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PS 50/16 Intensjonsavtale for 5K-øst mellom kommunene
Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar for sin del “Intensjonsavtale mellom kommunene Vegårshei,
Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal” undertegnet av ordførerne på Lyngørporten den
7.april 2016, som felles plattform for etablering av en eventuell ny kommune for 5K-øst.
Endelig vedtak om å søke om kommunesammenslåing tas stilling til i kommunestyremøtet i juni
2016 etter at det er gjennomført informasjons- og involveringsprosesser i kommunene.
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en innbygger undersøkelse i løpet av mai 2016
i tillegg til folkemøter i alle grendene.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2016
Behandling
Ordfører orienterte om saken.
Samtlige partier redegjorde for sitt syn i saken.
Det var generelt fokus på å få opp engasjementet blant innbyggerne.
 Jan W. Nævestad (TTL) tok til orde for at leder av ungdomsråd blir involvert for å få
aktivitet på skolene.
 Åsta Marte Evensberget (MDG) tok til orde for en skolefolkeavstemming
 June Marcussen (V) opplyste at ungdomsrådslederne i Aust-Agder har vært på møte i
Froland, referat legges ut under Annet politisk på nettsiden
http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/annet-politisk/
 Anne Killingmo (FRP) ønsket at det henges opp informasjon til innbyggerne om
folkemøtene på nærbutikkene.
May Britt Lunde (AP) ble enstemmig valgt som saksordfører til kommunestyret.
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemming innen 05.06.2016.

Foss sitt forslag:

4 stemmer og falt

Rådmannens forslag:

Tilrådd mot 1 stemme.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar for sin del “Intensjonsavtale mellom kommunene Vegårshei,
Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal” undertegnet av ordførerne på Lyngørporten den
7.april 2016, som felles plattform for etablering av en eventuell ny kommune for 5K-øst.

Endelig vedtak om å søke om kommunesammenslåing tas stilling til i kommunestyremøtet i juni
2016 etter at det er gjennomført informasjons- og involveringsprosesser i kommunene.
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en innbygger undersøkelse i løpet av mai 2016
i tillegg til folkemøter i alle grendene.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
May Britt Lunde (AP) var saksordfører.
Rådmannen la frem nytt justert forslag til vedtak som følge av at Vegårshei kommunestyre
hadde sagt nei til intensjonsavtalen for 5K øst:
Tvedestrand kommunestyre vedtar for sin del «Intensjonsavtale mellom kommunene i Gjerstad,
Tvedestrand, Risør og Arendal». Avtalen er identisk med avtalen som ble undertegnet av
ordførerne i disse 4 kommunene pluss Vegårshei på Lyngørporten den 7. april 2016, kun med
nødvendige korreksjoner som følge av at Vegårshei kommunestyre den 19.04.2016 sa nei til
avtalen. Den korrigerte intensjonsavtalen vedtas som felles plattform for etablering av en
eventuell ny kommune for 4K-øst.
Endelig vedtak om å søke om kommunesammenslåing tas stilling til i kommunestyremøtet i juni
2016 etter at det er gjennomført informasjons- og involveringsprosesser i kommunene.
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse i løpet av mai 2016 i
tillegg til folkemøter i alle grendene.
Rådmannen orienterte om status for behandlingen i de andre 4 kommunene.
Samtlige partier redegjorde for sitt syn i saken.
Marianne Landaas (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en omfattende innbyggerundersøkelse om
kommunesammenslåing. Spørsmålene må kvalitetssikres av fagpersoner, og gjøres offentlig
kjent før undersøkelsen. Da skal det også informeres om hvor mange som blir spurt og når
undersøkelsen skal være.
Marianne Landaas (H) trakk sitt forslag.
Knut Aall (H) fremmet følgende forslag til nytt 3 avsnitt:
Kommunestyret vil arrangere ekstra folkemøte om kommunesammenslåing lørdag 7. mai med
Per Gunnar Stensvaag.
Knut Aall (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en omfattende innbyggerundersøkelse om
kommunesammenslåing. Spørsmålene må kvalitetssikres av fagpersoner, og gjøres offentlig
kjent før undersøkelsen. Da skal det også informeres om hvor mange som blir spurt og når
undersøkelsen skal være.

Aud Angelstad (Sp) fremmet på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet følgende forslag til
nytt 3 avsnitt:
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse og folkeavstemning i
Tvedestrand kommune. Stemmealder settes til 16 år. Det avholdes avstemming i alle kretser og
med mulighet for forhåndsstemming på kommunehuset minst en uke i forkant inkludert søndag.
Valgstyret får fullmakt til å fastsette dato for folkeavstemming.
Avstemming:
Rådmannens justerte forslag til vedtak avsnitt 1:

20 stemmer for, 5 stemmer mot, og vedtatt.

Rådmannens justerte forslag til vedtak avsnitt 2:

Enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag til
nytt avsnitt 3:

12 stemmer for, 13 stemmer mot, og falt.

Knut Aall (H) sitt forslag til nytt avsnitt 3:

8 stemmer for, 17 stemmer mot, og falt.

Rådmannens justerte forslag til avsnitt 3:

17 stemmer for, 8 stemmer mot, og vedtatt.

Knut Aall (H) sitt forslag om ekstra folkemøte:

8 stemmer for, 17 stemmer mot, og falt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar for sin del «Intensjonsavtale mellom kommunene i Gjerstad,
Tvedestrand, Risør og Arendal». Avtalen er identisk med avtalen som ble undertegnet av
ordførerne i disse 4 kommunene pluss Vegårshei på Lyngørporten den 7. april 2016, kun med
nødvendige korreksjoner som følge av at Vegårshei kommunestyre den 19.april.2016 sa nei til
avtalen. Den korrigerte intensjonsavtalen vedtas som felles plattform for etablering av en
eventuell ny kommune for 4K-øst.
Endelig vedtak om å søke om kommunesammenslåing tas stilling til i kommunestyremøtet i juni
2016 etter at det er gjennomført informasjons- og involveringsprosesser i kommunene.
Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse i løpet av mai 2016 i
tillegg til folkemøter i alle grendene.

PS 51/16 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte rammeavtale mellom Aust-Agder
fylkeskommune og Tvedestrand kommune om bygging av ny videregående skole, idretts- og
nærmiljøanlegg og utenomhusanlegg i Mjåvann-området i Tvedestrand.
2. Rådmannen får fullmakt til å undertegne avtalen.
3. De kommunale anleggene i området skal stå ferdige til skolestart høsten 2020.
Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2016
Behandling
Rådmannen redegjorde for saken.
Jan W Nævestad (TTL) ble enstemmig valgt som saksordfører til kommunestyret.
Anne Killingmo (FRP) fremmet følgende forslag:
Ordføreren deltar i styringsgruppa fra kommunen
Killingmoes forslag:

1 stemme og falt

Rådmannens forslag:

Tilrådd mot 1 stemme.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte rammeavtale mellom Aust-Agder
fylkeskommune og Tvedestrand kommune om bygging av ny videregående skole, idretts- og
nærmiljøanlegg og utendørsanlegg i Mjåvann-området i Tvedestrand.
2. Rådmannen får fullmakt til å undertegne avtalen.
3. De kommunale anleggene i området skal stå ferdige til skolestart høsten 2020.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) var saksordfører.
Anne Killingmo (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
FrP ber herved om at det gjøres en anmodning overfor Fylkeskommunen om at de bidrar
økonomisk til prosjektet med å bygge innendørs idrettshall og utendørsanlegg ved den nye VGS
på Mjåvann. Dette da anleggene vil brukes av elever for HELE fylket og ikke bare Tvedestrand.
Til tross for at kommunestyret godtok å bygge dette alene – kanskje var de redd for at ikke den
nye VGS skulle bygges i vår kommune hvis de sa nei til fylket om å være eneansvarlig for disse
prosjektene – er det ingen tall på bordet i forhold til leieinntekter. Hallen og utendørsanleggene

vil i hovedsak bli brukt av elever fra hele fylket på dagtid. Det at vi i tillegg snart er på Robeklista, kan medføre at vi ikke får låne pengene som skal til for investeringene som vi har sagt ja
til og at det således ikke vil bli noe av eller ta lang tid før det blir fullført.
Etter diskusjon og avstemming i kommunestyret trakk Anne Killingmo (FrP) sitt forslag.
Knut Aall (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Den fremlagte rammeavtalen mangler avklaringer om fordeling av eierskap og kostnader ved
tomtekjøp og nytt veisystem. Rammeavtalen må også fastsette prinsippene for leie av idrettshall,
utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg osv.
Kommunestyret ber om at nødvendige avklaringer i rammeavtalen fremforhandles, for å så
legges frem for kommunestyret på nytt. Dette bør skje snarest mulig, slik at prosjektet ikke
mister fremdrift.
Marianne Landaas (H) ba om gruppemøte.
Avstemming:
Knut Aall sitt utsettelsesforslag:

10 stemmer for og 15 mot, og falt.

Formannskapet innstilling:

22 stemmer for og 3 stemmer mot og vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte rammeavtale mellom Aust-Agder
fylkeskommune og Tvedestrand kommune om bygging av ny videregående skole, idretts- og
nærmiljøanlegg og utendørsanlegg i Mjåvann-området i Tvedestrand.
2. Rådmannen får fullmakt til å undertegne avtalen.
3. De kommunale anleggene i området skal stå ferdige til skolestart høsten 2020.

PS 52/16 Utvidelse av serverings- og skjenkebevilling for
Hagefjorden brygge ved Sørlandets Maritime AS
Rådmannens forslag til vedtak
Skjenke- og serveringsområdet for Hagefjorden brygge ved bevillingshaver Sørlandets Maritime
AS org.nr 883480902 godkjennes med ytterligere 16 sitteplasser ute - totalt 86 sitteplasser.
Plassene er iht. vedlagte tegning.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 19.04.2016
Behandling
Sekretæren opplyste at det er en feil i rådmannens innstilling i saken. Riktig innstilling skal
være:
Skjenke- og serveringsområdet for Hagefjorden brygge ved bevillingshaver Sørlandets Maritime
AS org.nr 883480902 godkjennes med ytterligere 16 sitteplasser ute - totalt 86 sitteplasser.
Plassene er iht. vedlagte tegning. Skjenke og serveringstid godkjennes fra kl. 09.00-24.00.
Innspill fra Roger D Iversen ble delt ut i møtet. Innspillet legges ut under Annet politisk på
nettsiden her: http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/annet-politisk/
May-Lill Skjeggedal (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 voterende).
Skjeggedal ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

Ole Goderstad (H) fremmet skjenketidspunkt til kl. 23.00.
Rådmannens forslag med endring fra Goderstad ble enstemmig tilrådd.
Skjeggedal gjeninntrådte (9 voterende).

Innstilling
Skjenke- og serveringsområdet for Hagefjorden brygge ved bevillingshaver Sørlandets Maritime
AS org.nr 883480902 godkjennes med ytterligere 16 sitteplasser ute - totalt 86 sitteplasser.
Plassene er iht. vedlagte tegning. Skjenke og serveringstid godkjennes fra kl. 09.00 til kl. 23.00.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
May-Lill Skjeggedal (TTL), Solveig Røvik (TTL), May Britt Lunde (Ap) og Marianne Landaas
(H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (21 voterende).
May-Lill Skjeggedal, Solveig Røvik, May Britt Lunde og Marianne Landaas ble enstemmig
erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Audun Tegdan, vararepresentant (Ap) tiltrådte (22 voterende).

Rådmannen opplyste om følgende i saken:
Søker har søkt om skjenketid til kl. 24.00. Søker er gjort kjent med et innspill i saken der det
fremkommer at leierne av båtplass har ro- og ordensbestemmelser til kl. 23.00.
Bevilgningshaver ønsker mulighet til lukkede selskaper med åpningstid til kl. 24.00 i
sommersesongen, 15.06-15.08.
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Søkerens tillegg; For lukkede selskaper i perioden 15.06.- 15.08. er skjenke- og serveringstid
godkjent til kl. 24.00:
17 stemmer for og 5 stemmer mot og vedtatt.
Tegdan fratrådte. Skjeggedal, Røvik, Lunde og Landaas gjeninntrådte (25 voterende).

Vedtak
Skjenke- og serveringsområdet for Hagefjorden brygge ved bevillingshaver Sørlandets Maritime
AS org.nr 883480902 godkjennes med ytterligere 16 sitteplasser ute - totalt 86 sitteplasser.
Plassene er iht. vedlagte tegning. Skjenke- og serveringstid godkjennes fra kl. 09.00 til kl. 23.00.
For lukkede selskaper i perioden 15.06.- 15.08. er skjenke- og serveringstid godkjent til kl.
24.00.

PS 53/16 Serverings- og skjenkebevilling for «Linn og Ragnvald» til
Zwilgmeyer kulturforsyning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Linn og Ragnvald, Vestergårdveien 87, 4915 Vestre Sandøya. Søker er Zwilgmeyer
Kulturforsyning org.nr. 989911503.
Bevillingen gjelder foreløpig fra 01.05.16 - 30.09.16.
Serverings- og skjenketid settes fra kl.12.00 tom kl. 01.00.
Linn Zwilgmeyer godkjennes som styrer og Ragnvald Steen Zwilgmeyer som stedfortreder.
Uteområdet må tydelig avgrenses med gjerde eller lignende i sin helhet.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 19.04.2016
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 voterende).
Zwilgmeyer ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a og c.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Zwilgmeyer gjeninntrådte (9 voterende)

Innstilling
I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Linn og Ragnvald, Vestergårdveien 87, 4915 Vestre Sandøya. Søker er Zwilgmeyer
Kulturforsyning org.nr. 989911503.
Bevillingen gjelder foreløpig fra 01.05.16 - 30.09.16.
Serverings- og skjenketid settes fra kl.12.00 tom kl. 01.00.
Linn Zwilgmeyer godkjennes som styrer og Ragnvald Steen Zwilgmeyer som stedfortreder.
Uteområdet må tydelig avgrenses med gjerde eller lignende i sin helhet.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende).
Zwilgmeyer ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a og c.
Audun Tegdan vararepresentant (Ap) tiltrådte (25 voterende).
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt
Audun Tegdan fratrådte og Zwilgmeyer gjeninntrådte (25 voterende).
Vedtak
I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Linn og Ragnvald, Vestergårdveien 87, 4915 Vestre Sandøya. Søker er Zwilgmeyer
Kulturforsyning org.nr. 989911503.
Bevillingen gjelder foreløpig fra 01.05.16 - 30.09.16.
Serverings- og skjenketid settes fra kl.12.00 tom kl. 01.00.
Linn Zwilgmeyer godkjennes som styrer og Ragnvald Steen Zwilgmeyer som stedfortreder.
Uteområdet må tydelig avgrenses med gjerde eller lignende i sin helhet.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager

PS 54/16 Serverings- og skjenkebevilling for Museumshaven ved
Sans for sesong AS
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Museumshaven, Hovedgata 76, 4900 Tvedestrand. Søker er Sans for sesong AS org.nr.
916707223.
Bevillingen gjelder foreløpig fra 01.05.16 - 30.09.16.
Serverings- og skjenketid settes fra kl.11.00 til kl. 24.00.
May Zwilgmeyer godkjennes som styrer. Hans Erikson godkjennes som stedfortreder, under
forutsetning at det ikke kommer noen bemerkninger.
Uteområdet må tydelig avgrenses med gjerde el i sin helhet.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 19.04.2016
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 voterende).
Zwilgmeyer ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav bc.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Zwilgmeyer gjeninntrådte (9 voterende).

Innstilling
I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Museumshaven, Hovedgata 76, 4900 Tvedestrand. Søker er Sans for sesong AS org.nr.
916707223.
Bevillingen gjelder foreløpig fra 01.05.16 - 30.09.16.
Serverings- og skjenketid settes fra kl.11.00 til kl. 24.00.
May Zwilgmeyer godkjennes som styrer. Hans Erikson godkjennes som stedfortreder, under
forutsetning at det ikke kommer noen bemerkninger.
Uteområdet må tydelig avgrenses med gjerde el i sin helhet.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende).
Zwilgmeyer ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav b.
Audun Tegdan (Ap) tiltrådte (25 voterende).
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt
Tegdan fratrådte og Zwilgmeyer gjeninntrådte (25 voterende).
Vedtak
I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Museumshaven, Hovedgata 76, 4900 Tvedestrand. Søker er Sans for sesong AS org.nr.
916707223.
Bevillingen gjelder foreløpig fra 01.05.16 - 30.09.16.
Serverings- og skjenketid settes fra kl.11.00 til kl. 24.00.
May Zwilgmeyer godkjennes som styrer. Hans Erikson godkjennes som stedfortreder, under
forutsetning at det ikke kommer noen bemerkninger.
Uteområdet må tydelig avgrenses med gjerde eller lignende, i sin helhet.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager

PS 55/16 Servering-. skjenking samt salgsbevilling til Lyngør
Handelshus for Gjeving mathus
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
 I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt
serveringslovens kapittel 1 og 2 gis Lyngør Handelshus organisasjonsnummer
990814341 alminnelig serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
 Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.16
 Serverings- og skjenketid settes til 11.00 til 22.00
 Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
 Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til innsendte oversikt, 40 m2. Utearealet må
avgrenses slik at bevillingsbestemmelsene kan håndheves.
 Kari Laurendz godkjennes som styrer.
 Ronnie Laurendz godkjennes som stedfortreder
 Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
 Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk
Alternativ 2:
 I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt
serveringslovens kapittel 1 og 2 gis Lyngør Handelshus organisasjonsnummer
990814341 alminnelig serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
 I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 2 ledd, 3-7 og 3-9 gis Lyngør
Handelshus organisasjonsnummer 990814341 alminnelig salgsbevilling.
 Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.16
 Serverings- og skjenketid settes til 11.00 til 22.00
 Salg av øl fra butikk skal begrenses til mandag – fredag 08.00 – 20.00 samt lørdag 08.00
– 18.00
 Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
 Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til innsendte oversikt, 40 m2. Utearealet må
avgrenses slik at bevillingsbestemmelsene kan håndheves, og særlig god må slik
avgrensning være mot inngang til salgslokalet.
 Kari Laurendz godkjennes som styrer for serverings og skjenkested og stedfortreder for
salgssted.
 Ronnie Laurendz godkjennes som styrer for salgssted og stedfortreder for serverings og
skjenkested
 Salgsbevilling forutsetter at ny godkjent styrer er på plass på Joker Gjeving, evt. annen
godkjent løsning er på plass innen 30.6.
 Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
 Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 19.04.2016
Behandling
May-Lill Skjeggedal (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 voterende).
Zwilgmeyer ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Arne Bjørnstad (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Rådmannens forslag alternativ II enstemmig tilrådd.
Skjeggedal gjeninntrådte (9 voterende).
Innstilling













I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt
serveringslovens kapittel 1 og 2 gis Lyngør Handelshus organisasjonsnummer
990814341 alminnelig serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 2 ledd, 3-7 og 3-9 gis Lyngør
Handelshus organisasjonsnummer 990814341 alminnelig salgsbevilling.
Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.16
Serverings- og skjenketid settes til 11.00 til 22.00
Salg av øl fra butikk skal begrenses til mandag – fredag 08.00 – 20.00 samt lørdag 08.00
– 18.00
Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til innsendte oversikt, 40 m2. Utearealet må
avgrenses slik at bevillingsbestemmelsene kan håndheves, og særlig god må slik
avgrensning være mot inngang til salgslokalet.
Kari Laurendz godkjennes som styrer for serverings og skjenkested og stedfortreder for
salgssted.
Ronnie Laurendz godkjennes som styrer for salgssted og stedfortreder for serverings og
skjenkested
Salgsbevilling forutsetter at ny godkjent styrer er på plass på Joker Gjeving, evt. annen
godkjent løsning er på plass innen 30.6.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
May-Lill Skjeggedal (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende).
Skjeggedal ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt
Skjeggedal gjeninntrådte (25 voterende).

Vedtak













I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt
serveringslovens kapittel 1 og 2 gis Lyngør Handelshus organisasjonsnummer
990814341 alminnelig serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 2 ledd, 3-7 og 3-9 gis Lyngør
Handelshus organisasjonsnummer 990814341 alminnelig salgsbevilling.
Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.16
Serverings- og skjenketid settes til 11.00 til 22.00
Salg av øl fra butikk skal begrenses til mandag – fredag 08.00 – 20.00 samt lørdag 08.00
– 18.00
Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til innsendte oversikt, 40 m2. Utearealet må
avgrenses slik at bevillingsbestemmelsene kan håndheves, og særlig god må slik
avgrensning være mot inngang til salgslokalet.
Kari Laurendz godkjennes som styrer for serverings og skjenkested og stedfortreder for
salgssted.
Ronnie Laurendz godkjennes som styrer for salgssted og stedfortreder for serverings og
skjenkested
Salgsbevilling forutsetter at ny godkjent styrer er på plass på Joker Gjeving, evt. annen
godkjent løsning er på plass innen 30.6.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk

PS 56/16 Oppjustert plan for rehabilitering av vann og
avløpsanlegg 2016 - 2020.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner oppdatert plan for rehabilitering av vann- og
avløpsanlegg for 2016 – 2019. Dersom det kartlegges nye tiltak som medfører utvidelse av
rammene, så skal planen tas opp til ny vurdering.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 19.04.2016
Behandling
Flere av medlemmene i planutvalget ga anerkjennelse til planen. Knut All fremmet følgende
tilføyelse til rådmannens forslag:
“Kommunestyret ber om at det utarbeides dokumentasjon for kost/nytteeffekten av de enkelte
tiltak i handlingsplanen som vedlegg til fremtidige budsjettforslag etter planen.”
Rådmannens forslag med Aalls tilleggsforslag, ble enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner oppdatert plan for rehabilitering av vann- og
avløpsanlegg for 2016 – 2019. Dersom det kartlegges nye tiltak som medfører utvidelse av
rammene, så skal planen tas opp til ny vurdering.
Kommunestyret ber om at det utarbeides dokumentasjon for kost/nytteeffekten av de enkelte
tiltak i handlingsplanen som vedlegg til fremtidige budsjettforslag etter planen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner oppdatert plan for rehabilitering av vann- og
avløpsanlegg for 2016 – 2019. Dersom det kartlegges nye tiltak som medfører utvidelse av
rammene, så skal planen tas opp til ny vurdering.
Kommunestyret ber om at det utarbeides dokumentasjon for kost/nytteeffekten av de enkelte
tiltak i handlingsplanen som vedlegg til fremtidige budsjettforslag etter planen.

PS 57/16 Framdrift for ny plan for trafikksikkerhet.
Rådmannens forslag til vedtak
Med utgangspunkt i kommunens svært stramme økonomi i 2016 og andre høyere prioriterte
prosjekter, opprettholdes tidligere vedtak i gjeldende budsjett og økonomiplan om at revisjon av
trafikksikkerhetsplan utføres i 2017.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 19.04.2016
Behandling
Eter drøfting i møte foreslo Kåre Haugaas at det blir brukt kr. 50.000 av driftsmidlene til
Teknisk Drift for 2016 for å starte opp arbeidet med trafikksikkerhetsplanen slik at den kan bli
ferdig til mars 2017.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Mindretallet støttet forslaget til
Haugaas.
Innstilling
Med utgangspunkt i kommunens svært stramme økonomi i 2016 og andre høyere prioriterte
prosjekter, opprettholdes tidligere vedtak i gjeldende budsjett og økonomiplan om at revisjon av
trafikksikkerhetsplan utføres i 2017

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Behandling
Kåre Haugaas (Sp) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret godkjenner at det ble brukt kr. 50.000 av driftsmidlene til Teknisk Drift for 2016
for å starte opp arbeidet med trafikksikkerhetsplanen slik at den kan bli ferdig til mars 2017.
Avstemming:
Kåre Haugaas (Sp) sitt forslag:
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling:

8 stemmer
17 stemmer, og vedtatt.

Vedtak
Med utgangspunkt i kommunens svært stramme økonomi i 2016 og andre høyere prioriterte
prosjekter, opprettholdes tidligere vedtak i gjeldende budsjett og økonomiplan om at revisjon av
trafikksikkerhetsplan utføres i 2017

PS 58/16 Tillatelse til bruk av ATV
Rådmannens forslag til vedtak
Frode Mauroy gis tillatelse til bruk av ATV (firhjuling) mellom bilvei og hytta med adresse
Dypvågveien 12 på følgende vilkår:
 Kjøretraseen skal følge ruta som er merket på vedlagte kart.
 Tillatelse må innhentes fra berørte grunneiere
 Tillatelsen gjelder for 2 år fram til 1. juni 2018.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 19.04.2016
Behandling
Solveig Røvik fremmet rådmannens forslag med følgende endret tekst i siste kulepunkt:
“Tillatelsen gjelder så lenge søkeren kan fremlegge godkjent parkeringsbevis fra
hjemkommune.”
Røviks forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Frode Mauroy gis tillatelse til bruk av ATV (firhjuling) mellom bilvei og hytta med adresse
Dypvågveien 12 på følgende vilkår:
 Kjøretraseen skal følge ruta som er merket på vedlagte kart.
 Tillatelse må innhentes fra berørte grunneiere
 Tillatelsen gjelder så lenge søkeren kan fremlegge godkjent parkeringsbevis fra
hjemkommune.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Frode Mauroy gis tillatelse til bruk av ATV (firhjuling) mellom bilvei og hytta med adresse
Dypvågveien 12 på følgende vilkår:
 Kjøretraseen skal følge ruta som er merket på vedlagte kart.
 Tillatelse må innhentes fra berørte grunneiere
 Tillatelsen gjelder så lenge søkeren kan fremlegge godkjent parkeringsbevis fra
hjemkommune.

PS 59/16 Reguleringsplan Loggen Brygge II, 1 gangs behandling
Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av PBL. §12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Loggen brygge II,
med plan sist revidert 20.11.2015 og bestemmelser 24.11.2015.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 19.04.2016
Behandling
Jan Dukene og Åsta Marte Evensberget stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 7
voterende).
Dukene og Evensberget ble enstemmig erklært inhabile, jfr. FVL § 6, 1 ledd pkt. b.
Solveig Røvik og Line Mørch stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 5 voterende)
Røvik og Mørch ble begge erklært habile, jfr. FVL. §6, 2 ledd. (= 7 voterende)
Det ble gjennomført befaring i forkant av behandlingen i møte. Labakken boligsameie
redegjorde for sin klage, og utbygger arkitekt ga sine kommentarer til dette. Det ble gjennomført
befaring i 2 av leilighetene for å vurdere merknadene om innsyn etc. Oppmålingstegning av
bryggeanlegget, utført av kommunens oppmålingsavdeling, ble overlevert arkitekten.
Ved behandlingen ble rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Dukene og Evensberget gjeninntrådte (= 9 voterende)

Innstilling
I medhold av PBL. §12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Loggen brygge II,
med plan sist revidert 20.11.2015 og bestemmelser 24.11.2015.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Jan Dukene (TTL), Åsta Marte Evensberget (MDG), Tor Arne Hauge (H) og Solveig Røvik
(TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (21 voterende).
Dukene, Evensberget og Hauge ble enstemmig erklært inhabile, forvaltningslovens § 6, 1 ledd
punkt b.
Røvik ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (22 voterende).
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Dukene, Evensberget og Hauge gjeninntrådte. (25 voterende).
Vedtak
I medhold av PBL. §12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Loggen brygge II,
med plan sist revidert 20.11.2015 og bestemmelser 24.11.2015.

PS 60/16 Vedtak - reguleringsplan for Nesgata 18 og 20 (gnr 45 bnr
7, 25 og 65)
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Nesgata 18 og 20
(gnr 45 bnr 7,25 og 65) med reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelse – datert
05.04.2016.
Vedtaket gjøres på følgende vilkår:
- Grå tekst i planbestemmelsene og i planbeskrivelsen som viser vurderinger og endringer
i planprosessen mellom førstegangsbehandlingen og vedtaksbehandlingen, skal endres
og gjøres svart i de endelige plandokumentene før kunngjøring.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 19.04.2016
Behandling
Det ble kommentert at kartvedleggene ikke viste hele planen, og at det var en god løsning å vise
endringene i avvikende farge.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Nesgata 18 og 20
(gnr 45 bnr 7,25 og 65) med reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelse – datert
05.04.2016.
Vedtaket gjøres på følgende vilkår:
- Grå tekst i planbestemmelsene og i planbeskrivelsen som viser vurderinger og endringer
i planprosessen mellom førstegangsbehandlingen og vedtaksbehandlingen, skal endres
og gjøres svart i de endelige plandokumentene før kunngjøring.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Nesgata 18 og 20
(gnr 45 bnr 7,25 og 65) med reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelse – datert
05.04.2016.
Vedtaket gjøres på følgende vilkår:
- Grå tekst i planbestemmelsene og i planbeskrivelsen som viser vurderinger og endringer
i planprosessen mellom førstegangsbehandlingen og vedtaksbehandlingen, skal endres
og gjøres svart i de endelige plandokumentene før kunngjøring.

PS 61/16 Opphevelse av servitutt Nybrygga Gjeving
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre aksepterer at heftelsen på gnr. 84, bnr. 556 og de øvrige 9 hyttene i
samme område slettes. Heftelsene som kan slettes er angitt i avtalene som ble inngått mellom
Tvedestrand kommune og Lyngørfjorden Feriested A/S den 1.11.1999
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 19.04.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre aksepterer at heftelsen på gnr. 84, bnr. 556 og de øvrige 9 hyttene i
samme område slettes. Heftelsene som kan slettes er angitt i avtalene som ble inngått mellom
Tvedestrand kommune og Lyngørfjorden Feriested A/S den 1.11.1999
Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre aksepterer at heftelsen på gnr. 84, bnr. 556 og de øvrige 9 hyttene i
samme område slettes. Heftelsene som kan slettes er angitt i avtalene som ble inngått mellom
Tvedestrand kommune og Lyngørfjorden Feriested A/S den 1.11.1999

PS 62/16 Valg av skjønnsmedlemmer 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger for perioden 01.01.17-31.12.20:
Birger Eggen
Bente Christensen
Morten Foss
Reidar Gregersen
Håkon Haug
Cecilie A. Løvdal

Entreprise
Regnskap
Jord- og skogbruk
Regnskap
Bygningsvesen
Regnskap

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2016
Behandling
Rådmannens forslag med tillegg enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger for perioden 01.01.17-31.12.20:
Birger Eggen
Bente Christensen
Morten Foss
Reidar Gregersen
Håkon Haug
Cecilie A. Løvdal

Entreprise
Regnskap
Jord- og skogbruk
Regnskap
Bygningsvesen
Regnskap

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger for perioden 01.01.17-31.12.20:
Birger Eggen
Bente Christensen
Morten Foss
Reidar Gregersen
Håkon Haug
Cecilie A. Løvdal

Entreprise
Regnskap
Jord- og skogbruk
Regnskap
Bygningsvesen
Regnskap

PS 63/16 Valg av meddommere til Agder lagmannsrett 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger til lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett i perioden 01.01.17-31.12.20 følgende:
Kvinner:
 Gry Hege Johnsen
 Helga B. Myre
 Lillian Sundsdsal
 Brit M. Marcussen
 …………………..
Menn:






Dag Eide
Birger Eggen
Sveinung Lien
Ole Andre Johnsen
……………………

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2016
Behandling
Monica Mostad Güttrup ble foreslått istedenfor Gry Hege Johnsen
I tillegg ble foreslått:
Steinar Nilsen, Skipperheia 21
Inger Klara Lilleholt Vaaje
Rådmannens forslag med tillegg ovenfor enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger til lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett i perioden 01.01.17-31.12.20 følgende:
Kvinner:
 Monica Mostad Güttrup
 Helga B. Myre
 Lillian Sundsdsal
 Brit M. Marcussen
 Inger Klara Lilleholt Vaaje

Menn:






Dag Eide
Birger Eggen
Sveinung Lien
Ole Andre Johnsen
Steinar Nilsen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Kristen Lorenz Hegland (Ap) foreslo Stine Marie Been Rønbeck istedenfor Inger Klara Lilleholt
Vaaje
Formannskapets forslag med endringsforslaget fra Hegland enstemmig tilrådd.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger til lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett i perioden 01.01.17-31.12.20 følgende:
Kvinner:
 Monica Mostad Güttrup
 Helga B. Myre
 Lillian Sundsdal
 Brit M. Marcussen
 Stine Marie Been Rønbeck
Menn:






Dag Eide
Birger Eggen
Sveinung Lien
Ole Andre Johnsen
Steinar Nilsen

PS 64/16 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak
Til særskilt utvalg for jordskiftemeddommere for perioden 01.01.17 – 31.12.20 velger
Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer:
Kvinner:
Anne Berit Nedrebø
Gry Hege Johnsen
Aud Angelstad
Solveig Granerud
Grete Pedersen Walsh
Menn:
Yngve Monrad
Kåre Haugaas
Ole Christian Gliddi
Morten Foss
Hermann Goderstad
Jørgen Goderstad

Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Åsta Marte Evensberget ble foreslått istedenfor Gry Hege Johnsen.
Rådmannens forslag med overnevnte endring ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Til særskilt utvalg for jordskiftemeddommere for perioden 01.01.17 – 31.12.20 velger
Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer:
Kvinner:
Anne Berit Nedrebø
Åsta Marte Evensberget
Aud Angelstad
Solveig Granerud
Grete Pedersen Walsh
Menn:
Yngve Monrad
Kåre Haugaas
Ole Christian Gliddi

Morten Foss
Hermann Goderstad
Jørgen Goderstad

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til særskilt utvalg for jordskiftemeddommere for perioden 01.01.17 – 31.12.20 velger
Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer:
Kvinner:
Anne Berit Nedrebø
Åsta Marte Evensberget
Aud Angelstad
Solveig Granerud
Grete Pedersen Walsh
Menn:
Yngve Monrad
Kåre Haugaas
Ole Christian Gliddi
Morten Foss
Hermann Goderstad
Jørgen Goderstad

PS 65/16 Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2015 til etterretning.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.04.2016
Behandling
Ansatte, tillitsvalgte og lederer oppfordres til å melde inn saker til arbeidsmiljøutvalget.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2015 til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2015 til etterretning.

PS 66/16 Søknad om fortsatt støtte til ungdomspreststilling
Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden fra Prosten i Aust-Nedenes om tilskudd på 100.000 kroner pr. år i perioden 20172020 til ungdomsprest i kommunen, vurderes i kommunens økonomiplan for 2017-2020 og
budsjett 2017.
Saksprotokoll i Formannskap - 19.04.2016
Behandling
Nåværende ungdomsprest, som dessverre skal slutte, ble gitt ros for innsatsen.
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre er positiv til å støtte opp med midler til ungdomsprest i kommunen
for 2017-2020 og ber rådmannen om å ta dette med seg i sitt budsjettarbeid.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre er positiv til å støtte opp med midler til ungdomsprest i kommunen
for 2017-2020 og ber rådmannen om å ta dette med seg i sitt budsjettarbeid.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Line Øvernes Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Søknaden fra prosten i Aust-Nedenes om tilskudd på 100.000 kroner pr år i perioden 2017-2020
til ungdomsprest i kommunen avslås.
Line Øvernes Mørch sitt forslag
Formannskapets innstilling:

4 stemmer.
21 stemmer, og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre er positiv til å støtte opp med midler til ungdomsprest i kommunen
for 2017-2020 og ber rådmannen om å ta dette med seg i sitt budsjettarbeid.

PS 67/16 Deltagelse i Interkommunal barnevernvakt
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar deltakelse i interkommunal barnevernvakt. Gjerstad
kommune som vertskommune inngår avtale om vaktberedskap i barnevernstjenesten med
Arendal kommune på vegne av Barnevernstjenesten Øst i Agder. Tilsvarende vedtak fattes i alle
deltakende kommuner i Barnevernstjenesten Øst i Agder.
Eventuell budsjettregulering (i hver kommune) for inndekking av kostnaden for 2016 tas i
forbindelse med behandling av tertialrapport for 1. tertial.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 19.04.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar deltakelse i interkommunal barnevernvakt. Gjerstad
kommune som vertskommune inngår avtale om vaktberedskap i barnevernstjenesten med
Arendal kommune på vegne av Barnevernstjenesten Øst i Agder. Tilsvarende vedtak fattes i alle
deltakende kommuner i Barnevernstjenesten Øst i Agder.
Eventuell budsjettregulering (i hver kommune) for inndekking av kostnaden for 2016 tas i
forbindelse med behandling av tertialrapport for 1. tertial.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 26.04.2016
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar deltakelse i interkommunal barnevernvakt. Gjerstad
kommune som vertskommune inngår avtale om vaktberedskap i barnevernstjenesten med
Arendal kommune på vegne av Barnevernstjenesten Øst i Agder. Tilsvarende vedtak fattes i alle
deltakende kommuner i Barnevernstjenesten Øst i Agder.
Eventuell budsjettregulering (i hver kommune) for inndekking av kostnaden for 2016 tas i
forbindelse med behandling av tertialrapport for 1. tertial.

PS 68/16 Referatsaker



Arbeid mot radikalisering og ekstremisme på Agder fra Kommunesektorens organisasjon
Invitasjon fra Sandøya vel til jubileumsfest for Sandøya skole ble delt ut i møtet.

