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PS 69/13 Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Søgnebrygga
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger frem alternative forslag til vedtak.
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Mama Mia
Moulod – Søgnebrygga, organisasjonsnummer 983 748 074, 4900 Tvedestrand
alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
2. Bevillingen gjelder fra 04.09.13 - 30.06.16
3. Skjenketiden er fra kl. 11.00 – 02.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Najat Moulod godkjennes som styrer og Nihad Maulod godkjennes som stedfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.
Alternativ 2.
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Mama Mia Moulod –
Søgnebrygga, organisasjonsnummer 983 748 074, Fritz Smithsgate 10, 4900 Tvedestrand.
Avslaget gis fordi kravet til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovens bestemmelser ikke er
oppfylt for styreren.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.08.2013
Behandling
Komiteen ba om en gjennomgang av de aktuelle dokumentene som er unntatt offentlig innsyn i
denne saken. Møtet i komiteen ble lukket, jfr. kommunelovens § 31, pkt. 2, fvl § 13 og off.l §
13. Vedtaket om lukking av møtet under denne gjennomgangen var enstemmig.
I lukket møte ble alle de aktuelle uttalene og dokumentene gjennomgått.
Etter denne gjennomgangen ble møtet åpnet.
Liv Helen Sundsdal (H) fremmet alternativ 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Siw Johannessen (AP) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag til vedtak.
Ved alternativ avstemming mellom forslagene ble det slikt resultat:
Liv Helen Sundsdal (H) sitt forslag fikk 7 stemmer, og tilrådd.
Siw Johannessen (AP) sitt forslag fikk 1 stemme.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Mama Mia
Moulod – Søgnebrygga, organisasjonsnummer 983 748 074, 4900 Tvedestrand
alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
2. Bevillingen gjelder fra 04.09.13 - 30.06.16
3. Skjenketiden er fra kl. 11.00 – 02.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.

6. Najat Moulod godkjennes som styrer og Nihad Maulod godkjennes som stedfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Mama Mia
Moulod – Søgnebrygga, organisasjonsnummer 983 748 074, 4900 Tvedestrand
alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
2. Bevillingen gjelder fra 04.09.13 - 30.06.16
3. Skjenketiden er fra kl. 11.00 – 02.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Najat Moulod godkjennes som styrer og Nihad Maulod godkjennes som stedfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.

PS 70/13 Søknad om skjenkebevilling - kafè Gaia
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Kaarup
organisasjonsnummer 998 882 958, v/kafè Gaia, Hovedgata 32, 4900 Tvedestrand
alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
2. Bevillingen gjelder fra 04.09.13 til 30.06.16.
3. Skjenketiden er ihht søknad fra kl. 12.00-20.00 mandag til torsdag kl. 12.00 - 01.00 på
fredager og kl. 12.00 til 15.00 på lørdager.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Tamara Kaarup godkjennes som styrer.
7. Det gis dispensasjon fra kravet til stedsfortreder grunnet sterk sesongpreget drift sett i
sammenheng med stedets konsept, størrelse og driftsform.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Kaarup
organisasjonsnummer 998 882 958, v/kafè Gaia, Hovedgata 32, 4900 Tvedestrand
alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
2. Bevillingen gjelder fra 04.09.13 til 30.06.16.
3. Skjenketiden er ihht søknad fra kl. 12.00-20.00 mandag til torsdag kl. 12.00 - 01.00 på
fredager og kl. 12.00 til 15.00 på lørdager.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Tamara Kaarup godkjennes som styrer.
7. Det gis dispensasjon fra kravet til stedsfortreder grunnet sterk sesongpreget drift sett i
sammenheng med stedets konsept, størrelse og driftsform.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteens ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis Kaarup
organisasjonsnummer 998 882 958, v/kafé Gaia, Hovedgata 32, 4900 Tvedestrand
alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
2. Bevillingen gjelder fra 04.09.13 til 30.06.16.
3. Skjenketiden er i hht søknad fra kl. 12.00-20.00 mandag til torsdag kl. 12.00 - 01.00 på
fredager og kl. 12.00 til 15.00 på lørdager.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Tamara Kaarup godkjennes som styrer.
7. Det gis dispensasjon fra kravet til stedfortreder grunnet sterk sesongpreget drift sett i
sammenheng med stedets konsept, størrelse og driftsform.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.

PS 71/13 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - avsluttende
behandling
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL. §§ 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Høyheia Terrasse
sist revidert 4.04.2013. Reguleringsplanen blir å kunngjøre i henhold til lovens bestemmelse.
Reguleringsplanen vil være rettskraftig i 5 år fra kunngjøringsdata, jfr. PBL. §§12-4 siste ledd.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.08.2013
Behandling
Forholdet om trafikksikkerhet og trafikk ble drøftet. Det vil bli satt fokus på kommunens
trafikksikkerhetsutfordringer i ny trafikksikkerhetsplan som nå skal utarbeides.
Erling Holm fremmet forslag om at planen må endres slik at det ikke er tillatt med mer enn 4mannsboliger der det nå er planlagt 6- mannsboliger.
Ved alternativ votering mellom Holms og Rådmannens innstilling ble rådmannens innstilling
vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
I medhold av PBL. §§ 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Høyheia Terrasse
sist revidert 4.04.2013. Reguleringsplanen blir å kunngjøre i henhold til lovens bestemmelse.
Reguleringsplanen vil være rettskraftig i 5 år fra kunngjøringsdata, jfr. PBL. §§12-4 siste ledd.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Kommunestyrets medlemmer ble gitt tid til å lese gjennom de to uttalelsene som var utdelt i
møtet.
Innstillingen fra komité for teknikk, plan og næring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL. §§ 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Høyheia Terrasse
sist revidert 4.04.2013. Reguleringsplanen blir å kunngjøre i henhold til lovens bestemmelse.
Reguleringsplanen vil være rettskraftig i 5 år fra kunngjøringsdato, jfr. PBL. §§12-4 siste ledd.

PS 72/13 Høring. Videregående skoler - skolestruktur og
utfordringer
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg i hovedsak til rapport “Videregående skoler –
skolestruktur og utfordringer” av 26.6.13 med følgende merknader:
a. Alternativ I
Tvedestrand kommunestyre støtter flertallet i utredningsgruppens forslag som
anbefaler at det bygges en ny kombinert videregående skole for Østfylket på
Grenstøl.
Alternativ II
Tvedestrand kommunestyre tilrår at det bygges en ny kombinert videregående
skole for Østfylket på Grenstøl, men at videregående skole i Risør opprettholdes.
b. Tvedestrand kommunestyre vil anbefale at kommunene og fylkeskommunene i
større grad ser på grunnskoleopplæring og videregående opplæring som ett felles
prosjekt og etablerer samarbeid hvor kompetanse utveksles til beste for fylkets
barn og unge.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre slutter seg i hovedsak til rapport “Videregående skoler –
skolestruktur og utfordringer” av 26.6.13 med følgende merknader:
a) Tvedestrand kommunestyre tilrår at det bygges en ny kombinert videregående skole for
Østfylket i Tvedestrand. Lokalisering skjer i dialog mellom kommune og
fylkeskommune. Videregående skole i Risør opprettholdes.
b) Tvedestrand kommunestyre vil anbefale at kommunene og fylkeskommunen i større grad
ser på grunnskoleopplæring og videregående opplæring som ett felles prosjekt og
etablerer samarbeid hvor kompetanse utveksles til beste for fylkets barn og unge
c) Tvedestrand kommunestyre ønsker også at dagens tilbud innen naturbruk opprettholdes i
den nye strukturen.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre slutter seg i hovedsak til rapport “Videregående skoler –
skolestruktur og utfordringer” av 26.6.13 med følgende merknader:
a) Tvedestrand kommunestyre tilrår at det bygges en ny kombinert videregående skole for
Østfylket i Tvedestrand. Lokalisering skjer i dialog mellom kommune og
fylkeskommune.
b) Tvedestrand kommunestyre vil anbefale at kommunene og fylkeskommunen i større grad
ser på grunnskoleopplæring og videregående opplæring som ett felles prosjekt og
etablerer samarbeid hvor kompetanse utveksles til beste for fylkets barn og unge
c) Tvedestrand kommunestyre ønsker også at dagens tilbud innen naturbruk opprettholdes i
den nye strukturen.
Bertelsens forslag fikk 1 stemme og falt.

Dukenes forslag fikk 8 stemmer og ble tilrådd.
Morten Foss ble valgt som saksordfører for saken i kommunestyret.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg i hovedsak til rapport “Videregående skoler –
skolestruktur og utfordringer” av 26.6.13 med følgende merknader:
a) Tvedestrand kommunestyre tilrår at det bygges en ny kombinert videregående skole for
Østfylket i Tvedestrand. Lokalisering skjer i dialog mellom kommune og
fylkeskommune. Videregående skole i Risør opprettholdes.
b) Tvedestrand kommunestyre vil anbefale at kommunene og fylkeskommunen i større grad
ser på grunnskoleopplæring og videregående opplæring som ett felles prosjekt og
etablerer samarbeid hvor kompetanse utveksles til beste for fylkets barn og unge
c) Tvedestrand kommunestyre ønsker også at dagens tilbud innen naturbruk opprettholdes i
den nye strukturen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) var saksordfører for saken i kommunestyremøtet.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg i hovedsak til rapport “Videregående skoler –
skolestruktur og utfordringer” av 26.6.13 med følgende merknader:
a) Tvedestrand kommunestyre tilrår at det bygges en ny kombinert videregående skole for
Østfylket i Tvedestrand. Lokalisering skjer i dialog mellom kommune og
fylkeskommune. Videregående skole i Risør opprettholdes.
b) Tvedestrand kommunestyre vil anbefale at kommunene og fylkeskommunen i større grad
ser på grunnskoleopplæring og videregående opplæring som ett felles prosjekt og
etablerer samarbeid hvor kompetanse utveksles til beste for fylkets barn og unge
c) Tvedestrand kommunestyre ønsker også at dagens tilbud innen naturbruk opprettholdes i
den nye strukturen.

PS 73/13 Budsjett 2013 - innstramminger - justering av enhetenes
rammer
Rådmannens forslag til vedtak
1. På bakgrunn av prognose pr. 1. tertialrapport for 2013, der det forventes et merforbruk
på samlet kr. 5,34 mill. i 4 enheter, forutsetter kommunestyret at det legges til grunn en
svært stram ressurs- og økonomistyring resten av 2013 i alle enhetene, og særlig de 4
aktuelle enhetene.
2. Kommunestyret legger til grunn de strategier, vurderinger og tiltak som er skissert i
saksfremlegget, og godkjenner følgende endringer i budsjettet for 2013:
a. Skatt økes med kr. 1.210.000,- på ansvar 290.
b. Inntektsutjevning økes med kr. 190.000,- på ansvar 290.
c. Strømutgiftene reduseres med kr. 550.000,- på ansvar 240 Plan, miljø og
eiendom.
d. Strømutgiftene reduseres med kr. 300.000,- på ansvar 245 Teknisk drift.
e. Avsetning til lønnsoppgjør for 2013 reduseres med kr. 400.000,- på ansvar 280.
f. Avdragsutgiftene til investeringslån reduseres med kr. 150.000,- på ansvar 290.
g. Bruk av bundet driftsfond kulturskolen (kommunens andel) økes med kr.
300.000,- på ansvar 290.
h. Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost reduseres med kr. 50.000,- på ansvar
280.
i. Felles kompetansemidler reduseres med kr. 100.000,- på ansvar 280.
j. Ansvar 210 Rådmann får redusert sin budsjettramme med kr. 125.000,-.
k. Ansvar 215 Administrativ støtteenhet får redusert sin budsjettramme med kr.
25.000,-.
l. Ansvarene 220-229 Tvedestrandskolen får redusert sine budsjettrammer med kr.
125.000,-, d.v.s. kr. 25.000,- pr. skole.
m. Ansvar 230 Barnehageenheten får redusert sin budsjettramme med kr.125.000,-.
n. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom får redusert sin budsjettramme med kr.
125.000,-.
o. Ansvar 245 Teknisk drift får ikke endret sin budsjettramme.
p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering får økt sin budsjettramme med kr.
1.650.000,-.
q. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten får redusert sin budsjettramme med kr.125.000,-.
r. Ansvar 260 Familiehuset RBU får økt sin budsjettramme med kr. 675.000,-.
s. Ansvar 265 NAV får økt sin budsjettramme med kr. 1.600.000,-.
t. Ansvar 271 Kultur og næring får redusert sin budsjettramme med kr. 25.000,-.
3. Kommunestyret legger til grunn av de 4 enhetene som har prognosert merforbruk i 2013
må stramme inn sitt forbruk med følgende beløp i resten av 2013 i forhold til prognosen
pr. 1.tertial 2013:
a. Ansvar 245 Teknisk drift med minst kr. 240.000,-.
b. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med minst kr. 550.000,-.
c. Ansvar 260 Familiehuset RBU med minst kr. 225.000,-.
d. Ansvar 265 NAV med minst kr. 400.000,-.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. På bakgrunn av prognose pr. 1. tertialrapport for 2013, der det forventes et merforbruk
på samlet kr. 5,34 mill. i 4 enheter, forutsetter kommunestyret at det legges til grunn en
svært stram ressurs- og økonomistyring resten av 2013 i alle enhetene, og særlig de 4
aktuelle enhetene.
2. Kommunestyret legger til grunn de strategier, vurderinger og tiltak som er skissert i
saksfremlegget, og godkjenner følgende endringer i budsjettet for 2013:
a. Skatt økes med kr. 1.210.000,- på ansvar 290.
b. Inntektsutjevning økes med kr. 190.000,- på ansvar 290.
c. Strømutgiftene reduseres med kr. 550.000,- på ansvar 240 Plan, miljø og
eiendom.
d. Strømutgiftene reduseres med kr. 300.000,- på ansvar 245 Teknisk drift.
e. Avsetning til lønnsoppgjør for 2013 reduseres med kr. 400.000,- på ansvar 280.
f. Avdragsutgiftene til investeringslån reduseres med kr. 150.000,- på ansvar 290.
g. Bruk av bundet driftsfond kulturskolen (kommunens andel) økes med kr.
300.000,- på ansvar 290.
h. Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost reduseres med kr. 50.000,- på ansvar
280.
i. Felles kompetansemidler reduseres med kr. 100.000,- på ansvar 280.
j. Ansvar 210 Rådmann får redusert sin budsjettramme med kr. 125.000,-.
k. Ansvar 215 Administrativ støtteenhet får redusert sin budsjettramme med kr.
25.000,-.
l. Ansvarene 220-229 Tvedestrandskolen får redusert sine budsjettrammer med kr.
125.000,-, d.v.s. kr. 25.000,- pr. skole.
m. Ansvar 230 Barnehageenheten får redusert sin budsjettramme med kr.125.000,-.
n. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom får redusert sin budsjettramme med kr.
125.000,-.
o. Ansvar 245 Teknisk drift får ikke endret sin budsjettramme.
p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering får økt sin budsjettramme med kr.
1.650.000,-.
q. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten får redusert sin budsjettramme med kr.125.000,-.
r. Ansvar 260 Familiehuset RBU får økt sin budsjettramme med kr. 675.000,-.
s. Ansvar 265 NAV får økt sin budsjettramme med kr. 1.600.000,-.
t. Ansvar 271 Kultur og næring får redusert sin budsjettramme med kr. 25.000,-.
3. Kommunestyret legger til grunn av de 4 enhetene som har prognosert merforbruk i 2013
må stramme inn sitt forbruk med følgende beløp i resten av 2013 i forhold til prognosen
pr. 1.tertial 2013:
a. Ansvar 245 Teknisk drift med minst kr. 240.000,-.
b. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med minst kr. 550.000,-.
c. Ansvar 260 Familiehuset RBU med minst kr. 225.000,-.
d. Ansvar 265 NAV med minst kr. 400.000,-.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. På bakgrunn av prognose pr. 1. tertialrapport for 2013, der det forventes et merforbruk
på samlet kr. 5,34 mill. i 4 enheter, forutsetter kommunestyret at det legges til grunn en
svært stram ressurs- og økonomistyring resten av 2013 i alle enhetene, og særlig de 4
aktuelle enhetene.
2. Kommunestyret legger til grunn de strategier, vurderinger og tiltak som er skissert i
saksfremlegget, og godkjenner følgende endringer i budsjettet for 2013:
a. Skatt økes med kr. 1.210.000,- på ansvar 290.
b. Inntektsutjevning økes med kr. 190.000,- på ansvar 290.
c. Strømutgiftene reduseres med kr. 550.000,- på ansvar 240 Plan, miljø og
eiendom.
d. Strømutgiftene reduseres med kr. 300.000,- på ansvar 245 Teknisk drift.
e. Avsetning til lønnsoppgjør for 2013 reduseres med kr. 400.000,- på ansvar 280.
f. Avdragsutgiftene til investeringslån reduseres med kr. 150.000,- på ansvar 290.
g. Bruk av bundet driftsfond kulturskolen (kommunens andel) økes med kr.
300.000,- på ansvar 290.
h. Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost reduseres med kr. 50.000,- på ansvar
280.
i. Felles kompetansemidler reduseres med kr. 100.000,- på ansvar 280.
j. Ansvar 210 Rådmann får redusert sin budsjettramme med kr. 125.000,-.
k. Ansvar 215 Administrativ støtteenhet får redusert sin budsjettramme med kr.
25.000,-.
l. Ansvarene 220-229 Tvedestrandskolen får redusert sine budsjettrammer med kr.
125.000,-, d.v.s. kr. 25.000,- pr. skole.
m. Ansvar 230 Barnehageenheten får redusert sin budsjettramme med kr.125.000,-.
n. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom får redusert sin budsjettramme med kr.
125.000,-.
o. Ansvar 245 Teknisk drift får ikke endret sin budsjettramme.
p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering får økt sin budsjettramme med kr.
1.650.000,-.
q. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten får redusert sin budsjettramme med kr.125.000,-.
r. Ansvar 260 Familiehuset RBU får økt sin budsjettramme med kr. 675.000,-.
s. Ansvar 265 NAV får økt sin budsjettramme med kr. 1.600.000,-.
t. Ansvar 271 Kultur og næring får redusert sin budsjettramme med kr. 25.000,-.
3. Kommunestyret legger til grunn av de 4 enhetene som har prognosert merforbruk i 2013
må stramme inn sitt forbruk med følgende beløp i resten av 2013 i forhold til prognosen
pr. 1.tertial 2013:
a. Ansvar 245 Teknisk drift med minst kr. 240.000,-.
b. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med minst kr. 550.000,-.
c. Ansvar 260 Familiehuset RBU med minst kr. 225.000,-.
d. Ansvar 265 NAV med minst kr. 400.000,-.

PS 74/13 Prinsipper for oppnevning av 17. mai komite i
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Prinsipper for valg av 17. mai komite for Tvedestrand endres med virkning fra høsten 2013 slik:
1. Sammensetning:
 1 politiker fra Formannskapet
 1 politiker fra Livsløpskomiteen
 Enhetsleder skole
 En representant oppnevnt av Tvedestrand kommunale foreldreutvalg
 En representant fra Den norsk kirke
2. Komiteen velger selv sin leder.
3. Komiteen gis fullmakt til å utvide komiteen med ytterligere representanter fra
organisasjoner/lag dersom den finner det hensiktsmessig.
4. Rådmannen v/enhetsleder skole sørger for nødvendig sekretærhjelp.
5. De politisk oppnevnte representanter oppnevnes for valgperioden (til høst 2015).
6. En representant for Næs Jernverksmuseum deltar i komiteen i 2013/14 som følge av felles
planlegging av grunnlovsjubileet 17. mai 2014.
7.

Kommunestyret oppnevner …………………… som representant fra Formannskapet og
………………………. som representant fra Livsløpskomiteen.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.08.2013
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Prinsipper for valg av 17. mai komite for Tvedestrand endres med virkning fra høsten 2013 slik:
1. Sammensetning:
 1 politiker fra Formannskapet
 1 politiker fra Livsløpskomiteen
 Enhetsleder skole
 En representant oppnevnt av Tvedestrand kommunale foreldreutvalg
2. Komiteen velger selv sin leder.
3. Komiteen gis fullmakt til å utvide komiteen med ytterligere representanter fra
organisasjoner/lag dersom den finner det hensiktsmessig.
4. Rådmannen v/enhetsleder skole sørger for nødvendig sekretærhjelp.
5. De politisk oppnevnte representanter oppnevnes for 1 år av gangen.
6. En representant for Næs Jernverksmuseum og fra Den norske kirke deltar i komiteen i
2013/14 som følge av felles planlegging av grunnlovsjubileet 17. mai 2014.

7. Kommunestyret oppnevner Jan Dukene som representant fra Formannskapet og Sveinung
Lien som representant fra Livsløpskomiteen.
Jan W. Nævestad (TTL) sitt forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Prinsipper for valg av 17. mai komite for Tvedestrand endres med virkning fra høsten 2013 slik:
1. Sammensetning:
 1 politiker fra Formannskapet
 1 politiker fra Livsløpskomiteen
 Enhetsleder skole
 En representant oppnevnt av Tvedestrand kommunale foreldreutvalg
2. Komiteen velger selv sin leder.
3. Komiteen gis fullmakt til å utvide komiteen med ytterligere representanter fra
organisasjoner/lag dersom den finner det hensiktsmessig.
4. Rådmannen v/enhetsleder skole sørger for nødvendig sekretærhjelp.
5. De politisk oppnevnte representanter oppnevnes for 1 år av gangen.
6. En representant for Næs Jernverksmuseum og fra Den norske kirke deltar i komiteen i
2013/14 som følge av felles planlegging av grunnlovsjubileet 17. mai 2014.
7. Kommunestyret oppnevner Jan Dukene som representant fra Formannskapet og Sveinung
Lien som representant fra Livsløpskomiteen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Prinsipper for valg av 17. mai komite for Tvedestrand endres med virkning fra høsten 2013 slik:
1. Sammensetning:
 1 politiker fra Formannskapet
 1 politiker fra Livsløpskomiteen
 Enhetsleder skole
 En representant oppnevnt av Tvedestrand kommunale foreldreutvalg
2. Komiteen velger selv sin leder.

3. Komiteen gis fullmakt til å utvide komiteen med ytterligere representanter fra
organisasjoner/lag dersom den finner det hensiktsmessig.
4. Rådmannen v/enhetsleder skole sørger for nødvendig sekretærhjelp.
5. De politisk oppnevnte representanter oppnevnes for 1 år av gangen.
6. En representant for Næs Jernverksmuseum og fra Den norske kirke deltar i komiteen i
2013/14 som følge av felles planlegging av grunnlovsjubileet 17. mai 2014.
7. Kommunestyret oppnevner Jan Dukene som representant fra Formannskapet og Sveinung
Lien som representant fra Livsløpskomiteen.

PS 75/13 Areal og transportplan - kommunal deltakelse i regionalt
prosjekt
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar at kommunen skal delta i prosjektet med regional
areal- og transportplan på de premisser som er skissert i saksfremstillingen. Kommunens
plankostnader med til sammen kr. 300.000,- fordelt over 3 år, innarbeides i neste års
budsjett og økonomiplan. Eventuelt finansieringsbehov i 2013 tas opp i forbindelse med
tertialrapporteringen
2. Ordføreren oppnevnes som kommunens politiske representant i planarbeidets
styringsgruppe. Lederen for teknikk, plan- og naturkomite oppnevnes som
vararepresentant for ordføreren.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.08.2013

Behandling
Line Mørch fremmet forslag om at kommunens deltakelse i tillegg måtte inkludere
sykkelbyprosjektet.
Ved alternativ votering mellom de 2 forslagene ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 1
stemme.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar at kommunen skal delta i prosjektet med regional
areal- og transportplan på de premisser som er skissert i saksfremstillingen. Kommunens
plankostnader med til sammen kr. 300.000,- fordelt over 3 år, innarbeides i neste års
budsjett og økonomiplan. Eventuelt finansieringsbehov i 2013 tas opp i forbindelse med
tertialrapporteringen
2. Ordføreren oppnevnes som kommunens politiske representant i planarbeidets
styringsgruppe. Lederen for teknikk, plan- og naturkomite oppnevnes som
vararepresentant for ordføreren.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra komité for teknikk, plan og næring ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar at kommunen skal delta i prosjektet med regional
areal- og transportplan på de premisser som er skissert i saksfremstillingen. Kommunens
plankostnader med til sammen kr. 300.000,- fordelt over 3 år, innarbeides i neste års
budsjett og økonomiplan. Eventuelt finansieringsbehov i 2013 tas opp i forbindelse med
tertialrapporteringen
2. Ordføreren oppnevnes som kommunens politiske representant i planarbeidets
styringsgruppe. Lederen for teknikk, plan- og naturkomite oppnevnes som
vararepresentant for ordføreren.

PS 76/13 Høring. "Aktive Austegder" Regional plan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturanreaner AustAgder 2014-2017
Rådmannens forslag til vedtak
Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer AustAgder 2014-2017 tas til etterretning og legges til grunn for kommunens videre arbeid innenfor
feltet.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer AustAgder 2014-2017 tas til etterretning og legges til grunn for kommunens videre arbeid innenfor
feltet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer AustAgder 2014-2017 tas til etterretning og legges til grunn for kommunens videre arbeid innenfor
feltet.

PS 77/13 Raet nasjonalpark - innspill til melding om oppstart
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune er positiv til etablering av Raet nasjonalpark i en utstrekning som vist på
kart i oppstartsmeldingen.
Kommunestyret mener det er av avgjørende betydning at all aktivitet som er lovlige innenfor
området i dag også skal være tillatt i nasjonalparken. F.eks.:
 Det skal kunne drives et bærekraftig nærings- og fritidsfiske.
 Ingen innskrenkninger i motorisert ferdsel utover det som gjelder i dag.
 Beiting på holmer og øyer tillates etter en godkjent plan. Gjerding i forbindelse med
beite tillates.
 Nasjonalparken skal ikke føre til innskrenking i muligheten for å drive marinrelatert
forskning.
 Tiltak som er vedtatt i “Forvaltningsplan for friluftslivområdene i skjærgården i AustAgder, 2013 – 2018” videreføres.
 Sjøfugljakt tillates også innenfor nasjonalparken.
 Vedlikehold av hytter og brygger. Forvaltningsmyndighet kan etter søknad gi tillatelse
til ombygging og utvidelser.
Aktiviteter som bør forbys:
 All uttak av masser fra sjøbunnen, herunder skjellsand.
 Høsting av tare
 Mudring og dumping.
 Etablering av kunstige sandstrender.
 Etablering av alle typer oppdrettsanlegg, også havbeite.
 Nye hytter tillates ikke.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.08.2013
Behandling
Administrasjonen orienterte om planen.
Erling Holm fremmet følgende forslag til nytt 1 avsnitt i innstillingen:
”Tvedestrand kommune er positiv til utredning av Raet nasjonalpark innen området som er vist
på kart i oppstartsmeldingen.”
Line Mørch fremmet følgende forslag til tillegg i innstillingen:
”Tvedestrand kommune ønsker informasjonssenter knyttet til nasjonalparken lokalisert i
Tvedestrand. Hagefjordbrygga eller Gjeving kan være aktuelle plasseringer.”
Holms og Mørchs forslag ble enstemmig vedtatt

Innstilling
Tvedestrand kommune er positiv til utredning av Raet nasjonalpark innen området som er vist
på kart i oppstartsmeldingen.
Tvedestrand kommune ønsker informasjonssenter knyttet til nasjonalparken lokalisert i
Tvedestrand. Hagefjordbrygga eller Gjeving kan være aktuelle plasseringer.
Kommunestyret mener det er av avgjørende betydning at all aktivitet som er lovlige innenfor
området i dag også skal være tillatt i nasjonalparken. F.eks.:
 Det skal kunne drives et bærekraftig nærings- og fritidsfiske.
 Ingen innskrenkninger i motorisert ferdsel utover det som gjelder i dag.
 Beiting på holmer og øyer tillates etter en godkjent plan. Gjerding i forbindelse med
beite tillates.
 Nasjonalparken skal ikke føre til innskrenking i muligheten for å drive marinrelatert
forskning.
 Tiltak som er vedtatt i “Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården i AustAgder, 2013 – 2018” videreføres.
 Sjøfugljakt tillates også innenfor nasjonalparken.
 Vedlikehold av hytter og brygger. Forvaltningsmyndighet kan etter søknad gi tillatelse
til ombygging og utvidelser

Aktiviteter som bør forbys:
 All uttak av masser fra sjøbunnen, herunder skjellsand.
 Høsting av tare
 Mudring og dumping.
 Etablering av kunstige sandstrender.
 Etablering av alle typer oppdrettsanlegg, også havbeite.
 Nye hytter tillates ikke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag til endring av siste avsnitt (aktiviteter som bør
forbys):
Arbeider som bør begrenses men ikke forbys:






Uttak av skjellsand
Høsting av tare
Mudring
Etablering av oppdrettsanlegg

Aktiviteter som bør forbys:
 Etablering av kunstige sandstrender
 Nye hytter tillates ikke
Innstillingen fra komite for teknikk, plan og natur med Foss endringsforslag, ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune er positiv til utredning av Raet nasjonalpark innen området som er vist
på kart i oppstartsmeldingen.
Tvedestrand kommune ønsker informasjonssenter knyttet til nasjonalparken lokalisert i
Tvedestrand. Hagefjordbrygga eller Gjeving kan være aktuelle plasseringer.
Kommunestyret mener det er av avgjørende betydning at all aktivitet som er lovlige innenfor
området i dag også skal være tillatt i nasjonalparken. F.eks.:
 Det skal kunne drives et bærekraftig nærings- og fritidsfiske.
 Ingen innskrenkninger i motorisert ferdsel utover det som gjelder i dag.
 Beiting på holmer og øyer tillates etter en godkjent plan. Gjerding i forbindelse med
beite tillates.
 Nasjonalparken skal ikke føre til innskrenking i muligheten for å drive marinrelatert
forskning.
 Tiltak som er vedtatt i “Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården i AustAgder, 2013 – 2018” videreføres.
 Sjøfugljakt tillates også innenfor nasjonalparken.
 Vedlikehold av hytter og brygger. Forvaltningsmyndighet kan etter søknad gi tillatelse
til ombygging og utvidelser

Arbeider som bør begrenses men ikke forbys:
 Uttak av skjellsand
 Høsting av tare
 Mudring
 Etablering av oppdrettsanlegg
Aktiviteter som bør forbys:
 Etablering av kunstige sandstrender
 Nye hytter tillates ikke

PS 78/13 Saksframstilling - Erverv av to parseller fra gnr 58 bnr 4,
Solveien og Bergsmyr nord
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner erverv av følgende 2 parseller fra gnr. 58, bnr. 4 i
Tvedestrand:
 Solveien, “Ølheia”, parsell på ca. 2750 m2 til en pris av kr. 35,- pr. m2, kjøpesum på om
lag kr. 90.000,-.
 Bergsmyr nord, parsell på ca. 45 dekar, kjøpesum på kr. 500.000,-.
Kommunestyret godkjenner at samlet kjøpesum på kr. 590.000,- pluss omkostninger på inntil kr.
30.000,-, totalt kr. 620.000,- finansieres slik:
 Låneopptak kr. 580.000, Statlig tilskudd til friluftsområde (“Ølheia”) kr. 40.000,-.
Låneopptaket på kr. 580.000,- bli å innarbeide i budsjettrapport pr. 2.tertial 2013.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under kjøpsavtale og skjøte i forbindelse med kjøpet av de 2
parsellene.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013
Behandling
Kjøp av eiendommen på Bergsmyr nord ble trukket.
Følgende forslag ble enstemmig tilrådd:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner erverv av følgende parsell fra gnr. 58, bnr. 4 i
Tvedestrand:
 Solveien, “Ølheia”, parsell på ca. 2750 m2 til en pris av kr. 35,- pr. m2, kjøpesum på om
lag kr. 90.000,-.
 Kommunestyret godkjenner at samlet kjøpesum på kr. 90.000,- pluss omkostninger på ca
kr. 10.000,-, totalt kr. 100.000,- finansieres slik:
 Låneopptak kr. 60.000, Statlig tilskudd til friluftsområde (“Ølheia”) kr. 40.000,-.
Låneopptaket på kr. 60.000,- bli å innarbeide i budsjettrapport pr. 2.tertial 2013.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under kjøpsavtale og skjøte i forbindelse med kjøpet av
parsellen.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner erverv av følgende parsell fra gnr. 58, bnr. 4 i
Tvedestrand:
 Solveien, “Ølheia”, parsell på ca. 2750 m2 til en pris av kr. 35,- pr. m2, kjøpesum på om
lag kr. 90.000,-.
 Kommunestyret godkjenner at samlet kjøpesum på kr. 90.000,- pluss omkostninger på ca
kr. 10.000,-, totalt kr. 100.000,- finansieres slik:
 Låneopptak kr. 60.000, Statlig tilskudd til friluftsområde (“Ølheia”) kr. 40.000,-.
Låneopptaket på kr. 60.000,- bli å innarbeide i budsjettrapport pr. 2.tertial 2013.

Ordføreren får fullmakt til å skrive under kjøpsavtale og skjøte i forbindelse med kjøpet av
parsellen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet forslag om at navnet på eiendommen ble endret til
Smifjellheia (Bunkersheia).
Innstillingen fra formannskapet med Nævestads navneendring, ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner erverv av følgende parsell fra gnr. 58, bnr. 4 i
Tvedestrand:
 Smifjellheia (Bunkersheia), parsell på ca. 2750 m2 til en pris av kr. 35,- pr. m2,
kjøpesum på om lag kr. 90.000,-.
 Kommunestyret godkjenner at samlet kjøpesum på kr. 90.000,- pluss omkostninger på ca
kr. 10.000,-, totalt kr. 100.000,- finansieres slik:
 Låneopptak kr. 60.000, Statlig tilskudd til friluftsområde “Bunkersheia”) kr. 40.000,-.
Låneopptaket på kr. 60.000,- bli å innarbeide i budsjettrapport pr. 2.tertial 2013.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under kjøpsavtale og skjøte i forbindelse med kjøpet av
parsellen.

PS 79/13 Høringsutkast - Kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv 2014-2017
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre legger forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2014-2017 ut på høring i seks uker.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre legger forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2014-2017 ut på høring i seks uker.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre legger forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2014-2017 ut på høring i seks uker.

PS 80/13 Strategisk Næringsplan
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg positiv til utarbeidelsen av en strategisk
næringsplan for Østre Agder i tråd med vedlagte prosjektplan.
2. Kommunen bidrar til dette arbeidet med ressurser inn i arbeidsgruppen, slik som skissert
i vedlagte prosjektplan.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013
Behandling
Aasulv Løvdal fremmet nytt kulepunkt 3:
Næringspolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune oppdateres parallelt med denne
prosessen via en egen referansegruppe som oppnevnes senere av formannskapet
Rådmannens forslag til vedtak med Løvdals kulepunkt 3, ble enstemmig tilrådd.
Aasulv Løvdal ble valgt som saksordfører for saken i kommunestyret
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg positiv til utarbeidelsen av en strategisk
næringsplan for Østre Agder i tråd med vedlagte prosjektplan.
2. Kommunen bidrar til dette arbeidet med ressurser inn i arbeidsgruppen, slik som skissert
i vedlagte prosjektplan.
3. Næringspolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune oppdateres parallelt med
denne prosessen via en egen referansegruppe som oppnevnes senere av formannskapet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Aasulv Løvdal (TTL) var saksordfører i kommunestyret.
Innstillingen til formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg positiv til utarbeidelsen av en strategisk
næringsplan for Østre Agder i tråd med vedlagte prosjektplan.
2. Kommunen bidrar til dette arbeidet med ressurser inn i arbeidsgruppen, slik som skissert
i vedlagte prosjektplan.
3. Næringspolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune oppdateres parallelt med
denne prosessen via en egen referansegruppe som oppnevnes senere av formannskapet.

PS 81/13 Stiftelsen Den flyvende hollender - nedlegging
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til stiftelsesstyrets anmodning om nedlegging av
stiftelsen Den flyvende hollender i Tvedestrand.
2. Forslag til sammensetningen av avviklingsstyre for stiftelsen godkjennes.
3. Overføring av stiftelsens resterende midler godkjennes overført til Tvedestrand
kommune som bundet driftsfond som benyttes i tråd med formålet i vedtektene til
a. Wagner-relaterte arrangementer i Kystkulturuka og andre sammenhenger i
Tvedestrand og Arendal
b. Vedlikehold av informasjonstavler i Sandvika/Borøya om Wagner og Den
flyvende hollender.
4. Kommunestyret takker stiftelsesstyret for den betydelige innsats som er lagt ned i
arbeidet for å nå stiftelsens målsetting.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til stiftelsesstyrets anmodning om nedlegging av
stiftelsen Den flyvende hollender i Tvedestrand.
2. Forslag til sammensetningen av avviklingsstyre for stiftelsen godkjennes.
3. Overføring av stiftelsens resterende midler godkjennes overført til Tvedestrand
kommune som bundet driftsfond som benyttes i tråd med formålet i vedtektene til
a. Wagner-relaterte arrangementer i Kystkulturuka og andre sammenhenger i
Tvedestrand og Arendal
b. Vedlikehold av informasjonstavler i Sandvika/Borøya om Wagner og Den
flyvende hollender.
4. Kommunestyret takker stiftelsesstyret for den betydelige innsats som er lagt ned i
arbeidet for å nå stiftelsens målsetting.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Torleif Haugland (KRF) og Jan Dukene (TTL) stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og
fratrådte (=23 voterende).
Begge ble enstemmig erklært inhabile jf fvtl § 6 e.
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.

Haugland og Dukene gjeninntrådte (=25 voterende).
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til stiftelsesstyrets anmodning om nedlegging av
stiftelsen Den flyvende hollender i Tvedestrand.
2. Forslag til sammensetningen av avviklingsstyre for stiftelsen godkjennes.
3. Overføring av stiftelsens resterende midler godkjennes overført til Tvedestrand
kommune som bundet driftsfond som benyttes i tråd med formålet i vedtektene til
a. Wagner-relaterte arrangementer i Kystkulturuka og andre sammenhenger i
Tvedestrand og Arendal
b. Vedlikehold av informasjonstavler i Sandvika/Borøya om Wagner og Den
flyvende hollender.
4. Kommunestyret takker stiftelsesstyret for den betydelige innsats som er lagt ned i
arbeidet for å nå stiftelsens målsetting.

PS 82/13 Østre Agder samarbeidet - utvidelse
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ønsker Grimstad kommune velkommen inn i regionsamarbeidet i
Østre Agder.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ønsker Grimstad kommune velkommen inn i regionsamarbeidet i
Østre Agder.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre ønsker Grimstad kommune velkommen inn i regionsamarbeidet i
Østre Agder.

PS 83/13 Aust-Agder fylkeskommune - Planprogram for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder - høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til fremlagt planprogram for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder og er enig i at diskrimineringsgrunnlagene kjønn og
etnisitet gis prioritet i planen.
2. I forbindelse med planarbeidet vil Tvedestrand kommunestyre i tillegg peke på følgende:
 Kommunal involvering underveis i planarbeidet antas å øke eierskap til planen.
 Det tilrås at de årlige handlingsplaner med tiltak utarbeides i samarbeid med
kommunene og at tiltakene konkretiseres på en måte som faktisk bidrar til å fremme
likestilling.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 27.08.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til fremlagt planprogram for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder og er enig i at diskrimineringsgrunnlagene kjønn og
etnisitet gis prioritet i planen.
2. I forbindelse med planarbeidet vil Tvedestrand kommunestyre i tillegg peke på følgende:
 Kommunal involvering underveis i planarbeidet antas å øke eierskap til planen.


Det tilrås at de årlige handlingsplaner med tiltak utarbeides i samarbeid med
kommunene og at tiltakene konkretiseres på en måte som faktisk bidrar til å fremme
likestilling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2013
Behandling
Innstillingen fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til fremlagt planprogram for likestilling,
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til fremlagt planprogram for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder og er enig i at diskrimineringsgrunnlagene kjønn og
etnisitet gis prioritet i planen.
2. I forbindelse med planarbeidet vil Tvedestrand kommunestyre i tillegg peke på følgende:
 Kommunal involvering underveis i planarbeidet antas å øke eierskap til planen.



Det tilrås at de årlige handlingsplaner med tiltak utarbeides i samarbeid med
kommunene og at tiltakene konkretiseres på en måte som faktisk bidrar til å fremme
likestilling.

PS 84/13 Referatsaker
 Ordføreren informerte om skjønnsmøte med fylkesmannen den 3.9.2013. Fylkesmannen
poengterte følgende punkt: Stram økonomi (vurdere innføring av eiendomsskatt),
skoleresultater, viktigheten av folkehelse og arealplanlegging.
 Representanten Morten Foss (TTL) spurte om tilsyn på NAV vedrørende
kvalifiseringsprogrammet, jfr. avisoppslag. Kommunalsjefen og rådmannen orienterte
kort om saken, og beklaget at rapporten fra dette tilsynet ikke var lagt frem til orientering
i sist møte i livsløpskomiteen. Rapporten vil bli lagt frem for livskomiteen på neste
ordinære møte.
 Representanten Torleif Haugland (KRF) spurte om konsekvensene for de andre private
barnehagene i forhold til at klagen fra Alvestua Musikkbarnehage var tatt til følge av
fylkesmannen. Rådmannen orienterte om saken.

