TRK’s egne arrangement skal
tilfelle kommunen slik TRK selv har foreslått.
9. Kommunen er inneforstått med sin økonomiske forpliktelse til å innløse avtalen og
refundere avtalt beløp dersom avtalen må sies opp før 5 års-fristen er utløpt.
Det gjøres ingen budsjettendring som følge av forventet innteksttap i 2012, men forholdet vil bli
tatt hensyn til ved vurderingen av den ansvarlige enhetens regnskapsresultat for dette året. I
budsjettet for 2013 vil enhetens budsjettrammer bli justert opp i samsvar med den reduserte
inntekten.
Det må inngås skriftlig avtale med TRK, og ordfører gis fullmakt til å signere avtalen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at saken utsettes for seinere behandling.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

Vedtak
Saken utsettes for seinere behandling.

PS 20/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering
for del av Klåholmen
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for del av Klåholmen, med
følgende endringer i plankart og bestemmelser:
1. pkt. 3.4 og 3.5; mønehøyde på eksisterende bebyggelse må legges inn i bestemmelsene.
2. “Gangvei G” betegnes som pkt. 4.3
3. pkt. 7.3 endres til: “Området skal brukes til bading og må ses i sammenheng med
badeplass på land. For å skjerme badende fra annen trafikk på sjø kan det legges ut
badebøyer. Utlegging av badebøyer krever tillatelse fra kommunen.. Det er ikke tillatt
med tiltak som kan ødelegge havbunnen”
4. pkt. 7.2 endres til “Ferdsel”
5. Tillegg til punkt 6.2: Det er tillatt med ilandstigningsbrygge med bryggefront på maks 5
meter. Kran/vinsj er ikke tillatt innenfor området.
6. Formålet “farled” endres til “ferdsel” (sosi kode 6100) på plankartet, tilsvarende endres
bestemmelsene.
7. Formålet “brygge” endres til “friluftsformål” på plankartet og får tilsvarende
bestemmelser som område F3. Bestemmelsene pkt. 3.6 “andre anlegg – brygge” utgår.
8. “Gangvei G” som fører til FB og SB2 reguleres inn slik eksisterende sti ligger i dag.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Rådmannen orienterte kort om ulike alternativer som hadde vært drøftet med grunneier Gunn
Eriksen i et avklaringsmøte den 14.02.2012. Det ble også vist til utsendt utdatert brev fra
grunneier Gunn Eriksen, samt e-post med diverse vedlegg datert 08.02.2012 fra enhetsleder
Svein O. Dale. Disse dokumentene er sendt komiteens medlemmer.
Erling Holm (H) kom med følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes. Komiteen tar en befaring i området med de aktuelle grunneierne på neste møte.
Erling Holm’s (H) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes. Komiteen tar en befaring i området med de aktuelle grunneierne på neste møte.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken utsettes. Komiteen tar en befaring i området med de aktuelle grunneierne på neste møte.

PS 21/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering
for Tangenheia
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12, vedtar kommunestyret detaljplanen for Tangenheia.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Solveig Røvik og Carl F. Bertelsen ba om vurdering av sin habilitet som henholdsvis
forretningsfører og styreleder for Tvedestrand Vekst AS. De fratrådte ved behandlingen av sin
habilitet. Solveig Røvik og Carl f. Bertelsen ble enstemmig erklært inhabile jfr.
forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a.
Det var 7 voterende ved behandling av saken.
Line Mørch (V) kom med følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Innspill nr. 1 fra fylkesmannen i Aust-Agder tas til etterretning, og momentene framkommet her
innarbeides i planen vedrørende plassering og utforming av lekeplasser samt forlengelse av
fortau.
Jan Marcussen (TTL) kom med følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Det tegnes inn fortau fra krysset o_K3 til parkeringsplassen f_P6
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Line Mørch’s (V) tilleggsforslag falt med 6 mot 1 stemme.
Jan Marcussen’s (TTL) tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Jan Marcussen ba rådmannen komme med en nærmere tilbakemelding til kommunestyremøtet
vedrørende eventuelle luktproblemer fra renseanlegget.
Det var 9 voterende etter behandlingen av denne saken.
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12, vedtar kommunestyret detaljplanen for Tangenheia med følgende
endring:
 Det tegnes inn fortau fra krysset o_K3 til parkeringsplassen f_P6.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Carl F. Bertelsen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte(= 24 voterende).
Bertelsen ble enstemmig erklært inhabil etter fvl §6, 1 ledd bkst e.

Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Innspill nr. 1 fra fylkesmannen i Aust-Agder tas til etterretning, og momentene framkommet her
innarbeides i planen vedrørende plassering og utforming av lekeplasser samt areal avsatt til
dette.
Votering:
Mørch sitt forslag
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite

4 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12, vedtar kommunestyret detaljplanen for Tangenheia med følgende
endring:
 Det tegnes inn fortau fra krysset o_K3 til parkeringsplassen f_P6.
Bertelsen gjeninntrer (25 voterende).

PS 22/12 Bruk av lesebrett i politiske organ - iPad
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar det innføres bruk av lesebrett (iPad) i politiske organ
i løpet av 1.halvår 2012. Dette som erstatning for utsendelse av innkalling,
saksdokument og referater i form av papirutsendelser.
2. Ordningen blir gitt til alle faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet, de 2
komiteen og kontrollutvalget. I tillegg omfattes ordningen også kommunestyrets 1 og 2
varamedlem for TTL og AP, og 1 varamedlem for H, SP, V, KRF og FRP.
3. Utgiftene til investeringene (innkjøpet) ca. kr. 240.000,- dekkes innenfor rammen av
IKT-investeringsbudsjettet i 2012.
4. Ordfører får fullmakt til å avgjøre problemstillinger som eventuelt kan dukke opp ved
gjennomføringen av prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.02.2012
Behandling
Hege Bjerkeseth (TTL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
Plankart i størrelse A3 og større bør sendes i papirformat til medlemmene i teknikk, plan og
naturkomiteen.
Rådmannens innstilling med Bjerkeseth sitt tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar det innføres bruk av lesebrett (iPad) i politiske organ
i løpet av 1.halvår 2012. Dette som erstatning for utsendelse av innkalling,
saksdokument og referater i form av papirutsendelser.
2. Ordningen blir gitt til alle faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet, de 2
komiteen og kontrollutvalget. I tillegg omfattes ordningen også kommunestyrets 1 og 2
varamedlem for TTL og AP, og 1 varamedlem for H, SP, V, KRF og FRP.
3. Utgiftene til investeringene (innkjøpet) ca. kr. 240.000,- dekkes innenfor rammen av
IKT-investeringsbudsjettet i 2012.
4. Ordfører får fullmakt til å avgjøre problemstillinger som eventuelt kan dukke opp ved
gjennomføringen av prosjektet.
5. Plankart i størrelse A3 og større bør sendes i papirformat til medlemmene i teknikk, plan
og naturkomiteen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 6:

Det må tas stilling til hvordan en løser problemstillingen dersom noen politikere ikke ønsker å
bruke iPad. Ordføreren fårs fullmakt til å avgjøre i slike saker, etter søknad fra aktuelle
politikere.
Innstilling fra formannskap punkt 1 tom 5

enstemmig vedtatt

Nævestads forslag til nytt punkt 6

19 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar det innføres bruk av lesebrett (iPad) i politiske organ
i løpet av 1.halvår 2012. Dette som erstatning for utsendelse av innkalling,
saksdokument og referater i form av papirutsendelser.
2. Ordningen blir gitt til alle faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet, de 2
komiteen og kontrollutvalget. I tillegg omfattes ordningen også kommunestyrets 1 og 2
varamedlem for TTL og AP, og 1 varamedlem for H, SP, V, KRF og FRP.
3. Utgiftene til investeringene (innkjøpet) ca. kr. 240.000,- dekkes innenfor rammen av
IKT-investeringsbudsjettet i 2012.
4. Ordfører får fullmakt til å avgjøre problemstillinger som eventuelt kan dukke opp ved
gjennomføringen av prosjektet.
5. Plankart i størrelse A3 og større bør sendes i papirformat til medlemmene i teknikk, plan
og naturkomiteen
6. Det må tas stilling til hvordan en løser problemstillingen dersom noen politikere ikke
ønsker å bruke iPad. Ordføreren får fullmakt til å avgjøre i slike saker, etter søknad fra
aktuelle politikere.

PS 23/12 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning Retningslinjer for stillingsbank - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Fremlagte retningslinjer for omstilling/nedbemanning og retningslinjer for stillingsbank
– Tvedestrand kommune vedtas.
2. Administrasjonsutvalget gis fullmakt til eventuelle senere revisjoner av retningslinjene.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 14.02.2012
Behandling
Leder Jan Dukene refererte til vedtak i arbeidsmiljøutvalget 14.02.11, der følgende vedtak ble
enstemmig vedtatt:
Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal utarbeide kriterier for
sektor/yrkesgruppe som skal være utgangspunkt for utvelgelse ved nødvendig
nedbemanning i enhetene.
Saken utsettes til neste møte i arbeidsmiljøutvalget.
Administrasjonsutvalget slutter seg enstemmig til arbeidsmiljøutvalgets tilråding, og saken
utsettes.

Innstilling
Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal utarbeide kriterier for sektor/yrkesgruppe som
skal være utgangspunkt for utvelgelse ved nødvendig nedbemanning i enhetene.
Saken utsettes til neste møte i arbeidsmiljøutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra administrasjonsutvalg enstemmig vedtatt
Vedtak
Det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal utarbeide kriterier for sektor/yrkesgruppe som
skal være utgangspunkt for utvelgelse ved nødvendig nedbemanning i enhetene.
Saken utsettes til neste møte i arbeidsmiljøutvalget.

PS 24/12 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2011
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2011 til
orientering.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.02.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2011 til
orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2011 til
orientering.

PS 25/12 17. Mai-komitenn 2012
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.02.2012
Behandling
Ole Goderstad fremmet forslag til Høyres medlem: Bente Nævestad.
Forslag til representanter fra TTL og Venstre vil foreligge til kommunestyrets behandling
21.2.12.
Rådmannens forslag med Ole Goderstad forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret supplerer 17. Mai-komiteen med følgende personer:
…………………….., TTL, som velges for 2012 (nestleder) og 2013 (komitéleder).
…………………….., Venstre, som velges for 2012 og 2013.
Bente Nævestad., Høyre, som velges for 2012 og 2013
17. Mai-komiteen 2012 blir etter dette:
Leder:
Maria Damsgård,
Senterpartiet (2011- 2012)
Nestleder:
…………………..., TTL (2012 - 2013)
Medlem:
…………………..., Venstre (2012- 2013)
Medlem:
Bente Nævestad, Høyre (2012 - 2013)
Medlem:
Hilda Berit Evensen, Kristelig Folkeparti (2011-2012)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Sveinung Lien (TTL) fremmet forslag om Ole Andre Johnsen (TTL).
Line Mørch fremmet følgende forslag:
TTL supplerer med en representant til erstatning for Venstre i 2012.
Mørch sitt forslag

1 stemme og falt

Innstilling fra livsløpskomite med tillegg fra Lien enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret supplerer 17. Mai-komiteen med følgende personer:
Ole Andre Johnsen, TTL, som velges for 2012 (nestleder) og 2013 (komitéleder).
Bente Nævestad., Høyre, som velges for 2012 og 2013

Ingen representant fra Venstre.
17. Mai-komiteen 2012 blir etter dette:
Leder:
Maria Damsgård,
Senterpartiet (2011- 2012)
Nestleder:
Ole Andre Johnsen., TTL (2012 - 2013)
Medlem:
Bente Nævestad,
Høyre (2012 - 2013)
Medlem:
Hilda Berit Evensen, Kristelig Folkeparti (2011-2012)
Medlem:
…………………….; Venstre (2012 – 2013)

PS 26/12 Søknad om fritak fra verv som meddommer i tingretten
Rådmannens forslag til vedtak
Frode Halvorsen og Turid Aanonsen gis fritak fra sine verv som meddommere i tingretten.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.02.2012
Behandling
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Turid Aanonsen gis ikke fritak for sitt verv som meddommer i tingretten da perioden ennå ikke
er utgått.
Votering:
Ad Frode Halvorsen
Frode Halvorsen gis fritak fra sitt verv som meddommer i tingretten (enstemmig tilråding)
Ad Turid Aanonsen
Rådmannens innstilling:
Ordførerens forslag:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Frode Halvorsen gis fritak fra sitt verv som meddommer i tingretten
.
2. Turid Aanonsen gis ikke fritak for sitt verv som meddommer i tingretten da perioden
ennå ikke er utgått

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Ordføreren opplyste at Turid Aanonsen trekker sin søknad
Innstilling fra formannskap vedrørende Frode Halvorsen enstemmig vedtatt
Vedtak
Frode Halvorsen gis fritak fra sitt verv som meddommer i tingretten
.

PS 27/12 Klage på vedtak- søknad om konsesjon på vilkår på gnr 74
bnr 40,-Borøy
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre gir ikke Aase Marie Larsen konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 40
(Borøya), jfr. konsesjonsloven §§ 2 og 10.
Det settes en frist på tre måneder for eier til å sørge for at konsesjonsvilkårene oppfylles, jfr.
konsesjonsloven § 18.
Begrunnelse: Se saksutredning.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre gir Aase Marie Larsen medhold i sin klage og gir konsesjon på
erverv av gnr 76 bnr 40 (Borøy), jfr konsesjonsloven §§ 2 og 10. Det settes som vilkår at
eiendommen tilflyttes innen juli 2015.
Begrunnelse: Se saksutredning.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Da deler av klagen m/vedlegg datert 17.01.2012 inneholder opplysninger som vurderes som
taushetsbelagte i henhold til offentlighetslovens § 13, jfr. forvaltningslovens § 13, ble møtet i
komiteen lukket i henhold til kommunelovens § 31, 2 ledd.
Klagen m/vedlegg datert 17.01.2012 ble levert ut til medlemmene i komiteen for
gjennomlesning og drøfting. Dokumentene ble tatt inn igjen etter gjennomlesning og drøfting i
komiteen, og møtet ble deretter åpnet.
Solveig Røvik (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre kan ikke se at klagen med vedlegg datert 17.01.12 tilfører saken nye
momenter, og opprettholder sitt vedtak i sak 63/11, og gir dermed ikke Aase Marie Larsen
konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 40 (Borøya), jfr. konsesjonsloven §§ 2 og 10.
Det settes en frist på tre måneder for eier til å sørge for at konsesjonsvilkårene oppfylles, jfr.
konsesjonsloven § 18.
Begrunnelse: Se saksutredning.
Klagesaken oversendes fylkesmannen.
Solveig Røvik’s (TTL) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre kan ikke se at klagen med vedlegg datert 17.01.12 tilfører saken nye
momenter, og opprettholder sitt vedtak i sak 63/11, og gir dermed ikke Aase Marie Larsen
konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 40 (Borøya), jfr. konsesjonsloven §§ 2 og 10.
Det settes en frist på tre måneder for eier til å sørge for at konsesjonsvilkårene oppfylles, jfr.
konsesjonsloven § 18.
Begrunnelse: Se saksutredning.
Klagesaken oversendes fylkesmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Rådmannen fremmet forslag om følgende tilføyelse i tekst i starten av 2 avsnitt:
Fra det tidspunktet vedtaket er rettskraftig….settes det en frist på
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite med tilføyelse fra rådmannen enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre kan ikke se at klagen med vedlegg datert 17.01.12 tilfører saken nye
momenter, og opprettholder sitt vedtak i sak 63/11, og gir dermed ikke Aase Marie Larsen
konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 40 (Borøya), jfr. konsesjonsloven §§ 2 og 10.
Fra det tidspunktet vedtaket er rettskraftig settes det en frist på tre måneder for eier til å sørge
for at konsesjonsvilkårene oppfylles, jfr. konsesjonsloven § 18.
Begrunnelse: Se saksutredning.
Klagesaken oversendes fylkesmannen

PS 28/12 Konsesjonssøknad på erverv av gnr 83 bnr 55 (Lyngør) i
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til erverv av ½ parten av gnr 82 bnr 55 i Tvedestrand
til Lars Nordaas, jfr konsesjonsloven § 5.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til erverv av ½ parten av gnr 82 bnr 55 i Tvedestrand
til Lars Nordaas, jfr konsesjonsloven § 5.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til erverv av ½ parten av gnr 82 bnr 55 i Tvedestrand
til Lars Nordaas, jfr konsesjonsloven § 5.

PS 29/12 Søknad om konsesjon på gnr 27 bnr 1 i Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir Øystein Holte Birkenes og Stina Mykland konsesjon på erverv
av gnr 27 bnr 1 i Tvedestrand, jfr konsesjonsloven § 2. Det settes som vilkår at søker driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år og at de bosetter seg på
eiendommen og tar eiendommen som sin reelle bolig innen 1 år, jfr § 6 (bopliktens innhold).
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Rådmannen opplyste om at det i rundskriv nr. M-1/2010 fra Landbruks- og matdepartementet er
gjort endringer i m.a. den øvre rammen for tillegg av boverdi fra kr. 0,5 til kr. 1,5 mill. ved
prisvurderinger knyttet til konsesjonsbehandling av bebygd landbrukseiendommer.
Jan Marcussen (TTL) kom med følgende tillegg til rådmannens forslag, sist del av andre
setning:
”…….og tar eiendommen i bruk som sin reelle……”
Rådmannens forslag til vedtak med tillegget fra Jan Marcussen (TTL) enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir Øystein Holte Birkenes og Stina Mykland konsesjon på erverv
av gnr 27 bnr 1 i Tvedestrand, jfr konsesjonsloven § 2. Det settes som vilkår at søker driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år og at de bosetter seg på
eiendommen og tar eiendommen i bruk som sin reelle bolig innen 1 år, jfr § 6 (bopliktens
innhold).
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir Øystein Holte Birkenes og Stina Mykland konsesjon på erverv
av gnr 27 bnr 1 i Tvedestrand, jfr konsesjonsloven § 2. Det settes som vilkår at søker driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år og at de bosetter seg på
eiendommen og tar eiendommen i bruk som sin reelle bolig innen 1 år, jfr § 6 (bopliktens
innhold).

PS 30/12 E18 - Utredning av kryssaltarnativer - oppsummering.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar prosjektgruppens rapport til etterretning, og denne vil bli tatt med i
vurderingene når kommunen skal avgi uttalelse til kommunedelplanen for ny E18.
Kommunestyret slutter seg til at den etablerte prosjektgruppen opprettholdes med uendret
sammensetning og uendret mandat, for å delta i det videre arbeidet med detaljplanleggingen for
ny E18 i Tvedestrand.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag til sitt forslag til vedtak:
 Ordet ”etterretning” skiftes ut med ordet ”orientering” i første avsnitt
 Det tilføres ordet ”som referansegruppe” i andre avsnitt.
Line Mørch (V) fremmet følgende tilleggsfremlegg til rådmannens justerte forslag:
Prosjektgruppen (referansegruppen) utvides med 1 medlem oppnevnt av skogeierlaget, 1
medlem oppnevnt av Bergsmyr Vel og 1 medlem oppnevnt av Tvedestrand Turlag.
Jan Marcussen (TTL) fremmet følgende tilleggsfremlegg til rådmannens justerte forslag:
Prosjektgruppen (referansegruppen) utvides med 1 medlem fra skogeierlaget.
Rådmannens justerte forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Line Mørch’s (V) tilleggsforslag falt med 8 mot 1 stemme
Jan Marcussen’s (TTL) tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar prosjektgruppens rapport til orientering, og denne vil bli tatt med i
vurderingene når kommunen skal avgi uttalelse til kommunedelplanen for ny E18.
Kommunestyret slutter seg til at den etablerte prosjektgruppen som referansegruppe
opprettholdes med uendret sammensetning og uendret mandat, for å delta i det videre arbeidet
med detaljplanleggingen for ny E18 i Tvedestrand. Prosjektgruppen (referansegruppen) utvides
med 1 medlem fra skogeierlaget.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Morten Foss (TTL), Knut Anders Goderstad (SP), Jørgen Goderstad (SP), Tine Goderstad
Sunne (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte(= 21 voterende).
Alle ble enstemmig erklært habile og gjeninntrådte (= 25 voterende)
Geir Grimsland (AP) fremmet forslag om at Svein Olav Hageli (AP) inntrer i prosjektgruppa
istedenfor Dag Eide (AP).

Line Mørch fremmet følgende tilleggsforslag om følgende utvidelse av komiteen:
Bergsmyr Vel.
Tvedestrand turlag

Mørch sitt tilleggsforslag

1 stemme og falt

Grimsland sitt forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyret tar prosjektgruppens rapport til orientering, og denne vil bli tatt med i
vurderingene når kommunen skal avgi uttalelse til kommunedelplanen for ny E18.
Kommunestyret slutter seg til at den etablerte prosjektgruppen som referansegruppe
opprettholdes med uendret sammensetning og uendret mandat, for å delta i det videre arbeidet
med detaljplanleggingen for ny E18 i Tvedestrand. Prosjektgruppen (referansegruppen) utvides
med 1 medlem fra skogeierlaget.
Svein Olav Hageli (AP) inntrer i prosjektgruppa istedenfor Dag Eide (AP).

PS 31/12 Samarbeidsavtale mellom Tvedestrand kommune og
Tvedestrand Idrettsråd
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen foreslår at samarbeidsavtalen vedtas som forelagt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.02.2012
Behandling
Ole Goderstad fremmet forslag om endringer i forslag til samarbeidsavtale slik:
Under pkt. 1, § 2 2. avsnitt: Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på
idrettsrådets årsmøte, jfr. § 13.
Pkt. 2, 2. avsnitt, 4. pkt. skal lyde: TIR skal involveres i og avgi høringsuttalelse i
forbindelse med rullering av …
Rådmannens forslag med Ole Goderstads tilleggsforslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Rådmannen foreslår at samarbeidsavtalen vedtas som forelagt med følgende endringer:
Under pkt. 1, § 2, 2. avsnitt: Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på
idrettsrådets årsmøte, jfr. § 13.
Pkt. 2, 2. avsnitt, 4. pkt. skal lyde: TIR skal involveres i og avgi høringsuttalelse i
forbindelse med rullering av …

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Rådmannen foreslår at samarbeidsavtalen vedtas som forelagt med følgende endringer:
Under pkt. 1, § 2, 2. avsnitt: Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på
idrettsrådets årsmøte, jfr. § 13.
Pkt. 2, 2. avsnitt, 4. pkt. skal lyde: TIR skal involveres i og avgi høringsuttalelse i
forbindelse med rullering av …

PS 32/12 Endring av vedtekter kommunale barnehager
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
1. Bøklia barnehage utvider åpningstiden med 30 minutter fra kl 7.30 – 16.30 til kl 7.00 –
16.30.
2. Utvidelsen finansieres ved avsatte budsjettmidler til tiltaket for 2012.
3. En eventuell utvidelse av åpningstiden ved flere av kommunens barnehager vurderes i
forbindelse med budsjett 2013.
Alternativ 2
Åpningstiden i barnehagene består som i dag.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.02.2012
Behandling
Rådmannen refererte Ungdomsrådets uttalelse til saken.
Ole Goderstad fremmet slikt forslag til vedtak:
1. Bøklia barnehage utvider åpningstiden med 30 minutter fra kl 7.30 – 16.30 til kl 7.00 –
16.30.
2. Utvidelsen etableres ved en endring/omrokkering av turnusen for ansatte i barnehagen.
3. Utvidelsen er en prøveordning frem til 1. januar 2013.
4. En eventuell utvidelse av åpningstiden ved flere av kommunens barnehager vurderes i
forbindelse med budsjett 2013.
Jan Dukene fremmet rådmannens forslag alternativ I.
Alternativ votering:
Ole Goderstads forslag
Jan Dukenes forslag

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Innstilling
1. Bøklia barnehage utvider åpningstiden med 30 minutter fra kl 7.30 – 16.30 til kl 7.00 –
16.30.
2. Utvidelsen finansieres ved avsatte budsjettmidler til tiltaket for 2012.
3. En eventuell utvidelse av åpningstiden ved flere av kommunens barnehager vurderes i
forbindelse med budsjett 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Svein Olav Hageli(AP) bemerker at det er en feil i saksframstillingen idet det er boligstiftelsen
som utførte snømåking i Bøkelia barnehage.

Ole Goderstad (H) fremmet mindretallsinnstillingen fra livsløpskomiteen.
Votering:
Goderstad sitt forslag
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite

4 stemmer
21 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Bøklia barnehage utvider åpningstiden med 30 minutter fra kl 7.30 – 16.30 til kl 7.00 –
16.30.
2. Utvidelsen finansieres ved avsatte budsjettmidler til tiltaket for 2012.
3. En eventuell utvidelse av åpningstiden ved flere av kommunens barnehager vurderes i
forbindelse med budsjett 2013.

PS 33/12 Referatsaker


Rådmannen redegjorde for regnskapsresultatet for 2011



Rådmannen redegjorde for prosessen ifbm ansettelse av ny
kommunalsjef. Det er 23 søkere.



Referat møte ungdomsrådet 13.2.2012



Notat Ørland kommune: Staten må gi mer penger til vei



Tildeling ramme for økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken
2012



Referat møte i styret for Østre Agder 27.1.2012

