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Sekretær

PS 30/16 Konstituering av rådmann m m
Ordførerens forslag til vedtak
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann.
Konstitueringen gjelder fra 09.02.2016 og frem til rådmannen er tilbake i stillingen.
Øyvind Johannesen gis de samme lønns- og arbeidsvilkår i konstitusjonsperioden som p.t.
gjelder for stillingen.
Fungerende rådmann gis fullmakt til å konstituere assisterende rådmann i perioden assisterende
rådmann fungerer som rådmann. Konstituering av assisterende rådmann gjøres i dialog med
forhandlingsutvalget.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Ass. rådmann Øyvind Johannesen forlot møte under behandlingen av denne saken.
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann.
Konstitueringen gjelder fra 09.02.2016 og frem til rådmannen er tilbake i stillingen.
Øyvind Johannesen gis de samme lønns- og arbeidsvilkår i konstitusjonsperioden som p.t.
gjelder for stillingen.
Fungerende rådmann gis fullmakt til å konstituere assisterende rådmann i perioden assisterende
rådmann fungerer som rådmann. Konstituering av assisterende rådmann gjøres i dialog med
forhandlingsutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Ass. rådmann Øyvind Johannesen forlot møte under behandlingen av denne saken.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann.
Konstitueringen gjelder fra 09.02.2016 og frem til rådmannen er tilbake i stillingen.
Øyvind Johannesen gis de samme lønns- og arbeidsvilkår i konstitusjonsperioden som p.t.
gjelder for stillingen.
Fungerende rådmann gis fullmakt til å konstituere assisterende rådmann i perioden assisterende
rådmann fungerer som rådmann. Konstituering av assisterende rådmann gjøres i dialog med
forhandlingsutvalget.

PS 31/16 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2015 til 2016
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2015 innarbeides i budsjett 2016 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
Bevilgning
0164
0171
0180
0505
0506
0700
0726
0727
0745
0808
0814
0815
0854
0855
0856
0869
0901
0916
0917

Byløft
Byløft/Møllebekken, forprosjekt
Byløft/ Hovedgata-Holgata
Velferdsteknologi
Olav Sverres vei, velferdsteknologi
Nødstrømsaggregat, Lyngmyr
Lyngmyr skole, nytt SD-anlegg
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Svarttjenn, damutbedring
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
Slotta industriområde, vann og avløp
Utbyggingsavtale, del A Valbergheia
Glastadheia boligfelt III
Tangenheia trinn I, boligområde
IT-investeringer generelt
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering
Albrechtsenorgel
0931 Grendstøl, grunnerverv og
infrastruktur næringsareal
0932 Grendstøl, flatsprengning av
næringsområde
0933 Kalsåsen gnr. 29 bnr. 4 (118),
næringsareal
Sum

853.000
150.000
3.723.000
1.000.000
161.000
677.000
405.000
279.000
406.000
582.000
630.000
1.101.000
1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
398.000
175.000
374.000

Tilskudd/
refusjoner

MerverdiKommunal
avgiftskomp. finansiering
853.000
30.000
120.000
468.000
3.255.000
200.000
800.000
32.000
129.000
135.000
542.000
81.000
324.000
56.000
223.000
81.000
325.000
582.000
630.000
1.101.000

1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
80.000

318.000
175.000
374.000

5.604.000

5.604.000

4.337.000

4.337.000

2.300.000

2.300.000

34.846.000

11.691.000

1.163.000

21.992.000

Samlet overført beløp finansieres med anleggsbidrag 11.691.000 kroner, økt merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 1.163.000 kroner og økt bruk av lån 21.992.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2016 reduseres med 12.000 kroner for prosjekt 0796 Nedre bydel,
offentlig toalett mv., som følge av merforbruk i 2015. Merverdiavgiftskompensasjon fra
investeringer reduseres med 2.000 kroner og bruk av lån reduseres med 10.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 285.000 kroner i 2016. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2015 innarbeides i budsjett 2016 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
Bevilgning
0164
0171
0180
0505
0506
0700
0726
0727
0745
0808
0814
0815
0854
0855
0856
0869
0901
0916
0917

Byløft
Byløft/Møllebekken, forprosjekt
Byløft/ Hovedgata-Holgata
Velferdsteknologi
Olav Sverres vei, velferdsteknologi
Nødstrømsaggregat, Lyngmyr
Lyngmyr skole, nytt SD-anlegg
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Svarttjenn, damutbedring
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
Slotta industriområde, vann og avløp
Utbyggingsavtale, del A Valbergheia
Glastadheia boligfelt III
Tangenheia trinn I, boligområde
IT-investeringer generelt
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering
Albrechtsenorgel
0931 Grendstøl, grunnerverv og
infrastruktur næringsareal
0932 Grendstøl, flatsprengning av
næringsområde
0933 Kalsåsen gnr. 29 bnr. 4 (118),
næringsareal
Sum

853.000
150.000
3.723.000
1.000.000
161.000
677.000
405.000
279.000
406.000
582.000
630.000
1.101.000
1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
398.000
175.000
374.000

Tilskudd/
refusjoner

MerverdiKommunal
avgiftskomp. finansiering
853.000
30.000
120.000
468.000
3.255.000
200.000
800.000
32.000
129.000
135.000
542.000
81.000
324.000
56.000
223.000
81.000
325.000
582.000
630.000
1.101.000

1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
80.000

318.000
175.000
374.000

5.604.000

5.604.000

4.337.000

4.337.000

2.300.000

2.300.000

34.846.000

11.691.000

1.163.000

21.992.000

Samlet overført beløp finansieres med anleggsbidrag 11.691.000 kroner, økt merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 1.163.000 kroner og økt bruk av lån 21.992.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2016 reduseres med 12.000 kroner for prosjekt 0796 Nedre bydel,
offentlig toalett mv., som følge av merforbruk i 2015. Merverdiavgiftskompensasjon fra
investeringer reduseres med 2.000 kroner og bruk av lån reduseres med 10.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 285.000 kroner i 2016. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2015 innarbeides i budsjett 2016 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
Bevilgning
0164
0171
0180
0505
0506
0700
0726
0727
0745
0808
0814
0815
0854
0855
0856
0869
0901
0916
0917

Byløft
Byløft/Møllebekken, forprosjekt
Byløft/ Hovedgata-Holgata
Velferdsteknologi
Olav Sverres vei, velferdsteknologi
Nødstrømsaggregat, Lyngmyr
Lyngmyr skole, nytt SD-anlegg
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Svarttjenn, damutbedring
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
Slotta industriområde, vann og avløp
Utbyggingsavtale, del A Valbergheia
Glastadheia boligfelt III
Tangenheia trinn I, boligområde
IT-investeringer generelt
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering
Albrechtsenorgel
0931 Grendstøl, grunnerverv og
infrastruktur næringsareal
0932 Grendstøl, flatsprengning av
næringsområde
0933 Kalsåsen gnr. 29 bnr. 4 (118),
næringsareal
Sum

853.000
150.000
3.723.000
1.000.000
161.000
677.000
405.000
279.000
406.000
582.000
630.000
1.101.000
1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
398.000
175.000
374.000

Tilskudd/
refusjoner

MerverdiKommunal
avgiftskomp. finansiering
853.000
30.000
120.000
468.000
3.255.000
200.000
800.000
32.000
129.000
135.000
542.000
81.000
324.000
56.000
223.000
81.000
325.000
582.000
630.000
1.101.000

1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
80.000

318.000
175.000
374.000

5.604.000

5.604.000

4.337.000

4.337.000

2.300.000

2.300.000

34.846.000

11.691.000

1.163.000

21.992.000

Samlet overført beløp finansieres med anleggsbidrag 11.691.000 kroner, økt merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 1.163.000 kroner og økt bruk av lån 21.992.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2016 reduseres med 12.000 kroner for prosjekt 0796 Nedre bydel,
offentlig toalett mv., som følge av merforbruk i 2015. Merverdiavgiftskompensasjon fra
investeringer reduseres med 2.000 kroner og bruk av lån reduseres med 10.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 285.000 kroner i 2016. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2015.

PS 32/16 Fastsetting av planprogram for områderegulering videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom
Grendstøl og fv 410.
Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til planprogram for områderegulering – videregående skole ved Mjåvann og ny
veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410 – fastsettes av kommunestyret i medhold av PBL §
12-9.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 08.03.2016
Behandling
Line Mørch fremmet forslag om at planområdet ble utvidet mot syd slik at et mer sydlig
trasealternativ kan bli med i planprosessen videre.
Ved voteringen ble rådmannens forslag tilrådd med 8 mot 1 stemme.
Innstilling
Forslag til planprogram for områderegulering – videregående skole ved Mjåvann og ny
veiforbindelse mellom Grendstøl og fv. 410 – fastsettes av kommunestyret i medhold av PBL §
12-9.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra teknikk-, plan og naturutvalg enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslag til planprogram for områderegulering – videregående skole ved Mjåvann og ny
veiforbindelse mellom Grendstøl og fv. 410 – fastsettes av kommunestyret i medhold av PBL §
12-9.

PS 33/16 Valg av lokalisering og dimensjonering for ny barneskole
for sentrum
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ C Ramsdalsmyra.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.
Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Det må på et tidlig tidspunkt i forprosjektfasen gjennomføres ytterligere geotekniske
undersøkelser og teknisk/økonomisk vurdering av fundamenteringsvalg. Det forutsettes at
skolens endelige plassering i området foretas når denne delen av prosjekteringen er gjennomført.
Ved utarbeidelse av rom og funksjonsprogrammet skal samtidig fremtidige offentlige
bruksmuligheter for den videregående skolen vurderes, herunder må kulturskolen behov og
sambruksmuligheter med skolen utredes.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til
godkjenning før ytterligere prosjektering gjennomføres.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at de ulike alternativene i saken legges ut på offentlig høring
i ca. 3 uker, og at endelig vedtak om plassering og utarbeidelse av forprosjekt utsettes til
aprilmøtet i 2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Marianne Landaas (H) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ A, bygget for eksisterende videregående skole.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.

Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til godkjenning
før ytterligere prosjektering gjennomføres.
Prøvevotering:
Dukenes forslag, alternativ 1:
Landaas sitt forslag, alternativ 2:
Angelstads forslag:

5 stemmer
2 stemmer
2 stemmer

Votering:
Prøvevotering anses som endelig votering. Dukenes forslag, rådmannens forslag alternativ 1, er
innstilt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ C Ramsdalsmyra.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.
Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Det må på et tidlig tidspunkt i forprosjektfasen gjennomføres ytterligere geotekniske
undersøkelser og teknisk/økonomisk vurdering av fundamenteringsvalg. Det forutsettes at
skolens endelige plassering i området foretas når denne delen av prosjekteringen er gjennomført.
Ved utarbeidelse av rom og funksjonsprogrammet skal samtidig fremtidige offentlige
bruksmuligheter for den videregående skolen vurderes, herunder må kulturskolen behov og
sambruksmuligheter med skolen utredes.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til
godkjenning før ytterligere prosjektering gjennomføres.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Ungdomsrådet v/Simen Nævestad uttalte seg i saken, og fremhevet alternativ 1 (innstillingen fra
formannskapet) som det beste alternativet.
Knut Benjamin Aall (H) fremmet rådmannens forslag alternativ 2
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Knut Benjamin Aall (H) forslag
Innstilling fra formannskapet

8 stemmer
17 stemmer, vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ C Ramsdalsmyra.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.
Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Det må på et tidlig tidspunkt i forprosjektfasen gjennomføres ytterligere geotekniske
undersøkelser og teknisk/økonomisk vurdering av fundamenteringsvalg. Det forutsettes at
skolens endelige plassering i området foretas når denne delen av prosjekteringen er gjennomført.
Ved utarbeidelse av rom og funksjonsprogrammet skal samtidig fremtidige offentlige
bruksmuligheter for den videregående skolen vurderes, herunder må kulturskolen behov og
sambruksmuligheter med skolen utredes.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til
godkjenning før ytterligere prosjektering gjennomføres.

PS 34/16 Strategisk rammeplan for innføring av helse- og
velferdsteknologi i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner rapporten "Velferdsteknologi – en viktig del av
framtidige kommunale tjenester”, som strategisk rammeplan for videre arbeid med innføring av
velferdsteknologi i kommunen.
Rådmannen får i oppdrag å etablere en tverrfaglig, administrativ, styringsgruppe med
representanter for brukerne, tillitsvalgte og relevante faggrupper og ledelse. Styringsgruppen gis
følgende mandat:
 Holde seg oppdatert, ta initiativ, planlegge, veilede, følge opp og evaluere innføring av
velferdsteknologi (“motor-funksjon”)
 Fungere som styringsgruppe for prosjekter som gjennomføres
 Være rådgivende for rådmannen og aktuelle enhetsledere om framtidig utvikling på
velferdsteknologiområdet. Herunder utarbeide årlige forslag til tiltaksplan som innspill
til kommunens budsjettprosess.
 Bygge kompetanse på velferdsteknologi hos de ansatte.
Det opprettes en 100 % stilling for koordinator/prosjektleder fra 01.08.2016 med ansvar for
arbeidet med planlegging, innføring og evaluering av velferdsteknologi i kommunens ulike
tjenester. Denne medarbeideren:
 Er sekretær for “Styringsgruppe velferdsteknologi”
 Tillegges oppfølgings-/rapporteringsansvar for Strategisk plan for velferdsteknologi
 Fungerer som initiativtaker/”motor” for utnyttelse av velferdsteknologi innenfor alle
aktuelle sektorer.
 Er kommunens ansvarlige prosjektleder for de prosjektene som besluttes gjennomført.
 Representerer kommunen i ulike interkommunale og andre samarbeidsfora på velferdsteknologifeltet.
Stillingen plasseres administrativt p.t. som en felles stilling i enhet for omsorg og rehabilitering,
og oppføringsenheten. Stillingen finansieres i 2016 med 70 % over investeringsbudsjettet for
velferdsteknologi som prosjektleder, og 30 % i driften med ekstern finansiering som
koordinator. Finansiering av stillingen fra 2017 avklares nærmere i fremtidige budsjetter.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.03.2016
Behandling
Det ble oppdaget en feil i utregningene av kostnader til stillingen i saksfremlegget. Feilen rettes
opp til behandling i kommunestyret.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner rapporten "Velferdsteknologi – en viktig del av
framtidige kommunale tjenester”, som strategisk rammeplan for videre arbeid med innføring av
velferdsteknologi i kommunen.

Rådmannen får i oppdrag å etablere en tverrfaglig, administrativ, styringsgruppe med
representanter for brukerne, tillitsvalgte og relevante faggrupper og ledelse. Styringsgruppen gis
følgende mandat:
 Holde seg oppdatert, ta initiativ, planlegge, veilede, følge opp og evaluere innføring av
velferdsteknologi (“motor-funksjon”)
 Fungere som styringsgruppe for prosjekter som gjennomføres
 Være rådgivende for rådmannen og aktuelle enhetsledere om framtidig utvikling på
velferdsteknologiområdet. Herunder utarbeide årlige forslag til tiltaksplan som innspill
til kommunens budsjettprosess.
 Bygge kompetanse på velferdsteknologi hos de ansatte.
Det opprettes en 100 % stilling for koordinator/prosjektleder fra 01.08.2016 med ansvar for
arbeidet med planlegging, innføring og evaluering av velferdsteknologi i kommunens ulike
tjenester. Denne medarbeideren:
 Er sekretær for “Styringsgruppe velferdsteknologi”
 Tillegges oppfølgings-/rapporteringsansvar for Strategisk plan for velferdsteknologi
 Fungerer som initiativtaker/”motor” for utnyttelse av velferdsteknologi innenfor alle
aktuelle sektorer.
 Er kommunens ansvarlige prosjektleder for de prosjektene som besluttes gjennomført.
 Representerer kommunen i ulike interkommunale og andre samarbeidsfora på velferdsteknologifeltet.
Stillingen plasseres administrativt p.t. som en felles stilling i enhet for omsorg og rehabilitering,
og oppføringsenheten. Stillingen finansieres i 2016 med 70 % over investeringsbudsjettet for
velferdsteknologi som prosjektleder, og 30 % i driften med ekstern finansiering som
koordinator. Finansiering av stillingen fra 2017 avklares nærmere i fremtidige budsjetter.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Konst. rådmann avklarte skrivefeilen i saksfremlegget vedrørende kostnaden til stillingen. Der
det står kr. 325.000,- skal det stå kr. 225.000,-. Konst. rådmann svarte på spørsmål vedrørende
saken og stillingen.
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner rapporten "Velferdsteknologi – en viktig del av
framtidige kommunale tjenester”, som strategisk rammeplan for videre arbeid med innføring av
velferdsteknologi i kommunen.
Rådmannen får i oppdrag å etablere en tverrfaglig, administrativ, styringsgruppe med
representanter for brukerne, tillitsvalgte og relevante faggrupper og ledelse. Styringsgruppen gis
følgende mandat:
 Holde seg oppdatert, ta initiativ, planlegge, veilede, følge opp og evaluere innføring av
velferdsteknologi (“motor-funksjon”)
 Fungere som styringsgruppe for prosjekter som gjennomføres




Være rådgivende for rådmannen og aktuelle enhetsledere om framtidig utvikling på
velferdsteknologiområdet. Herunder utarbeide årlige forslag til tiltaksplan som innspill
til kommunens budsjettprosess.
Bygge kompetanse på velferdsteknologi hos de ansatte.

Det opprettes en 100 % stilling for koordinator/prosjektleder fra 01.08.2016 med ansvar for
arbeidet med planlegging, innføring og evaluering av velferdsteknologi i kommunens ulike
tjenester. Denne medarbeideren:
 Er sekretær for “Styringsgruppe velferdsteknologi”
 Tillegges oppfølgings-/rapporteringsansvar for Strategisk plan for velferdsteknologi
 Fungerer som initiativtaker/”motor” for utnyttelse av velferdsteknologi innenfor alle
aktuelle sektorer.
 Er kommunens ansvarlige prosjektleder for de prosjektene som besluttes gjennomført.
 Representerer kommunen i ulike interkommunale og andre samarbeidsfora på velferdsteknologifeltet.
Stillingen plasseres administrativt p.t. som en felles stilling i enhet for omsorg og rehabilitering,
og oppføringsenheten. Stillingen finansieres i 2016 med 70 % over investeringsbudsjettet for
velferdsteknologi som prosjektleder, og 30 % i driften med ekstern finansiering som
koordinator. Finansiering av stillingen fra 2017 avklares nærmere i fremtidige budsjetter.

PS 35/16 Brukerstyrt personlig assistent (BPA), justering av
retningslinjer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner justeringer i styrende dokumenter for tjenesten
“Brukerstyrt personlig assistent” (BPA) i henhold til endringer i lovverket og nytt rundskriv,
samt veileder/håndbok. Følgende dokumenter legges til grunn for vurdering, saksbehandling og
oppfølging av tjenesten:
 “Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA”, håndbok fra
Helsedirektoratet (IS-2313, mai 2015)
 “Samarbeidsavtale mellom arbeidsleder og Tvedestrand kommune” datert 01.02. 2016
 “Retningslinjer for vurdering og saksbehandling” datert 01.02. 2016
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner justeringer i styrende dokumenter for tjenesten
“Brukerstyrt personlig assistent” (BPA) i henhold til endringer i lovverket og nytt rundskriv,
samt veileder/håndbok. Følgende dokumenter legges til grunn for vurdering, saksbehandling og
oppfølging av tjenesten:
 “Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA”, håndbok fra
Helsedirektoratet (IS-2313, mai 2015)
 “Samarbeidsavtale mellom arbeidsleder og Tvedestrand kommune” datert 01.02. 2016


“Retningslinjer for vurdering og saksbehandling” datert 01.02. 2016

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner justeringer i styrende dokumenter for tjenesten
“Brukerstyrt personlig assistent” (BPA) i henhold til endringer i lovverket og nytt rundskriv,
samt veileder/håndbok. Følgende dokumenter legges til grunn for vurdering, saksbehandling og
oppfølging av tjenesten:
 “Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA”, håndbok fra
Helsedirektoratet (IS-2313, mai 2015)
 “Samarbeidsavtale mellom arbeidsleder og Tvedestrand kommune” datert 01.02. 2016
 “Retningslinjer for vurdering og saksbehandling” datert 01.02. 2016

PS 36/16 Kulturelle fyrtårn - fordeling av tilskudd
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre fordeler tilskudd til de kulturelle fyrtårn for 2016 slik:
Fyrtårn
Næs Jernverksmuseum
Music & Mission
Bokbyen
Kystkulturuka
Tvedestrandsregattaen
Til sammen
Øvrige fyrtårn
I alt

Beløp
560.000
33.000
64.000
33.000
33.000
163.000
723.000

Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre fordeler tilskudd til de kulturelle fyrtårn for 2016 slik:
Fyrtårn
Næs Jernverksmuseum
Music & Mission
Bokbyen
Kystkulturuka
Tvedestrandsregattaen
Til sammen
Øvrige fyrtårn
I alt

Beløp
560.000
51.000
64.000
24.000
24.000
163.000
723.000

Alternativ 3:
Tvedestrand kommunestyre fordeler tilskudd til de kulturelle fyrtårn for 2016 slik:
Fyrtårn
Næs Jernverksmuseum
Music & Mission
Bokbyen
Kystkulturuka
Tvedestrandsregattaen
Til sammen
Øvrige fyrtårn
I alt

Beløp
560.000
75.000
64.000
24.000
24.000
247.000
747.000

Dette medfører en tilleggsbevilgning på kr. 24.000,-, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 191.000,-.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.03.2016
Behandling
Siw Johannessen (AP) og May-Lill Skjeggedal (TTL) ba om at habiliteten ble vurdert og
fratrådte (7 voterende). Johannesen og Skjeggedal ble enstemmig erklært inhabile jfr. Fvl. § 6
første ledd bokstav e nr. 2.
Aud Angelstad (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ1.
Angelstads forslag ble enstemmig tilrådd.

Johannessen og Skjeggedal gjeninntrådte (9 voterende).
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre fordeler tilskudd til de kulturelle fyrtårn for 2016 slik:
Fyrtårn
Næs Jernverksmuseum
Music & Mission
Bokbyen
Kystkulturuka
Tvedestrandsregattaen
Til sammen
Øvrige fyrtårn
I alt

Beløp
560.000
33.000
64.000
33.000
33.000
163.000
723.000

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Siw Johannessen (AP), May-Lill Skjeggedal (TTL), Torleif Haugland (KRF), Knut Benjamin
Aall (H) og Kirsten Lorenz Hegland (AP) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (20
voterende). Johannesen, Skjeggedal, Haugland, Aall og Hegland ble enstemmig erklært inhabile
jf. Fvl. § 6 første ledd bokstav e nr. 2.
Audun Tegdan (A) og Espen Tegdan (A) tiltrådte (22 voterende).
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Audun Tegdan og Espen Tegdan fratrådte.
Johannessen, Skjeggedal, Haugland, Aall og Hegland gjeninntrådte (25 voterende).

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre fordeler tilskudd til de kulturelle fyrtårn for 2016 slik:
Fyrtårn
Næs Jernverksmuseum
Music & Mission
Bokbyen
Kystkulturuka
Tvedestrandsregattaen
Til sammen
Øvrige fyrtårn
I alt

Beløp
560.000
33.000
64.000
33.000
33.000
163.000
723.000

PS 37/16 Byløft - Prosjektrapportering
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar prosjektrapporten for Byløft til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Ordføreren redegjorde for at prosjekt Byløft som er avsluttet, anses som en suksess og et godt
grunnlag for videre arbeid. Han takket prosjektleder Anette Pedersen for innsatsen.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar prosjektrapporten for Byløft til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Anne Killingmo (FRP) stilte spørsmål om hvordan man kan få ut opplysninger på detaljert nivå
fra regnskapet pr. prosjekt.
Konst. rådmannen opplyste at det er mulig å be om detaljert regnskap pr. prosjekt, og få det
oversendt.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar prosjektrapporten for Byløft til etterretning.

PS 38/16 Endring av serverings- og skjenketider - Basthaven
Rådmannens forslag til vedtak
Skjenke- og serveringstidene for Basthaven AS org.nr 91481193 godkjennes iht. søknad onsdag
tom søndag slik:
 Høysesong (1.juni - 31.august) fra kl. 12.00 tom kl. 21.00
 Utenom sesong (1. september – 31. mai), samt fredager hele året fra kl. 12.00 tom 23.00
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.03.2016
Behandling
Ragnvald Zwilmeyer (AP) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (8 voterende).
Zwilgmeyer ble enstemmig erklært habil jfr. Fvl. § 6 andre ledd og gjeninntrådte (9 voterende).
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Skjenke- og serveringstidene for Basthaven AS org.nr 91481193 godkjennes iht. søknad onsdag
tom søndag slik:



Høysesong (1.juni - 31.august) fra kl. 12.00 tom kl. 21.00
Utenom sesong (1. september – 31. mai), samt fredager hele året fra kl. 12.00 tom 23.00

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Skjenke- og serveringstidene for Basthaven AS org.nr 91481193 godkjennes iht. søknad onsdag
tom søndag slik:



Høysesong (1.juni - 31.august) fra kl. 12.00 tom kl. 21.00
Utenom sesong (1. september – 31. mai), samt fredager hele året fra kl. 12.00 tom 23.00

PS 39/16 Endring av inne- og uteområde for skjenking av alkohol Seilmakerfruens kro
Rådmannens forslag til vedtak
Serverings- og skjenkearealet for Seilmakerfruens kro ved bevillingshaver org.nr 913517180, E
& M Restaurants AS godkjennes utvidet iht. søknad. Utearealet må avgrenses på en tydelig
måte.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.03.2016
Behandling
Tor Morten Halvorsen har som nabo til Seilmakerfruens kro, henvendt seg til komiteen med et
notat sendt til Ole Goderstad (H) og Siw Johannessen (AP). Notatet ble delt ut på møtet.
Komiteen ble informert om at det er gjort en saksbehandlerfeil med innvilgelse av
byggetillatelse for brygga, byggetillatelsen er derfor ikke gyldig.
May-Lill Skjeggedal (TTL) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (8 voterende).
Skjeggedal ble erklært habil mot en stemme jfr. Fvl. § 6 første ledd bokstav e nr. 2 og andre ledd
og gjeninntrådte (9 voterende).
May Lill Skjeggedal TTL fremmet rådmannens forlag med følgende tillegg:
Serverings- og skjenkearealet for Seilmakerfruens kro ved bevillingshaver org.nr 913517180, E
& M Restaurants AS godkjennes utvidet iht. søknad. Utearealet må avgrenses på en tydelig
måte.
Det skal utredes og settes opp nødvendig fungerende støyvern mellom uteservering og nabo
eiendom. Dette kan være flyttbare moduler av støyabsorberende materiale, glass, seilduk, etc.
som settes opp før sesong og tas ned etter sesong.
Det settes forbehold om godkjenning av byggetillatelse.
Rådmannens forslag med tillegg fra Skjeggedal ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Serverings- og skjenkearealet for Seilmakerfruens kro ved bevillingshaver org.nr 913517180, E
& M Restaurants AS godkjennes utvidet iht. søknad. Utearealet må avgrenses på en tydelig
måte.
Det skal utredes og settes opp nødvendig fungerende støyvern mellom uteservering og nabo
eiendom. Dette kan være flyttbare moduler av støyabsorberende materiale, glass, seilduk, etc.
som settes opp før sesong og tas ned etter sesong.
Det settes forbehold om godkjenning av byggetillatelse.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
May-Lill Skjeggedal (TTL) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (24 voterende).
Skjeggedal ble erklært habil mot to stemmer jfr. Fvl. § 6 første ledd bokstav e nr. 2 og andre
ledd og gjeninntrådte (25 voterende).
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Serverings- og skjenkearealet for Seilmakerfruens kro ved bevillingshaver org.nr 913517180, E
& M Restaurants AS godkjennes utvidet iht. søknad. Utearealet må avgrenses på en tydelig
måte.
Det skal utredes og settes opp nødvendig fungerende støyvern mellom uteservering og nabo
eiendom. Dette kan være flyttbare moduler av støyabsorberende materiale, glass, seilduk, etc.
som settes opp før sesong og tas ned etter sesong.
Det settes forbehold om godkjenning av byggetillatelse.

PS 40/16 Valg av representant og vararepresentant til Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretæriat
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger Svein Hansen (AP) som representant med Birger Eggen (H)
som personlig vararepresentant i selskapet Temark IKS frem til 31.12.2019.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger Svein Hansen (AP) som representant med Birger Eggen (H)
som personlig vararepresentant i selskapet Temark IKS frem til 31.12.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger Svein Hansen (AP) som representant med Birger Eggen (H)
som personlig vararepresentant i selskapet Temark IKS frem til 31.12.2019.

PS 41/16 Nytt personlig varamedlem kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
Som nytt personlig varamedlem for Svein Hansen (AP) velges: ……………………………
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
May Britt Lunde (AP) fremmet Geir Grimsland (AP).
Lundes forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Som nytt personlig varamedlem for Svein Hansen (AP) velges: Geir Grimsland (AP).

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som nytt personlig varamedlem for Svein Hansen (AP) velges: Geir Grimsland (AP).

PS 42/16 Eierskap i Etablerersenteret IKS
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre takker ja til invitasjonen om å bli medeier i Etablerersenteret IKS.
Tvedestrand kommunestyre vedtar Selskapsavtalen for Etablerersenteret datert 27. november
2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre takker ja til invitasjonen om å bli medeier i Etablerersenteret IKS.
Tvedestrand kommunestyre vedtar Selskapsavtalen for Etablerersenteret datert 27. november
2015.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Tor Arne Hauge (H) fremmet følgende forslag til vedtak;
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken om eierskap i Etablerersenteret IKS inntil at
Tvedestrand kommune har ansatt kommunal næringssjef og at denne har tiltrådt i stillingen.
Hauges forslag om utsettelse fikk 6 stemmer og falt.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre takker ja til invitasjonen om å bli medeier i Etablerersenteret IKS.
Tvedestrand kommunestyre vedtar Selskapsavtalen for Etablerersenteret datert 27. november
2015.

PS 43/16 Nytt handlingsprogram for Fylkeveger i Aust-Agder 2018
- 2021
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber om at følgende prioriterte større prosjekter tas med i planen.

1.
2.

Ny tilførselsvei mellom Grendstøl – Glastad i Tvedestrand kommune har høyeste prioritet.
Det må utredes trafikkløsning mellom sentrum og ny videregående skole i Mjåvann.

I denne forbindelse er det viktig at veinettet tilpasses et transporttilbud mellom
Grendstøl, ny videregående skole og sentrum.
Andre utbedringer på følgende strekninger tas inn i handlingsplan for fylkesveier.
1.
2.
3.
4.
5.

FV 411 Strekningen Tvedestrand – Gjeving. (Snuplass ved Dypvåg skole.)
Borøyveien.
FV 411 Strekningen Laget – Støle.
Fortau Bergendal – Gjeving (Siste del fra krysset til broen)
Fylkesvei på strekningen fra kryss E18 til Holt kirke.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 08.03.2016
Behandling
Line Mørch og Knutt Aall stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=7 voterende)
Mørch og Aall ble begge erklært habile, og gjeninntrådte (= 9 voterende)
Kåre Haugaas foreslo at også Rosslandsveien kom inn i prioriteringslisten.
Line Mørch foreslo at punkt 1 i rådmannens innstilling utgår.
Ved voteringen ble forslaget til Haugaas enstemmig vedtatt, mens forslaget til Mørch falt mot 1
stemme.
Knut Aall fremmet deretter følgende forslag til reviderte innstilling:
“Tvedestrand kommune har lenge slitt med usedvanlig smale, svingete og trafikkfarlige
fylkesveier. Behovet for utbedringer øker stadig som følge av økt trafikk. Det er derfor meget
viktig å prioritere utbedringer på følgende strekninger i første del av planperioden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FV 411 Strekningen Tvedestrand – Gjeving, inkludert snuplass ved Dypvåg skole og breddeutvidelse
ved Åsstø.
Borøyveien.
FV 411 Strekningen Laget – Støle.
Fortau Bergendal – Gjeving (Siste del fra krysset til broen)
Fylkesvei på strekningen fra kryss E18 til Holt kirke.
Fylkesveien mellom Laget og Tveite
Rosslandsveien.

Kommunestyret minner om at det i løpet av planperioden skal planlegges og bygges ny
tilførselsvei mellom Grenstøl og Glastad som følge av ny videregående ved Mjåvann. I den
sammenheng må også trafikkløsning på FV410 mellom Mjåvann og sentrum utredes.”
Med unntak av siste avsnitt ble forslaget til Aall enstemmig vedtatt. Siste avsnitt ble vedtatt mot
1 stemme.
Innstilling
Tvedestrand kommune har lenge slitt med usedvanlig smale, svingete og trafikkfarlige
fylkesveier. Behovet for utbedringer øker stadig som følge av økt trafikk. Det er derfor meget
viktig å prioritere utbedringer på følgende strekninger i første del av planperioden:
1.
2.

FV 411 Strekningen Tvedestrand – Gjeving, inkludert snuplass ved Dypvåg skole og breddeutvidelse
ved Åsstø.
Borøyveien.

3.
4.
5.
6.
7.

FV 411 Strekningen Laget – Støle.
Fortau Bergendal – Gjeving (Siste del fra krysset til broen)
Fylkesvei på strekningen fra kryss E18 til Holt kirke.
Fylkesveien mellom Laget og Tveite
Rosslandsveien.

Kommunestyret minner om at det i løpet av planperioden skal planlegges og bygges ny
tilførselsvei mellom Grenstøl og Glastad som følge av ny videregående ved Mjåvann. I den
sammenheng må også trafikkløsning på FV410 mellom Mjåvann og sentrum utredes.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Vidar Holmsen Engh (AP) fremmet forslag om nytt punkt 8 på prioriteringslista;
Fylkesvei 151 Vålandsveien fra Nes Verk til Bøylefoss
Innstilling fra formannskap med tilleggsforslag fra Engh enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune har lenge slitt med usedvanlig smale, svingete og trafikkfarlige
fylkesveier. Behovet for utbedringer øker stadig som følge av økt trafikk. Det er derfor meget
viktig å prioritere utbedringer på følgende strekninger i første del av planperioden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FV 411 Strekningen Tvedestrand – Gjeving, inkludert snuplass ved Dypvåg skole og breddeutvidelse
ved Åsstø.
Borøyveien.
FV 411 Strekningen Laget – Støle.
Fortau Bergendal – Gjeving (Siste del fra krysset til broen)
Fylkesvei på strekningen fra kryss E18 til Holt kirke.
Fylkesveien mellom Laget og Tveite
Rosslandsveien opp til Øveneskrysset
FV 151 Vålandsveien fra Nes Verk til Bøylefoss

Kommunestyret minner om at det i løpet av planperioden skal planlegges og bygges ny
tilførselsvei mellom Grenstøl og Glastad som følge av ny videregående ved Mjåvann. I den
sammenheng må også trafikkløsning på FV410 mellom Mjåvann og sentrum utredes.

PS 44/16 Behandling av Forskrift om gebyr for plan- og
byggesaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker.
Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens
hjemmeside.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret vedtar Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker.
Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens
hjemmeside.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra teknikk-, plan og naturutvalg enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker.
Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens
hjemmeside.

PS 45/16 Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - vedtak om
omdisponering av dyrka mark og vedtak om nydyrking på gnr 29
bnr 5 - PS 11/2016
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling fra rådmannen.
Hvis kommunestyret mener at vedtaket skal opprettholdes, fatter kommunestyret følgende
vedtak:
1. Kommunestyret viser til brev av 15. februar 2016 med krav om lovlighetskontroll av
avgjørelse i sak PS 11/16, men finner ikke at det er dokumentert at omdisponeringsvedtaket er
ulovlig, verken innholdsmessig, myndighetsmessig eller tilblivelsesmessig (kommuneloven § 59
nr 4 a, b og c).
2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak PS 11/16 og oversender saken om
lovlighetskontroll til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
3. Kommunestyret finner ikke rimelig grunn til å utsette iverksettelse av
omdisponeringsvedtaket inntil lovlighetsklagen er avgjort.
Skulle kommunestyret komme til at vedtaket er ulovlig, fatter kommunestyret følgende
vedtak:
1. Kommunestyret opphever omdisponeringsvedtaket i sak PS 11/16.
2. Saken behandles på nytt.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 08.03.2016
Behandling
Knut Aall fremmet forslag om å opprettholde tidligere vedtak, med den formulering som var
foreslått av rådmannen for et slikt alternativ.
Line Mørch fremmet forslag om at tidligere omdisponeringsvedtaket i sak PS 11/16 oppheves,
og at saken behandles på nytt.
Ved voteringen ble Aalls forslag til innstilling vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
1. Kommunestyret viser til brev av 15. februar 2016 med krav om lovlighetskontroll av
avgjørelse i sak PS 11/16, men finner ikke at det er dokumentert at omdisponeringsvedtaket er
ulovlig, verken innholdsmessig, myndighetsmessig eller tilblivelsesmessig (kommuneloven § 59
nr 4 a, b og c).
2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak PS 11/16 og oversender saken om
lovlighetskontroll til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

3. Kommunestyret finner ikke rimelig grunn til å utsette iverksettelse av
omdisponeringsvedtaket inntil lovlighetsklagen er avgjort.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Åsta Marte Evensberget (MDG) fremmet mindretallets forslaget fra teknikk-, plan og
naturutvalget;
Forslag om at tidligere omdisponeringsvedtaket i sak PS 11/16 oppheves, og at saken behandles
på nytt.
Ved avstemmingen ble slikt resultat:
Åsta Marte Evensbergets forslag:
Innstilling fra teknikk-, plan og naturutvalg:

9 stemmer
16 stemmer, vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret viser til brev av 15. februar 2016 med krav om lovlighetskontroll av
avgjørelse i sak PS 11/16, men finner ikke at det er dokumentert at omdisponeringsvedtaket er
ulovlig, verken innholdsmessig, myndighetsmessig eller tilblivelsesmessig (kommuneloven § 59
nr 4 a, b og c).
2. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak PS 11/16 og oversender saken om
lovlighetskontroll til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
3. Kommunestyret finner ikke rimelig grunn til å utsette iverksettelse av
omdisponeringsvedtaket inntil lovlighetsklagen er avgjort.

PS 46/16 Utarbeidelse av ny Trafikksikkerhetsplan for Tvedestrand
kommune.
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 - 08.03.2016
Behandling
Saken utsettes. Administrasjonen bes undersøke nærmere hvilke
konsekvenser mangel av oppdatert trafikksikkerhetsplan har for fylkets
prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak og fylkesveiutbedringer.
Forslaget ble enstemmig tilrådd
Innstilling
Saken utsettes. Administrasjonen bes undersøke nærmere hvilke
konsekvenser mangel av oppdatert trafikksikkerhetsplan har for fylkets
prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak og fylkesveiutbedringer.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.03.2016
Behandling
Innstilling fra teknikk-, plan og naturutvalg enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes. Administrasjonen bes undersøke nærmere hvilke
konsekvenser mangel av oppdatert trafikksikkerhetsplan har for fylkets
prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak og fylkesveiutbedringer.

PS 47/16 Referatsaker





Referat styremøte østre agder februar 2016
Referat eldreråd 8. mars 2016
Konst. rådmannen orienterte om regnskapsresultatet for 2015, hovedtrekkene.
Konst. rådmannen orienterte om arbeidet med kommunereform 5K Øst i Agder, og
fremdriften med utarbeidelse av utkast til intensjonsavtale mellom de 5
kommunene.

