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PS 24/10 Barnehagestruktur i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Perioden 2010 – 2013 (gjeldende økonomiplanperiode):
1. Behovet for barnehageplasser er dekket frem til 2013 gjennom vedtak om å omgjøre 18
midlertidige barnehageplasser ved Lyngbakken barnehage til faste plasser i 2010, og ved
vedtak om å etablere ytterligere 18 plasser fra 2011.
2. De nye 18 barnehageplassene fra 2011 etableres ved Lyngbakken barnehage.
3. Plasseringen av nye barnehagebygg i sentrum vurderes samtidig med plassering av en
eventuelt ny barneskole 1-7 kl. i sentrum. En arbeidsgruppe bes vurdere dette nærmere i
løpet av 2010. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt slik:
•
•
•
•
•
•
•

Dag Eide, leder at Teknikk, plan og naturkomiteen
Bjørg Haaland Bjørnstad, leder av Livsløpskomiteen
Jan Dukene, ordfører
Carl F Bertelsen, varaordfører
Linda Brevik, kst. Enhetsleder barnehagene
John Johansen, rektor Tvedestrand og Vestre Sandøya skole/skolefaglig rådgiver
Svein O Dale, Enhetsleder Plan, miljø og eiendom.

Perioden 2014 – 2022:
1. Det etableres 1 til 3 nytt/nye barnehagebygg i sentrum for å dekke følgende behov:
a. Inntil 54 nye barnehageplasser (3 avd.) for å møte forventede nye behov.
b. Nytt eller nye bygg til erstatning for Skriverstua, Bøklia og Villa Utsikten
barnehager (kommunale) med 108 plasser (totalt 6 avd.).
Denne utvidelsen og utbyggingen kan skje suksessivt og ved å eventuelt kombinere
utvidelsesbehovet med behovet for nye barnehagebygg til erstatning for de 3 gamle
bygningene.
2. Etablering av nye barnehageplasser/erstatning av allerde etablerte barnehageplasser
foretas primært i kommunal regi og ikke i private regi.
3. Innfasingen av nye plasser og bygninger legges inn i fremtidige økonomiplaner.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 06.04.2010
Behandling
Jan Dukene ba om at AMU vurderte hans habilitet og trådte ut av møtet.
Jan Dukene ble enstemmig vurdert habil og tiltrådte møtet.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg om at det deltar 1 til 2 tillitsvalgte i arbeidsgruppa,
ble enstemmig tilrådd

Innstilling
Perioden 2010 – 2013 (gjeldende økonomiplanperiode):
1. Behovet for barnehageplasser er dekket frem til 2013 gjennom vedtak om å omgjøre 18
midlertidige barnehageplasser ved Lyngbakken barnehage til faste plasser i 2010, og ved
vedtak om å etablere ytterligere 18 plasser fra 2011.
2. De nye 18 barnehageplassene fra 2011 etableres ved Lyngbakken barnehage.
3. Plasseringen av nye barnehagebygg i sentrum vurderes samtidig med plassering av en
eventuelt ny barneskole 1-7 kl. i sentrum. En arbeidsgruppe bes vurdere dette nærmere i
løpet av 2010. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag Eide, leder at Teknikk, plan og naturkomiteen
Bjørg Haaland Bjørnstad, leder av Livsløpskomiteen
Jan Dukene, ordfører
Carl F Bertelsen, varaordfører
Linda Brevik, kst. Enhetsleder barnehagene
John Johansen, rektor Tvedestrand og Vestre Sandøya skole/skolefaglig rådgiver
Svein O Dale, Enhetsleder Plan, miljø og eiendom.
1-2 tillitsvalgte

Perioden 2014 – 2022:
1) Det etableres 1 til 3 nytt/nye barnehagebygg i sentrum for å dekke følgende behov:
a) Inntil 54 nye barnehageplasser (3 avd.) for å møte forventede nye behov.
b) Nytt eller nye bygg til erstatning for Skriverstua, Bøklia og Villa Utsikten barnehager
(kommunale) med 108 plasser (totalt 6 avd.).
Denne utvidelsen og utbyggingen kan skje suksessivt og ved å eventuelt kombinere
utvidelsesbehovet med behovet for nye barnehagebygg til erstatning for de 3 gamle
bygningene.
2) Etablering av nye barnehageplasser/erstatning av allerde etablerte barnehageplasser foretas
primært i kommunal regi og ikke i private regi.
3) Innfasingen av nye plasser og bygninger legges inn i fremtidige økonomiplaner.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Rådmannen refererte til e-post av 13.04 fra Kreative barnehager.
Rådmannen fremmet forslag om at arbeidsgruppen i pkt. 3 ble supplert med inntil 2 tillitsvalgte.
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet følgende forslag under pkt 3 (perioden 2010-2013):
Plasseringen av nye barnehagebygg i sentrum vurderes samtidig med plassering av en eventuelt
ny barneskole 1-7 kl. i sentrum. En arbeidsgruppe bes vurdere dette nærmere i løpet av 2010.
Arbeidsgruppen foreslås sammensatt slik:

•
•
•
•
•

Livsløpskomiteen
Linda Brevik, kst. Enhetsleder barnehagene
John Johansen, rektor Tvedestrand og Vestre Sandøya skole/skolefaglig rådgiver
Svein O Dale, Enhetsleder Plan, miljø og eiendom.
Inntil to tillitsvalgte

Alternativ votering:
Zwilgmeyers forslag
Rådmannens innstilling med tillegg

2 stemmer
5 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Perioden 2010 – 2013 (gjeldende økonomiplanperiode):
1. Behovet for barnehageplasser er dekket frem til 2013 gjennom vedtak om å omgjøre 18
midlertidige barnehageplasser ved Lyngbakken barnehage til faste plasser i 2010, og ved
vedtak om å etablere ytterligere 18 plasser fra 2011.
2. De nye 18 barnehageplassene fra 2011 etableres ved Lyngbakken barnehage.
3. Plasseringen av nye barnehagebygg i sentrum vurderes samtidig med plassering av en
eventuelt ny barneskole 1-7 kl. i sentrum. En arbeidsgruppe bes vurdere dette nærmere i
løpet av 2010. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag Eide, leder at Teknikk, plan og naturkomiteen
Bjørg Haaland Bjørnstad, leder av Livsløpskomiteen
Jan Dukene, ordfører
Carl F Bertelsen, varaordfører
Linda Brevik, kst. Enhetsleder barnehagene
John Johansen, rektor Tvedestrand og Vestre Sandøya skole/skolefaglig rådgiver
Svein O Dale, Enhetsleder Plan, miljø og eiendom.
Inntil to tillitsvalgte

Perioden 2014 – 2022:
1. Det etableres 1 til 3 nytt/nye barnehagebygg i sentrum for å dekke følgende behov:
a. Inntil 54 nye barnehageplasser (3 avd.) for å møte forventede nye behov.
b. Nytt eller nye bygg til erstatning for Skriverstua, Bøklia og Villa Utsikten barnehager
(kommunale) med 108 plasser (totalt 6 avd.).
Denne utvidelsen og utbyggingen kan skje suksessivt og ved å eventuelt kombinere
utvidelsesbehovet med behovet for nye barnehagebygg til erstatning for de 3 gamle
bygningene.
2. Etablering av nye barnehageplasser/erstatning av allerde etablerte barnehageplasser
foretas primært i kommunal regi og ikke i private regi.
3. Innfasingen av nye plasser og bygninger legges inn i fremtidige økonomiplaner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Jan Dukene stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende). Han ble erklært habil
med 23 mot 1 stemme og gjeninntrådte. (= 25 voterende).
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Perioden 2010 – 2011
1) Etter rådmannens vurdering er behovet for barnehageplasser dekket fram til 2011 gjennom
vedtak om å omgjøre 18 midlertidige barnehageplasser ved Lyngbakken barnehage til faste
plasser i 2010.
Perioden 2012 – 2022:
1) Kommunestyret anbefaler at det etableres 1 – 3 nye barnehagebygg i sentrum for å dekke
følgende behov:
a) Inntil 72 nye barnehageplasser (4 avd) for å møte forventede nye behov.
b) Nytt eller nye bygg til erstatning for Skriverstua, Bøklia og Villa utsikten barnehager
(kommunale) med 108 plasser (totalt 6 avd)
Denne utvidelsen og utbyggingen kan etter kommunestyrets vurdering skje suksessivt og
ved å eventuelt kombinere utvidelsesbehovet med behovet for nye barnehagebygg til
erstatning for de 3 gamle bygningene
2) Etableringen av nye barnehageplasser/erstatning av allerede etablerte barnehageplasser
foretas i kommunal eller privat regi
Steinar Thorsen (SV) fremmet komiteens innstilling med følgende endringer:
Perioden 2010 – 2013:
Pkt 3 utgår og erstattes med: Sak om videre arbeid med plassering av eventuell ny barneskole og
nye barnehager i sentrum legges fram i neste møte i kommunestyret
Line Mørchs forslag fikk 1 stemme og falt
Komiteens innstilling med unntak av pkt 3 (Perioden 2010 – 2013) ble enstemmig vedtatt
Steinar Thorsens forslag ble vedtatt med 23 mot 2 stemmer
Vedtak
Perioden 2010 – 2013 (gjeldende økonomiplanperiode):
1. Behovet for barnehageplasser er dekket frem til 2013 gjennom vedtak om å omgjøre 18
midlertidige barnehageplasser ved Lyngbakken barnehage til faste plasser i 2010, og ved
vedtak om å etablere ytterligere 18 plasser fra 2011.
2. De nye 18 barnehageplassene fra 2011 etableres ved Lyngbakken barnehage.
3. Sak om videre arbeid med plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i
sentrum legges fram i neste møte i kommunestyret
Perioden 2014 – 2022:
1. Det etableres 1 til 3 nytt/nye barnehagebygg i sentrum for å dekke følgende behov:
a. Inntil 54 nye barnehageplasser (3 avd.) for å møte forventede nye behov.
b. Nytt eller nye bygg til erstatning for Skriverstua, Bøklia og Villa Utsikten barnehager
(kommunale) med 108 plasser (totalt 6 avd.).

Denne utvidelsen og utbyggingen kan skje suksessivt og ved å eventuelt kombinere
utvidelsesbehovet med behovet for nye barnehagebygg til erstatning for de 3 gamle
bygningene.
2. Etablering av nye barnehageplasser/erstatning av allerde etablerte barnehageplasser
foretas primært i kommunal regi og ikke i private regi.
3. Innfasingen av nye plasser og bygninger legges inn i fremtidige økonomiplaner.

PS 25/10 Prosjektmidler, Inn på tunet-løftet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune søker midler fra Inn på tunet-løftet i perioden 2010-2012.
2. Dersom søknaden innviles, vil spørsmålet om kommunens egenandel vurderes
innarbeidet i budsjett og økonomiplan fra 2011.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Birgit Fidgett (TTL) fremmet følgende forslag:
Kommunen søker ikke midler fra ”Inn på tunet-løftet”. Arbeidet med målgruppen fortsetter som
i dag uten økte ressurser og utvidet tilbud til ungdom og unge voksne.
Alternativ votering:
Fidgetts forslag
Rådmannens innstilling

1 stemme
6 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommune søker midler fra Inn på tunet-løftet i perioden 2010-2012.
2. Dersom søknaden innviles, vil spørsmålet om kommunens egenandel vurderes
innarbeidet i budsjett og økonomiplan fra 2011.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommune søker ikke om midler til ”Inn på tunet – løftet” i 2010.
Spørsmålet om kommunal egenandel tas opp i forbindelse med kommende budsjett- og
økonomiprosess. Blir kommunal egenandel innarbeidet søkes det om midler fra ”Inn på
tunet – løftet” neste år.
Alternativ votering:
Nævestads forslag
Komiteens innstilling :

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommune søker midler fra Inn på tunet - løftet i perioden 2010-2012.
2. Dersom søknaden innvilges, vil spørsmålet om kommunens egenandel vurderes
innarbeidet i budsjett og økonomiplan fra 2011.

PS 26/10 Skolerute 2010 - 2011
Rådmannens forslag til vedtak
Skoleruten for Tvedestrand kommune for skoleåret 2010-2011 endres i forhold til
Fylkesmannens forslag på følgende punkter:
1. skolestart 16. august i stedet for 17. august 2010.
2. planleggingsdager 21. og 22. oktober 2010
3. først skoledag etter juleferien 3. januar i stedet for 4. januar
4. første skoledag etter påskeferien 25. i stedet for 26. april 2010.
5. siste skoledag 17. i stedet for 21. juni 2010.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Rådmannen orienterte om at det i pkt 4 skal stå ”skal stå 26 i stedet for 27 april” og 2011.Også i
pkt 5 skal det stå 2011.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig tilrådd.
Innstilling
Skoleruten for Tvedestrand kommune for skoleåret 2010-2011 endres i forhold til
Fylkesmannens forslag på følgende punkter:
1. skolestart 16. august i stedet for 17. august 2010.
2. planleggingsdager 21. og 22. oktober 2010
3. først skoledag etter juleferien 3. januar i stedet for 4. januar
4. første skoledag etter påskeferien 26. i stedet for 27. april 2011.
5. siste skoledag 17. i stedet for 21. juni 2011.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Behandlet som sak 5 i møtet. Heretter ble sakslisten fulgt.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Skoleruten for Tvedestrand kommune for skoleåret 2010-2011 endres i forhold til
Fylkesmannens forslag på følgende punkter:
1. skolestart 16. august i stedet for 17. august 2010.
2. planleggingsdager 21. og 22. oktober 2010
3. først skoledag etter juleferien 3. januar i stedet for 4. januar
4. første skoledag etter påskeferien 26. i stedet for 27. april 2011.
5. siste skoledag 17. i stedet for 21. juni 2011.

PS 27/10 17. Maifeiring 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger frem saken med alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1: Budsjettet for årets 17. Mai feiring økes med kr……….. Utgiften belastes
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr: ………
Alternativ 2: Det gis ikke økte bevilgninger til 17. Mai feiringen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Inger Lise Hegland (H) og Liv Helen Sundsdal (H) fremmet spørsmål ved egen habilitet og
fratrådte = 5 voterende.
Hegland og Sundsdal ble enstemmig erklært habil og tiltrådte igjen= 7 voterende
Inger Lise Hegland fremmet følgende forslag (alt 1):
Budsjettet for årets 17. Mai feiring økes med kr 33 250. Utgiften belastes
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 56 750.
Heglands forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Budsjettet for årets 17. Mai feiring økes med kr 33 250. Utgiften belastes
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 56 750.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Inger Elise Hegland (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende). Hegland
ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (= 25 voterende)
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt beløp, stort kr. 60.000 innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2011.
Komiteens innstilling med Nævestads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Budsjettet for årets 17. Mai feiring økes med kr 33 250. Utgiften belastes
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 56 750.
2. Nytt beløp, stort kr. 60.000 innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2011.

PS 28/10 Ny behandling av konsesjon på gnr 65 bnr 7 - Nævestad
Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser innvilger Tvedestrand kommune på ny
konsesjonssøknaden fra Halvor Skjerkholt og Ann Iren Sæthra til å erverve eiendommen
Nævestad, gnr. 65 bnr. 7 i Tvedestrand kommune for kr. 1,7 mill.
Verdifastsettelsen fremkommer som følgende:
• Skogen
kr. 775.000,• Utmarksrettigheter
kr. 412.500,• Egen godkjent fradelt tomt for fritidseiendom
med hytte (skogshusvære med bod)
kr. 512.500,-

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.04.2010
Behandling
Jan Marcussen fremmet forslag om å øke verdien på tomt med påstående skogshusvære med kr.
150.000 , fra kr. 512.500,- til kr. 662.500 med følgende begrunnelse: Den fradelte parsellen
som i dag er bebygd med skogshusvær har potential for å kunne utvikles til 3 hyttetomter, og
markedsverdien vurderes til å utgjøre det beløp som her er fastsatt.
Ved voteringen ble Jan Marcussens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Innstilling
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser innvilger Tvedestrand kommune på ny
konsesjonssøknaden fra Halvor Skjerkholt og Ann Iren Sæthra til å erverve eiendommen
Nævestad, gnr. 65 bnr. 7 i Tvedestrand kommune for kr. 1,85 mill.
Verdifastsettelsen fremkommer som følgende:
• Skogen
• Utmarksrettigheter
• Egen godkjent fradelt tomt for fritidseiendom
med hytte (skogshusvære med bod)

kr. 775.000,kr. 412.500,kr. 662.500,-

Den fradelte parsellen som i dag er bebygd med skogshusvær har potential for å kunne utvikles
til 3 hyttetomter, og markedsverdien vurderes til å utgjøre det beløp som her er fastsatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Dag Eide (AP) fremmet mindretallsforslaget fra komiteen.
Alternativ votering:
Eides forslag:
Komiteens innstilling:

8 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Vedtak
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser innvilger Tvedestrand kommune på ny
konsesjonssøknaden fra Halvor Skjerkholt og Ann Iren Sæthra til å erverve eiendommen
Nævestad, gnr. 65 bnr. 7 i Tvedestrand kommune for kr. 1,85 mill.
Verdifastsettelsen fremkommer som følgende:
• Skogen
• Utmarksrettigheter
• Egen godkjent fradelt tomt for fritidseiendom
med hytte (skogshusvære med bod)

kr. 775.000,kr. 412.500,kr. 662.500,-

Den fradelte parsellen som i dag er bebygd med skogshusvær har potential for å kunne utvikles
til 3 hyttetomter, og markedsverdien vurderes til å utgjøre det beløp som her er fastsatt.

PS 29/10 Søknad om omlegging av trafikken i Hovedgata/Holgata
2010
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger frem saken med 3 alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Hovedgata/Hulgata blir stengt fysisk for all biltrafikk med en flyttbar bukk og skilting
fra Øyvind Bjorvatns Plass til brygga daglig mellom kl. 10.00-18.00 i tidsrommet
23.06.10 - 15.08.10. (skolenes sommerferie).
2. Det forutsettes at Tvedestrand næringsforening og Bokbyen kostnadsfritt for kommunen
sørger for at den flyttbare bukken tas bort og settes på plass hver dag i tråd med punkt 1.
3.
De kommende år stenges Hovedgata/Hulgata i skolenes sommerferie, jfr. punkt 1 og 2.
Alternativ 2:
1. Hovedgata/Hulgata blir stengt for biltrafikk med skilting fra Øyvind Bjorvatns Plass til
brygga daglig i tidsrommet 23.06.10 - 15.08.10. (skolenes sommerferie).
2. Kjøring blir kun tillatt for eiendommene i området, medregnet eiendommene i
Måneveien fra krysset Kirkekleiva/Måneveien/Bakkevei til Hovedgata.
3. De kommende år stenges Hovedgata/Hulgata i skolenes sommerferie, jfr. punkt 1 og 2.
Alternativ 3:
Søknaden fra Tvedestrand næringsforening og Bokbyen om sommerstenging av
Hovedgata/Hulgata imøtekommes ikke, og trafikkmønsteret opprettholdes som i dag.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.04.2010
Behandling
Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte. = 6 voterende
Røvik ble enstemmig erklært habil og tiltrådte = 7 voterende
Epost fra Tvedestrand næringsforening ble referert før behandlingen.
Erling Holm mfl. fremmet alternativ 2 der punkt 3 strykes.
Det ble deretter fremsatt ulike forslag om hvilke tidsperioden som skulle gjøres gjeldende (punkt
1.) Dag Eide fremmet forslag om at perioden fastsettes til tidsrommet 23.06 – 31.07.2010
Ved voteringen ble både Holms og Eides forslag enstemmig vedtatt
Innstilling
1. Hovedgata/Hulgata blir stengt for biltrafikk med skilting fra Øyvind Bjorvatns Plass til
brygga daglig i tidsrommet 23.06.10 – 31.07.10.
2. Kjøring blir kun tillatt for eiendommene i området, medregnet eiendommene i
Måneveien fra krysset Kirkekleiva/Måneveien/Bakkevei til Hovedgata.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Solveig Røvik (KRF) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende)
Hun ble erklært inhabil med 19 mot 5 stemmer.
Erling Holm var saksordfører for saken og gav en orientering.
Line Mørch (V) fremmet rådmannens forslag alt. 3 subsidiært alternativ 2 med sommerstengt i
perioden 1. – 31.7
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet rådmannens alt. 2 med nytt pkt 3:
Det foretas en vurdering av tiltaket før neste sesong.
Tellef Goderstad (H) foreslo at ”daglig” i komiteens innstilling pkt 1 strykes.
Votering:
Mørchs forslag fikk 1 mot 23 stemmer og falt
Mørchs subsidiære forslag fikk 1 mot 23 stemmer og falt
Goderstads forslag enstemmig vedtatt.
Altenativ votering:
Zwilgmeyers forslag:
Komiteens innstilling med unntak av ”daglig” i pkt 1

10 stemmer
14 stemmer og ble vedtatt.

Røvik gjeninntrådte (= 25 voterende)
Vedtak
1. Hovedgata/Holgata blir stengt for biltrafikk med skilting fra Øyvind Bjorvatns Plass til
brygga i tidsrommet 23.06.10 – 31.07.10.
2. Kjøring blir kun tillatt for eiendommene i området, medregnet eiendommene i
Måneveien fra krysset Kirkekleiva/Måneveien/Bakkevei til Hovedgata.

PS 30/10 Nytt avvanningsanlegg, Tvedestrand renseanlegg.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår avtale om bygging av
avvanningsanlegget for slam ved Tvedestrand renseanlegg med firma Krüger Kaldnes i
henhold til anbud/anbudsbrev. Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
2. Kostnadsrammen for prosjektet økes med kr. 0,4 mill ekskl. moms, fra kr. 1.7 mill til kr.
2,1 mill ekskl. moms.
3. Merutgiften på kr. 0,4 mill finansieres ved låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,39 mill til kr. 19,79 mill med 20 års
avdragstid.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår avtale om bygging av
avvanningsanlegget for slam ved Tvedestrand renseanlegg med firma Krüger Kaldnes i
henhold til anbud/anbudsbrev. Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
2. Kostnadsrammen for prosjektet økes med kr. 0,4 mill ekskl. moms, fra kr. 1.7 mill til kr. 2,1
mill ekskl. moms.
3. Merutgiften på kr. 0,4 mill finansieres ved låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,39 mill til kr. 19,79 mill med 20 års
avdragstid.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår avtale om bygging av
avvanningsanlegget for slam ved Tvedestrand renseanlegg med firma Krüger Kaldnes i
henhold til anbud/anbudsbrev. Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
2. Kostnadsrammen for prosjektet økes med kr. 0,4 mill ekskl. moms, fra kr. 1.7 mill til kr. 2,1
mill ekskl. moms.
3. Merutgiften på kr. 0,4 mill finansieres ved låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,39 mill til kr. 19,79 mill med 20 års
avdragstid.

PS 31/10 Kompensasjon til abonnenter som har mistet vann/kloakk
i vinter som følge av frosne kommunale ledninger.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at alle abonnenter som har fått frosne vann- og/eller
kloakkledninger i sjøen vinteren 2010, og derved ikke kunne benytte seg av de
kommunale tjenester, kan få reduksjon i årsavgiften tilsvarende ett kvartal.
2. Dette vil bli kunngjort i Tvedestrandsposten og de aktuelle abonnenter må sende
søknad/krav til kommunen.
3. Klageutvalg for teknikkområdet får fullmakt til å avgjøre de enkelte søknadene, samt ta
stilling til eventuell andre krav som blir fremsatt.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.04.2010
Behandling
Sissel Bjørge og Erling Holm stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 5 voterende)
Både Bjørge og Holm ble enstemmig erklært inhabile (= 5 voterende)
Rådmannens forslag til vedtak ble deretter enstemmig vedtatt
Bjørge og Holm gjeninntrer (= 7 voterende)
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at alle abonnenter som har fått frosne vann- og/eller
kloakkledninger i sjøen vinteren 2010, og derved ikke kunne benytte seg av de
kommunale tjenester, kan få reduksjon i årsavgiften tilsvarende ett kvartal.
2. Dette vil bli kunngjort i Tvedestrandsposten og de aktuelle abonnenter må sende
søknad/krav til kommunen.
3. Klageutvalg for teknikkområdet får fullmakt til å avgjøre de enkelte søknadene, samt ta
stilling til eventuell andre krav som blir fremsatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Steinar Thorsen (SV), Sissel Bjørge (SP) og Erling Holm stilte spørsmål ved sin habilitet og
fratrådte (= 22 voterende)
Thorsen, Bjørge og Holm ble enstemmig erklært inhabile
Marit Aas (SV) fremmet tillegg til pkt 1 i komiteens innstilling:
I tillegg yter kommunen et tilskudd til Friluftsrådet Sør på kr. 250 pr husstand, der kloakk pga
tilfrosne ledninger er gått rett i sjøen.

Alternativ votering:

Aas forslag:
Komiteens innstilling :

4 stemmer
18 stemmer og vedtatt

Thorsen, Bjørge og Holm gjeninntrådte (= 25 voterende)
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at alle abonnenter som har fått frosne vann- og/eller
kloakkledninger i sjøen vinteren 2010, og derved ikke kunne benytte seg av de
kommunale tjenester, kan få reduksjon i årsavgiften tilsvarende ett kvartal.
2. Dette vil bli kunngjort i Tvedestrandsposten og de aktuelle abonnenter må sende
søknad/krav til kommunen.
3. Klageutvalg for teknikkområdet får fullmakt til å avgjøre de enkelte søknadene, samt ta
stilling til eventuell andre krav som blir fremsatt.

PS 32/10 Ekstrabevilgning til utbedringer av frosne sjøledninger.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre bevilger kr. 500.000,- ekskl. moms til
nedgraving/etterisolering av de sjøledningene som frøs vinteren 2010.
2. Ekstrabevilgningen på kr. 500.000,- finansieres med låneopptak, slik at kommunens
samlede låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,79 mill til kr. 20,29 mill med
20 års avdragstid.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre bevilger kr. 500.000,- ekskl. moms til nedgraving/etterisolering
av de sjøledningene som frøs vinteren 2010.
2. Ekstrabevilgningen på kr. 500.000,- finansieres med låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,79 mill til kr. 20,29 mill med 20 års
avdragstid.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre bevilger kr. 500.000,- ekskl. moms til nedgraving/etterisolering
av de sjøledningene som frøs vinteren 2010.
2. Ekstrabevilgningen på kr. 500.000,- finansieres med låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,79 mill til kr. 20,29 mill med 20 års
avdragstid.

PS 33/10 JUNI-DIALOGER 2010. Søknad om støtte
Rådmannens forslag til vedtak
JUNI-DIALOGER 2010 støttes med kr: 20.000.
Tilskuddet dekkes over Enhet for kultur og nærings budsjett for 2010.
. Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
JUNI-DIALOGER 2010 støttes med kr: 20.000.
Tilskuddet dekkes over Enhet for kultur og nærings budsjett for 2010.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Solveig Røvik (KRF) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende) Hun ble
enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (= 25 voterende)
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
JUNI-DIALOGER 2010 støttes med kr: 20.000.
Tilskuddet dekkes over Enhet for kultur og nærings budsjett for 2010.

PS 34/10 Fullmakt til ordfører - endring av Politiske reglementer
pkt. 5.6
Rådmannens forslag til vedtak
Følgende ordlyd tas inn i Reglementer for politiske organer, pkt. 5.6 Ordfører:
Ordføreren gis generell fullmakt til å representere Tvedestrand kommune i selskaper hvor
kommunen har interesser, med mindre kommunestyret spesifikt har oppnevnt andre.
Dersom ordføreren er forhindret, møter varaordføreren i hans sted.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Følgende ordlyd tas inn i Reglementer for politiske organer, pkt. 5.6 Ordfører:
Ordføreren gis generell fullmakt til å representere Tvedestrand kommune i selskaper hvor
kommunen har interesser, med mindre kommunestyret spesifikt har oppnevnt andre.
Dersom ordføreren er forhindret, møter varaordføreren i hans sted.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Følgende ordlyd tas inn i Reglementer for politiske organer, pkt. 5.6 Ordfører:
Ordføreren gis generell fullmakt til å representere Tvedestrand kommune i selskaper hvor
kommunen har interesser, med mindre kommunestyret spesifikt har oppnevnt andre.
Dersom ordføreren er forhindret, møter varaordføreren i hans sted.

PS 35/10 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 03.04.09, egengodkjennes.
Saksprotokoll i Planutvalg - 13.04.2010
Behandling
Det ble avklart at feil kartunderlag var lagt ved saken. Korrekt kart datert 11.03.2010 ble
fremlagt under behandlingen.
Erling Holm fremmet følgende tilføyelse til innstillingen: Med unntak av eiendommen til Bjørn
Hansen, gnr. 75, bnr. 329, som holdes utenfor planen.
Rådmannen tilføyde følgende tillegg til sitt forslag: Stien tegnes inn sammenhengende bak
eiendommen gnr. 75, bnr. 329 før kunngjøring
Ved voteringen ble rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Innstilling
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 11.03.2010, egengodkjennes. Stien tegnes inn
sammenhengende bak eiendommen gnr. 75, bnr. 329 før kunngjøring
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Steinar Thorsen (SV) og Erling Holm (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte
(= 23 voterende) Thorsen ble enstemmig erklært inhabil og Holm ble enstemmig erklært habil
(= 24 voterende).
Erling Holm (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 11.03.2010, egengodkjennes med unntak av
eiendommen til Bjørn Hansen, gnr 75 bnr 329, som holdes utenfor planen. Stien tegnes inn
sammenhengende bak eiendommen gnr 75 bnr 329 før kunngjøring.
Jan Marcussen (TTL) fremmet forslag om utsettelse.
Marcussens forslag enstemmig vedtatt.
Som følge av utsettelsesvedtaket ble ikke Holms forslag til vedtak realitetsbehandlet.
Thorsen gjeninntrådte (= 25 voterende)
Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

PS 36/10 Søknad om salgsbevilling - Brygga kiosk
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger frem alternative forslag til vedtak.
Alternativ 1.
1. Brygga kiosk AS, organisasjonsnummer 893 890 572 gis bevilling for salg av gruppe 1,
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent.
2. Karin Andersen godkjennes som styrer.
3. Liv Evensen godkjennes som stedsfortreder, forutsatt godkjent kunnskapsprøve.
4. Bevillingen forutsetter at det føres et bredt utvalg av dagligvareartikler hele året.
5. Bevillingen forutsetter helårsdrift.
6. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og til kl. 09.00-18.00 på lørdager.
7. Bevillingen gis for perioden 20.04.2010- 31.03.2012.
8. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten i henhold til
bevillingen, jfr. alkoholforskriften kap. 8.
Alternativ 2.
Søknad om salgsbevilling for gruppe 1 for Brygga kiosk AS avslås på grunnlag av
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer og alkoholloven.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet forslag om alternativ 1 med følgende tillegg i pkt 4:
..og at salgsstedet ikke betegnes som Kiosk.
Bjørg Haaland Bjørnstad fremmet forslag om alternativ 2.
Alternativ votering
Bjørnstads forslag
Zwilgmeyers forslag

2 stemmer
5 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Alternativ 1.
1. Brygga kiosk AS, organisasjonsnummer 893 890 572 gis bevilling for salg av gruppe 1,
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent.
2. Karin Andersen godkjennes som styrer.
3. Liv Evensen godkjennes som stedsfortreder, forutsatt godkjent kunnskapsprøve.
4. Bevillingen forutsetter at det føres et bredt utvalg av dagligvareartikler hele året og at
salgsstedet ikke betegnes som kiosk.
5. Bevillingen forutsetter helårsdrift.
6. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og til kl. 09.00-18.00 på lørdager.
7. Bevillingen gis for perioden 20.04.2010- 31.03.2012.
8. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten i henhold til bevillingen,
jfr. alkoholforskriften kap. 8.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Behandlet som sak 3 i møtet.
Torleif Haugland (KRF) fremmet mindretallsforslaget fra komiteen.
Alternativ votering:
Hauglandsforslag:
Komiteens innstilling:

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Brygga kiosk AS, organisasjonsnummer 893 890 572 gis bevilling for salg av gruppe 1,
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent.
2. Karin Andersen godkjennes som styrer.
3. Liv Evensen godkjennes som stedsfortreder, forutsatt godkjent kunnskapsprøve.
4. Bevillingen forutsetter at det føres et bredt utvalg av dagligvareartikler hele året og at
salgsstedet ikke betegnes som kiosk.
5. Bevillingen forutsetter helårsdrift.
6. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og til kl. 09.00-18.00 på lørdager.
7. Bevillingen gis for perioden 20.04.2010- 31.03.2012.
8. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten i henhold til bevillingen,
jfr. alkoholforskriften kap. 8.

PS 37/10 Tvedestrand Fjordhotell
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger frem saken med alternative innstilinger.
Alternativ 1.
Med hjemmel i ”gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand
kommune”, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell
inntil godkjent stedsfortreder er på plass, skyldige skatter og avvifter er betalt og pliktige
innleveringsoppgaver er levert.
Alternativ 2.
Med hjemmel i ”gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand
kommune”, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell i
…. dager.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.04.2010
Behandling
Bjørnstad (SP) fremmet forslag om alternativ 1.

Votering:
Bjørnstads forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Med hjemmel i ”gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand
kommune”, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell
inntil godkjent stedsfortreder er på plass, skyldige skatter og avvifter er betalt og pliktige
innleveringsoppgaver er levert.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Behandlet som sak 4 i møtet
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Med hjemmel i ”gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand
kommune”, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell
inntil godkjent stedsfortreder er på plass, skyldige skatter og avvifter er betalt og pliktige
innleveringsoppgaver er levert.

PS 38/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Referatsaker:
•
•

•
•
•
•
•

Referat fra eldrerådet 13.04.2010
Årsmøte i Agderrådet. Jan Dukene redegjorde for spørsmål om økt kontingent.
Kommunestyret gav ordføreren fullmakt til å gå inn for økningen, men må presisere at
forslag om økning av kontingent må komme i god tid for behandling i
budsjettsammenheng.
Lyngør fyr får utsatt åpning til våren 2011
Sammenslåing av fylker – sak til behandling i kommunestyret 25.mai
Krisesentertilbud i Aust-Agder for menn og kvinner – Tvedestrand kommune har meldt
sin interesse for å være med i samarbeid med Arendal som vertskommune
Boligstiftelsen har fått avklart at det ikke blir krav om tilbakebetaling av mva på
investeringene som tidligere varslet.
Kommunestyret bes slutte opp om 17.mai - toget

