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PS 87/08 Økonomiplan 2009-2012 - Foreløpige prioriteringer, valg
av fokusområder og videre prosess
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge. Enheten blir p.t. ikke pålagt
noe omstillingskrav i planperioden.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september
2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 10.06.2008
Behandling
Morten Foss fremmet slikt alternativt forslag:
Som rådmannens forslag med unntak av pkt. 2, 2. setning – som går ut.
Ved alternativ votering mellom Foss’ forslag og rådmannens forslag, ble Foss’ forslag
enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september 2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Per Ola Walle (H) fremmet forslag om å stryke 2. setning i pkt. 2
Alternativ votering:
Rådmannens forslag:
Walles forslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september
2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.06.2008
Behandling
Per Ola Walle fremmet følgende endringsforslag:
Som rådmannens forslag med unntak av pkt. 2, 2. setning – som går ut.
Ved alternativ votering ble Walles forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september
2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Alternativ votering:
Mørchs forslag
3 stemmer
Komiteens innstilling
22 stemmer og vedtatt
Vedtak
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september
2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.

PS 88/08 Videreutvikling av Hagefjord Brygge
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir Tvedestrand Vekst AS i oppdrag å gjennomføre og å ivareta
kommunens interesser i Hagefjordprosjektet.
1. Tvedestrand Vekst får ansvaret for å utarbeide en revidert reguleringsplan for
”Hagefjord Brygge”
2. Tvedestrand Vekst AS står som utbygger av prosjektet, enten alene eller i
samarbeid med andre.
3. Tvedestrand Vekst AS er avtalepartner for de øvrige interessenter.
4. Når godkjent reguleringsplan foreligger kjøper Tvedestrand Vekst AS aktuelle
arealer av Tvedestrand kommune. Dette gjelder ikke trafikkarealer, eksisterende
parkeringsarealer, snuplass eller brygger.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir Tvedestrand Vekst AS i oppdrag å gjennomføre og å ivareta
kommunens interesser i Hagefjordprosjektet.
1. Tvedestrand Vekst får ansvaret for å utarbeide en revidert reguleringsplan for ”Hagefjord
Brygge”
2. Tvedestrand Vekst AS står som utbygger av prosjektet, enten alene eller i samarbeid
med andre.
3. Tvedestrand Vekst AS er avtalepartner for de øvrige interessenter.
4. Når godkjent reguleringsplan foreligger kjøper Tvedestrand Vekst AS aktuelle arealer av
Tvedestrand kommune. Dette gjelder ikke trafikkarealer, eksisterende parkeringsarealer,
snuplass eller brygger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune gir Tvedestrand Vekst AS i oppdrag å gjennomføre og å ivareta
kommunens interesser i Hagefjordprosjektet.
1. Tvedestrand Vekst får ansvaret for å utarbeide en revidert reguleringsplan for ”Hagefjord
Brygge”
2. Tvedestrand Vekst AS står som utbygger av prosjektet, enten alene eller i samarbeid
med andre.
3. Tvedestrand Vekst AS er avtalepartner for de øvrige interessenter.

4. Når godkjent reguleringsplan foreligger kjøper Tvedestrand Vekst AS aktuelle arealer av
Tvedestrand kommune. Dette gjelder ikke trafikkarealer, eksisterende parkeringsarealer,
snuplass eller brygger.

PS 89/08 Reguleringsplan for gnr.92, bnr. 7, 8 Ulevåg - avsluttende
behandling etter høring og mekling
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Kommunestyret slutter seg til forhandlingsutvalgets standpunkt gjengitt i meklingsprotokoll
datert 26.03.2008, og finner derved ikke å kunne etterkomme følgende av de gjenstående
innsigelser:
1. Kun 1 bolig kan bygges nærmere 100m i område B3. Kommunestyret mener det kan
tillates boliger i område B3 oppført i en avstand av ca. 60 m fra sjøen, slik at bygningene
derved kan legges med bakgrunnsdekning i det bakenforliggende fjellpartiet. Ved å
legge bygningene 100 m fra sjøen er det vanskeligere å finne en god plassering i
terrenget.
2. Kun 1 bolig i område B4. Kommunestyret mener det kan tillates oppført inntil 2 boliger
i område B4 under forutsetning av at det høyeste fjellpartiet holdes fri for bebyggelse.
Etter kommunestyrets skjønn kan 2 mindre boliger legges med god tilpasning til
terrenget, og i forhold til de hensyn som ligger bak den strenge strandsonepraksisen kan
ikke kommunestyret se at det blir noen forskjell om det bygges 1 eller 2 boliger.
Alle innsigelser er derved ikke etterkommet, og planutvalget bes sørge for at reguleringsplanen
revideres i samsvar med det ovenfor nevnte. Planen fremlegges deretter kommunestyret for
godkjenning og oversendelse til fylkesmannen/ miljøverndepartementet. (Jfr. §27-2, pkt. 2 pl.b.l.
, samt departementets rundskriv T-5195 og brev datert 15.05.2000.)
Alternativ 2.
Kommunestyret finner å kunne etterkomme innsigelsene fra miljøvernavdelingen på de vilkår
som er skissert i meklingsprotokoll datert 26.03.2008. Alle innsigelser er derved etterkommet,
og planutvalget bes sørge for at reguleringsplanen revideres i henhold til dette. Planen
fremlegges deretter kommunestyret for egengodkjenning. Jfr. §27-2, pkt. 1 pl.b.l.
Alternativ 3.
Kommunestyret finner ikke grunnlag for å ta noen av innsigelsene fra fylkesmannens
miljøvernavdeling til følge, heller ikke etter at de er blitt korrigert i mekling den 26.03.2008.
Kommunestyret kan altså for sin del godkjenne planforslaget slik det sist ble revidert den
8.11.2007 etter offentlig høring. Planutkastet blir derved å oversende til miljøverndepartementet
til endelig avgjørelse, jfr. §27-2, pkt. 2 pl.b.l. (Departementets rundskriv T-5195 og brev datert
15.05.2000.)

Saksprotokoll i Planutvalg - 22.04.2008
Behandling
Jan Marcussen fremsatte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=8 voterende). Marcussen ble
enstemmig erklært innhabil.
I møtet fremmet rådmannen forslag til et nytt alternativ 4 med slik formulering:
Realitetsbehandling av saken utsettes for befaring
Planutvalget ønsker å foreta en befaring sammen med fylkesmannen før saken fremlegges for
kommunestyret til avsluttende behandling. Det er viktig at fylkesmannen har førstehånds
kjennskap til sakens realiteter i forbindelse med et eventuelt oversendelsesbrev fra fylkesmannen
til departementet, og utvalget mener en befaring vil være opplysende.
Planutvalget mener det er godt begrunnede hensyn som tilsier at det blir sett nærmere på
følgende forhold hvor det fremdeles gjenstår innsigelser:
1. Aksept for å kunne anlegge min. 2 plasser innenfor område SS3 for boligområde B1,
uten krav om å sanere SS2
2. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor 100 m beltet i område B3 ,
på betingelse av at byggeområde B3 likevel blir redusert betydelig
3. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor område B4, på betingelse av
at høyeste parti innenfor byggeområdet likevel beholdes ubebygd.
Rådmannen fremmet også forslag til en mindre endring av alternativ 1 til ny ordlyd slik:
Kommunestyret slutter seg til forhandlingsutvalgets standpunkt gjengitt i meklingsprotokoll
datert 26.03.2008, og finner derved ikke å kunne etterkomme følgende av de gjenstående
innsigelser:
1. Kun 1 bolig kan bygges nærmere 100m i område B3. Kommunestyret mener det kan
tillates 2 boliger i område B3 i stedet for 1. Bygningene kan legges med
bakgrunnsdekning i det bakenforliggende fjellpartiet. Ved å legge bygningene 100 m fra
sjøen er det vanskeligere å finne en god plassering i terrenget. Mesteparten av område
B3 som ligger i 100m beltet tas imidlertid ut.
2. Kun 1 bolig i område B4. Kommunestyret mener det kan tillates oppført inntil 2 boliger i
område B4 under forutsetning av at det høyeste fjellpartiet holdes fri for bebyggelse.
Etter kommunestyrets skjønn kan 2 mindre boliger legges med god tilpasning til
terrenget, og i forhold til de hensyn som ligger bak den strenge strandsonepraksisen kan
ikke kommunestyret se at det blir noen forskjell om det bygges 1 eller 2 boliger.
Alle innsigelser er derved ikke etterkommet, og planutvalget bes sørge for at reguleringsplanen
revideres i samsvar med det ovenfor nevnte. Planen fremlegges deretter kommunestyret for
godkjenning og oversendelse til fylkesmannen/ miljøverndepartementet. (Jfr. §27-2, pkt. 2 pl.b.l.
, samt departementets rundskriv T-5195 og brev datert 15.05.2000.)
Ved votering ble rådmannens alternativ 4 enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:
Planutvalget vil be om at det skjer en rask videre oppfølgning av saken.

Jan Marcussen tiltrer.
Innstilling
Realitetsbehandling av saken utsettes for befaring
Planutvalget ønsker å foreta en befaring sammen med fylkesmannen før saken fremlegges for
kommunestyret til avsluttende behandling. Det er viktig at fylkesmannen har førstehånds
kjennskap til sakens realiteter i forbindelse med et eventuelt oversendelsesbrev fra
fylkesmannen til departementet, og utvalget mener en befaring vil være opplysende.
Planutvalget mener det er godt begrunnede hensyn som tilsier at det blir sett nærmere på
følgende forhold hvor det fremdeles gjenstår innsigelser:
1. Aksept for å kunne anlegge min. 2 plasser innenfor område SS3 for boligområde B1,
uten krav om å sanere SS2
2. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor 100 m beltet i område
B3 , på betingelse av at byggeområde B3 likevel blir redusert betydelig
3. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor område B4, på
betingelse av at høyeste parti innenfor byggeområdet likevel beholdes ubebygd.
Planutvalget vil be om at det skjer en rask videre oppfølgning av saken.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) fremsatte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende).
Marcussen ble enstemmig erklært innhabil.
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Marcussen tiltrer.
Vedtak
Realitetsbehandling av saken utsettes for befaring
Planutvalget ønsker å foreta en befaring sammen med fylkesmannen før saken fremlegges for
kommunestyret til avsluttende behandling. Det er viktig at fylkesmannen har førstehånds
kjennskap til sakens realiteter i forbindelse med et eventuelt oversendelsesbrev fra
fylkesmannen til departementet, og utvalget mener en befaring vil være opplysende.
Planutvalget mener det er godt begrunnede hensyn som tilsier at det blir sett nærmere på
følgende forhold hvor det fremdeles gjenstår innsigelser:
1. Aksept for å kunne anlegge min. 2 plasser innenfor område SS3 for boligområde B1,
uten krav om å sanere SS2
2. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor 100 m beltet i område
B3 , på betingelse av at byggeområde B3 likevel blir redusert betydelig

3. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor område B4, på
betingelse av at høyeste parti innenfor byggeområdet likevel beholdes ubebygd.
Planutvalget vil be om at det skjer en rask videre oppfølgning av saken.
Saksprotokoll i Planutvalg - 10.06.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) fremsatte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=8 voterende).
Marcussen ble enstemmig erklært innhabil.
I møtet fremmet rådmannen forslag til et nytt alternativ 4 med slik formulering:
Realitetsbehandling av saken utsettes for befaring
Planutvalget ønsker å foreta en befaring sammen med fylkesmannen før saken fremlegges for
kommunestyret til avsluttende behandling. Det er viktig at fylkesmannen har førstehånds
kjennskap til sakens realiteter i forbindelse med et eventuelt oversendelsesbrev fra
fylkesmannen til departementet, og utvalget mener en befaring vil være opplysende.
Planutvalget mener det er godt begrunnede hensyn som tilsier at det blir sett nærmere på
følgende forhold hvor det fremdeles gjenstår innsigelser:
1. Aksept for å kunne anlegge min. 2 plasser innenfor område SS3 for boligområde B1,
uten krav om å sanere SS2
2. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor 100 m beltet i område
B3 , på betingelse av at byggeområde B3 likevel blir redusert betydelig
3. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor område B4, på
betingelse av at høyeste parti innenfor byggeområdet likevel beholdes ubebygd.
Rådmannen fremmet også forslag til en mindre endring av alternativ 1 til ny ordlyd slik:
Kommunestyret slutter seg til forhandlingsutvalgets standpunkt gjengitt i meklingsprotokoll
datert 26.03.2008, og finner derved ikke å kunne etterkomme følgende av de gjenstående
innsigelser:
1. Kun 1 bolig kan bygges nærmere 100m i område B3. Kommunestyret mener det kan
tillates 2 boliger i område B3 i stedet for 1. Bygningene kan legges med
bakgrunnsdekning i det bakenforliggende fjellpartiet. Ved å legge bygningene 100 m
fra sjøen er det vanskeligere å finne en god plassering i terrenget. Mesteparten av
område B3 som ligger i 100m beltet tas imidlertid ut.
2. Kun 1 bolig i område B4. Kommunestyret mener det kan tillates oppført inntil 2
boliger i område B4 under forutsetning av at det høyeste fjellpartiet holdes fri for
bebyggelse. Etter kommunestyrets skjønn kan 2 mindre boliger legges med god
tilpasning til terrenget, og i forhold til de hensyn som ligger bak den strenge
strandsonepraksisen kan ikke kommunestyret se at det blir noen forskjell om det
bygges 1 eller 2 boliger.
Alle innsigelser er derved ikke etterkommet, og planutvalget bes sørge for at reguleringsplanen
revideres i samsvar med det ovenfor nevnte. Planen fremlegges deretter kommunestyret for

godkjenning og oversendelse til fylkesmannen/ miljøverndepartementet. (Jfr. §27-2, pkt. 2 pl.b.l.
, samt departementets rundskriv T-5195 og brev datert 15.05.2000.)
Ved votering ble rådmannens alternativ 4 enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:
Planutvalget vil be om at det skjer en rask videre oppfølgning av saken.
Jan Marcussen tiltrer.
Innstilling
Realitetsbehandling av saken utsettes for befaring
Planutvalget ønsker å foreta en befaring sammen med fylkesmannen før saken fremlegges for
kommunestyret til avsluttende behandling. Det er viktig at fylkesmannen har førstehånds
kjennskap til sakens realiteter i forbindelse med et eventuelt oversendelsesbrev fra
fylkesmannen til departementet, og utvalget mener en befaring vil være opplysende.
Planutvalget mener det er godt begrunnede hensyn som tilsier at det blir sett nærmere på
følgende forhold hvor det fremdeles gjenstår innsigelser:
1. Aksept for å kunne anlegge min. 2 plasser innenfor område SS3 for boligområde B1,
uten krav om å sanere SS2
2. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor 100 m beltet i område
B3 , på betingelse av at byggeområde B3 likevel blir redusert betydelig
3. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor område B4, på
betingelse av at høyeste parti innenfor byggeområdet likevel beholdes ubebygd.
Planutvalget vil be om at det skjer en rask videre oppfølgning av saken.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende). Marcussen
ble enstemmig erklært inhabil
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Jan Marcussen gjeninntrådte
Vedtak
Realitetsbehandling av saken utsettes for befaring
Planutvalget ønsker å foreta en befaring sammen med fylkesmannen før saken fremlegges for
kommunestyret til avsluttende behandling. Det er viktig at fylkesmannen har førstehånds
kjennskap til sakens realiteter i forbindelse med et eventuelt oversendelsesbrev fra
fylkesmannen til departementet, og utvalget mener en befaring vil være opplysende.
Planutvalget mener det er godt begrunnede hensyn som tilsier at det blir sett nærmere på
følgende forhold hvor det fremdeles gjenstår innsigelser:

1. Aksept for å kunne anlegge min. 2 plasser innenfor område SS3 for boligområde B1,
uten krav om å sanere SS2
2. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor 100 m beltet i område
B3 , på betingelse av at byggeområde B3 likevel blir redusert betydelig
3. Aksept for å kunne plassere 2 hus i stedet for 1 hus innenfor område B4, på
betingelse av at høyeste parti innenfor byggeområdet likevel beholdes ubebygd.
Planutvalget vil be om at det skjer en rask videre oppfølgning av saken.

PS 90/08 Reguleringsplan for Rørkil- utvidelse av eksisterende felt egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Rørkil datert 21.01.2008 med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 25.02.2008 på følgende vilkår:
1. Det må tas inn bestemmelser som regulerer maksimal tillatt mønehøyde på områdene
B16, Fl og N1
2. Det må tas inn bestemmelser som sikrer at fasadelengden mot sjø for område Fl ikke blir
forlenget. Byggegrense for F1 begrenses slik at eventuelt påbygg må komme i bakkant i
forhold til sjøen
3. Det må tas inn bestemmelser om at det ikke er tillatt med sjøboder, naust eller andre
bygg i områdene SS1, SS2 og SL1
4. Det tas inn bestemmelser om at det skal benyttes stedlige masser for tilbakeføring til
skråninger og terreng ved opparbeidelse av FP1. Parkeringsområdet terrengtilpasning må
beskrives i bestemmelsene, og det må utarbeides 4 profiler (3 ca. syd-nord fra sjø, og 1
ca. vest-øst fra sjø) som dokumenterer parkeringsplassens tilpasning/plassering i
terrenget.
5. I bestemmelsene må beskrives at det tillates 1 bolig og 1 garasje pr. tomt. Garasje skal
plasseres innenfor byggegrenselinjene. Dersom det ikke er angitt høyder så er det plan
og bygningslovens høydebegrensninger som gjelder (9,0m) Maks størrelse på garasje
skal være 50 m2.
6. Friområdet i tilstøtende reguleringsplan utvides mot vest til tomtegrense og
tomtegrensens forlengelse ut i sjø.
7. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at regulert gangvei fra FA1 til friområde
ved sjø blir opparbeidet med standard som gir god tilgjengelighet for barnevogn/rullestol
før nye bygninger kan tas i bruk.
Planen bes kunngjort når planen er revidert i samsvar med ovennevnte vilkår, og det er bekreftet
fra fylkesmannen at innsigelsene er tatt til følge.
Saksprotokoll i Planutvalg - 10.06.2008
Behandling
Aasulv Løvdal (TTL) fremsatte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=8 voterende). Løvdal
ble enstemmig erklært inhabil.
Jan Marcussen (TTL) foreslo at det skulle tas inn i rekkefølgebestemmelsene at tomtene og
veien skulle være oppmålt før det ble gitt igangsettingstillatelser.

I møtet ble det henvist til ny plan datert 4.06.2008 som viser at vilkårene i rådmannens
innstilling til planutvalget nå er blitt innarbeidet i det nye planutkastet, og at innsigelsene derved
er etterkommet.
Rådmannens forslag med Marcussens tillegg ble enstemmig vedtatt
Aasulv Løvdal tiltrådte
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Rørkil datert 04.06.2008 med tilhørende
reguleringsbestemmelser av samme dato. Det tas inn følgende rekkefølgebestemmelser i planen:
- Før det gis igangsettingstillatelser skal alle tomter og veilinjer være oppmålt og merket.
Planen bes kunngjort når planen er revidert i samsvar med ovennevnte vilkår, og det er bekreftet
fra fylkesmannen at innsigelsene er tatt til følge.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Åsulv Løvdal (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende). Løvdal ble
enstemmig erklært inhabil
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Åsulv Løvdal gjeninntrådte (=25 voterende)
Vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Rørkil datert 04.06.2008 med tilhørende
reguleringsbestemmelser av samme dato. Det tas inn følgende rekkefølgebestemmelser i planen:
- Før det gis igangsettingstillatelser skal alle tomter og veilinjer være oppmålt og merket.
Planen bes kunngjort når planen er revidert i samsvar med ovennevnte vilkår, og det er bekreftet
fra fylkesmannen at innsigelsene er tatt til følge.

PS 91/08 Søknad om erverv av kommunal eiendom gnr.2,bnr.127 til
industriformål
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby salg av eiendommen gnr. 2, bnr. 127 til Solfjeld
Holding A/S for kr. 28,-/m2 eksklusiv salgsomkostninger. Kommunens arbeid med salget
faktureres etter medgått tid ved.
Kommunestyret gjør oppmerksom på at området er uregulert, og at kjøper må sørge for å få
utarbeidet en offentlig godkjent reguleringsplan som må ligge til grunn for all utbygging i
området.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) og Line Mørch (V) stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte = 7
voterende.
Bertelsen og Mørch ble enstemmig erklært inhabile.
Morten Foss (AP) fremmet endringsforslag om å sette kvm prisen til kr. 30,-.
Votering:
Rådmannens innstilling med Foss endringsforslag enstemmig tilrådd.
Bertelsen og Mørch tiltrer igjen.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby salg av eiendommen gnr. 2, bnr. 127 til Solfjeld
Holding A/S for kr. 30,-/m2 eksklusiv salgsomkostninger. Kommunens arbeid med salget
faktureres etter medgått tid ved.
Kommunestyret gjør oppmerksom på at området er uregulert, og at kjøper må sørge for å få
utarbeidet en offentlig godkjent reguleringsplan som må ligge til grunn for all utbygging i
området.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Line Mørch (V) og Erling Holm (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=23
voterende). Mørch og Holm ble enstemmig erklært inhabile.
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet rådmannens forslag til vedtak

Alternativ votering:
Formannskapets innstilling 7 stemmer
Nævestads forslag
16 stemmer og ble vedtatt
Holm og Mørch gjeninntrådte
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby salg av eiendommen gnr. 2, bnr. 127 til Solfjeld
Holding A/S for kr. 28,-/m2 eksklusiv salgsomkostninger. Kommunens arbeid med salget
faktureres etter medgått tid.
Kommunestyret gjør oppmerksom på at området er uregulert, og at kjøper må sørge for å få
utarbeidet en offentlig godkjent reguleringsplan som må ligge til grunn for all utbygging i
området.

PS 92/08 Bygging av samlokaliserte boliger med bemanning til
mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri - Driftsopplegg Bemanning og ambisjonsnivå - Prioritering
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar rapport datert 30.05.08 fra administrativ arbeidsgruppe til
orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar at prioriteringen av dette tiltaket/prosjektet tas i
kommunestyrets møte i september i forbindelse med fastsettelse av foreløpige
budsjettrammer for 2009-12.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tar rapport datert 30.05.08 fra administrativ arbeidsgruppe til
orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar at prioriteringen av dette tiltaket/prosjektet tas i
kommunestyrets møte i september i forbindelse med fastsettelse av foreløpige
budsjettrammer for 2009-12.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar rapport datert 30.05.08 fra administrativ arbeidsgruppe til
orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar at prioriteringen av dette tiltaket/prosjektet tas i
kommunestyrets møte i september i forbindelse med fastsettelse av foreløpige
budsjettrammer for 2009-12.

PS 93/08 Meny Tvedestrand, søknad om overdragelse av
salgsbevilling
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven vedtar Tvedestrand kommunestyre å gi alminnelig bevilling for
salg av alkoholholdig drikke med lavere alkohol innhold enn 4,76 volumprosent, for Meny
Tvedestrand.
2. Bevillingen gis for perioden 18.06.08.-31.03.12.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak 75/08).
4. Helge Blom-Ohlsen godkjennes som styrer.
5. Reidun G. Arntzen godkjennes som stedfortreder.
6. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll, jfr Alkoholforskriften.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Uttalelse fra NAV Tvedestrand, datert 10.6.08 ble delt ut i møtet.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven vedtar Tvedestrand kommunestyre å gi alminnelig bevilling for
salg av alkoholholdig drikke med lavere alkohol innhold enn 4,76 volumprosent, for Meny
Tvedestrand.
2. Bevillingen gis for perioden 18.06.08.-31.03.12.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak 75/08).
4. Helge Blom-Ohlsen godkjennes som styrer.
5. Reidun G. Arntzen godkjennes som stedfortreder.
6. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll, jfr Alkoholforskriften.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkoholloven vedtar Tvedestrand kommunestyre å gi alminnelig bevilling for
salg av alkoholholdig drikke med lavere alkohol innhold enn 4,76 volumprosent, for Meny
Tvedestrand.
2. Bevillingen gis for perioden 18.06.08.-31.03.12.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak 75/08).
4. Helge Blom-Ohlsen godkjennes som styrer.
5. Reidun G. Arntzen godkjennes som stedfortreder.
6. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll, jf. Alkoholforskriften.

PS 94/08 Søknad om utvidelse av skjenkeareal 28.06.08.-15.08.08.,
Tvedestrand Fjordhotell/Garasjen
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyre innvilger TTS AS avd. Tvedestrand Fjordhotell/Garasjen midlertidig utvidelse
av skjenkeareal for skjenking i teltet. Utvidelsen gjelder for øl og vin i perioden 28.06.08.15.08.08, i tidsrommet mellom kl. 1700-2300 med 18-års aldersgrense.
I forbindelse med åpningsarrangement 28.06.08. innvilges utvidet skjenking for en enkelt
anledning for skjenking av øl og vin i tidsrommet mellom kl 1700-0200. Skjenking av
brennevin tillates i tidsrommet mellom kl 1700-0100.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad, TTL, fremmet slikt tilleggsforslag:
Det kan ikke forventes at eventuelle senere søknader blir innvilget, da dette uthuler de
opprinnelige vilkår for å sette opp teltet.
Håkon Verner Nilsen, TTL fremmet slikt alternativ til 2. avsnitt i rådmannens forslag til vedtak:
I forbindelse med åpningsarrangementet 28.6.08 innvilges utvidet skjenking for en enkelt
anledning for skjenking av øl og vin i tidsrommet mellom kl. 17.00-0200.
Rådmannens 1. avsnitt i vedtaket ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Håkon Verner Nilsens forslag ble
rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Jan Wilhelm Nævestads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Kommunestyre innvilger TTS AS avd. Tvedestrand Fjordhotell/Garasjen midlertidig utvidelse
av skjenkeareal for skjenking i teltet. Utvidelsen gjelder for øl og vin i perioden 28.06.08.15.08.08, i tidsrommet mellom kl. 1700-2300 med 18-års aldersgrense.

I forbindelse med åpningsarrangement 28.06.08. innvilges utvidet skjenking for en enkelt
anledning for skjenking av øl og vin i tidsrommet mellom kl 1700-0200. Skjenking av
brennevin tillates i tidsrommet mellom kl 1700-0100.
Det kan ikke forventes at eventuelle senere søknader blir innvilget, da dette uthuler de
opprinnelige vilkår for å sette opp teltet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Håkon V. Nilsen (TTL) fremmet slikt alternativ til 2. avsnitt i rådmannens forslag til vedtak:
I forbindelse med åpningsarrangementet 26.06.08 innvilges utvidet skjenking for denne
anledning for skjenking av øl og vin i tidsrommet mellom kl 17:00 og 02:00 slik at det kan være
18 års grense denne kvelden.
Solveig Annette Røvik (KRF) fremmet forslag om at søknaden avslås.
Alternativ votering:
1.avsnitt
Røviks forslag
Komiteens forslag

2 stemmer
23 stemmer og er vedtatt

2. avsnitt
Komiteens forslag
Nilsens forslag

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

3 avsnitt
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyre innvilger TTS AS avd. Tvedestrand Fjordhotell/Garasjen midlertidig utvidelse
av skjenkeareal for skjenking i teltet. Utvidelsen gjelder for øl og vin i perioden 28.06.08.15.08.08, i tidsrommet mellom kl. 1700-2300 med 18-års aldersgrense.
I forbindelse med åpningsarrangementet 26.06.08 innvilges utvidet skjenking for denne
anledning for skjenking av øl og vin i tidsrommet mellom kl 17:00 og 02:00 slik at det kan være
18 års grense denne kvelden.
Det kan ikke forventes at eventuelle senere søknader blir innvilget, da dette uthuler de
opprinnelige vilkår for å sette opp teltet.

PS 95/08 Stranna Eiendom AS, søknad om skjenkebevilling
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og-4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling før øl, vin og brennevin til Stranna Eiendom AS,
org. nr. 981 928 830, ved dagligleder Svein Erik Damsgard for Tollboden, Bakkeskåt 8,
4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunktet vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 0900-0200 for øl og vin. Skjenketid inne og utedørs er
kl. 1300-0100 for brennevin.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak 75/08).
5. Utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen.
6. Bevillingen forutsetter gyldig serveringsbevilling.
7. Svein Erik Damsgård godkjennes som styrer på vilkår av bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven.
8. Sissel Merete Andreassen godkjennes som stedfortreder på vilkår av bestått kunnskapsprøve
i alkoholloven.
9. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll, jfr Alkoholforskriften
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad fremmet følgende forslag:
Søknaden tas opp til behandling på et senere tidspunkt når dato for åpning er fastsatt og
følgende vilkår er oppfylt:
1. utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen
2. gyldig serveringsbevilling foreligger
3. styrer innehar kunnskapsprøve i alkoholloven
4. stedfortreder innehar kunnskapsprøve i alkoholloven
Ved alternativ votering mellom rådmannens og Nævestads forslag ble Nævestads forslag
enstemmig vedtatt.
Innstilling
Søknaden tas opp til behandling på et senere tidspunkt når dato for åpning er fastsatt og
følgende vilkår er oppfylt:
1. utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen
2. gyldig serveringsbevilling foreligger
3. styrer innehar bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
4. stedfortreder innehar kunnskapsprøve i alkoholloven.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
Søknaden tas opp til behandling på et senere tidspunkt når dato for åpning er fastsatt og
følgende vilkår er oppfylt:
1. utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen
2. gyldig serveringsbevilling foreligger
3. styrer innehar bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
4. stedfortreder innehar kunnskapsprøve i alkoholloven.

PS 96/08 Nytt sanitæranlegg Holt skolemuseum
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å kjøpe tomta rundt planlagt
sanitæranlegg ved Holt skolemuseum og samarbeide med Historielaget for Dypvåg, Holt
og Tvedestrand om bygging og vedlikehold av nytt sanitæranlegg på nevnte areal.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 525.000,- inkl.
moms til nytt sanitæranlegg for Holt skolemuseum. Prosjektet blir finansiert slik:
 Tilskudd fra Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand kr. 420.000, Momsrefusjon
kr. 105.000,-.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.06.2008
Behandling
Saken ble lagt direkte frem i komiteen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å kjøpe tomta rundt planlagt
sanitæranlegg ved Holt skolemuseum og samarbeide med Historielaget for Dypvåg, Holt
og Tvedestrand om bygging og vedlikehold av nytt sanitæranlegg på nevnte areal.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 525.000,- inkl.
moms til nytt sanitæranlegg for Holt skolemuseum. Prosjektet blir finansiert slik:
 Tilskudd fra Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand kr. 420.000, Momsrefusjon
kr. 105.000,-.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Innstilling fra teknikk-, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å kjøpe tomta rundt planlagt
sanitæranlegg ved Holt skolemuseum og samarbeide med Historielaget for Dypvåg, Holt
og Tvedestrand om bygging og vedlikehold av nytt sanitæranlegg på nevnte areal.

2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 525.000,- inkl.
moms til nytt sanitæranlegg for Holt skolemuseum. Prosjektet blir finansiert slik:
 Tilskudd fra Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand kr. 420.000, Momsrefusjon
kr. 105.000,-.

PS 97/08 Kulturskolen Øst i Agder - handlingsplan 2008 - 2015
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Jan Kløvstad orienterte.
Saksordfører i kommunestyret: Jan Wilhelm Nævestad
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslaga i Handlingsplan for Kulturskolen Øst i Agder
2008-2015, og anbefaler at ordfører/rådmannsmøtet i østregionen vedtar handlingsplanen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Orientering ved saksordfører Jan Wilhelm Nævestad (TTL)
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslaga i Handlingsplan for Kulturskolen Øst i Agder
2008-2015, og anbefaler at ordfører/rådmannsmøtet i østregionen vedtar handlingsplanen.

PS 98/08 Høring - Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for
likelønn mellom kvinner og menn
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.06.2008
Behandling
Anna Hagane fremmet følgende forslag:

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn
mellom kvinner og menn.
Anna Haganes forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn
mellom kvinner og menn.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Administrasjonsutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn
mellom kvinner og menn.

PS 99/08 Godkjenning av læreplan i faget Utdanningsvalg
Rådmannens forslag til vedtak
1. Vedlagte læreplanen for ”Utdanningsvalg” godkjennes.
2. Ved eventuelle behov for senere endringer i planen, gis rådmannen fullmakt til å foreta
disse.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Vedlagte læreplanen for ”Utdanningsvalg” godkjennes.
2. Ved eventuelle behov for senere endringer i planen, gis rådmannen fullmakt til å foreta
disse.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Vedlagte læreplanen for ”Utdanningsvalg” godkjennes.

2. Ved eventuelle behov for senere endringer i planen, gis rådmannen fullmakt til å foreta
disse.

PS 100/08 Interkommunalt samarbeid om kompetanse i østregionen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune deltar i et samarbeid om et interkommunalt kompetansesenter i
øst-regionen slik det er beskrevet i rapportens alternativ 1.
2. Samarbeidet etableres fra 01.08.08 i en prøveperiode for 2 år.
3. Saken evalueres våren 2010 for en eventuell fortsettelse eller utvidelse.
4. Det inngås egen avtale mellom partene.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.06.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune deltar i et samarbeid om et interkommunalt kompetansesenter i
øst-regionen slik det er beskrevet i rapportens alternativ 1.
2. Samarbeidet etableres fra 01.08.08 i en prøveperiode for 2 år.
3. Saken evalueres våren 2010 for en eventuell fortsettelse eller utvidelse.
4. Det inngås egen avtale mellom partene.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommune deltar i et samarbeid om et interkommunalt kompetansesenter i
øst-regionen slik det er beskrevet i rapportens alternativ 1.
2. Samarbeidet etableres fra 01.08.08 i en prøveperiode for 2 år.
3. Saken evalueres våren 2010 for en eventuell fortsettelse eller utvidelse.
4. Det inngås egen avtale mellom partene.

PS 101/08 Salg av kommunens aksjer i RTB AS til Nettbuss Sør AS
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune selger sine aksjer i RTB AS til Nettbuss sør AS for kr. 90,- pr
aksje og til de vilkår som er skissert i vedlegg 2.
2. Ordfører eller varaordfører skriver under avtale på vegne av kommunen.
3. Vedtaket er gjort under forutsetning av at de andre eierkommunene også gjør positivt
vedtak om salg.
Saksprotokoll i Formannskap - 17.06.2008
Behandling
Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Goderstad ble enstemmig erklært inhabil
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd
Goderstad gjeninntrer
Innstilling
1. Tvedestrand kommune selger sine aksjer i RTB AS til Nettbuss sør AS for kr. 90,- pr
aksje og til de vilkår som er skissert i vedlegg 2.
2. Ordfører eller varaordfører skriver under avtale på vegne av kommunen.
3. Vedtaket er gjort under forutsetning av at de andre eierkommunene også gjør positivt
vedtak om salg.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2008
Behandling
Jørgen Goderstad reiste spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende). Goderstad ble
erklært inhabil med 17 mot 7 stemmer.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Goderstad gjeninntrådte
Vedtak
1. Tvedestrand kommune selger sine aksjer i RTB AS til Nettbuss sør AS for kr. 90,- pr
aksje og til de vilkår som er skissert i vedlegg 2.
2. Ordfører eller varaordfører skriver under avtale på vegne av kommunen.

3. Vedtaket er gjort under forutsetning av at de andre eierkommunene også gjør positivt
vedtak om salg.

PS 102/08 Utbygging av Holt skole
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.06.2008
Behandling
Notatet:” Anbudsåpning på flerbrukshall Holt skole” av Arne Thorvald Aanonsen ble delt ut i
møtet.
Formannskapet fremmet følgende forslag til innstilling:
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne gå for det innkomne anbud av 16.06.08 fra
Skanska på bygging av flerbrukshall på Holt
Forslaget ble enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne gå for det innkomne anbud av 16.06.08 fra
Skanska på bygging av flerbrukshall på Holt.
Saksprotokoll i Kommunestyret 17.06.08
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne gå for det innkomne anbud av 16.06.08 fra
Skanska på bygging av flerbrukshall på Holt.

