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Referatsaker

 Møtet startet med Even Klemsdal på piano
 Videre holdt rådmannen en orientering om Byløft. Det ble deretter åpnet for spørsmål.
Merknader til protokoll:
Ingen merknader
Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader.

Utsendt til kommunestyremedlemmene i tillegg til innkalling:
 Årsberetning fra Frivilligsentralen
 Referat fra møte i eldreråd 05.03.2013
 Innstilling fra livsløpskomiteen i sak 24/13

Grunngitte spørsmål:
 Håvard Røiseland (AP) stiller spørsmål om kuttene innenfor Omsorg og rehabilitering og
ba om en redegjørelse for
Hva synes ordføreren er god eldreomsorg?
Hva synes ordføreren om planene om å legge ned 6 til 8 sykehjemsplasser og
lang ventetid synes ordføreren er rimelig for en sykehjemsplass?
Hva skal til for at ordføreren eventuelt er villig til å øke ressurstildeling til
tjenesten?
o Ordføreren besvarte spørsmålet.

 Line Øvernes Mørch (V) stilte følgende spørsmål:
I juni i fjor vedtok kommunestyret nye vedtekter for SFO, gjeldende fra 1. januar 2013.
Vedtaket medførte blant annet at søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i
barnahage og SFO falt bort. Økte inntekter til kommunen anslås til ca kr 15.000 i
måneden.
En ser nå at bortfall av søskenmoderasjon, som fra neste skoleår også vil suppleres med
10% økning av satsene, får store konsekvenser for en del familier. Det har allerede ført
til at barn har blitt tatt ut av SFO. Men slett ikke alle har mulighet til å gjøre det, det er
vanlig at begge foreldrene er i full jobb. Med to barn i barnehage og ett barn i SFO på
full tid, vil borfall av søskenmoderasjon gi en prisøkning på 1200 kroner i måneden, som
for de flestes vedkommende er en merkbar økning.
Det mest kritikkverdige er imidlertid at foreldre ikke har fått informasjon om
prisøkningen før den trådte i kraft. Informasjon om prisøkning kom til foreldrene flere
dager etter at de hadde mottatt regningen, og over et halvt år etter vedtaket i
kommunestyret. De har med andre ord ikke hatt mulighet til å kunne vurdere om de
fortsatt ønsker tjenesten til en høyere pris enn forutsatt, før de allerede har benyttet seg
av den og er nødt til å betale.
En ser også det uheldige i at prisøkningen skjedde ved årsskiftet, og ikke ved starten av
skoleåret som bør være det vanlige.
Økte inntekter til kommunen anslås til ca 15.000 kroner i måneden. Samtidig anslås det
at bortfall av inntekter fordi barn er tatt ut av SFO er ca 15.000 i måneden. Den nye
ordningen har altså ikke gitt økte inntekter til kommunen, kun et dårligere tilbud til barn
og foreldre. Venstre er sikkert i selskap med de fleste andre representantene da vi ikke
forutså disse følgene av vedtaket som ble gjort i juni.

Kan Ordføreren forklare hvorfor informasjon som omtalt ikke har blitt gitt tidligere, når
en har vært klar over endringen siden juni i fjor?
Vil Ordføreren sørge for at slik informasjon i framtida blir gitt i god tid til dem det
gjelder?
Når vi nå ser konsekvensene av vedtektsendringene, vil ordføreren vurdere å gjeninnføre
søskenmoderasjon for foreldre med barn både i barnehage og SFO?
o Ordføreren besvarte spørsmålet.
Tvedestrand 13.03.2013
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 18/13 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - stevning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand formannskap har med hjemmel etter kommunelovens § 13 vurdert påstand i
stevning av 30. januar 2013, og gir her følgende tilsvar:
Det prinsipale kravet i pkt.2 a og b med begjæring om overskjøting av arealet ”A” til Richard
Fuglesang etterkommes ikke. Formannskapet vil hevde at erklæringen fra 9.04.97 ikke gir
rettsgrunnlag for å kreve overføring av eierrettighetene, og det er heller ikke påvist noen
hjemmel for dette i stevningen. Kommunen ønsker å beholde råderetten over strandlinjen og
tilhørende sjøarealer for å ivareta de offentlige interessene for fremtiden, og vil derfor ikke
overdra eller selge arealet.
Det subsidiære kravet tas delvis til følge slik: Parsell A matrikuleres som egen matrikkelenhet,
og ved tinglysning av den nye matrikkelenhet skal kommunen besørge at de rettighetene som
eier av gnr 84 bnr 113 allerede har, jfr. erklæringen fra 9.04.97, blir videreført for den nye
matrikkelenheten.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.03.2013
Behandling
Saken ble ikke behandlet i formannskapet, men i Teknikk, plan- og naturkomiteen.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 05.03.2013
Behandling
Saken var satt på sakskartet til formannskapet, men ble overflyttet til komite for Teknikk, plan
og natur for behandling. Saken skal derfor også behandles i kommunestyret
Erling Holm fremmet forslag om følgende endret innledning til siste avsnitt i innstillingen:
”Under den forutsetning at avtalen som ble inngått 9.4.1997 er rettsgyldig og evigvarende tas
det subsidiære kravet delvis til følge slik.”
Rådmannens innstilling med Holms endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunestyret har vurdert påstand i stevning av 30. januar 2013, og gir her følgende tilsvar:
Det prinsipale kravet i pkt.2 a og b med begjæring om overskjøting av arealet ”A” til Richard
Fuglesang etterkommes ikke. Kommunestyret vil hevde at erklæringen fra 9.04.97 ikke gir
rettsgrunnlag for å kreve overføring av eierrettighetene, og det er heller ikke påvist noen
hjemmel for dette i stevningen. Kommunen ønsker å beholde råderetten over strandlinjen og
tilhørende sjøarealer for å ivareta de offentlige interessene for fremtiden, og vil derfor ikke
overdra eller selge arealet.

Under den forutsetning at avtalen som ble inngått 9.04.1997 er rettsgyldig og evigvarende tas
det subsidiære kravet delvis til følge slik: Parsell A matrikuleres som egen matrikkelenhet, og
ved tinglysning av den nye matrikkelenhet skal kommunen besørge at de rettighetene som eier
av gnr 84 bnr 113 allerede har, jfr. erklæringen fra 9.04.97, blir videreført for den nye
matrikkelenheten.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret har vurdert påstand i stevning av 30. januar 2013, og gir her følgende tilsvar:
Det prinsipale kravet i pkt.2 a og b med begjæring om overskjøting av arealet ”A” til Richard
Fuglesang etterkommes ikke. Kommunestyret vil hevde at erklæringen fra 9.04.97 ikke gir
rettsgrunnlag for å kreve overføring av eierrettighetene, og det er heller ikke påvist noen
hjemmel for dette i stevningen. Kommunen ønsker å beholde råderetten over strandlinjen og
tilhørende sjøarealer for å ivareta de offentlige interessene for fremtiden, og vil derfor ikke
overdra eller selge arealet.
Under den forutsetning at avtalen som ble inngått 9.04.1997 er rettsgyldig og evigvarende tas
det subsidiære kravet delvis til følge slik: Parsell A matrikuleres som egen matrikkelenhet, og
ved tinglysning av den nye matrikkelenhet skal kommunen besørge at de rettighetene som eier
av gnr 84 bnr 113 allerede har, jfr. erklæringen fra 9.04.97, blir videreført for den nye
matrikkelenheten.

PS 19/13 Strategi for salg av kommunale eiendommer.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar fremlagte eiendomsoversikt til etterretning, og slutter seg i hovedtrekk
til komiteens anbefalinger om hvilke eiendommer som kan selges eller utredes nærmere med
sikt på salg.
2. Kommunestyret legger til grunn at eventuelt salg av de mindre barnehageeiendommene i
sentrum (Bøklia, Skriverstua og Villa Utsikten), blir å vurdere nærmere i forbindelse med
behandlingen av ”Barnehageplanen”.
3. Kommunestyret slutter seg også til prinsippet om at tomtefestere til kommunalt eide
eiendommer skal få tilbud om innløsning av festekontrakt etter samme prinsipper som ble
lagt til grunn når festetomtene i Brunåsen ble innløst i 2010.
4. Rådmannen bes iverksette og gjennomføre en salgsprosess som må foregå i samsvar med
kommunens retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer. Gjennomførte salg
skal rapporteres til kommunestyret.
5. Kommunestyret vedtar at fremtidig avkastning fra salg av kommunal eiendom inntil videre
skal øremerkes til ”Prosjekt Byløft 2014”. Endelig avklaring av dette punktet forutsettes
gjort i forbindelse med neste års budsjett og rullering av økonomiplanen.
6. Forberedende arbeid for salgsprosess som ikke kan realiseres innenfor tilgjengelige
økonomiske og administrative ressurser i 2013, må innarbeides i neste års budsjett og ved
rulleringen av økonomiplanen, og tas opp til politisk behandling til høsten.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 05.03.2013
Behandling
Etter innspill fra Line Mørch fjernet rådmannen setningsdelen ”i hovedtrekk” fra punkt 1.
Det ble drøftet øremerking til ”Prosjekt Byløft” i pkt. 2 i stedet skulle erstattes med avsetning til
generelt investeringsfond. Det ble ikke fremmet konkret vedtaksforslag om dette.
Jan Marcussen foreslo følgende tillegg til pkt. 2: ”Også Middelskolen vurderes for salg samtidig
med Villa Utsikten barnehage.”
Marcussens forslag fikk 2 stemmer og falt.
Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt

Innstilling
1.

Kommunestyret tar fremlagte eiendomsoversikt til etterretning, og slutter seg til
komiteens anbefalinger om hvilke eiendommer som kan selges eller utredes nærmere
med sikt på salg.

2.

Kommunestyret legger til grunn at eventuelt salg av de mindre barnehageeiendommene i
sentrum (Bøklia, Skriverstua og Villa Utsikten), blir å vurdere nærmere i forbindelse
med behandlingen av ”Barnehageplanen”.

3.

Kommunestyret slutter seg også til prinsippet om at tomtefestere til kommunalt eide
eiendommer skal få tilbud om innløsning av festekontrakt etter samme prinsipper som
ble lagt til grunn når festetomtene i Brunåsen ble innløst i 2010.

4.

Rådmannen bes iverksette og gjennomføre en salgsprosess som må foregå i samsvar med
kommunens retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer. Gjennomførte salg
skal rapporteres til kommunestyret.

5.

Kommunestyret vedtar at fremtidig avkastning fra salg av kommunal eiendom inntil
videre skal øremerkes til ”Prosjekt Byløft 2014”. Endelig avklaring av dette punktet
forutsettes gjort i forbindelse med neste års budsjett og rullering av økonomiplanen.

6.

Forberedende arbeid for salgsprosess som ikke kan realiseres innenfor tilgjengelige
økonomiske og administrative ressurser i 2013, må innarbeides i neste års budsjett og
ved rulleringen av økonomiplanen, og tas opp til politisk behandling til høsten.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmer forslag om nytt punkt 5 som følger:
Kommunestyret vedtar at framtidig avkastning fra salg av kommunal eiendom settes inn på et
generelt investeringsfond.
Morten Foss (TTL) fremmer mindretallsforslaget fra teknikk, plan- og naturkomite om følgende
tillegg til pkt. 2:
Også Middelskolen vurderes for salg samtidig med Villa Utsikten barnehage.
Votering:
Punkt 1:

Flertallsinnstilling enstemmig vedtatt

Punkt 2:
Foss sitt forslag:
Flertallsinnstilling:

12 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Punkt 3 og 4:

Flertallsinnstilling enstemmig vedtatt

Punkt 5:
Angelstads forslag:
Flertallsinnstilling

10 stemmer
15 stemmer og vedtatt

Punkt 6:

Flertallsinnstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret tar fremlagte eiendomsoversikt til etterretning, og slutter seg til
komiteens anbefalinger om hvilke eiendommer som kan selges eller utredes nærmere
med sikt på salg.
2. Kommunestyret legger til grunn at eventuelt salg av de mindre
barnehageeiendommene i sentrum (Bøklia, Skriverstua og Villa Utsikten), blir å
vurdere nærmere i forbindelse med behandlingen av ”Barnehageplanen”.
3. Kommunestyret slutter seg også til prinsippet om at tomtefestere til kommunalt eide
eiendommer skal få tilbud om innløsning av festekontrakt etter samme prinsipper
som ble lagt til grunn når festetomtene i Brunåsen ble innløst i 2010.
4. Rådmannen bes iverksette og gjennomføre en salgsprosess som må foregå i samsvar
med kommunens retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer.
Gjennomførte salg skal rapporteres til kommunestyret.
5. Kommunestyret vedtar at fremtidig avkastning fra salg av kommunal eiendom inntil
videre skal øremerkes til ”Prosjekt Byløft 2014”. Endelig avklaring av dette punktet
forutsettes gjort i forbindelse med neste års budsjett og rullering av økonomiplanen.
6. Forberedende arbeid for salgsprosess som ikke kan realiseres innenfor tilgjengelige
økonomiske og administrative ressurser i 2013, må innarbeides i neste års budsjett og
ved rulleringen av økonomiplanen, og tas opp til politisk behandling til høsten.

PS 20/13 Søknad om statlig midler til interkommunalt barnevern i
Øst-regionen 100 % stilling - Satsing på kommunalt barnevern
2013
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre er positiv til at Østre-Agder kommunene i Øst-regionen som vil
delta i det kommende felles interkommunale barnevernet fremmer en felles søknad om midler
fra fylkesmannen til en 100 % stilling som prosjektmedarbeider for 2013 i det interkommunale
barnevernet.
Fra 2014 vil stillingen benyttes til å styrke det interkommunale barnevernet i Øst regionen.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 05.03.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre er positiv til at Østre-Agder kommunene i Øst-regionen som vil
delta i det kommende felles interkommunale barnevernet fremmer en felles søknad om midler
fra fylkesmannen til en 100 % stilling som prosjektmedarbeider for 2013 i det interkommunale
barnevernet.
Fra 2014 vil stillingen benyttes til å styrke det interkommunale barnevernet i Øst regionen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre er positiv til at Østre-Agder kommunene i Øst-regionen som vil
delta i det kommende felles interkommunale barnevernet fremmer en felles søknad om midler
fra fylkesmannen til en 100 % stilling som prosjektmedarbeider for 2013 i det interkommunale
barnevernet.
Fra 2014 vil stillingen benyttes til å styrke det interkommunale barnevernet i Øst regionen.

PS 21/13 Utredning interkommualt barnevern i østregionen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med utgangspunkt i Telemarkforskning sin mulighetsbeskrivelse iverksettes et felles
prosjekt for å utrede felles barneverntjeneste for Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei
og Åmli.
2. Organisering benyttet i forprosjektet videreføres i prosjektfasen. Rådmannsgruppa for de
5 kommunene er styringsgruppe. Prosjektgruppa består av aktuelle enhetsledere, leder
BIØ samt representant fra de ansatte.
3. Prosjektgruppas mandat er å foreta en utredning av nytt felles barnevern, herunder
organisering, finansiering, lokalisering, teknisk løsning, forsvarlig arkiv m.v.
4. Prosjektet finansieres gjennom tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen i 2012 og 2013.
De 5 samarbeidende kommunene fremmer felles søknad til fylkesmannen om å få tildelt
en stilling av de 6 nye statlige stillingene.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 05.03.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Ole Goderstad (H) ble valgt til saksordfører i kommunestyret.
Innstilling
1. Med utgangspunkt i Telemarkforskning sin mulighetsbeskrivelse iverksettes et felles
prosjekt for å utrede felles barneverntjeneste for Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei
og Åmli.
2. Organisering benyttet i forprosjektet videreføres i prosjektfasen. Rådmannsgruppa for de
5 kommunene er styringsgruppe. Prosjektgruppa består av aktuelle enhetsledere, leder
BIØ samt representant fra de ansatte.
3. Prosjektgruppas mandat er å foreta en utredning av nytt felles barnevern, herunder
organisering, finansiering, lokalisering, teknisk løsning, forsvarlig arkiv m.v.
4. Prosjektet finansieres gjennom tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen i 2012 og 2013.
De 5 samarbeidende kommunene fremmer felles søknad til fylkesmannen om å få tildelt
en stilling av de 6 nye statlige stillingene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Ole Jørgen Goderstad (H) var saksordfører.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Med utgangspunkt i Telemarkforskning sin mulighetsbeskrivelse iverksettes et felles
prosjekt for å utrede felles barneverntjeneste for Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei
og Åmli.
2. Organisering benyttet i forprosjektet videreføres i prosjektfasen. Rådmannsgruppa for de
5 kommunene er styringsgruppe. Prosjektgruppa består av aktuelle enhetsledere, leder
BIØ samt representant fra de ansatte.
3. Prosjektgruppas mandat er å foreta en utredning av nytt felles barnevern, herunder
organisering, finansiering, lokalisering, teknisk løsning, forsvarlig arkiv m.v.
4. Prosjektet finansieres gjennom tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen i 2012 og 2013.
De 5 samarbeidende kommunene fremmer felles søknad til fylkesmannen om å få tildelt
en stilling av de 6 nye statlige stillingene.

PS 22/13 Kommunal planstrategi 2012 - 2016
Rådmannens forslag til vedtak
1. Vedlagte forslag til planstrategi for Tvedestrand kommune 2012 – 2016 vedtas.
2. Høringsinstansenes innspill til de ulike deler av planen vurderes når de ulike deler av
planen iverksettes.
Saksprotokoll i Formannskap - 05.03.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Vedlagte forslag til planstrategi for Tvedestrand kommune 2012 – 2016 vedtas.
2. Høringsinstansenes innspill til de ulike deler av planen vurderes når de ulike deler av
planen iverksettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Håvard Røiseland (AP) var saksordfører.
Siw Johannessen (AP) fremmet følgende forslag til punkt 3:
Det utarbeides en egen kulturplan for kommunen i 2014.
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag om følgende tillegg til punkt 1:
men i tillegg etableres følgende nye planer:
a. Næringspolitisk handlingsplani 2014
b. Samlet plan for tilrettelegging for syklende og gående i 2014
Votering:
Innstilling fra formannskap

enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag
Mørchs forslag til punkt 1a:
Mørchs forslag til punkt 1b

enstemmig vedtatt
2 stemmer og falt

Johannessens forslag til punkt 3

6 stemmer og falt

Innstilling fra formannskap med Mørch tilleggsforslag til punkt 1a ble dermed enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1. Vedlagte forslag til planstrategi for Tvedestrand kommune 2012 – 2016 vedtas
men i tillegg etableres følgende nye planer:

a. Næringspolitisk handlingsplan i 2014
2. Høringsinstansenes innspill til de ulike deler av planen vurderes når de ulike deler av
planen iverksettes.

PS 23/13 Årsrapport 2012 - Arbeidsmiljøutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
I Arbeidsmiljøutvalget:
Forslag til årsrapport 2012 godkjennes
I Kommunestyret:
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2012 til etterretning.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 05.03.2013
Behandling
Det fremkom at barnehagene også bruker qm+ som avvikssystem i tillegg til teknisk enhet
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2012 til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Innstilling fra arbeidsmiljøutvalg enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2012 til etterretning.

PS 24/13 17. Mai-komiteen 2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret supplerer 17. Mai-komiteen med følgende personer:
……………………, AP, som velges for 2013 (nestleder) og 2014 (komitéleder)
……………………, Fremskrittspartiet, som velges for 2013 og 2014
…………………….,Venstre, som kun velges for 1 år (2013), grunnet manglende valg i fjor.
17. Mai-komiteen 2013 blir etter dette:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Ole Andre Johnsen,
……………………,
Bente Nævestad,
…………………….,
…………………….,

TTL (2012-2013)
AP (2013-2014)
Høyre (2012-2013)
Fremskrittspartiet (2013 -2014)
Venstre (2012-2013)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite foreligger, men har på grunn av en feil ikke kommet med i
innkallingen eller protokoll til kommunestyret. Den ble sendt ut som vedlegg og foreligger som
følger:
Kommunestyret supplerer 17. Mai-komiteen med følgende personer:
……………………, AP, som velges for 2013 (nestleder) og 2014 (komitéleder)
Tiri E. Wigand, Fremskrittspartiet, som velges for 2013 og 2014
…………………….,Venstre, som kun velges for 1 år (2013), grunnet manglende valg i fjor.
17. Mai-komiteen 2013 blir etter dette:
Leder:
Birgit Fidgett
TTL
Nestleder:
……………………, AP
Medlem:
Bente Nævestad,
Høyre
Medlem:
Tiri E. Wigand
FRP
Medlem:
……………………., Venstre

(2012-2013)
(2013-2014)
(2012-2013)
(2013 -2014)
(2012-2013)

Det legges frem ny sak for kommunestyret høsten 2013 vedrørende prinsippene for valg av
17.mai-komite fra 2014.
Siw Johannessen (AP) fremmet forslag om Viviana Moraima Blacutt Meza (AP).
Line Mørch (V) fremmet forslag om Anne Killingmo.

Innstilling fra livsløpskomite med tillegg av forslaget til Johannessen og Mørch enstemmig
vedtatt
Vedtak
Kommunestyret supplerer 17. Mai-komiteen med følgende personer:
Viviana Moraima Blacutt Meza, AP, som velges for 2013 (nestleder) og 2014 (komitéleder)
Tiri E. Wigand, Fremskrittspartiet, som velges for 2013 og 2014
Anne Killingmo,Venstre, som kun velges for 1 år (2013), grunnet manglende valg i fjor.
17. Mai-komiteen 2013 blir etter dette:
Leder:
Birgit Fidgett
Nestleder:
Viviana Moraima Blacutt Meza
Medlem:
Bente Nævestad
Medlem:
Tiri E. Wigand
Medlem:
Anne Killingmo

TTL
AP
Høyre
FRP
Venstre

(2012-2013)
(2013-2014)
(2012-2013)
(2013 -2014)
(2012-2013)

Det legges frem ny sak for kommunestyret høsten 2013 vedrørende prinsippene for valg av
17.mai-komite fra 2014.

PS 25/13 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
Tvedestrand kommune avslår anmodningen om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.
Alternativ II
Tvedestrand kommune etablerer kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge med virkning fra
1.4.13.
Saksprotokoll i Formannskap - 05.03.2013
Behandling
Morten Foss fremmet rådmannens forslag til vedtak, alternativ I.
Morten Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune avslår anmodningen om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune avslår anmodningen om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

PS 26/13 Referatsaker





Byløft, info ved rådmannen
Årsberetning 2012 Frivilligsentralen
Referat fra møte i eldrerådet 5.3.13
Referat fra møte i ungdomsrådet 4.3.13

