Tvedestrand kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyret
Rådhuset
26.02.2008
18:00

Faste representanter som møtte:
Jan Dukene
Per Ola Walle
Inger Elise Hegland
Geir Løvdal
Dag Eide
Morten Foss
Håkon Verner Nilsen
Torleif Haugland
Solveig Annette Røvik
Aud Angelstad
Jan Marcussen
Marit Synøve Marcussen
Ole Goderstad
Line Mørch
Erling Holm
Linn Zwilgmeyer
Jørgen Goderstad
Bjørg Haaland Bjørnstad
Marit Johanne Aass
Hege Bjerkeseth
Knut Håvard Kløvfjell
Sissel Bjørge
Carl F. Bertelsen
Åsulv Løvdal
Faste representanter som hadde forfall:
Jan Wilhelm Nævestad
Fra administrasjonen møtte:
Jarle Bjørn Hanken
Øyvind Johannesen
Mads Oppegaard
Svein O. Dale
Hege F. Larsen
Det var 24 representanter som møtte.

Ordfører
Varaordf.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.
Repr.

TTL
H
H
AP
AP
AP
TTL
KRF
KRF
SP
TTL
TTL
H
V
H
AP
SP
SP
SV
TTL
SV
SP
H
TTL

Repr.

TTL

Rådmann
Kommunalsjef
Næringssjef
Enhetsleder
Rådgiver

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 15/08
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Merknader til innkalling og saksliste
Ingen

Merknader til protokoll
Ingen

Orientering
Møtet startet med en orientering vedr. befolkningsutviklingen i Tvedestrand kommune
v/kommunalsjef Øyvind Johannesen.

Referatsaker
Det vises til referatsakene i innkallingen. I tillegg orienterte ordføreren at kommunen har
anledning til å komme med innspill til tre navn på folkevalgte som kandidater til styreverv i
helseforetak helse sør-øst. Frist 3. mars.

Musikals innslag
I pausen var det musikalsk innslag ved musikkskole elev Marit Tveten på obo og musikkskole
lærer Marianne Misje på flygel. Musikken var nydelig og fikk stående applaus.

Tvedestrand, 28.02.08.

Jan Dukene
Ordfører

Hege Fjeldstad Larsen
Møtesekretær

PS 15/08 Oppfylling av boplikten ved å benytte boligen som
pendlerbolig- Østerkleiv 49, Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune innvilger søknaden til Ole Sigurd Woxmyhr angående oppfylling av
boplikten ved å benytte boligen, Østerkleiv 49, som pendlerbolig under forutsetning:
• Gir årlig melding til kommunen hvordan han vil oppfylle kravet til boplikt
• Tilbringer minst 50 prosent av nettene i boligen
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) reiste spørsmål om sin habilitet som følge av at søkeren er ansatt i hans
firma. Jan Marcussen fratråde ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Komiteen erklærte Jan Marcussen som habil i saken, og han tiltrådte igjen ved behandlingen av
saken.
Jan Marcussen fremmet endringsforslag om å stryke kulepunkt 1 i rådmannens forslag til
vedtak.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
• Rådmannens forslag til vedtak fikk 6 stemmer
• Jan Marcussens endringsforslag fikk 1 stemme.
Innstilling
Tvedestrand kommune innvilger søknaden til Ole Sigurd Woxmyhr angående oppfylling av
boplikten ved å benytte boligen, Østerkleiv 49, som pendlerbolig under forutsetning:
• Gir årlig melding til kommunen hvordan han vil oppfylle kravet til boplikt
• Tilbringer minst 50 prosent av nettene i boligen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Jan Marcussen fremsatte spørsmål ved sin habilitet og fratrådet.
Marcussen ble funnet habil mot en stemme. Marcussen tiltrer (=24 voterende).
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune innvilger søknaden til Ole Sigurd Woxmyhr angående oppfylling av
boplikten ved å benytte boligen, Østerkleiv 49, som pendlerbolig under forutsetning:
• Gir årlig melding til kommunen hvordan han vil oppfylle kravet til boplikt
• Tilbringer minst 50 prosent av nettene i boligen.

PS 16/08 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning
Rådmannens forslag til vedtak
Saken fremlegges uten nytt forslag til vedtak.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
AP v/Reidun Kaddeberg fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret velger viltkontakt etter forslag fra valgkomiteen.
2. Rådmannen oppretter viltforum bestående av viltkontakt, Tvedestrand Jeger og Fisk,
Tvedestrand Viltlag og Holt og Dypvåg skogeierlag med sekretær fra administrasjonen.
3. Rådmannen engasjerer 3-5 personer til en fallvilt/ettersøksgruppe. Tvedestrand Viltlag
og Tvedestrand Jeger og Fisk kan også engasjeres dersom de ønsker det og kan ivareta
oppgaven.
4. Rådmannen utarbeider retningslinjer som fastsetter hvilke myndighet, rutiner og
begrensninger ettersøk/fallviltgruppa skal ha.
5. Rådmannen sørger for at det finnes jegerprøvetilbud i området.
6. Myndigheten i viltsaker er fastsatt i delegasjonsvedtak 104/07 og tillagt rådmannen.
Rådmannen hadde et tilsvarende forslag fremme til vurdering i komiteen, men trakk det.
AP v/Reidun Kaddebergs forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret velger viltkontakt etter forslag fra valgkomiteen.
2. Rådmannen oppretter viltforum bestående av viltkontakt, Tvedestrand Jeger og Fisk,
Tvedestrand Viltlag og Holt og Dypvåg skogeierlag med sekretær fra administrasjonen.
3. Rådmannen engasjerer 3-5 personer til en fallvilt/ettersøksgruppe. Tvedestrand Viltlag
og Tvedestrand Jeger og Fisk kan også engasjeres dersom de ønsker det og kan ivareta
oppgaven.
4. Rådmannen utarbeider retningslinjer som fastsetter hvilke myndighet, rutiner og
begrensninger ettersøk/fallviltgruppa skal ha.
5. Rådmannen sørger for at det finnes jegerprøvetilbud i området.
6. Myndigheten i viltsaker er fastsatt i delegasjonsvedtak 104/07 og tillagt rådmannen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Rådmannen orienterte at det i pkt 2 bør inn følgende tilleggstekst på slutten i pkt 2:
Dette er et rådgivende organ.
Dag Eide (AP) foreslo Stig Kvastad som viltkontakt.
Komiteens innstilling med rådmannens forslag og Eides forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret velger viltkontakt Stig Kvastad.

2. Rådmannen oppretter viltforum bestående av viltkontakt, Tvedestrand Jeger og Fisk,
Tvedestrand Viltlag og Holt og Dypvåg skogeierlag med sekretær fra administrasjonen.
Dette er et rådgivende organ.
3. Rådmannen engasjerer 3-5 personer til en fallvilt/ettersøksgruppe. Tvedestrand Viltlag
og Tvedestrand Jeger og Fisk kan også engasjeres dersom de ønsker det og kan ivareta
oppgaven.
4. Rådmannen utarbeider retningslinjer som fastsetter hvilke myndighet, rutiner og
begrensninger ettersøk/fallviltgruppa skal ha.
5. Rådmannen sørger for at det finnes jegerprøvetilbud i området.
6. Myndigheten i viltsaker er fastsatt i delegasjonsvedtak 104/07 og tillagt rådmannen.

PS 17/08 Klagesak - Oppføring av bolighus på 59/23 ved Tveite.
Tiltakshaver er klager
Gnr.: 59, Bnr.: 23
Tiltakshaver: Christian Ramleth
Ansvarlig søker:
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken behandlet etter Jordloven.
Komite for Plan, teknikk og natur opprettholder landbrukssjefens vedtak av 04.10.2007.
Klagebehandlingen har ikke frembrakt nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres.
Vedtaker er hjemlet i jordlovens §12. Komite for Plan, teknikk og natur slutter seg til
rådmannens vurdering.
Saken behandlet etter Plan og bygningsloven
1. Planutvalget/klagenemda opprettholder byggesaksleders vedtak av 04.12.07.
Klagebehandlingen har ikke frambrakt nye momenter som tilsier at vedtaket bør
omgjøres. Planutvalget /klagenemda slutter seg til rådmannens vurdering.
2. Dispensasjonsgebyret reduseres skjønnsmessig til kr 7 250.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder til endelig avgjørelse.
Saksprotokoll i Planutvalg - 12.02.2008
Behandling
Jan Marcussen fremmet følgende forslag:
1. Planutvalget gir tillatelse som omsøkt i forhold til plan og bygningslovens bestemmelser.
Det må tas hensyn til støyproblemer og tiltak mot dette i byggesøknad.
2. Dispensasjonsgebyret reduseres skjønnsmessig til kr 7 250.
Administrasjonen påpekte at saken også må behandles etter jordloven i teknikkomiteen, og at
det må presenteres en samlet sak for behandling i kommunestyret.
Jan Marcussens forslag, med administrasjonens tilføyelse ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Innstilling etter Plan og bygningsloven

1. Planutvalget gir tillatelse som omsøkt i forhold til plan og bygningslovens bestemmelser.
Det må tas hensyn til støyproblemer og tiltak mot dette i byggesøknad.
2. Dispensasjonsgebyret reduseres skjønnsmessig til kr 7 250.
Administrasjonen påpekte at saken også må behandles etter jordloven i teknikkomiteen, og at
det må presenteres en samlet sak for behandling i kommunestyret
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
Med bakgrunn i innstilling i sak nr. 16/08 i Planutvalget ble saken tatt opp som ekstrasak i
komiteen og behandlet etter Jordloven.
Komiteen arbeidet seg frem til følgende enstemmig tilråding:
Kommunestyret gir tillatelse som omsøkt i forhold til jordlovens bestemmelser; §12, under
forutsetning av at det fremmes et bedre alternativ for fremføring av vei til eiendommen som tar
hensyn til kulturlandskapsbilde i området. Det kan ikke aksepteres en veitrase langs med
steingjerde.
Innstilling
Innstilling etter Jordloven:
Kommunestyret gir tillatelse som omsøkt i forhold til jordlovens bestemmelser; §12, under
forutsetning av at det fremmes et bedre alternativ for fremføring av vei til eiendommen som tar
hensyn til kulturlandskapsbilde i området. Det kan ikke aksepteres en veitrase langs med
steingjerde.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) orienterte at ordet ”eventuelt” var falt ut av Planutvalgets pkt 1 i siste
setning: Det må tas hensyn til støyproblemer og eventuelle tiltak mot dette i byggesøknaden.
Marit Aass (SV) fremmet rådmannens forslag.
Alternativ votering:
Aass forslag:
Komiteen og Planutvalgets innstilling:

2 stemmer
22 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
Vedtak etter jordloven:
Kommunestyret gir tillatelse som omsøkt i forhold til jordlovens bestemmelser; §12, under
forutsetning av at det fremmes et bedre alternativ for fremføring av vei til eiendommen som tar
hensyn til kulturlandskapsbilde i området. Det kan ikke aksepteres en veitrase langs med
steingjerde.
Vedtak etter plan og bygningsloven:
1. Planutvalget gir tillatelse som omsøkt i forhold til plan og bygningslovens bestemmelser.
Det må tas hensyn til støyproblemer og eventuelle tiltak mot dette i en byggesøknad.

2. Dispensasjonsgebyret reduseres skjønnsmessig til kr 7 250.

PS 18/08 Fullmakter vedr. oppstart av miljøgate gjennom
Tvedestrand sentrum.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer fullmakten til å velge den anbyder som skal
anlegge miljøgata til formannskapet innen for en totalramme på inntil kr.2,7mill.
Dersom anbudsrunden viser høyere kostnader, får formannskapet fullmakt til å justere
rammen ved eventuell bruk av kraftfondet eller andre interne finansieringskilder.
2. Investeringen på til sammen kr.2,7mill. finansieres slik:
a. Avsatte sentrumsutviklingsmidler kr.1,5mill.
b. Tilskudd/refusjon fra Statens vegvesen kr.1,2mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen forskutterer inntil kr.1,2mill. i
påvente av utbetaling av tilskudd fra Statens vegvesen i 2008 og 2009. Forskutteringen
finansieres ved bruk av kraftfondet og tilbakeføres fondet når midlene blir innbetalt fra
Statens vegvesen. Før inngåelse av kontrakt forutsettes det at Statens vegvesen skriftlig
bekrefter innbetaling av tilskuddet innen utgangen av 2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer fullmakten til å velge den anbyder som skal
anlegge miljøgata til formannskapet innen for en totalramme på inntil kr.2,7mill.
Dersom anbudsrunden viser høyere kostnader, får formannskapet fullmakt til å justere
rammen ved eventuell bruk av kraftfondet eller andre interne finansieringskilder.
2. Investeringen på til sammen kr.2,7mill. finansieres slik:
a. Avsatte sentrumsutviklingsmidler kr.1,5mill.
b. Tilskudd/refusjon fra Statens vegvesen kr.1,2mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen forskutterer inntil kr.1,2mill. i
påvente av utbetaling av tilskudd fra Statens vegvesen i 2008 og 2009. Forskutteringen
finansieres ved bruk av kraftfondet og tilbakeføres fondet når midlene blir innbetalt fra
Statens vegvesen. Før inngåelse av kontrakt forutsettes det at Statens vegvesen skriftlig
bekrefter innbetaling av tilskuddet innen utgangen av 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Rådmannen orienterte om at ordet ”snarest” var falt ut av siste setning i pkt 3 i Formannskapets
innstilling: Før inngåelse av kontrakt forutsettes det at Statens vegvesen snarest skriftlig …
Komiteens innstilling med rådmannens rettelse enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer fullmakten til å velge den anbyder som skal
anlegge miljøgata til formannskapet innen for en totalramme på inntil kr.2,7mill.
Dersom anbudsrunden viser høyere kostnader, får formannskapet fullmakt til å justere
rammen ved eventuell bruk av kraftfondet eller andre interne finansieringskilder.
2. Investeringen på til sammen kr.2,7mill. finansieres slik:
a. Avsatte sentrumsutviklingsmidler kr.1,5mill.
b. Tilskudd/refusjon fra Statens vegvesen kr.1,2mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen forskutterer inntil kr.1,2mill. i
påvente av utbetaling av tilskudd fra Statens vegvesen i 2008 og 2009. Forskutteringen
finansieres ved bruk av kraftfondet og tilbakeføres fondet når midlene blir innbetalt fra
Statens vegvesen. Før inngåelse av kontrakt forutsettes det at Statens vegvesen snarest
skriftlig bekrefter innbetaling av tilskuddet innen utgangen av 2009.

PS 19/08 Kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av
avfall i småovner
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende forslag til ”Kommunal forskrift om åpen brenning og
brenning av avfall i småovner” ut på høring.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende forslag til ”Kommunal forskrift om åpen brenning og
brenning av avfall i småovner” ut på høring.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende forslag til ”Kommunal forskrift om åpen brenning og
brenning av avfall i småovner” ut på høring.

PS 20/08 Lokal forskrift vedr fartsbegrensing i sjø - Tvedestrand
Havnedistrikt
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forskrift om fartsbegrensing i sjøen – i Tvedestrand Havnedistrikt vedtas slik den
foreligger
2. Kostnader til nødvendig skilting innarbeides i budsjett for 2009
Alternativ innstilling
1. Forkriftens § 1 a i utgår av forskriften. ( maks fart på 30 knop)
2. Forskriften § 1 a ii endres fra 100 m til 50 fra land
3. Kostnader til nødvendig skilting innarbeides i budsjettet for 2009
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
TTL v/Jan Marcussen fremmet rådmannens alternative innstilling.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
• TTL v/Jan Marcussens forslag ble enstemmig tilrådd.
• Rådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer.
Innstilling
1. Forkriftens § 1 a i utgår av forskriften. ( maks fart på 30 knop)
2. Forskriften § 1 a ii endres fra 100 m til 50 fra land.
3. Kostnader til nødvendig skilting innarbeides i budsjettet for 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Rådmannen la frem forskrift med ny ordlyd tilpasset komiteens innstilling.
Torleif Haugland (Krf) fremmet rådmannens alternative innstilling.
Jan Marcussen (TTL) fremmet komiteens innstilling.
Alternativ votering:
Hauglands forslag:
Komiteens innstilling:

7 stemmer
17 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
1. Forkriftens § 1 a i utgår av forskriften. ( maks fart på 30 knop)
2. Forskriften § 1 a ii endres fra 100 m til 50 fra land.
3. Kostnader til nødvendig skilting innarbeides i budsjettet for 2009.

PS 21/08 Energi- og klimaplan for Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at det skal utarbeides en kommunal energi- og
klimaplan. Planen skal ha hovedfokus på kommunale bygg og transportsektoren.
2. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 5 personer hvorav 2 er politikere, 1 fra
lokalt næringsliv og 2 fra administrasjonen.
De politiske representantene er: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Representant fra lokalt næringsliv er: _ _ _ _ _ _
Rådmannen utpeker representanter fra administrasjonen.
3. Komitè for teknikk, plan og natur er styringsgruppe for prosjektet.
4. Planen skal legges fram for kommunestyret i løpet av oktober 2008.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
TTL v/Marit Synnøve Marcussen fremmet forslag om følgende representanter i arbeidsgruppen:
• Politisk representant: Åsulv Løvdal.
• Representant fra lokalt næringsliv: Dag Fagermyr.
Ap v/Reidun Kaddeberg fremmet forslag om følgende politisk representant:
• Ordfører eller varaordfører.
Rådmannens forslag til vedtak med forslagene fra TTL v/Marit Synnøve Marcussen og Ap
v/Reidun Kaddeberg enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at det skal utarbeides en kommunal energi- og
klimaplan. Planen skal ha hovedfokus på kommunale bygg og transportsektoren.
2. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 5 personer hvorav 2 er politikere, 1 fra
lokalt næringsliv og 2 fra administrasjonen.
De politiske representantene er: Åsulv Løvdal og ordfører eller vareordfører.
Representant fra lokalt næringsliv er: Dag Fagermyr.
Rådmannen utpeker representanter fra administrasjonen.
3. Komitè for teknikk, plan og natur er styringsgruppe for prosjektet.
4. Planen skal legges fram for kommunestyret i løpet av oktober 2008.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
På vegne av SV og V fremmet Marit Aass (SV) følgende alternativ forslag som erstatning for
komiteens punkt 1:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at det skal utarbeides en kommunal energi- og
klimaplan. Planen skal angi hvordan energi/klima skal innlemmes i kommunal drift og
planarbeid og hvordan en kan legge til rette for at innbyggere i kommunen kan opptre
mer miljøbevisst.
2. Den lokale målsettinga for utslippsreduksjonen må minst følge nasjonale målsettinger.
På vegne av SV og V fremmet Marit Aass (SV) fremmet følgende tillegg til innstillingens pkt 2:
Gruppa utvides med ett medlem: Knut Haavard Kløvfjell.
(Punkt 2 og 3 i komiteens innstilling opprettholdes uendret)
Punktvis votering:
Pkt 1:
SVs forslag:
Komiteens innstilling:

11 stemmer
13 stemmer og er vedtatt.

Nytt pkt 2:
Falt med 10 mot 14 stemmer
Pkt 2 inkludert Aass tilleggs forslag om å utvide gruppa med ett politisk medlem:
Enstemmig vedtatt.
Pkt 2 inkludert Aass forslag til navn på nytt politisk medlem: Knut Haavard Kløvfjell:
Enstemmig vedtatt.
Pkt 2. Presisering av komiteens innstilling: Ordføreren sitter som fast medlem i gruppa:
Enstemmig vedtatt.
Pkt 3 og 4:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at det skal utarbeides en kommunal energi- og
klimaplan. Planen skal ha hovedfokus på kommunale bygg og transportsektoren.
2. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 6 personer hvorav 3 er politikere, 1 fra
lokalt næringsliv og 2 fra administrasjonen.
De politiske representantene er: Åsulv Løvdal, Knut Haavard Kløvfjell og ordfører
Representant fra lokalt næringsliv er: Dag Fagermyr.
Rådmannen utpeker representanter fra administrasjonen.
3. Komitè for teknikk, plan og natur er styringsgruppe for prosjektet.
4. Planen skal legges fram for kommunestyret i løpet av oktober 2008.

PS 22/08 Reguleringsplan for parkeringsplasser, Hagefjord brygger
- egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §27-2 i plan og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan og
bestemmelser for ”Offentlig parkering, Hagefjordbrygga - Pers Øygard” datert 22.10.2007.
Før planen kunngjøres må det tas inn følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene:
-

Område P4 kan ikke påbegynnes før områdene P2 – P8 langs den offentlige veien er
ferdig opparbeidet og tatt i bruk.

Saksprotokoll i Planutvalg - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av §27-2 i plan og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan og
bestemmelser for ”Offentlig parkering, Hagefjordbrygga - Pers Øygard” datert 22.10.2007.
Før planen kunngjøres må det tas inn følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene:
Område P4 kan ikke påbegynnes før områdene P2 – P8 langs den offentlige veien er ferdig
opparbeidet og tatt i bruk.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av §27-2 i plan og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan og
bestemmelser for ”Offentlig parkering, Hagefjordbrygga - Pers Øygard” datert 22.10.2007.
Før planen kunngjøres må det tas inn følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene:
Område P4 kan ikke påbegynnes før områdene P2 – P8 langs den offentlige veien er ferdig
opparbeidet og tatt i bruk.

PS 23/08 Planlegging av ny E18 - videre strategi
Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E-18 mellom
Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av en eller annen form for avgift fra
det tidspunkt den er ferdig bygd.
2. Kommunen legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at bygging av
E-18 Arendal – Tvedestrand starter opp, og ferdigstilles, i første tiltaksperiode i Nasjonal
Transportplan 2010-19. I likhet med Arendal kommune finner kommunestyret det rimelig at
innkrevingspunktet flyttes fra Grimstad/Lillesand til Arendal, slik at antall bomstasjoner på
E-18 ikke økes som følge av utbyggingen.
3. Kommunestyret vil be ordføreren ta fortsatt aktivt tak i E18 Arendal - Tvedestrand, og i
denne sammenheng søke samarbeid med ” Aksjon bedre stamveg på Sørlandet ”,
Telemark fylkeskommune, kommunene i ” Østre Agder 2015 ” og
Grenlandskommunene for å få på plass den nødvendige statlige prioriteringen av E –18
Grimstad – Langangen. Herunder klarsignal fra samferdselsdepartementet til å starte
planleggingen E –18 Arendal – Tvedestrand våren 2008.
4. I tillegg til offentlige samarbeidspartnere bør alle med interesser i en trafikksikker og
effektiv E– 18 inviteres inn i arbeidet, så som NHO, Trygg Trafikk, lokale velforeninger,
m.v. Det forutsetter at ordføreren tar nødvendige initiativ.
5. Det må arbeides for å få etablert en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2010-19
som er felles for flere av de offentlige samarbeidspartene i fylket/regionen. I uttalelsen
må det gis en klar og god argumentasjon som dokumenterer behovet for å få inn
strekningen Tvedestrand – Arendal som et høyt prioritert tiltak.
6. For å støtte ordføreren i sitt videre arbeid med E-18-prosjektet etableres en ad-hoc
støttegruppe bestående av:
1…………………………………………..
2…………………………………………..
3…………………………………………..
7. Tvedestrand kommunestyre er forberedt til å sørge for at vedtak om fastlegging av trace
for ny E –18 skjer uten unødig opphold når planarbeidet er ledet fram til løsninger som
tilfredsstiller målsettingene om sikker og effektiv, veg samtidig som tilknytningene til
Tvedestrand, Åmli / Vegårshei ivaretas på en god måte.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.02.2008
Behandling
AP v/Reidun Kaddeberg fremmet følgende forslag til representant i støttegruppe, jfr. pkt. 6:
• Dag Eide
TTL v/Jan Marcussen fremmet følgende forslag til representanter i støttegruppe, jfr. pkt. 6:
• Dag Eide
• Varaordfører
• Rådmann
H v/Erling Holm fremmet følgende forslag til representanter i støttegruppe, jfr. pkt. 6:
• Dag Eide
• Erling Holm
• Representant fra SP.
TTL v/Jan Marcussen trakk sitt første forslag og fremmet forslag om endring av pkt. 6 til
følgende:
• For å støtte ordføreren og rådmannen i sitt videre arbeid med E-18-prosjektet etableres
en ad-hoc støttegruppe bestående av:
Som forslag fra H v/Erling Holm.

Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslag fra TTL v/Jan Marcussen og valg av
representanter i støttegruppe som forslag fra H v/Erling Holm enstemmig tilrådd.
Innstilling
a. Tvedestrand kommunestyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E-18
mellom Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av en eller annen form
for avgift fra det tidspunkt den er ferdig bygd.
b. Kommunen legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at bygging
av E-18 Arendal – Tvedestrand starter opp, og ferdigstilles, i første tiltaksperiode i
Nasjonal Transportplan 2010-19. I likhet med Arendal kommune finner kommunestyret
det rimelig at innkrevingspunktet flyttes fra Grimstad/Lillesand til Arendal, slik at antall
bomstasjoner på E-18 ikke økes som følge av utbyggingen.
c. Kommunestyret vil be ordføreren ta fortsatt aktivt tak i E18 Arendal - Tvedestrand, og i
denne sammenheng søke samarbeid med ” Aksjon bedre stamveg på Sørlandet ”,
Telemark fylkeskommune, kommunene i ” Østre Agder 2015 ” og
Grenlandskommunene for å få på plass den nødvendige statlige prioriteringen av E –18
Grimstad – Langangen. Herunder klarsignal fra samferdselsdepartementet til å starte
planleggingen E –18 Arendal – Tvedestrand våren 2008.
d. I tillegg til offentlige samarbeidspartnere bør alle med interesser i en trafikksikker og
effektiv E– 18 inviteres inn i arbeidet, så som NHO, Trygg Trafikk, lokale velforeninger,
m.v. Det forutsetter at ordføreren tar nødvendige initiativ.
e. Det må arbeides for å få etablert en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2010-19
som er felles for flere av de offentlige samarbeidspartene i fylket/regionen. I uttalelsen
må det gis en klar og god argumentasjon som dokumenterer behovet for å få inn
strekningen Tvedestrand – Arendal som et høyt prioritert tiltak.
f. For å støtte ordføreren og rådmannen i sitt videre arbeid med E-18-prosjektet etableres
en ad-hoc støttegruppe bestående av:
• Dag Eide
• Erling Holm
• Representant fra SP.
g. Tvedestrand kommunestyre er forberedt til å sørge for at vedtak om fastlegging av trace
for ny E –18 skjer uten unødig opphold når planarbeidet er ledet fram til løsninger som
tilfredsstiller målsettingene om sikker og effektiv, veg samtidig som tilknytningene til
Tvedestrand, Åmli / Vegårshei ivaretas på en god måte.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Sissel Bjørge (sp) fremmet Bjørg Haaland Bjørnstad som Sp sin representant (jfr pkt f. i
innstillingen)
Punktvis votering:
Punktene: a, c, d, e, f og g inkludert Bjørges forslag:
Punkt b:

Enstemmig vedtatt.
Vedtatt mot 1 stemme

Vedtak
a. Tvedestrand kommunestyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E-18
mellom Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av en eller annen form
for avgift fra det tidspunkt den er ferdig bygd.

b. Kommunen legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at bygging
av E-18 Arendal – Tvedestrand starter opp, og ferdigstilles, i første tiltaksperiode i
Nasjonal Transportplan 2010-19. I likhet med Arendal kommune finner kommunestyret
det rimelig at innkrevingspunktet flyttes fra Grimstad/Lillesand til Arendal, slik at antall
bomstasjoner på E-18 ikke økes som følge av utbyggingen.
c. Kommunestyret vil be ordføreren ta fortsatt aktivt tak i E18 Arendal - Tvedestrand, og i
denne sammenheng søke samarbeid med ” Aksjon bedre stamveg på Sørlandet ”,
Telemark fylkeskommune, kommunene i ” Østre Agder 2015 ” og
Grenlandskommunene for å få på plass den nødvendige statlige prioriteringen av E –18
Grimstad – Langangen. Herunder klarsignal fra samferdselsdepartementet til å starte
planleggingen E –18 Arendal – Tvedestrand våren 2008.
d. I tillegg til offentlige samarbeidspartnere bør alle med interesser i en trafikksikker og
effektiv E– 18 inviteres inn i arbeidet, så som NHO, Trygg Trafikk, lokale velforeninger,
m.v. Det forutsetter at ordføreren tar nødvendige initiativ.
e. Det må arbeides for å få etablert en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2010-19
som er felles for flere av de offentlige samarbeidspartene i fylket/regionen. I uttalelsen
må det gis en klar og god argumentasjon som dokumenterer behovet for å få inn
strekningen Tvedestrand – Arendal som et høyt prioritert tiltak.
f. For å støtte ordføreren og rådmannen i sitt videre arbeid med E-18-prosjektet etableres
en ad-hoc støttegruppe bestående av:
• Dag Eide
• Erling Holm
• Bjørg Haaland Bjørnstad
g. Tvedestrand kommunestyre er forberedt til å sørge for at vedtak om fastlegging av trace
for ny E –18 skjer uten unødig opphold når planarbeidet er ledet fram til løsninger som
tilfredsstiller målsettingene om sikker og effektiv, veg samtidig som tilknytningene til
Tvedestrand, Åmli / Vegårshei ivaretas på en god måte.

PS 24/08 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar å organisere sine aksjeselskaper i konsern og å opprette et
nytt holdingsselskap til dette formålet.
2. Tvedestrand kommune vedtar å overføre alle sine aksjer i eksisterende selskaper til det
nye holdingsselskapet.
3. Styret i holdingsselskapet vil være styre i de andre selskapene, men styrene i de
underliggende selskaper kan suppleres med eksterne styremedlemmer hvis styret i
holdingsselskapet finner dette ønskelig.
4. Tvedestrand kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å etablere selskapet,
godkjenne vedtekter, oppnevne styre, og å godkjenne navn.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om å utsette saken.
Votering utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget falt med 7 mot 2 stemmer

Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Lyngmyrhallen AS skal ikke nå eller senere inn i konsernet.
Voteringer:
Rådmannens forslag til vedtak tilrådd med 8 mot 1 stemme
Mørchs forslag falt med 8 mot 1 stemme
Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar å organisere sine aksjeselskaper i konsern og å opprette et nytt
holdingsselskap til dette formålet.
2. Tvedestrand kommune vedtar å overføre alle sine aksjer i eksisterende selskaper til det nye
holdingsselskapet.
3. Styret i holdingsselskapet vil være styre i de andre selskapene, men styrene i de
underliggende selskaper kan suppleres med eksterne styremedlemmer hvis styret i
holdingsselskapet finner dette ønskelig.
4. Tvedestrand kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å etablere selskapet, godkjenne
vedtekter, oppnevne styre, og å godkjenne navn.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet utsettelsesforslag.
Votering: Mørchs utsettelsesforslag forslaget falt med 5 mot 19 stemmer
Torleif Haugland (Krf) fremmet nytt tilleggspunkt (pkt 5):
Eierskapsmelding må fremlegges i kommunestyret minst en gang pr år som egen sak.
Line Mørch (V) fremmet sitt forslag som i Formannskapet:
Lyngmyrhallen AS skal ikke nå eller senere inn i konsernet.
Votering: Komiteens innstilling med Hauglands tilleggspunkt vedtatt med 20 mot 4 stemmer.
Votering: Mørchs forslag falt med 4 mot 20 stemmer.

Vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar å organisere sine aksjeselskaper i konsern og å opprette et nytt
holdingsselskap til dette formålet.
2. Tvedestrand kommune vedtar å overføre alle sine aksjer i eksisterende selskaper til det nye
holdingsselskapet.
3. Styret i holdingsselskapet vil være styre i de andre selskapene, men styrene i de
underliggende selskaper kan suppleres med eksterne styremedlemmer hvis styret i
holdingsselskapet finner dette ønskelig.
4. Tvedestrand kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å etablere selskapet, godkjenne
vedtekter, oppnevne styre, og å godkjenne navn.
5. Eierskapsmelding må fremlegges i kommunestyret minst en gang pr år som egen sak.

PS 25/08 Høringsuttalelse - forslag til endring i opplæringsloven
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.02.2008
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet slikt forslag til vedtak:
Livsløpskomiteen mener at det er viktig at alle norske skolefag er i samsvar med
menneskerettighetserklæringen, og vil derfor slutte seg til departementets forslag til endring
av § 2-3 A og § 2-4.
Ole Goderstad (H) fremmet slikt forslag til vedtak:
Livsløpskomiteen mener at det er viktig at alle norske skolefag er i samsvarsvar med
menneskerettighetserklæringen og vil derfor slutte seg til departementets forslag til endring
av § 2-3 A. Livsløpskomiten mener at faget fortsatt bør hete Kristendom, Religion og
Livssynskunnskap (KRL) og finner det underlig at dette strider mot menneskerettighetene.
Som et tillegg til det departementet har foreslått som ny § 2-4 ønsker Livsløpskomiteen at
det skal komme frem i denne paragrafen at kristendommen skal ha en kvantitativ større plass
i faget enn andre religioner og livssyn.
Ved alternativ votering mellom Nævestad og Goderstads forslag, ble Goderstads forslag vedtatt
med 4 mot 2 stemmer.
Innstilling
Livsløpskomiteen mener at det er viktig at alle norske skolefag er i samsvarsvar med
menneskerettighetserklæringen og vil derfor slutte seg til departementets forslag til endring av §
2-3 A. Livsløpskomiten mener at faget fortsatt bør hete Kristendom, Religion og
Livssynskunnskap (KRL) og finner det underlig at dette strider mot menneskerettighetene.
Som et tillegg til det departementet har foreslått som ny § 2-4 ønsker Livsløpskomiteen at det
skal komme frem i denne paragrafen at kristendommen skal ha en kvantitativ større plass i faget
enn andre religioner og livssyn.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Linn Zwilgmeyer (Ap) fremmet Jan W. Nævestads forslag fra komiteen.
Line Mørch (V) fremmet følgende alternative forslag:
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at departementets forslag til endring i opplæringsloven
er nok til å møte dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot KRL-faget.

Enten må faget endres til å bli et reelt fellesfag, REL, som ikke har en dominerende tradisjon
som utgangspunkt, men må være et kunnskapsfag der barnas livssynsmessige integritet ivaretas.
Faget må endres innholdsmessig og metodemessig i tråd med dette. Ansvaret for trosopplæring
ligger til menighetene og foreldrene, og ikke til skolen.
Eller faget må todeles. Den ene delen kan fortsatt gi fordypning i kristendom, men siden en slik
undervisning ikke kan være obligatorisk, må det være parallelt, religionsnøytralt alternativ for
de som ønsker det.
Alternativ votering:
Mørchs forslag:

3 mot 21 stemmer og falt

Zwilgmeyeres forslag:
Komiteens innstilling:

7 stemmer
17 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
Livsløpskomiteen mener at det er viktig at alle norske skolefag er i samsvarsvar med
menneskerettighetserklæringen og vil derfor slutte seg til departementets forslag til endring av §
2-3 A. Livsløpskomiteen mener at faget fortsatt bør hete Kristendom, Religion og
Livssynskunnskap (KRL) og finner det underlig at dette strider mot menneskerettighetene. Som
et tillegg til det departementet har foreslått som ny § 2-4 ønsker Livsløpskomiteen at det skal
komme frem i denne paragrafen at kristendommen skal ha en kvantitativ større plass i faget enn
andre religioner og livssyn.

PS 26/08 Årsplan for 2008 - Kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2008.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2008.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2008.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

PS 27/08 Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske
vedtak
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske
vedtak i Tvedestrand kommune” til orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre ber om å få seg forelagt en statusrapport to ganger i året (juni og
desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske
vedtak i Tvedestrand kommune” til orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre ber om å få seg forelagt en statusrapport to ganger i året (juni og
desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske
vedtak i Tvedestrand kommune” til orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre ber om å få seg forelagt en statusrapport to ganger i året (juni og
desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret.

PS 28/08 Godkjenning av samarbeidsavtale om Pedagogisk
psykologisk rådgivingstjeneste - Vegårshei, Risør og Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for pedagogisk psykologisk
rådgivningstjeneste i Risør, Tvedestrand og Vegårshei.
2. Rådmannen får i oppdrag og oppnevne Tvedestrand kommunes representant i
samarbeidsorganet.
3. Modellen for kostnadsfordeling vurderes med utgangspunkt i statistikk pr. 31.12.2010.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.02.2008
Behandling
Bjørg Haaland Bjørnstad (Sp) fremmet slikt alternativt forslag til pkt. 1:
Tvedestrand kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for pedagogisk psykolgosik
rådgivingstjeneste i Risør, Tvedestrand og Vegårshei med følgende endringer:
Avtalens pkt. 2 gis følgende ordlyd:
2.

Tjenestens innhold.

Den felles pedagogisk-psykologisk rådgivingstjenesten skal forholde seg til de til
enhver tid gjeldende retningslinjer som er trukket opp i lov og forskrift, samt de
retningslinjer som blir trukket opp av statlige og kommunale myndigheter.
Tjenesten skal leveres ihht. Kap. 4 og 5 i opplæringslova.
Tjenesten skal, så langt det er mulig styrke og prioritere systemrettet arbeid i skolen.
Bjørg Haaland Bjørnstads forslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for pedagogisk-psykologisk
rådgivingstjeneste i Risør, Tvedestrand og Vegårshei med følgende endringer:
Avtalens pkt. 2 gis følgende ordlyd:
2.

Tjenestens innhold.

Den felles pedagogisk-psykologisk rådgivingstjenesten skal forholde seg til de til
enhver tid gjeldende retningslinjer som er trukket opp i lov og forskrift, samt de
retningslinjer som blir trukket opp av statlige og kommunale myndigheter.

Tjenesten skal leveres ihht. Kap. 4 og 5 i opplæringslova.
Tjenesten skal, så langt det er mulig styrke og prioritere systemrettet arbeid i skolen.
2. Rådmannen får i oppdrag og oppnevne Tvedestrand kommunes representant i
samarbeidsorganet.
3. Modellen for kostnadsfordeling vurderes med utgangspunkt i statistikk pr. 31.12.2010.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for pedagogisk-psykologisk
rådgivingstjeneste i Risør, Tvedestrand og Vegårshei med følgende endringer:
Avtalens pkt. 2 gis følgende ordlyd:
2. Tjenestens innhold.
Den felles pedagogisk-psykologisk rådgivingstjenesten skal forholde seg til de til
enhver tid gjeldende retningslinjer som er trukket opp i lov og forskrift, samt de
retningslinjer som blir trukket opp av statlige og kommunale myndigheter.
Tjenesten skal leveres ihht. Kap. 4 og 5 i opplæringslova.
Tjenesten skal, så langt det er mulig styrke og prioritere systemrettet arbeid i skolen.
2. Rådmannen får i oppdrag og oppnevne Tvedestrand kommunes representant i
samarbeidsorganet.
3. Modellen for kostnadsfordeling vurderes med utgangspunkt i statistikk pr. 31.12.2010.

PS 29/08 Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og
menn i lokalsamfunnet
Rådmannens forslag til vedtak
Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet, tas opp til drøfting
på nytt i 2010 i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet, tas opp til drøfting
på nytt i 2010 i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 17 mot 7 stemmer
Vedtak
Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet, tas opp til drøfting
på nytt i 2010 i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

PS 30/08 Økning i festeavgiftene for gravplasser fra 01.01.2008
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgift for enkeltgrav økes fra kr. 95,- til kr. 120,pr. år gjeldende fra 01.01.2008. Avgiften reguleres årlig pr. 01.01. etter konsumprisindeksen,
avrundet opp til nærmeste hele krone.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Framlagt vedtak fra Eldrerådets sak 3/08 som har følgende ordlyd:
- Eldrerådet er ikke enig at avgiften økes så mye som foreslått. Det er kultur i dette og en er
redd for at gravplasser da blir stående ustelt. Skal avgiften økes, må det forventes at kirkegården
vedlikeholdes godt.
- I stedet for økt festeavgift bør kommunen øke sitt driftstilskudd til kirken.
Rådmannens framlegg til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgift for enkeltgrav økes fra kr. 95,- til kr. 120,pr. år gjeldende fra 01.01.2008. Avgiften reguleres årlig pr. 01.01. etter konsumprisindeksen,
avrundet opp til nærmeste hele krone.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgift for enkeltgrav økes fra kr. 95,- til kr. 120,pr. år gjeldende fra 01.01.2008. Avgiften reguleres årlig pr. 01.01. etter konsumprisindeksen,
avrundet opp til nærmeste hele krone.

PS 31/08 Søknad fra Sandøya Vel om tilskudd til anskaffelse av
traktor
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya Vel datert 07.11.2007 om tilskudd til
anskaffelse av ny traktor.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Det ble orientert om e-post av 11.02 fra Sandøy Vel v. Rolf A. Schøning.
Marit Aass (SV) fremmet følgende alternative forslag:
Tvedestrand kommunestyre innvilger et ansvarlig lån på kr. 100.000,- til Sandøy Vel til
anskaffelse av ny traktor. Det ansvarlige lånet er rente- og avdragsfritt. Beløpet utbetales når
Sandøya Vel har dokumentert at kjøpet er fullfinansiert i tråd med deres søknad datert
07.11.2007. Sandøya Vel er ansvarlig for innkjøp, vedlikehold og drift av traktoren. Det
ansvarlige lånet finansieres fra ubundet kapitalfond (kraftfond).
Morten Foss (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2009 vurdere om en kan
økte timestasen for leie av traktoren til Sandøy Vel eller gi en viss driftsstøtte til driften.
Alternative votering:
Aass sitt forslag:
Rådmannens innstilling:
Foss sitt tilleggsforslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd
Enstemmig tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya Vel datert 07.11.2007 om tilskudd til
anskaffelse av ny traktor.
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2009 vurdere om en kan
økte timestasen for leie av traktoren til Sandøy Vel eller gi en viss driftsstøtte til driften.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Marit Aass (SV) fremmet sitt forslag fra Formannskapet.
Alternativ votering:
Aass forslag:

5 stemmer

Komiteens innstilling:

19 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya Vel datert 07.11.2007 om tilskudd til
anskaffelse av ny traktor.
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2009 vurdere om en kan
økte timestasen for leie av traktoren til Sandøy Vel eller gi en viss driftsstøtte til driften.

PS 32/08 Søknad om midler til etablering av Frivillighetssentral
Rådmannens forslag til alternative vedtak
a. Tvedestrand kommunestyre ser ingen mulighet for å søke om etablering av
Frivillighetssentral i 2008. Eventuell etablering av Frivillighetssentral i 2009 vurderes i
budsjettsammenheng.
b. Tvedestrand kommunestyret vil søke om etablering av Frivillighetssentral i Tvedestrand
i 2008. Kommunestyrets avsatte midler til forebyggende arbeid blant barn og unge
benyttes som kommunens egenandel i søknaden. Utforming av søknaden forutsettes å
skje i nær dialog med organisasjoner, lag og foreninger i Tvedestrand.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.02.2008
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet slikt forslag til vedtak:
1. Tvedestrand kommunestyre ser ingen mulighet for å søke om etablering av
Frivillighetssentral i 2008.
2. Tvedestrand kommune går i dialog med organisasjoner, lag og foreninger i kommunen
for å sjekke interessen for en Frivillighetssentral.
3. Dersom det er interesse for Frivillighetssentral i Tvedestrand kommune, vurderer dette i
budsjettsammenheng i 2009.
4. Dersom det opprettes en Frivillighetssentral bør det vurderes om det skal opprettes som
stiftelse/forening/andelslag eller om kommunen selv skal stå som eier.
Nævestads forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ser ingen mulighet for å søke om etablering av
Frivillighetssentral i 2008.
2. Tvedestrand kommune går i dialog med organisasjoner, lag og foreninger i kommunen
for å sjekke interessen for en Frivillighetssentral.
3. Dersom det er interesse for Frivillighetssentral i Tvedestrand kommune, vurderer dette i
budsjettsammenheng i 2009.
4. Dersom det opprettes en Frivillighetssentral bør det vurderes om det skal opprettes som
stiftelse/forening/andelslag eller om kommunen selv skal stå som eier.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2008
Behandling
Rådmannen orienterte om Eldrerådets syn på saken.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ser ingen mulighet for å søke om etablering av
Frivillighetssentral i 2008.
2. Tvedestrand kommune går i dialog med organisasjoner, lag og foreninger i kommunen
for å sjekke interessen for en Frivillighetssentral.
3. Dersom det er interesse for Frivillighetssentral i Tvedestrand kommune, vurderer dette i
budsjettsammenheng i 2009.
4. Dersom det opprettes en Frivillighetssentral bør det vurderes om det skal opprettes som
stiftelse/forening/andelslag eller om kommunen selv skal stå som eier.

