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Det var 24 stemmeberettigede representanter tilstede.
Merknader til innkalling og saksliste:
Sak 16/12 tas som sak nr 2 i møtet
Merknader til protokoll fra 22. november:
Ingen

Møtet startet med at:
 Prosjektleder Harald Tobiassen og landskapsarkitekt Kari Huvestad ved Vegvesenet ga
en orientering om E18
Delt ut til medlemmene i kommunestyremøtet:
 Skriv fra Bergsmyr Vel ang ny E-18
 Budsjett 2012, handlings- og økonomiplan 2012 - 2015

Grunngitt spørsmål til kommunestyret:
Morten Foss (TTL) stilte spørsmål om evnt deltakelse i pilotkommuneprosjekt ”Boligutvikling i
distriktene 2012”.
Ordfører Jan Dukene svarte at det ut fra ordførerens synspunkt ikke var aktuelt i 2012, men kan
bli vurdert seinere.
Viser for øvrig til innlevert forespørsel fra Foss og svar fra kommunen, journalpost nr 1377/ 12
og 1378/12.

Tvedestrand, 15.12.2011
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 1/12 Kommunedelplan E18 Arendal - Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL. § 3-7 gis Statens Vegvesen fullmakt til å legge kommunedelplan for ”ny E18
Arendal – Tvedestrand” ut til offentlig høring etter gjeldende lovbestemmelser.
Kommunestyrets forutsetninger:
1. Kommunen har ikke behandlet etter tatt stilling til det tracevalget vegvesenet vil komme
til å anbefale, og kommunestyret står derved fritt til å velge løsning etter gjennomført
høring.
2. I høringsdokumentene skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne
uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved
vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn,
jfr. pbl. § 11-14
3. Vegvesenet bes oversende kopi av alle innkomne merknader til kommunen etter
høringsfristens utløp.
Kommunestyret vil selv avgi uttalelse til høringen, og ber om at det blir fremlagt en sak til
behandling før høringsfristens utløp. Rapporten og konklusjonene fra prosjektgruppen som har
vurdert alternative kryssløsninger bes fremlagt for behandling i kommunestyret 21 februar.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.01.2012
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
I medhold av PBL. § 3-7 gis Statens Vegvesen fullmakt til å legge kommunedelplan for ”ny E18
Arendal – Tvedestrand” ut til offentlig høring etter gjeldende lovbestemmelser.
Kommunestyrets forutsetninger:
1. Kommunen har ikke behandlet etter tatt stilling til det trasévalget vegvesenet vil komme
til å anbefale, og kommunestyret står derved fritt til å velge løsning etter gjennomført
høring.
2. I høringsdokumentene skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne
uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved
vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn,
jfr. pbl. § 11-14
3. Vegvesenet bes oversende kopi av alle innkomne merknader til kommunen etter
høringsfristens utløp.
Kommunestyret vil selv avgi uttalelse til høringen, og ber om at det blir fremlagt en sak til
behandling før høringsfristens utløp. Rapporten og konklusjonene fra prosjektgruppen som har
vurdert alternative kryssløsninger bes fremlagt for behandling i kommunestyret 21 februar.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Morten Foss (TTL), Knut Anders Goderstad (SP), Jørgen Goderstad (SP) og
Ole Goderstad (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte(= 20 voterende).
Ole Goderstad ble enstemmig erklært habil og gjeninntrer (= 21 voterende)
Jørgen og Knut Anders Goderstad ble enstemmig erklært inhabile etter fvl § 6, 1 ledd bokstav a.
Morten Foss ble enstemmig erklært inhabil etter fvl § 6, 1 ledd bokstav b.
Votering:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av PBL. § 3-7 gis Statens Vegvesen fullmakt til å legge kommunedelplan for ”ny E18
Arendal – Tvedestrand” ut til offentlig høring etter gjeldende lovbestemmelser.
Kommunestyrets forutsetninger:
1. Kommunen har ikke behandlet etter tatt stilling til det trasévalget vegvesenet vil komme
til å anbefale, og kommunestyret står derved fritt til å velge løsning etter gjennomført
høring.
2. I høringsdokumentene skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne
uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved
vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn,
jfr. pbl. § 11-14
3. Vegvesenet bes oversende kopi av alle innkomne merknader til kommunen etter
høringsfristens utløp.
Kommunestyret vil selv avgi uttalelse til høringen, og ber om at det blir fremlagt en sak til
behandling før høringsfristens utløp. Rapporten og konklusjonene fra prosjektgruppen som har
vurdert alternative kryssløsninger bes fremlagt for behandling i kommunestyret 21 februar.
Jørgen og Knut Anders Goderstad og Morten Foss gjeninntrer (= 24 voterende).

PS 2/12 Ny gebyrforskrift konsesjons- og delingssaker
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyret vedtar en gradert sats for gebyrer vedrørende konsesjons- og
delingssaker. Satsene blir fra 01.01.2012 som følger for:
Konsesjonssaker:
Delingssaker:

enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 1500,-; andre saker: kr. 5000,enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 1000,-; andre saker: kr. 2000,-

Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyret vedtar en fast sats (maksimalsats) på kr. 2000,- for delingssaker og
kr. 5000,- for konsesjonssaker gjeldende fra 01.01.2012.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.01.2012
Behandling
Line Mørch (V) fremmet alternativ 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Line Mørch’s (V) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyret vedtar en gradert sats for gebyrer vedrørende konsesjons- og
delingssaker. Satsene blir fra 01.01.2012 som følger for:
Konsesjonssaker:
Delingssaker:

enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 1500,-; andre saker: kr. 5000,enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 1000,-; andre saker: kr. 2000,-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag
Konsesjonssaker:
enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 2000,-; andre saker: kr. 5000,Delingssaker:
kr. 2000,Votering:
Foss sitt forslag
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite

8 stemmer
16 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyret vedtar en gradert sats for gebyrer vedrørende konsesjons- og
delingssaker. Satsene blir fra 01.01.2012 som følger for:
Konsesjonssaker:
Delingssaker:

enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 1500,-; andre saker: kr. 5000,enkle/kurante saker (fullmaktssaker) kr. 1000,-; andre saker: kr. 2000,-

PS 3/12 Tilskudd til private veier.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret godkjenner kriterier og regler for tilskudd til private veier,
slik de er foreslått av nedsatt utvalg.
2. Årlig tilskudd på kr. 10.000,- til brøyting på Lyngør bortfaller fra 01.01.2013.
3. Kommunestyret bevilger brutto kr. 128.000,- (nettoøkning på kr. 118.000,-) til dekning
av utbetaling av tilskudd til private veier.
4. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.01.2012
Behandling
Det ble en generell drøfting av habiliteten til de politikerne som kunne bli omfattet av ordningen
med tilskudd til private veier. Rådmannen ble bedt om å undersøke dette nærmere til
kommunestyremøtet den 24.01.12.
Jan Marcussen (TTL) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag til vedtak, punkt
1:
 Punkt 3 i forslag til regler strykes.
 Punkt 11 i forslag til regler sette inn ordet: ….”inntil” kr. 5,- pr. meter….
Rådmannens forslag inkl. Jan Marcussen (TTL) sine 2 endringsforslag tilrådd med 8 mot 1
stemme.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret godkjenner kriterier og regler for tilskudd til private veier,
slik de er foreslått av nedsatt utvalg med følgende endringer:
a. Punkt 3 i forslag til regler strykes.
b. Punkt 11 i forslag til regler sette inn ordet: …”inntil” kr. 5,- pr. meter….
2. Årlig tilskudd på kr. 10.000,- til brøyting på Lyngør bortfaller fra 01.01.2013.
3. Kommunestyret bevilger brutto kr. 128.000,- (nettoøkning på kr. 118.000,-) til dekning
av utbetaling av tilskudd til private veier.
4. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Rådmannen redegjorde for habilitetsregler i denne sammenheng.
Foss fremmet forslag til endring av punkt 3 som følger:
1. Kommunestyret bevilger brutto kr. 110000,- (nettoøkning på kr. 100.000,-) til dekning av
utbetaling av tilskudd til private veier.
Erling Holm (H) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyret godkjenner kriterier og regler for tilskudd til private veier,
slik de er foreslått av teknikk, plan og naturkomiteen, med følgende endringer:
Punkt 2 endres som følger:
Tilskuddet ytes for den del av veien som er over 500 meter pr. oppsitter/ husstand
som sokner til veien.
Tilskudd under kr. 1.000 utbetales ikke.
2. Årlig tilskudd på kr. 10.000,- til brøyting på Lyngør opprettholdes.
3. Kommunestyret bevilger inntil kr 100.000 til dekning av utbetaling av tilskudd til private
veier.
.
Voteringer:
Holms forslag:

1 stemme

Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite:

23 stemmer

Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite:

2 stemmer

Flertallsinnstilling med Foss sitt endringsforslag

22 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret godkjenner kriterier og regler for tilskudd til private veier,
slik de er foreslått av nedsatt utvalg med følgende endringer:
a. Punkt 3 i forslag til regler strykes.
b. Punkt 11 i forslag til regler sette inn ordet: …”inntil” kr. 5,- pr. meter….
2. Årlig tilskudd på kr. 10.000,- til brøyting på Lyngør bortfaller fra 01.01.2013.
3. Kommunestyret bevilger brutto kr. 110.000,- (nettoøkning på kr. 100.000,-) til dekning
av utbetaling av tilskudd til private veier.
4. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.

PS 4/12 Revisjon av betalingsregulativet for plan og byggesak
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av pbl. § 33-1 vedtar kommunestyret revidert betalingsregulativ for plan og
byggesaker 2012. Betalingsregulativet kunngjøres og oversendes fylkesmannen for kontroll.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.01.2012
Behandling
Solveig Røvik/Jan Marcussen foreslo å endre punkt 1.1. til følgende ordlyd
1.1 Mindre endringer av reguleringsplaner, pbl. §12-14 2 ledd
- Mindre vesentlige endringer kr. 10.000,- Bagatellmessige endringer kr. 5.000,Forslaget til Marcussen/Røvik ble enstemmig vedtatt.
Erling Holm foreslo at det ble gjort en tilføyelse til punktet om selvkost under generelle regler.
Det må her også informeres om at kommunen ikke er forpliktet til å ha selvkost for hver enkelt
sak.
Holms forslag ble enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag for øvrig ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
I medhold av pbl. § 33-1 vedtar kommunestyret revidert betalingsregulativ for plan og
byggesaker 2012 slik det er fremlagt, men med følgende endringer:
1. Pkt. 1.1 endres slik:
- Mindre vesentlige endringer kr. 10.000,- Bagatellmessige endringer kr. 5.000,2. Det gjøres en tilføyelse til punktet om selvkost under generelle reglerder det må informeres
om at kommunen ikke er forpliktet til å ha selvkost for hver enkelt sak.
Betalingsregulativet kunngjøres og oversendes fylkesmannen for kontroll.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt

Vedtak
I medhold av pbl. § 33-1 vedtar kommunestyret revidert betalingsregulativ for plan og
byggesaker 2012 slik det er fremlagt, men med følgende endringer:
1. Pkt. 1.1 endres slik:
- Mindre vesentlige endringer kr. 10.000,- Bagatellmessige endringer kr. 5.000,2. Det gjøres en tilføyelse til punktet om selvkost under generelle reglerder det må informeres
om at kommunen ikke er forpliktet til å ha selvkost for hver enkelt sak.
Betalingsregulativet kunngjøres og oversendes fylkesmannen for kontroll.

PS 5/12 Revisjon av reglementet for brukerrådene
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i ”Reglementer for politiske organer” kap.
15: reglement for brukerrådene:




15.2: Brukerrådet skal bestå av inntil 5 brukerrepresentanter….
15.2, 2. avsnitt. 1. pkt: I skolene er brukerrådet identisk med Samarbeidsutvalget
15.4, siste avsnitt: Brukerrådets leder deltar en gang årlig i dialogmøte mellom et
utvalg av politikere, rådmann og enhetsleder for gjennomgang av enhetens mål,
resultater og utfordringer.

2. Ordningen med brukerråd og særlig politikernes medvirkning, tas opp til ny vurdering
innen utgangen av 2013.
Alternativ II
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i ”Reglementer for politiske organer” kap.
15: reglement for brukerrådene:




15.2: Brukerrådet skal bestå av inntil 5 brukerrepresentanter….
15.2, 2. avsnitt. 1. pkt: I skolene er brukerrådet identisk med Samarbeidsutvalget
15.4, siste avsnitt: utgår.

4. Ordningen med brukerråd og særlig politikernes medvirkning, tas opp til ny vurdering
innen utgangen av 2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2012
Behandling
Saksordfører: Tine G. Sunne (H) .
Torleif Haugland (Krf) fremmet forslag om alternativ 1.
Votering:
Hauglands forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Alternativ I
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i ”Reglementer for politiske organer” kap. 15:
reglement for brukerrådene:
15.2: Brukerrådet skal bestå av inntil 5 brukerrepresentanter….

15.2, 2. avsnitt. 1. pkt: I skolene er brukerrådet identisk med Samarbeidsutvalget
15.4, siste avsnitt: Brukerrådets leder deltar en gang årlig i dialogmøte mellom et utvalg av
politikere, rådmann og enhetsleder for gjennomgang av enhetens mål, resultater og
utfordringer.
2. Ordningen med brukerråd og særlig politikernes medvirkning, tas opp til ny vurdering
innen utgangen av 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Tor Granerud (V) fremmer følgende forslag:
15.2.2 avsnutt. 1. pkt: Endres ikke
Votering:
Graneruds forslag:
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt

2 stemmer
22 stemmer og vedtatt

Vedtak
Alternativ I
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i ”Reglementer for politiske organer” kap. 15:
reglement for brukerrådene:
15.2: Brukerrådet skal bestå av inntil 5 brukerrepresentanter….
15.2, 2. avsnitt. 1. pkt: I skolene er brukerrådet identisk med Samarbeidsutvalget
15.4, siste avsnitt: Brukerrådets leder deltar en gang årlig i dialogmøte mellom et utvalg av
politikere, rådmann og enhetsleder for gjennomgang av enhetens mål, resultater og
utfordringer.
2. Ordningen med brukerråd og særlig politikernes medvirkning, tas opp til ny vurdering
innen utgangen av 2013.

PS 6/12 Oppnevning av barnas representant i plansaker
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 38/11 av 22.11.11.
2. Livsløpskomiteen gis oppdraget med å ivareta barnas interesser i plansaker for perioden
2011 – 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 38/11 av 22.11.11.
2. Livsløpskomiteen gis oppdraget med å ivareta barnas interesser i plansaker for perioden
2011 – 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 38/11 av 22.11.11.
2. Livsløpskomiteen gis oppdraget med å ivareta barnas interesser i plansaker for perioden
2011 – 2015.

PS 7/12 Ungdommens kulturpris
Rådmannens forslag til vedtak



Det opprettes en kulturpris for ungdom, og Ungdomsrådet utgjør kulturpriskomiteen for
denne prisen.
Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturpris aksepteres som foreslått.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 17.01.2012
Behandling
Rådmannen refererte Ungdomsrådets uttalelse til saken:
Ungdomsrådet er positivt innstilt til saken og mener at dette kan bli en god
motivasjonsfaktor for videre aktivitet.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling



Det opprettes en kulturpris for ungdom, og Ungdomsrådet utgjør kulturpriskomiteen for
denne prisen.
Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturpris aksepteres som foreslått.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak



Det opprettes en kulturpris for ungdom, og Ungdomsrådet utgjør kulturpriskomiteen for
denne prisen.
Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturpris aksepteres som foreslått.

PS 8/12 Politikkere til ungdomsrådet
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer som mentorer for Tvedestrand
Ungdomsråd:
Mentor (1 år) ……………………………………………….
Mentor (2 år) ……………………………………………….

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 17.01.2012
Behandling
Rådmannen refererte Ungdomsrådets uttalelse til saken:
Ungdomsrådet ser frem til å få etablert ordningen og håper at det velges dyktige og
inspirerende mentorer som har lyst til denne oppgaven.
Jan Wilhelm Nævestad foreslo Jan Dukene som mentor for 2 år.
Jarl Abrahamsen foreslo Siw Johansen som mentor for ett år.
Rådmannens forslag med Nævestad og Abrahamsens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer som mentorer for Tvedestrand
Ungdomsråd:
Mentor (1 år) Siw Johansen
Mentor (2 år) Jan Dukene

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer som mentorer for Tvedestrand
Ungdomsråd:
Mentor (1 år) Siw Johansen
Mentor (2 år) Jan Dukene

PS 9/12 Kulturfond
Rådmannens forslag til vedtak


Det jobbes for å opprette et kulturfond i Tvedestrand som skal initiere og støtte opp
under ulike kulturtilbud i kommunen.



Kulturfondsutvalget (2012-15)består av følgende medlemmer:
Leder: (velges blant Livsløpskomiteens medlemmer)………………………………..
Medlem (velges blant styremedlemmer i Kystkulturuka)……………………………
Medlem (velges blant Ungdomsrådets medlemmer)………………………………..
Medlem (velges fra administrasjonen Tvedestrand kommune)…………………….
Medlem (velges blant bidragsytere til fondet)……………………………………….



Rådets mandat er å utarbeide retningsliner for fondet i tråd med det som er skissert i
saken.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 17.01.2012
Behandling
Rådmannen refererte Ungdomsrådets uttalelse til saken:
Ungdomsrådet er positiv til forslaget og velger Maren Tveten som representant i styret.
Rådmannen fremmet forslag til nytt pkt. 4:
 Kommunestyret vedtar de endelige retningslinjer for Tvedestrand kulturfond senest i
løpet av høsten 2012.
Jan Wilhelm Nævestad fremmet følgende endring i punkt 1:
…under ulike idretts- og kulturtilbud i kommunen.
Ole Goderstad fremmet slikt tillegg til punkt 2:
Medlem av Tvedestrand idrettsråd
Sveinung Lien foreslo Jarl Abrahamsen som medlem og leder av Kulturfondetsutvalget.
Rådmannens forslag med tilleggforslag og Nævestads, Goderstads og Liens tillegg ble
enstemmig tilrådd.
Innstilling


Det jobbes for å opprette et idretts- og kulturfond i Tvedestrand som skal initiere og
støtte opp under ulike kulturtilbud i kommunen.



Kulturfondsutvalget (2012-15)består av følgende medlemmer:
Leder: (velges blant Livsløpskomiteens medlemmer) Jarl Abrahamsen
Medlem (velges blant styremedlemmer i Kystkulturuka)……………………………
Medlem (velges blant Ungdomsrådets medlemmer) Maren Tveten
Medlem (velges fra administrasjonen Tvedestrand kommune)…………………….
Medlem (velges blant bidragsytere til fondet)……………………………………….
Medlem (velges bland medlemmer av Tvedestrand idrettsråd) …………………….



Rådets mandat er å utarbeide retningsliner for fondet i tråd med det som er skissert i
saken.



Kommunestyret vedtar de endelige retningslinjer for Tvedestrand kulturfond senest i
løpet av høsten 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak


Det jobbes for å opprette et idretts- og kulturfond i Tvedestrand som skal initiere og
støtte opp under ulike kulturtilbud i kommunen.



Kulturfondsutvalget (2012-15)består av følgende medlemmer:
Leder: (velges blant Livsløpskomiteens medlemmer) Jarl Abrahamsen
Medlem (velges blant styremedlemmer i Kystkulturuka)……………………………
Medlem (velges blant Ungdomsrådets medlemmer) Maren Tveten
Medlem (velges fra administrasjonen Tvedestrand kommune)…………………….
Medlem (velges blant bidragsytere til fondet)……………………………………….
Medlem (velges bland medlemmer av Tvedestrand idrettsråd) …………………….



Rådets mandat er å utarbeide retningsliner for fondet i tråd med det som er skissert i
saken.



Kommunestyret vedtar de endelige retningslinjer for Tvedestrand kulturfond senest i
løpet av høsten 2012.

PS 10/12 Samhandlingsreformen - godkjenning av lovpålagte
samarbeidsavtaler med Sørlandet sykehus HF
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til samarbeidsavtale og delavtaler med
Sørlandets sykehus HF.Kommunestyret delegerer til Rådmannen å godkjenne mindre
endringer av allerede inngåtte avtaler,

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 17.01.2012
Behandling
Rådmannen orienterte om prosessen rundt etablering av de foreliggende forslag til avtaler.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd
Innstilling
1.

Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til samarbeidsavtale og delavtaler med
Sørlandets sykehus HF.Kommunestyret delegerer til Rådmannen å godkjenne mindre
endringer av allerede inngåtte avtaler,

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Rådmannen fremmer følgende forslag til nytt punkt 3:
Kommunestyret viser til Helsedepartementets brev av 20.01.2012 om utskrivningsklare
pasienter. Tvedestrand kommune anmoder Østre Agder – samarbeidet om å reforhandle pkt 5.3
i delavtale 5 vedr. utskrivningsklare pasienter i forbindelse med avtalte reforhandlinger med
SSHF senest innen 01.06.2012.
Votering:
Innstilling fra livsløpskomite med tillegg fra rådmannen enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til samarbeidsavtale og delavtaler med
Sørlandets sykehus HF.
2. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å godkjenne mindre endringer av allerede
inngåtte avtaler,
3. Kommunestyret viser til Helsedepartementets brev av 20.01.2012 om utskrivningsklare
pasienter. Tvedestrand kommune anmoder Østre Agder – samarbeidet om å reforhandle
pkt 5.3 i delavtale 5 vedr. utskrivningsklare pasienter i forbindelse med avtalte
reforhandlinger med SSHF senest innen 01.06.2012.

PS 11/12 Om fremtidig styring av vetrinærvakten som kommunene
har ansvaret for
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre mener at det er nødvendig å opprettholde dagens ordning
med en sentral avtale om veterinærvakten for å opprettholde tilfredsstillende tilgang på
tjenester fra dyrehelsepersonell til en fornuftig kostnad.
2. En sentral avtale og øremerket overføring av vaktmidler synes også nødvendig for å
sikre finansieringen av vår interkommunale ordning for Nedenes og Holt
veterinærvaktområder.
3. Kommunestyret kan heller ikke se at det i våre områder finnes flere aktuelle anbydere
enn de som deltar i veterinærvakten i dag. Vakten blir delt på alle veterinærene i våre
områder som ønsker å delta.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.01.2012
Behandling
Line Mørch (V) tok opp spørsmål om hennes habilitet. Hun fratrådde ved behandlingen av
hennes habilitet. Hun ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, andre ledd. Det
var 8 stemmeføre medlemmer ved behandlingen av saken i komiteen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Line Mørch tiltrådde igjen etter behandlingen av denne saken. Det var dermed 9 stemmeføre
medlemmer.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre mener at det er nødvendig å opprettholde dagens ordning
med en sentral avtale om veterinærvakten for å opprettholde tilfredsstillende tilgang på
tjenester fra dyrehelsepersonell til en fornuftig kostnad.
2. En sentral avtale og øremerket overføring av vaktmidler synes også nødvendig for å
sikre finansieringen av vår interkommunale ordning for Nedenes og Holt
veterinærvaktområder.
3. Kommunestyret kan heller ikke se at det i våre områder finnes flere aktuelle anbydere
enn de som deltar i veterinærvakten i dag. Vakten blir delt på alle veterinærene i våre
områder som ønsker å delta.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre mener at det er nødvendig å opprettholde dagens ordning
med en sentral avtale om veterinærvakten for å opprettholde tilfredsstillende tilgang på
tjenester fra dyrehelsepersonell til en fornuftig kostnad.
2. En sentral avtale og øremerket overføring av vaktmidler synes også nødvendig for å
sikre finansieringen av vår interkommunale ordning for Nedenes og Holt
veterinærvaktområder.
3. Kommunestyret kan heller ikke se at det i våre områder finnes flere aktuelle anbydere
enn de som deltar i veterinærvakten i dag. Vakten blir delt på alle veterinærene i våre
områder som ønsker å delta.

PS 12/12 Omdømmebygging og stedsutvikling.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Sluttrapport – Steg for steg. Forprosjekt. Omdømmebygging. Rapporten tas til
etterretning.
2. Det etableres et hovedprosjekt innen omdømmebygging og stedsutvikling med oppstart i
2012.
3. Det søkes statlige Bolystmidler til hovedprosjektet.
4. Det etableres en hurtigarbeidende ad hoc-komité med ansvar for å utrede spørsmål om
organisering, omfang, bemanning og finansiering av hovedprosjektet. Ad hoc-komiteen
kan dessuten komme med innspill til mulige strakstiltak og skal gi innspill til
Bolystmiddelsøknaden. Sak om videre organisering av et hovedprosjekt skal opp til ny
behandling i kommunestyret 20. mars 2012.
Følgende kommunestyremedlemmer velges til Ad hoc-komiteen:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2012
Behandling
Saksordfører: Håvard Røiseland (Ap).
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag til ny ordlyd i pkt 2 og til medlemmer i utvalget:
Pkt. 2 Det etableres et hovedprosjekt innen bolyst og stedsutvikling med oppstart i 2012.
Hovedfokus skal være på Tvedestrand sentrum og nedre bydel spesielt.
Følgende kommunestyremedlemmer velges til Ad hoc-komiteen:
-Håvard Røiseland
-Carl F. Bertelsen.
-Jan Dukene
Rådmannens innstilling med Dukenes endringsforslag i pkt. 2 og forslag på medlemmer ble
enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Sluttrapport – Steg for steg. Forprosjekt. Omdømmebygging. Rapporten tas til
etterretning.
2. Det etableres et hovedprosjekt innen bolyst og stedsutvikling med oppstart i 2012.
Hovedfokus skal være på Tvedestrand sentrum og nedre bydel spesielt.
3. Det søkes statlige Bolystmidler til hovedprosjektet.
4. Det etableres en hurtigarbeidende ad hoc-komité med ansvar for å utrede spørsmål om
organisering, omfang, bemanning og finansiering av hovedprosjektet. Ad hoc-komiteen
kan dessuten komme med innspill til mulige strakstiltak og skal gi innspill til

Bolystmiddelsøknaden. Sak om videre organisering av et hovedprosjekt skal opp til ny
behandling i kommunestyret 20. mars 2012.
Følgende kommunestyremedlemmer velges til Ad hoc-komiteen:
-Håvard Røiseland
-Carl F. Bertelsen.
-Jan Dukene

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Sluttrapport – Steg for steg. Forprosjekt. Omdømmebygging. Rapporten tas til
etterretning.
2. Det etableres et hovedprosjekt innen bolyst og stedsutvikling med oppstart i 2012.
Hovedfokus skal være på Tvedestrand sentrum og nedre bydel spesielt.
3. Det søkes statlige Bolystmidler til hovedprosjektet.
4. Det etableres en hurtigarbeidende ad hoc - komité med ansvar for å utrede spørsmål om
organisering, omfang, bemanning og finansiering av hovedprosjektet. Ad hoc - komiteen
kan dessuten komme med innspill til mulige strakstiltak og skal gi innspill til
Bolystmiddelsøknaden. Sak om videre organisering av et hovedprosjekt skal opp til ny
behandling i kommunestyret 20. mars 2012.
Følgende kommunestyremedlemmer velges til Ad hoc - komiteen:
- Håvard Røiseland
- Carl F. Bertelsen.
- Jan Dukene

PS 13/12 Invitasjon til å foreslå kandidater til oppnevning av nye
styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2012
til 2014
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styret for
Sørlandet sykehus HF:
--------------------------------------------------------------------------------------------Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2012
Behandling
Det kommer evt. et forslag direkte i kommunestyremøtet etter at det er tatt en dialog med
politiske representanter for fylkeskommunen.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styret for
Sørlandet sykehus HF:
---------------------------------------------------------------------------------------------

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Håvard Røiseland (AP) fremmer følgende forslag:
Dag Eide
Votering:
Innstilling fra formannskap ved tillegg fra Røiseland enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidat til styret for
Sørlandet sykehus HF:
Dag Eide

PS 14/12 Valg av overformyndereRådmannens forslag til vedtak

Som overformynder I Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.12 – 1.7.13
………
Som vararepresentant for overformynder for perioden 1.1.12 – 1.7.13 velges
………………
Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2012
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om Solveig Granerud som overformynder og Torleif
Haugland som vara.
Rådmannens innstilling med Dukenes forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Som overformynder I Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.12 – 1.7.13
Solveig Granerud
Som vararepresentant for overformynder for perioden 1.1.12 – 1.7.13 velges
Torleif Haugland

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Tor Granerud (V) stilte spørsmål til sin habilitet og fratrådte (=23 voterende).
Granerud ble enstemmig erklært habil (=24 voterende)
Aud Angelstad (SP) gjorde oppmerksom på en feil i saksprotokoll fra formannskapet. Det var
hun og ikke Jan Dukene som foreslo Solveig Granerud som overformynder.
Votering:
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt

Vedtak
Som overformynder I Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.12 – 1.7.13
Solveig Granerud
Som vararepresentant for overformynder for perioden 1.1.12 – 1.7.13 velges
Torleif Haugland

PS 15/12 Skolerute 2012 - 2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Skoleruta for Tvedestrand for skoleåret 2012 – 2013, vedtas i samsvar med vedlagte forslag
behandlet i rektormøtet.
2. Rådmannen gis for fremtiden i dialog med rektorene, fullmakt til å fastsette skolerute for
Tvedestrandsskolen.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 17.01.2012
Behandling
Rådmannen refererte Ungdomsrådets uttalelse til saken:
Rådet tar skoleruten til etteretning.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling:
1. Skoleruta for Tvedestrand for skoleåret 2012 – 2013, vedtas i samsvar med vedlagte
forslag behandlet i rektormøtet.
2. Rådmannen gis for fremtiden i dialog med rektorene, fullmakt til å fastsette skolerute for
Tvedestrandsskolen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Votering:
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Skoleruta for Tvedestrand for skoleåret 2012 – 2013, vedtas i samsvar med vedlagte
forslag behandlet i rektormøtet.
2. Rådmannen gis for fremtiden i dialog med rektorene, fullmakt til å fastsette skolerute for
Tvedestrandsskolen.

PS 16/12 Reguleringsplan for Ulevåg boligfelt - klage på planvedtak
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke allerede er vurdert,
og klagene/merknadene tas derved ikke til følge. Saken videresendes fylkesmannen til endelig
behandling.
For å sikre at den planlagte stien rundt det nye båtanlegget i Stokken faktisk blir opparbeidet, så
tilføyer kommunestyret et nytt pkt. 10.07 i reguleringsbestemmelsene slik:
” Stien som er planlagt rundt område a_SS3 skal være opparbeidet og tilgjengelig for allmenn
bruk før nye båtanleggene innenfor område a_SS3 kan tas i bruk.”

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.01.2012
Behandling
Jan Marcussen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Marcussen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl. §6 c.
Saksfremlegget og klagene var utsendt etter ordinær saksutsending, og det ble først votert over
om klagesaken skulle tas under behandling. Etter en orientering fra rådmannen ble det gjort
enstemmig vedtak om å behandle saken.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
Jan Marcussen gjeninntrådte (= 9 voterende)
Innstilling
Kommunestyret finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke allerede er vurdert,
og klagene/merknadene tas derved ikke til følge. Saken videresendes fylkesmannen til endelig
behandling.
For å sikre at den planlagte stien rundt det nye båtanlegget i Stokken faktisk blir opparbeidet, så
tilføyer kommunestyret et nytt pkt. 10.07 i reguleringsbestemmelsene slik:
” Stien som er planlagt rundt område a_SS3 skal være opparbeidet og tilgjengelig for allmenn
bruk før nye båtanlegg innenfor område a_SS3 kan tas i bruk.”

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=23 voterende).
Marcussen ble enstemmig erklært inhabil etter fvl § 6, 1 ledd bokstav c.
Votering:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyret finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke allerede er vurdert,
og klagene/merknadene tas derved ikke til følge. Saken videresendes fylkesmannen til endelig
behandling.
For å sikre at den planlagte stien rundt det nye båtanlegget i Stokken faktisk blir opparbeidet, så
tilføyer kommunestyret et nytt pkt. 10.07 i reguleringsbestemmelsene slik:
” Stien som er planlagt rundt område a_SS3 skal være opparbeidet og tilgjengelig for allmenn
bruk før nye båtanlegg innenfor område a_SS3 kan tas i bruk.”
Marcussen gjeninntrådte (=24 voterende)

PS 17/12 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2012 slik:
Nærmiljøanlegg:
1. Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
2. Dypvåg Idrettslag: Turløype

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 17.01.2012
Behandling
Ole Goderstad etterspurte Tvedestrand idrettsråds innstilling i saken. Dette bes orientert om i
Kommunestyret.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2012 slik:
Nærmiljøanlegg:
1. Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
2. Dypvåg Idrettslag: Turløype

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.01.2012
Behandling
Det ble opplyst at Idrettsrådet slutter seg til forslaget.
Votering:
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2012 slik:
Nærmiljøanlegg:
1. Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
2. Dypvåg Idrettslag: Turløype

PS 18/12 Referatsaker:- Saksfremlegg Froland kommune vedr
Østre Agder samarbeidet. - Rapport, sykehjemmet Strannasenter


Saksframlegg fra Froland kommunestyre angående Øste Agder samarbeidet



Rapport etter gjennomgang av rutiner, organisering og ressurssituasjonen ved
sykehjemmet på Strannasenteret



Øyvind Johannesen redegjorde for overgang til bruk av iPad for
kommunestyremedlemmer mm. Det er planlagt gjennomført våren 2012.

