Tvedestrand kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyret
Kommunehuset, møterom Fullriggeren (kantina)
23.10.2012
18:00 – 19:00

Faste representanter som møtte:
Jan Dukene
Carl F. Bertelsen
Siw Johannessen
Morten Foss
Aud Angelstad
Jan Marcussen
Ole Goderstad
Sveinung Lien
Jørgen Goderstad
Tine G. Sunne
Hege Bjerkeseth
Jarl Abrahamsen
Tor Granerud
Erling Holm
Aasulv Løvdal
Geir Grimsland
Svein - Olav Hageli
Knut Anders Goderstad
Jostein Langballe
Ole Andre Johnsen
Alf Andersen
Irene Strandene Hansen
Faste representanter som hadde forfall:
Håvard Røiseland
Torleif Haugland
Jan Wilhelm Nævestad
Vararepresentanter som møtte:
Ragnvald Zwilgmeyer
Haldis Kverum Carlsen
Kristian Knutsen
Tone-Lin Hansen
Fra administrasjonen møtte:
Øyvind Johannesen
Pål Frydendal
Emma Smeland Nygårdseter
Anne Grete Aaby Hansen

LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

TTL
H
AP
TTL
SP
TTL
H
TTL
SP
H
TTL
AP
V
H
TTL
AP
AP
SP
KRF
TTL
FRP
AP

MEDL
MEDL
MEDL

AP
KRF
TTL

VARAMEDL
VARAMEDL
VARAMEDL
VARAMEDL

AP
KRF
TTL
Sak 156/12

Konst rådmann
Kommunalsjef
Teamleder
Teamleder

Økonomi
Service- og dok. senter

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 147/12

Ansettelse av ny rådmann

PS 148/12

Inndekning av underskudd.GoatRock Festival

PS 149/12

Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2012

PS 150/12

Søknad om konsesjon på erverv av gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør

PS 151/12

Kommunal planstrategi Tvedestrand kommune - organisering av arbeidet

PS 152/12

Suppleringsvalg - meddommere til Aust-Agder tingrett

PS 153/12

Suppleringsvalg - lagrettsmedlemmer

PS 154/12

Suppleringsvalg - særskilt utvalg for jordskiftesaker

PS 155/12

Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsettelse av valgdag

PS 156/12

Eventuelt grunnerverv i Grenstølområdet - forhandlingsmandat.

PS 157/12

Barnevernsamarbeidet i østregionen (BiØ) - forslag ny samarbeidsavtale

PS 158/12

Organisering av undervisning for minoritetsspråklige elever i Tvedestrand
kommune

PS 159/12

Referatsaker

Merknader til protokoll:
Ingen merknader
Merknader til innkalling og saksliste:
Sak 156/12 behandles etter sak 148/12
Utsendt til kommunestyremedlemmene i tillegg til innkalling:
Sak 157/12, vedlegg med oversikt over fordeling av antall barn innenfor samarbeidet
Tvedestrand 24.10.2012
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 147/12 Ansettelse av ny rådmann
Formannskapets forslag til vedtak
Pål Frydenberg blir ansatt som rådmann i Tvedestrand kommune fra 01.11.2012.
Øyvind Johannesen innstilles som nr. 2 til stillingen.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Saken ble fremmet i lukket møte.
Gunn Olsen (Delta) deltok som representant for de tillitsvalgte i møtet.
Jan Tveit (Konsulentselskapet Headvisor AS) redegjorde for forhandlingsutvalgets innstilling.
Forhandlingsutvalgets innstilling ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Pål Frydenberg blir ansatt som rådmann i Tvedestrand kommune fra 01.11.2012.
Øyvind Johannesen innstilles som nr. 2 til stillingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Møtet ble lukket iht kommunelovens §31, pkt 3.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Pål Frydenberg blir ansatt som rådmann i Tvedestrand kommune fra 01.11.2012.
Øyvind Johannesen innstilles som nr. 2 til stillingen.
Møtet ble åpnet igjen.

PS 148/12 Inndekning av underskudd.GoatRock Festival
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tildeler GoatRock Festival et tilskudd på til sammen kr.
40.000,- til delvis inndekning av underskudd i 2012.
Tilskuddet på kr. 40.000,- finansieres slik:
 kr. 30.000,- via budsjettet for enhet for kultur og næring, ansvar 270, og
 kr. 10.000,- finansieres via posten til ordførerens disposisjon, ansvar 210.
2. Tildelingen forutsetter at festivalen innfrir kravene til kreditorene og at det gjennomføres
GoatRock Festival i Tvedestrand i 2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) kom med følgende forslag til vedtak:
1. Tvedestrand kommunestyre tildeler GoatRock Festival et tilskudd på til sammen kr.
10.000,- til delvis inndekning av underskudd i 2012.
Tilskuddet på kr. 10.000,- finansieres slik:
 kr. 10.000,- finansieres via posten til ordførerens disposisjon, ansvar 210.
2. Tildelingen forutsetter at festivalen innfrir kravene til kreditorene og at det gjennomføres
GoatRock Festival i Tvedestrand i 2013.
Ved alternativ avstemming ble det slikt resultat:
 Rådmannens forslag til vedtak fikk 6 stemmer, og tilrådd.
 Morten Foss sitt forslag til vedtak fikk 3 stemmer, og falt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tildeler GoatRock Festival et tilskudd på til sammen kr.
40.000,- til delvis inndekning av underskudd i 2012.
Tilskuddet på kr. 40.000,- finansieres slik:
 kr. 30.000,- via budsjettet for enhet for kultur og næring, ansvar 270, og
 kr. 10.000,- finansieres via posten til ordførerens disposisjon, ansvar 210.
2. Tildelingen forutsetter at festivalen innfrir kravene til kreditorene og at det gjennomføres
GoatRock Festival i Tvedestrand i 2013.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre tildeler GoatRock Festival et tilskudd på til sammen kr.
10.000,- til delvis inndekning av underskudd i 2012.
Tilskuddet på kr. 10.000,- finansieres slik:
 kr. 10.000,- finansieres via posten til ordførerens disposisjon, ansvar 210.
2. Tildelingen forutsetter at festivalen innfrir kravene til kreditorene og at det
gjennomføres GoatRock Festival i Tvedestrand i 2013.

Foss sitt forslag
Flertallsinnstilling fra formannskap

7 stemmer
18 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tildeler GoatRock Festival et tilskudd på til sammen kr.
40.000,- til delvis inndekning av underskudd i 2012.
Tilskuddet på kr. 40.000,- finansieres slik:
 kr. 30.000,- via budsjettet for enhet for kultur og næring, ansvar 270, og
 kr. 10.000,- finansieres via posten til ordførerens disposisjon, ansvar 210.
2. Tildelingen forutsetter at festivalen innfrir kravene til kreditorene og at det gjennomføres
GoatRock Festival i Tvedestrand i 2013.

PS 149/12 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2012
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2012 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Renteutgifter til investeringslån, redusere utgiftene med 200.000 kroner.
b. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 160.000 kroner.
c. Renteinntekter fakturering, redusere inntektene med 70.000 kroner.
d. Lønnsavsetningsposten, redusere avsetningen med 400.000 kroner.
e. Premieavvik SPK, redusere utgiften med 350.000 kroner.
f. Miljøgata, fjerne avsetning 725.000 kroner.
g. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiften med 100.000 kroner.
h. Norsk Pasientskadeerstatning, redusere utgiftene med 100.000 kroner.
i. Statstilskudd til psykiatriboliger, øke både utgifter og inntekter med 1.034.000
kroner.
j. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 1.765.000 kroner.
k. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til investering
knyttet til investeringsprosjekt 0945 Utbyggingsavtale Hagefjorden brygge reduseres
med 270.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0945 Utbyggingsavtale Hagefjorden brygge reduseres
med 1.198.000 kroner til 5.052.000 kroner. Utgiftssiden reduseres tilsvarende,
refusjon fra private reduseres med 928.000 kroner og overføring fra drift til
investering reduseres med 270.000 kroner.
b. Kostnadsrammen til prosjekt 0640 Skilting av gater og veier økes med 77.000 kroner
til 477.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger
økes med 1.218.000 kroner. Resterende 2,0 mill. kroner bevilges i 2013, jf. vedtatt
kostnadsramme på 10,4 mill. kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0780 Lyngør, offentlig brygge reduseres med 390.000
kroner. Det forutsettes at tilsvarende bevilges i budsjettet for 2013.
e. Det budsjetteres med 60.000 kroner i inntekter fra salg av boligtomter (prosjekt
0790). Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Kostnadsrammen for prosjekt 0839 Svarttjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon
reduseres med 100.000 kroner til 300.000 kroner. Refusjon fra private reduseres med
50.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene
reduseres med 144.000 kroner. Det forutsettes at tilsvarende beløp blir ført opp i
budsjettet for 2013.
h. Kostnadsrammen til prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp reduseres
med 1.100.000 kroner til 0 kroner. Refusjon fra private reduseres med 600.000
kroner. Det forutsettes at prosjektet føres opp i budsjettet for 2013.
i. Kostnadsrammen til prosjekt 0654 Minnelund Lyngør reduseres med 111.000 kroner
til 183.000 kroner.
j. Kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd økes med 13.000
kroner til 813.000 kroner. Økningen finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.

4.

Beløpene på enhetenes disposisjonsfond som det ikke er bindinger på som følge av
igangsatte prosjekter, vedtak i kommunestyret, tidsforskyvinger m.v. ”fryses” ut 2012.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Rådmannen kom med følgende tilleggsforslag til punkt 2, jfr. justert skattevekstanslag for 2012
i statsbudsjett for 2013:
Nye punkter:
2 l. Skatt, øke inntektene med 500.000 kroner.
2 m. Inntektsutjevning, økte inntektene med 1.500.000 kroner.
Punkt 2 j endres til:
Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 3.765.000 kroner.
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag til punkt 2 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2012 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Renteutgifter til investeringslån, redusere utgiftene med 200.000 kroner.
b. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 160.000 kroner.
c. Renteinntekter fakturering, redusere inntektene med 70.000 kroner.
d. Lønnsavsetningsposten, redusere avsetningen med 400.000 kroner.
e. Premieavvik SPK, redusere utgiften med 350.000 kroner.
f. Miljøgata, fjerne avsetning 725.000 kroner.
g. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiften med 100.000 kroner.
h. Norsk Pasientskadeerstatning, redusere utgiftene med 100.000 kroner.
i. Statstilskudd til psykiatriboliger, øke både utgifter og inntekter med 1.034.000
kroner.
j. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 3.765.000 kroner.
k. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til investering
knyttet til investeringsprosjekt 0945 Utbyggingsavtale Hagefjorden brygge reduseres
med 270.000 kroner.
l. Skatt, øke inntektene med 500.000 kroner.
m. Inntektsutjevning, økte inntektene med 1.500.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0945 Utbyggingsavtale Hagefjorden brygge reduseres
med 1.198.000 kroner til 5.052.000 kroner. Utgiftssiden reduseres tilsvarende,
refusjon fra private reduseres med 928.000 kroner og overføring fra drift til
investering reduseres med 270.000 kroner.
b. Kostnadsrammen til prosjekt 0640 Skilting av gater og veier økes med 77.000 kroner
til 477.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger
økes med 1.218.000 kroner. Resterende 2,0 mill. kroner bevilges i 2013, jf. vedtatt
kostnadsramme på 10,4 mill. kroner.

d. Bevilgningen til prosjekt 0780 Lyngør, offentlig brygge reduseres med 390.000
kroner. Det forutsettes at tilsvarende bevilges i budsjettet for 2013.
e. Det budsjetteres med 60.000 kroner i inntekter fra salg av boligtomter (prosjekt
0790). Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Kostnadsrammen for prosjekt 0839 Svarttjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon
reduseres med 100.000 kroner til 300.000 kroner. Refusjon fra private reduseres med
50.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene
reduseres med 144.000 kroner. Det forutsettes at tilsvarende beløp blir ført opp i
budsjettet for 2013.
h. Kostnadsrammen til prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp reduseres
med 1.100.000 kroner til 0 kroner. Refusjon fra private reduseres med 600.000
kroner. Det forutsettes at prosjektet føres opp i budsjettet for 2013.
i. Kostnadsrammen til prosjekt 0654 Minnelund Lyngør reduseres med 111.000 kroner
til 183.000 kroner.
m. Kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd økes med 13.000
kroner til 813.000 kroner. Økningen finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
4.

Beløpene på enhetenes disposisjonsfond som det ikke er bindinger på som følge av
igangsatte prosjekter, vedtak i kommunestyret, tidsforskyvinger m.v. ”fryses” ut 2012.

Aud Angelstad (SP) ble oppnevnt som saksordfører til denne saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Aud Angelstad (SP) saksordfører i saken.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2012 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Renteutgifter til investeringslån, redusere utgiftene med 200.000 kroner.
b. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 160.000 kroner.
c. Renteinntekter fakturering, redusere inntektene med 70.000 kroner.
d. Lønnsavsetningsposten, redusere avsetningen med 400.000 kroner.
e. Premieavvik SPK, redusere utgiften med 350.000 kroner.
f. Miljøgata, fjerne avsetning 725.000 kroner.
g. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiften med 100.000 kroner.
h. Norsk Pasientskadeerstatning, redusere utgiftene med 100.000 kroner.
i. Statstilskudd til psykiatriboliger, øke både utgifter og inntekter med 1.034.000
kroner.
j. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 3.765.000 kroner.

k. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til investering
knyttet til investeringsprosjekt 0945 Utbyggingsavtale Hagefjorden brygge reduseres
med 270.000 kroner.
l. Skatt, øke inntektene med 500.000 kroner.
n. Inntektsutjevning, økte inntektene med 1.500.000 kroner.
3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0945 Utbyggingsavtale Hagefjorden brygge reduseres
med 1.198.000 kroner til 5.052.000 kroner. Utgiftssiden reduseres tilsvarende,
refusjon fra private reduseres med 928.000 kroner og overføring fra drift til
investering reduseres med 270.000 kroner.
b. Kostnadsrammen til prosjekt 0640 Skilting av gater og veier økes med 77.000 kroner
til 477.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger
økes med 1.218.000 kroner. Resterende 2,0 mill. kroner bevilges i 2013, jf. vedtatt
kostnadsramme på 10,4 mill. kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0780 Lyngør, offentlig brygge reduseres med 390.000
kroner. Det forutsettes at tilsvarende bevilges i budsjettet for 2013.
e. Det budsjetteres med 60.000 kroner i inntekter fra salg av boligtomter (prosjekt
0790). Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Kostnadsrammen for prosjekt 0839 Svarttjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon
reduseres med 100.000 kroner til 300.000 kroner. Refusjon fra private reduseres med
50.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene
reduseres med 144.000 kroner. Det forutsettes at tilsvarende beløp blir ført opp i
budsjettet for 2013.
h. Kostnadsrammen til prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp reduseres
med 1.100.000 kroner til 0 kroner. Refusjon fra private reduseres med 600.000
kroner. Det forutsettes at prosjektet føres opp i budsjettet for 2013.
i. Kostnadsrammen til prosjekt 0654 Minnelund Lyngør reduseres med 111.000 kroner
til 183.000 kroner.
n. Kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd økes med 13.000
kroner til 813.000 kroner. Økningen finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.

4.

Beløpene på enhetenes disposisjonsfond som det ikke er bindinger på som følge av
igangsatte prosjekter, vedtak i kommunestyret, tidsforskyvinger m.v. ”fryses” ut 2012.

PS 150/12 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 80 bnr 16 og 34,
Lyngør
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommune gir Lars Johan Frigstad konsesjon på gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør, til
fritidsformål.
Vedtaket er i tråd med konsesjonslovens §§ 1,2 og 10, jf Landbruksdepartementets forskrifter av
8. desember 2003.
Alternativ 2
Tvedestrand kommune gir ikke Lars Johan Frigstad konsesjon på gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør,
til fritidsformål.
Vedtaket er i tråd med konsesjonslovens §§ 1,2 og 10, jf Landbruksdepartementets forskrifter av
8. desember 2003.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 16.10.2012
Behandling
Erling Holm fremmet alternativ 2.
Erling Holms forslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Tvedestrand kommune gir ikke Lars Johan Frigstad konsesjon på gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør,
til fritidsformål.
Vedtaket er i tråd med konsesjonslovens §§ 1,2 og 10, jf Landbruksdepartementets forskrifter av
8. desember 2003.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune gir ikke Lars Johan Frigstad konsesjon på gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør,
til fritidsformål.
Vedtaket er i tråd med konsesjonslovens §§ 1,2 og 10, jf Landbruksdepartementets forskrifter av
8. desember 2003.

PS 151/12 Kommunal planstrategi Tvedestrand kommune organisering av arbeidet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det opprettes en politisk ad-hoc gruppe (planstrategigruppe) bestående av ordfører,
varaordfører, de 2 komitelederne og opposisjonsleder.
2. Planstrategigruppen konstituerer seg selv.
3. Planstrategigruppas forslag til planstrategi for Tvedestrand kommune forutsettes
behandlet og vedtatt i kommunestyret februar 2013, etter forutgående høringer i samsvar
med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Det opprettes en politisk ad-hoc gruppe (planstrategigruppe) bestående av ordfører,
varaordfører, de 2 komitelederne og opposisjonsleder.
2. Planstrategigruppen konstituerer seg selv.
3. Planstrategigruppas forslag til planstrategi for Tvedestrand kommune forutsettes
behandlet og vedtatt i kommunestyret februar 2013, etter forutgående høringer i samsvar
med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det opprettes en politisk ad-hoc gruppe (planstrategigruppe) bestående av ordfører,
varaordfører, de 2 komitelederne og opposisjonsleder.
2. Planstrategigruppen konstituerer seg selv.
3. Planstrategigruppas forslag til planstrategi for Tvedestrand kommune forutsettes
behandlet og vedtatt i kommunestyret februar 2013, etter forutgående høringer i samsvar
med plan- og bygningslovens bestemmelser.

PS 152/12 Suppleringsvalg - meddommere til Aust-Agder tingrett
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlem til Aust-Agder tingrett
gjeldende fra 01.01.13:
1. ……………………………
Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Forslag til medlem: Arne Guddal.
Forslaget enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlem til Aust-Agder tingrett
gjeldende fra 01.01.13:
1. Arne Guddal.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlem til Aust-Agder tingrett
gjeldende fra 01.01.13:
1. Arne Guddal.

PS 153/12 Suppleringsvalg - lagrettsmedlemmer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlemmer til Agder lagmannsrett
gjeldende fra 01.01.13:
1. …………………………….
2. …………………………….

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Forslag til medlemmer:
1. Tore Johansen
2. Anne Lise Kristiansen.
Enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlemmer til Agder lagmannsrett
gjeldende fra 01.01.13:
1. Tore Johansen
2. Anne Lise Kristiansen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlemmer til Agder lagmannsrett
gjeldende fra 01.01.13:
1. Tore Johansen
2. Anne Lise Kristiansen.

PS 154/12 Suppleringsvalg - særskilt utvalg for jordskiftesaker
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlemmer til særskilt utvalg for
jordskiftesaker gjeldende fra 01.01.13:
1. …………………………
2. …………………………

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Forslag til medlemmer:
1. Peder Vaaje Hegland
2. Tor Granrud
Enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlemmer til særskilt utvalg for
jordskiftesaker gjeldende fra 01.01.13:
1. Peder Vaaje Hegland
2. Tor Granrud
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre foretar følgende tilleggsvalg av medlemmer til særskilt utvalg for
jordskiftesaker gjeldende fra 01.01.13:
1. Peder Vaaje Hegland
2. Tor Granerud

PS 155/12 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsettelse av
valgdag
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det ikke skal holdes valg søndag 8. september 2013.
Valgdagen i Tvedestrand kommune blir derfor mandag 9. september 2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det ikke skal holdes valg søndag 8. september 2013.
Valgdagen i Tvedestrand kommune blir derfor mandag 9. september 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det ikke skal holdes valg søndag 8. september 2013.
Valgdagen i Tvedestrand kommune blir derfor mandag 9. september 2013.

PS 156/12 Eventuelt grunnerverv i Grenstølområdet forhandlingsmandat.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre finner det formålstjenlig at det inngås uforpliktende
forhandlinger med grunneier av gnr. 29 bnr. 4 slik det er beskrevet i saksfremstillingen.
2. Kommunestyret gir kommunens forhandlingsutvalg, supplert med ordfører, mandat til å
gjennomføre forhandlingene med grunneier om pris og vilkår for et eventuelt erverv av
hele eller deler av eiendommen. Rådmannen bistår utvalget i arbeidet, og saken må
tilbake til kommunestyret til endelig godkjenning, når utvalget har avsluttet sitt arbeid.
Ved et eventuelt forslag om kjøp må det også fremmes innstilling om hvordan kjøpet
skal finansieres, og gis en kort beskrivelse av hvordan og når området kan tenkes
utviklet.
Saksprotokoll i Formannskap - 16.10.2012
Behandling
Ordføreren orienterte om at også Tvedestrand Vekst AS ved styrelederen var i forhandlinger
med grunneier av gnr. 29 bnr. 4.
Aasulv Løvdal (TTL) kom med forslag om å ta bort ordet ”uforpliktende” i punkt 1 i
rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslaget fra Aasulv Løvdal enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre finner det formålstjenlig at det inngås forhandlinger med
grunneier av gnr. 29 bnr. 4 slik det er beskrevet i saksfremstillingen.
2. Kommunestyret gir kommunens forhandlingsutvalg, supplert med ordfører, mandat til å
gjennomføre forhandlingene med grunneier om pris og vilkår for et eventuelt erverv av
hele eller deler av eiendommen. Rådmannen bistår utvalget i arbeidet, og saken må
tilbake til kommunestyret til endelig godkjenning, når utvalget har avsluttet sitt arbeid.
Ved et eventuelt forslag om kjøp må det også fremmes innstilling om hvordan kjøpet
skal finansieres, og gis en kort beskrivelse av hvordan og når området kan tenkes
utviklet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Carl F. Bertelsen stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende).
Bertelsen ble enstemmig erklært inhabil etter fvl § 6, 1 ledd bokstav e.
Tone Lin Hansen inntrer (=25 voterende).

Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre finner det formålstjenlig at det inngås forhandlinger med
grunneier av gnr. 29 bnr. 4 slik det er beskrevet i saksfremstillingen.
2. Kommunestyret gir kommunens forhandlingsutvalg, supplert med ordfører, mandat til å
gjennomføre forhandlingene med grunneier om pris og vilkår for et eventuelt erverv av
hele eller deler av eiendommen. Rådmannen bistår utvalget i arbeidet, og saken må
tilbake til kommunestyret til endelig godkjenning, når utvalget har avsluttet sitt arbeid.
Ved et eventuelt forslag om kjøp må det også fremmes innstilling om hvordan kjøpet
skal finansieres, og gis en kort beskrivelse av hvordan og når området kan tenkes
utviklet.
Hansen fratrer og Bertelsen gjeninntrer (=25 voterende)

.

PS 157/12 Barnevernsamarbeidet i østregionen (BiØ) - forslag ny
samarbeidsavtale
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.10.2012
Behandling
Komiteen tilrådde enstemmig rådmannens forslag til vedtak.
Innstilling
Forslag om ny samarbeidsavtale iverksettes 01.01.13.
Iverksetting av ny samarbeidsavtale forutsetter at kommunestyrene i samarbeidskommunene,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli gjør tilsvarende vedtak.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslag om ny samarbeidsavtale iverksettes 01.01.13.
Iverksetting av ny samarbeidsavtale forutsetter at kommunestyrene i samarbeidskommunene,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli gjør tilsvarende vedtak.

PS 158/12 Organisering av undervisning for minoritetsspråklige
elever i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det etableres mottaksskole for alle nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1. til 10.
trinn ved Tvedestrand skole.
2. Mottaksskolen etableres fra 1.1.13.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide plan for organisering av undervisningen og til
eventuelt å gjøre budsjettmessige endringer mellom skolene som følge av etableringen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.10.2012
Behandling
Komiteen tilrådde enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

Innstilling
1. Det etableres mottaksskole for alle nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1. til 10.
trinn ved Tvedestrand skole.
2. Mottaksskolen etableres fra 1.1.13.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide plan for organisering av undervisningen og til
eventuelt å gjøre budsjettmessige endringer mellom skolene som følge av etableringen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.10.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det etableres mottaksskole for alle nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1. til 10.
trinn ved Tvedestrand skole.
2. Mottaksskolen etableres fra 1.1.13.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide plan for organisering av undervisningen og til
eventuelt å gjøre budsjettmessige endringer mellom skolene som følge av etableringen.

PS 159/12 Referatsaker


Referat fra møte i eldreråd 16.10.12 tas til etterretning.



Rådmannen refererte brev av fra Jan Roger Ekedal av 01.10.12 vedr. Gjevingmyra
barnehage

