Tvedestrand kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyret
Rådhuset
29.04.2008
18:00

Faste representanter som møtte:
Jan Dukene
Per Ola Walle
Inger Elise Hegland
Geir Løvdal
Dag Eide
Morten Foss
Håkon Verner Nilsen
Solveig Annette Røvik
Aud Angelstad
Jan Marcussen
Marit Synøve Marcussen
Ole Goderstad
Erling Holm
Linn Zwilgmeyer
Jørgen Goderstad
Bjørg Haaland Bjørnstad
Hege Bjerkeseth
Knut Håvard Kløvfjell
Sissel Bjørge
Carl F. Bertelsen
Faste representanter som hadde forfall:
Torleif Haugland
Jan Wilhelm Nævestad
Marit Johanne Aass
Line Mørch
Åsulv Løvdal
Vararepresentanter som møtte:
Birger Løvdal
Sveinung Lien
Agnar Hauge
Tor Granerud
Birgitt Kristin Fidgett
Fra administrasjonen møtte:
Jarle Bjørn Hanken
Øyvind Johannesen
Per C. Andersen
Svein O. Dale
Hege Fjeldstad Larsen

Ordfører
Varaordf.
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant
Representant

TTL
H
H
AP
AP
AP
TTL
KRF
SP
TTL
TTL
H
H
AP
SP
SP
TTL
SV
SP
H

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant

KRF
TTL
SV
V
TTL

Vararep.
Vararep.
Vararep.
Vararep.
Vararep.

KRF
TTL
SV
V
TTL

Rådmann
Kommunalsjef
Enhetsleder
Enhetsleder
Rådgiver

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 51/08

Årsmelding for 2007 - Tvedestrand kommune

PS 52/08

Regnskap for 2007 - Tvedestrand kommune

PS 53/08

Disponering av overskudd for 2007

PS 54/08

Årsmelding for 2007 for kontrollutvalget

PS 55/08

Fjerning av all slam/kompost/siv - Planting av nytt sivbedd, Tvedestrand RA

PS 56/08

Forslag til nye parkeringstider på Gjeving og Hagefjordbrygga.

PS 57/08

Fradeling av grunneiendom- gnr. 21 bnr. 1, Jordkjenn

PS 58/08

Fradeling av bolig på eiendommen Stornes, gnr. 32, bnr. 6,7,10,11,20 og gnr. 27,
bnr. 3 i Tvedestrand kommune

PS 59/08

Høring
-endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven
-bestemmelser om bo- og driveplikt

PS 60/08

Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-19 - Høringsuttalelse.

PS 61/08

Endring av kommuneplan for område HYT05 Dypvåg - behandling etter høring

PS 62/08

Reguleringsplan for gnr.92, bnr. 7, 8 Ulevåg - avsluttende behandling etter
høring og mekling

PS 63/08

Reguleringsplan for Odden - uteglemt vilkår i reguleringsvedtak

PS 64/08

Prinsippvedtak på utbygging av fortau Albukjær - Plankedalen.

PS 65/08

Bygging av samlokaliserte boliger med døgnbemanning til mennesker med
dobbeltdiagnose rus og psykiatri - Avklaring.

PS 66/08

Alkoholpolitiske retningslinjer, Tvedestrand kommune 29.04.08.-30.03.12

PS 67/08

Klage på kontroll med bruk av skjønnsmidler for barnehager for 2006

PS 68/08

Lokaler for bibliotek, ressurssenter for barn og unge mm - videre prosess

PS 69/08

Helsehuset - valg mellom opsjon på salg, eller salg med opsjon på tilbakekjøp

PS 70/08

Forslag til etiske retningslinjer og varslingsrutiner i Tvedestrand kommune

PS 71/08

Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi - Viljeserklæring for 5 nye år

PS 72/08

Uttale om Heimevernets framtid

Presentasjoner
Møtet startet med en presentasjon om NHO Agder, ved regiondirektør Siri Mathiesen, deretter
presenterte Bjarne Ugland Kristiansand kommunes deltakelse i Tall Ships Races 2010.

Merknader til innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling. Til sakslisten ble det vedtatt at sak 61/08 Endring i
kommuneplanen for området HYT05 Dypvåg skulle behandles som første sak.

Merknader til protokoll
Ingen

Eventuelt
Vennskapsby besøk fra Hirvensalmi og Lysekil 15.-17. mai. Ordføreren oppfordrer alle til å
stille i folketoget.

Referatsaker
Ihht innkalling

Tvedestrand, 07.05.08.

Jan Dukene
Ordfører

PS 51/08 Årsmelding for 2007 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmelding for 2007 til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Per Ola Walle ble oppnevnt som saksordfører.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmelding for 2007 til etterretning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Behandlet som andre sak i møtet.
Orientering ved saksordfører Per Ola Walle.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmelding for 2007 til etterretning.

PS 52/08 Regnskap for 2007 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Saken om godkjenning av regnskapet for 2007 legges fram for formannskapet til videre
behandling uten anbefaling fra rådmannen.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Ordføreren (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2007 og slutter seg til
revisjonsberetning datert 14.04.08.
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2007 og slutter seg til
revisjonsberetning datert 14.04.08.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2007 og slutter seg til
revisjonsberetning datert 14.04.08.

PS 53/08 Disponering av overskudd for 2007
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige driftsoverskuddet for
2007 på kr. 240.125,34 blir disponert slik:
a. Kr. 160.000,- avsettes til økonomisk opplegg etter meklingsmøte i forhold til
byggesak for fritidsbolig ved Hantho, jfr. kommunestyre sak nr. 041/07.
b. Resten av overskuddet kr. 80.125,34 avsettes til disposisjonsfond Kraftfond,
balansekonto 2.5699.990.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige investeringsoverskuddet for 2007 på kr. 203. 372,24 blir avsett til ubundet kapitalfond, balansekonto
2.5399.003.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige driftsoverskuddet for
2007 på kr. 240.125,34 blir disponert slik:
a. Kr. 160.000,- avsettes til økonomisk opplegg etter meklingsmøte i forhold til
byggesak for fritidsbolig ved Hantho, jfr. kommunestyre sak nr. 041/07.
b. Resten av overskuddet kr. 80.125,34 avsettes til disposisjonsfond Kraftfond,
balansekonto 2.5699.990.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige investeringsoverskuddet for 2007 på kr. 203. 372,24 blir avsett til ubundet kapitalfond, balansekonto
2.5399.003.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige driftsoverskuddet for
2007 på kr. 240.125,34 blir disponert slik:
a. Kr. 160.000,- avsettes til økonomisk opplegg etter meklingsmøte i forhold til
byggesak for fritidsbolig ved Hantho, jfr. kommunestyre sak nr. 041/07.
b. Resten av overskuddet kr. 80.125,34 avsettes til disposisjonsfond Kraftfond,
balansekonto 2.5699.990.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige investeringsoverskuddet for 2007 på kr. 203. 372,24 blir avsett til ubundet kapitalfond, balansekonto
2.5399.003.

PS 54/08 Årsmelding for 2007 for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Kommunestyret tar årsmelding for kontrollutvalget i Tvedestrand kommune for 2007 til
orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar årsmelding for kontrollutvalget i Tvedestrand kommune for 2007 til
orientering.

PS 55/08 Fjerning av all slam/kompost/siv - Planting av nytt
sivbedd, Tvedestrand RA
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å fjerne all slam/kompost fra sivbeddene, og plante
nye siv(takrør) på alle bassenger våren 2008.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en økning av kostnadsrammen for dette
prosjektet med kr.2,2mill, opp fra kr.0,5mill til kr.2,7mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en økning av låneopptaket i 2008 med kr.2,2mill
med tilsvarende løpetid som ble vedtatt i budsjettet for 2008.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Komiteen ba rådmannen komme med nærmere informasjon til kommunestyret om følgende 2
punker:
a) Fordeling på hvor mye som er uforutsett og hvor mye som er konsulentutgifter av de kr.
0,5 mill.
b) Kapasiteten på sivbeddanlegget.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å fjerne all slam/kompost fra sivbeddene, og plante
nye siv(takrør) på alle bassenger våren 2008.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en økning av kostnadsrammen for dette
prosjektet med kr.2,2 mill, opp fra kr.0,5 mill til kr.2,7 mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en økning av låneopptaket i 2008 med kr.2,2
mill med tilsvarende løpetid som ble vedtatt i budsjettet for 2008.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Enhetsleder Per Ch. Andersen orienterte om punkt a og b, (jfr. behandlingen i komiteen).
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å fjerne all slam/kompost fra sivbeddene, og plante
nye siv(takrør) på alle bassenger våren 2008.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en økning av kostnadsrammen for dette
prosjektet med kr.2,2 mill, opp fra kr.0,5 mill til kr.2,7 mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en økning av låneopptaket i 2008 med kr.2,2
mill med tilsvarende løpetid som ble vedtatt i budsjettet for 2008.

PS 56/08 Forslag til nye parkeringstider på Gjeving og
Hagefjordbrygga.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å gebyrlegge alle kommunale P-plasser på Gjeving
og Hagefjordbrygga hele året, med virkning fra 01.05.08.
2. På Gjeving innføres det 48t parkering på Nybrygga, ingen forandring på Einarsvika.
3. På Hagefjordbrygga innføres det langtidsparkering på alle P-plassene, med unntak av 12
P-plasser ved Persøygard som i tiden 15.06 – 15.08. beholdes som korttidsparkering 12t.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.04.2008
Behandling
Sissel Bjørge (Sp) kom med følgende endringsforslag til punkt 1:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å gebyrlegge alle kommunale P-plasser på Gjeving og
Hagefjordbrygga i perioden 01.03. til 01.10, med virkning fra 01.05.08.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Pkt. 1: Bjørges endringsforslag ble tilrådd med 5 mot 2 stemmer
Rådmannens forslag til vedtak fikk 2 stemmer.
Pkt. 2: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Pkt. 3: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å gebyrlegge alle kommunale P-plasser på Gjeving
og Hagefjordbrygga i perioden 01.03. til 01.10, med virkning fra 01.05.08.
2. På Gjeving innføres det 48t parkering på Nybrygga, ingen forandring på Einarsvika.
3. På Hagefjordbrygga innføres det langtidsparkering på alle P-plassene, med unntak av 12
P-plasser ved Persøygard som i tiden 15.06 – 15.08. beholdes som korttidsparkering 12t.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å gebyrlegge alle kommunale P-plasser på Gjeving
og Hagefjordbrygga i perioden 01.03. til 01.10, med virkning fra 01.05.08.
2. På Gjeving innføres det 48t parkering på Nybrygga, ingen forandring på Einarsvika.
3. På Hagefjordbrygga innføres det langtidsparkering på alle P-plassene, med unntak av 12
P-plasser ved Persøygard som i tiden 15.06 – 15.08. beholdes som korttidsparkering 12t.

PS 57/08 Fradeling av grunneiendom- gnr. 21 bnr. 1, Jordkjenn
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold til jordlovens§12 gir Tvedestrand kommunestyre Kirsten og Erling Guttormsen ikke
tillatelse til å dele en parsell fra gnr. 21 bnr. 1.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.03.2008
Behandling
SP v/Stig Kvastad kom med følgende endringsframlegg:
I medhold til jordlovens§12 gir Tvedestrand kommunestyre Kirsten og Erling Guttormsen
tillatelse til å dele en parsell fra gnr. 21 bnr. 1. tilsvarende om lag halvparten av det omsøkte
areal. Nytt kartutsnitt vedlegges.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
 Sp v/Sig Kvastad’s endringsforslag ble tilrådd med 6 mot 1 stemme
 Rådmannens forslag til vedtak fikk 1 stemme
Innstilling
I medhold til jordlovens§12 gir Tvedestrand kommunestyre Kirsten og Erling Guttormsen
tillatelse til å dele en parsell fra gnr. 21 bnr. 1. tilsvarende om lag halvparten av det omsøkte
areal. Nytt kartutsnitt vedlegges.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.03.2008
Behandling
Dag Eide (Ap) ba om utsettelse av saken pga manglende kart.
Eides utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Morten Foss (AP) bemerket at ordlyden i komiteens innstilling bør redigeres til følgende:
I medhold til jordlovens§12 gir Tvedestrand kommunestyre eier av gnr 21 bnr 1 tillatelse til å
dele en parsell fra gnr. 21 bnr. 1. tilsvarende om lag halvparten av det omsøkte areal. Nytt
kartutsnitt vedlegges.
Morten Foss (AP) fremmet nytt alternativt forslag:
I medhold til jordlovens §12 gir Tvedestrand kommunestyre eier av gnr 21 bnr 1 ikke tillatelse
til å dele en parsell fra gnr. 21 bnr. 1
Alternativ votering:
Foss forslag:
9 stemmer
Flertallets innstilling med Foss presisering: 16 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
I medhold til jordlovens§12 gir Tvedestrand kommunestyre eier av gnr 21 bnr 1 tillatelse til å
dele en parsell fra gnr. 21 bnr. 1. tilsvarende om lag halvparten av det omsøkte areal. Nytt
kartutsnitt vedlegges.

PS 58/08 Fradeling av bolig på eiendommen Stornes, gnr. 32, bnr.
6,7,10,11,20 og gnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Det foreligger to alternativer:
1. I medhold av jordlovens §12 gir Tvedestrand kommunestyre Marte N. Wagestad og
Oddne N. Waagestad v/Gunnar Waagestad tillatelse til fradeling av eiendommen
Stornes, gnr. 32 bnr. 6,7,10,11,20 og bnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune.
2. I medhold av jordlovens §12 gir Tvedestrand kommunestyre Marte N. Wagestad og
Oddne N. Waagestad v/Gunnar Waagestad ikke tillatelse til fradeling av eiendommen
Stornes, gnr. 32 bnr. 6,7,10,11,20 og bnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av jordlovens §12 gir Tvedestrand kommunestyre Marte N. Wagestad og Oddne N.
Waagestad v/Gunnar Waagestad tillatelse til fradeling av eiendommen Stornes, gnr. 32 bnr.
6,7,10,11,20 og bnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Aud Angelstad (Sp) fremsatte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende).
Angelstad ble enstemmig funnet habil. Angelstad tiltrer (=25 voterende).
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av jordlovens §12 gir Tvedestrand kommunestyre Marte N. Wagestad og Oddne N.
Waagestad v/Gunnar Waagestad tillatelse til fradeling av eiendommen Stornes, gnr. 32 bnr.
6,7,10,11,20 og bnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune.

PS 59/08 Høring
-endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven
-bestemmelser om bo- og driveplikt
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til endringene i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven slik
de foreligger med de merknader som fremgår av saken.
Tvedestrand kommune tilrår at det:
1. vurderes at en bør ta inn i lov eller forskrift hvilken del av boligen som må være bosatt
for at boplikten anses oppfylt.
2. bør utarbeides et egenerklæringsskjema for denne type eiendommer eventuelt innarbeide
disse i eksisterende egenerklæringsskjema for erverv av fast eiendom.
3. vurderes å forenkle reglene knyttet til konsesjon av tilleggsareal til landbrukseiendom da
saken er behandlet etter jordloven med formål tilleggsjord.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune slutter seg til endringene i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven slik
de foreligger med de merknader som fremgår av saken.
Tvedestrand kommune tilrår at det:
1. vurderes at en bør ta inn i lov eller forskrift hvilken del av boligen som må være bosatt
for at boplikten anses oppfylt.
2. bør utarbeides et egenerklæringsskjema for denne type eiendommer eventuelt innarbeide
disse i eksisterende egenerklæringsskjema for erverv av fast eiendom.
3. vurderes å forenkle reglene knyttet til konsesjon av tilleggsareal til landbrukseiendom da
saken er behandlet etter jordloven med formål tilleggsjord.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til endringene i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven slik
de foreligger med de merknader som fremgår av saken.
Tvedestrand kommune tilrår at det:
1 vurderes at en bør ta inn i lov eller forskrift hvilken del av boligen som må være bosatt
for at boplikten anses oppfylt.

2

bør utarbeides et egenerklæringsskjema for denne type eiendommer eventuelt innarbeide
disse i eksisterende egenerklæringsskjema for erverv av fast eiendom.
3 vurderes å forenkle reglene knyttet til konsesjon av tilleggsareal til landbrukseiendom da
saken er behandlet etter jordloven med formål tilleggsjord.

PS 60/08 Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-19 Høringsuttalelse.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret i Tvedestrand mener at ny E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste
infrastrukturprosjektet i Aust-Agder både for trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Vegprosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP 2010-2019 slik at videre
planlegging kan sikres med forventning om anleggsstart i 2014.
2. Kommunestyret er positiv til at strekningen om nødvendig delfinansieres med
bompenger, og fattet den 26.02.2008 bl.a. slikt vedtak vedr. finansiering og
planlegging(sak 10/08):
a) Tvedestrand kommunestyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E18 mellom Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av en eller
annen form for avgift fra det tidspunkt den er ferdig bygd.
b) Kommunen legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at
bygging av E-18 Arendal – Tvedestrand starter opp, og ferdigstilles, i første
tiltaksperiode i Nasjonal Transportplan 2010-19. I likhet med Arendal kommune
finner kommunestyret det rimelig at innkrevingspunktet flyttes fra
Grimstad/Lillesand til Arendal, slik at antall bomstasjoner på E-18 ikke økes som
følge av utbyggingen.
c) Tvedestrand kommunestyre er forberedt til å sørge for at vedtak om fastlegging
av trace for ny E –18 skjer uten unødig opphold når planarbeidet er ledet fram til
løsninger som tilfredsstiller målsettingene om sikker og effektiv, veg samtidig
som tilknytningene til Tvedestrand, Åmli / Vegårshei ivaretas på en god måte.
3. Kommunestyret vil understreke at samfunnsanalysen for Sørvestbanen har vist at
sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et gunstig jernbaneprosjekt
både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Prosjektet må derfor gis en omtale i
regjeringens forslag til NTP slik at videre planlegging av prosjektet kan sikres i
samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommunene og de berørte kommunene. Gjerstad
kommune båndlegger store arealer til prosjektet, og en utbygging av en stasjon på
Brokelandsheia, hvor man i første omgang kobler på Sørlandsbanen, er svært viktig.
Opprusting til dobbeltspor på Vestfoldbanen og bygging av ny bane mellom Larvik og
Porsgrunn er viktige forutsetninger for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen. Disse anleggene må sikres gjennomføring i perioden 2010- 2013.
4. Kommunestyret vil også påpeke det faktum at det foreligger en oppdatert
reguleringsplan for E 18/Vinterkjærområdet i Risør kommune - senest vedtatt i 2007.
Også dette er et viktig delprosjekt for regionen til en relativt sett rimelig kostnad, og
E18- Vinterkjær bør tas med i regjeringens forslag til NTP.

5. Kommunestyret støtter de overordnede mål og hensyn som ligger til grunn for forslaget
til NTP 2010-19, men ser at de økonomiske planrammene er for lave til å kunne nå de
oppsatte mål. Rammene må økes i betydelig grad for å oppnå en reell måloppnåelse.
6. For å sikre en effektiv og forutsigbar utbygging av transportinfrastrukturen anbefaler
kommunestyret at regjeringen i nært samarbeid med det regionale nivå tar initiativ til å
etablere en ordning med prosjektfinansiering utenfor de ordinære rammene i
statsbudsjettet.
7. Kommunestyret ser positivt på at transportplanen tar et krafttak for å redusere etterslepet
på drift og vedlikehold, men mener det er gjort en grov feilvurdering når denne satsingen
går på bekostning av helt nødvendige strekningsvise investeringer både på veg og
jernbane.
8. Kommunestyret slutter seg også til anbefalingen om å gi økt fokus til mindre, strategiske
tiltak innenfor sikkerhet, kollektivtrafikk, universell utforming og miljø.
9. Kommunestyret har ingen sterke meninger til forslaget om en overføring av det
regionale vegnettet til fylkeskommunene. En viktig premiss for en slik overføring må
likevel være at det gis økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret for
vegnettet både når det gjelder vedlikehold, drift og fornyelse.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.04.2008
Behandling
Erling Holm (H) kom med endringsforslag om å stryke punkt 3 og 4 i rådmannens forslag til
vedtak.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Rådmannens forslag til vedtak ble tilrådd med 6 mot 1 stemme.
Holms endringsforslag fikk 1 stemme.
Innstilling
1. Kommunestyret i Tvedestrand mener at ny E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste
infrastrukturprosjektet i Aust-Agder både for trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Vegprosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP 2010-2019 slik at videre
planlegging kan sikres med forventning om anleggsstart i 2014.
2. Kommunestyret er positiv til at strekningen om nødvendig delfinansieres med
bompenger, og fattet den 26.02.2008 bl.a. slikt vedtak vedr. finansiering og
planlegging(sak 10/08):
a) Tvedestrand kommunestyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E18 mellom Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av en eller
annen form for avgift fra det tidspunkt den er ferdig bygd.
b) Kommunen legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at
bygging av E-18 Arendal – Tvedestrand starter opp, og ferdigstilles, i første
tiltaksperiode i Nasjonal Transportplan 2010-19. I likhet med Arendal kommune
finner kommunestyret det rimelig at innkrevingspunktet flyttes fra
Grimstad/Lillesand til Arendal, slik at antall bomstasjoner på E-18 ikke økes som
følge av utbyggingen.

c) Tvedestrand kommunestyre er forberedt til å sørge for at vedtak om fastlegging
av trace for ny E –18 skjer uten unødig opphold når planarbeidet er ledet fram til
løsninger som tilfredsstiller målsettingene om sikker og effektiv, veg samtidig
som tilknytningene til Tvedestrand, Åmli / Vegårshei ivaretas på en god måte.
3. Kommunestyret vil understreke at samfunnsanalysen for Sørvestbanen har vist at
sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et gunstig jernbaneprosjekt
både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Prosjektet må derfor gis en omtale i
regjeringens forslag til NTP slik at videre planlegging av prosjektet kan sikres i
samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommunene og de berørte kommunene. Gjerstad
kommune båndlegger store arealer til prosjektet, og en utbygging av en stasjon på
Brokelandsheia, hvor man i første omgang kobler på Sørlandsbanen, er svært viktig.
Opprusting til dobbeltspor på Vestfoldbanen og bygging av ny bane mellom Larvik og
Porsgrunn er viktige forutsetninger for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen. Disse anleggene må sikres gjennomføring i perioden 2010- 2013.
4. Kommunestyret vil også påpeke det faktum at det foreligger en oppdatert
reguleringsplan for E 18/Vinterkjærområdet i Risør kommune - senest vedtatt i 2007.
Også dette er et viktig delprosjekt for regionen til en relativt sett rimelig kostnad, og
E18- Vinterkjær bør tas med i regjeringens forslag til NTP.
5. Kommunestyret støtter de overordnede mål og hensyn som ligger til grunn for forslaget
til NTP 2010-19, men ser at de økonomiske planrammene er for lave til å kunne nå de
oppsatte mål. Rammene må økes i betydelig grad for å oppnå en reell måloppnåelse.
6. For å sikre en effektiv og forutsigbar utbygging av transportinfrastrukturen anbefaler
kommunestyret at regjeringen i nært samarbeid med det regionale nivå tar initiativ til å
etablere en ordning med prosjektfinansiering utenfor de ordinære rammene i
statsbudsjettet.
7. Kommunestyret ser positivt på at transportplanen tar et krafttak for å redusere etterslepet
på drift og vedlikehold, men mener det er gjort en grov feilvurdering når denne satsingen
går på bekostning av helt nødvendige strekningsvise investeringer både på veg og
jernbane.
8. Kommunestyret slutter seg også til anbefalingen om å gi økt fokus til mindre, strategiske
tiltak innenfor sikkerhet, kollektivtrafikk, universell utforming og miljø.
9. Kommunestyret har ingen sterke meninger til forslaget om en overføring av det
regionale vegnettet til fylkeskommunene. En viktig premiss for en slik overføring må
likevel være at det gis økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret for
vegnettet både når det gjelder vedlikehold, drift og fornyelse.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Erling Holm (H) fremsatte sitt forslag fra komiteen: Punkt 3 og 4 tas ut av innstillingen
Punktvis votering:
Pkt. 1
Enstemmig vedtatt
Pkt. 2
Vedtatt mot 1 stemme

Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5-9

Vedtatt mot 3 stemmer
Vedtatt mot 4 stemmer
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret i Tvedestrand mener at ny E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste
infrastrukturprosjektet i Aust-Agder både for trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Vegprosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP 2010-2019 slik at videre
planlegging kan sikres med forventning om anleggsstart i 2014.
2. Kommunestyret er positiv til at strekningen om nødvendig delfinansieres med
bompenger, og fattet den 26.02.2008 bl.a. slikt vedtak vedr. finansiering og
planlegging(sak 10/08):
a) Tvedestrand kommunestyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E18 mellom Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av en eller
annen form for avgift fra det tidspunkt den er ferdig bygd.
b) Kommunen legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at
bygging av E-18 Arendal – Tvedestrand starter opp, og ferdigstilles, i første
tiltaksperiode i Nasjonal Transportplan 2010-19. I likhet med Arendal kommune
finner kommunestyret det rimelig at innkrevingspunktet flyttes fra
Grimstad/Lillesand til Arendal, slik at antall bomstasjoner på E-18 ikke økes som
følge av utbyggingen.
c) Tvedestrand kommunestyre er forberedt til å sørge for at vedtak om fastlegging
av trace for ny E –18 skjer uten unødig opphold når planarbeidet er ledet fram til
løsninger som tilfredsstiller målsettingene om sikker og effektiv, veg samtidig
som tilknytningene til Tvedestrand, Åmli / Vegårshei ivaretas på en god måte.
3. Kommunestyret vil understreke at samfunnsanalysen for Sørvestbanen har vist at
sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et gunstig jernbaneprosjekt
både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Prosjektet må derfor gis en omtale i
regjeringens forslag til NTP slik at videre planlegging av prosjektet kan sikres i
samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommunene og de berørte kommunene. Gjerstad
kommune båndlegger store arealer til prosjektet, og en utbygging av en stasjon på
Brokelandsheia, hvor man i første omgang kobler på Sørlandsbanen, er svært viktig.
Opprusting til dobbeltspor på Vestfoldbanen og bygging av ny bane mellom Larvik og
Porsgrunn er viktige forutsetninger for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen. Disse anleggene må sikres gjennomføring i perioden 2010- 2013.
4. Kommunestyret vil også påpeke det faktum at det foreligger en oppdatert
reguleringsplan for E 18/Vinterkjærområdet i Risør kommune - senest vedtatt i 2007.
Også dette er et viktig delprosjekt for regionen til en relativt sett rimelig kostnad, og
E18- Vinterkjær bør tas med i regjeringens forslag til NTP.
5. Kommunestyret støtter de overordnede mål og hensyn som ligger til grunn for forslaget
til NTP 2010-19, men ser at de økonomiske planrammene er for lave til å kunne nå de
oppsatte mål. Rammene må økes i betydelig grad for å oppnå en reell måloppnåelse.
6. For å sikre en effektiv og forutsigbar utbygging av transportinfrastrukturen anbefaler
kommunestyret at regjeringen i nært samarbeid med det regionale nivå tar initiativ til å
etablere en ordning med prosjektfinansiering utenfor de ordinære rammene i
statsbudsjettet.

7. Kommunestyret ser positivt på at transportplanen tar et krafttak for å redusere etterslepet
på drift og vedlikehold, men mener det er gjort en grov feilvurdering når denne satsingen
går på bekostning av helt nødvendige strekningsvise investeringer både på veg og
jernbane.
8. Kommunestyret slutter seg også til anbefalingen om å gi økt fokus til mindre, strategiske
tiltak innenfor sikkerhet, kollektivtrafikk, universell utforming og miljø.
9. Kommunestyret har ingen sterke meninger til forslaget om en overføring av det
regionale vegnettet til fylkeskommunene. En viktig premiss for en slik overføring må
likevel være at det gis økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret for
vegnettet både når det gjelder vedlikehold, drift og fornyelse.

PS 61/08 Endring av kommuneplan for område HYT05 Dypvåg behandling etter høring
Saksprotokoll i Planutvalg - 22.04.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) fremmet følgende forslag sammen med kartutsnitt:
Fremmer alternativ 2 med revidert kart av 22.04.2008. Gult område på dette kartet, del av gnr.
89, bnr. 6. forblir hytteområde som tidligere godkjent. Rødt område gnr. 89, bnr.51 + del av bnr
6 som er merket rødt omdefineres til boligområde. Det tillates maks 4 hytter i gult område på
kartet av 22.04.08. Det må utarbeides reguleringsplan for begge områder.
Dage Eide (Ap) fremmet følgende forslag:
Fremmer alternativ 2 med revidert kart av 22.04.2008. Forslaget er i samsvar med
kompromissforslag foreslått av Rørkil Grendelag.
Ved votering ble Marcussens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
Som følge av innkomne merknader i høringsrunden vedtar kommunestyret å justere
formålsgrensene mellom hytteformål og boligformål til slik det er vist med inntegning og
beskrivelse på revidert kartutsnitt datert 22.04.2008.
Gult område på dette kartet, del av gnr. 89, bnr. 6, forblir hytteområde som tidligere godkjent.
Rødt område gnr. 89, bnr.51 + del av bnr 6 som er merket rødt omdefineres til boligområde. Det
tillates maks 4 hytter i gult område på kartet av 22.04.08. Det må utarbeides reguleringsplan for
begge områder.
Kommuneplanens arealdel endres i samsvar med sistnevnte kartutsnitt, jfr. §20-5 pl.b.l.
Planendringen kunngjøres i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser, og legges til
grunn for senere regulering i området.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Saken ble behandlet som første sak i møtet.
Dag Eide (Ap) fremmet mindretallets innstilling i Planutvalget.
Agnar Hauge (SV) fremmet følgende alternative forslag:
Området HYT05 Dypvåg i kommuneplanens arealdel defineres i sin helhet som boligområde.
Alternativ votering:
Hauges forslag ble satt opp mot Eides forslag og Planutvalgets innstilling. Hauges forslag fikk
3 mot 22 stemmer og falt.
Eides forslag:
Planutvalgets innstilling:

9 stemmer
16 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
Som følge av innkomne merknader i høringsrunden vedtar kommunestyret å justere
formålsgrensene mellom hytteformål og boligformål til slik det er vist med inntegning og
beskrivelse på revidert kartutsnitt datert 22.04.2008.
Gult område på dette kartet, del av gnr. 89, bnr. 6, forblir hytteområde som tidligere godkjent.
Rødt område gnr. 89, bnr.51 + del av bnr 6 som er merket rødt omdefineres til boligområde. Det
tillates maks 4 hytter i gult område på kartet av 22.04.08. Det må utarbeides reguleringsplan for
begge områder.
Kommuneplanens arealdel endres i samsvar med sistnevnte kartutsnitt, jfr. §20-5 pl.b.l.
Planendringen kunngjøres i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser, og legges til
grunn for senere regulering i området.

PS 62/08 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.

PS 63/08 Reguleringsplan for Odden - uteglemt vilkår i
reguleringsvedtak
Rådmannens forslag til vedtak
Under henvisning til fylkesmannens henvendelse gjør kommunestyret følgende endringer i
reguleringsplanbestemmelsene som ble vedtatt 29.01.2008:
Pkt. 7.03. gis følgende ordlyd: (der endringene er understreket)
Offentlig brygge (S1) skal være ferdig opparbeidet, skiltet og godkjent før nye bygninger
innenfor planområdet kan tas i bruk.
Reguleringsbestemmelsene gis et nytt pkt. 7.04 med følgende ordlyd:
Allmennhetens rettigheter slik de er beskrevet i pkt. 2.07 i bestemmelsene må følges opp med
tinglysing der allmennhetens rettigheter blir registrert som en negativ servitutt/heftelse på
eiendommen. Tinglysningen må være gjennomført før nye bygninger innefor planområdet kan
tas i bruk.
Reguleringsendringen blir å kunngjøre i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Planutvalg - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Under henvisning til fylkesmannens henvendelse gjør kommunestyret følgende endringer i
reguleringsplanbestemmelsene som ble vedtatt 29.01.2008:
Pkt. 7.03. gis følgende ordlyd: (der endringene er understreket)
Offentlig brygge (S1) skal være ferdig opparbeidet, skiltet og godkjent før nye bygninger
innenfor planområdet kan tas i bruk.
Reguleringsbestemmelsene gis et nytt pkt. 7.04 med følgende ordlyd:
Allmennhetens rettigheter slik de er beskrevet i pkt. 2.07 i bestemmelsene må følges opp med
tinglysing der allmennhetens rettigheter blir registrert som en negativ servitutt/heftelse på
eiendommen. Tinglysningen må være gjennomført før nye bygninger innefor planområdet kan
tas i bruk.
Reguleringsendringen blir å kunngjøre i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Under henvisning til fylkesmannens henvendelse gjør kommunestyret følgende endringer i
reguleringsplanbestemmelsene som ble vedtatt 29.01.2008:

Pkt. 7.03. gis følgende ordlyd: (der endringene er understreket)
Offentlig brygge (S1) skal være ferdig opparbeidet, skiltet og godkjent før nye bygninger
innenfor planområdet kan tas i bruk.
Reguleringsbestemmelsene gis et nytt pkt. 7.04 med følgende ordlyd:
Allmennhetens rettigheter slik de er beskrevet i pkt. 2.07 i bestemmelsene må følges opp med
tinglysing der allmennhetens rettigheter blir registrert som en negativ servitutt/heftelse på
eiendommen. Tinglysningen må være gjennomført før nye bygninger innefor planområdet kan
tas i bruk.
Reguleringsendringen blir å kunngjøre i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.

PS 64/08 Prinsippvedtak på utbygging av fortau Albukjær Plankedalen.
Rådmannens forslag til vedtak
Alt. 1:
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar å starte utbyggingen av fortau Albukjær –
Plankedalen høsten 2008, under forutsetning av at Statens vegvesen bevilger kr.0,7mill
til prosjektet.
2. Den kommunale egenandelen for prosjektet tas opp til behandling sammen med valg av
anbyder.
Alt. 2:
1. Utbyggingen av fortau Albukjær – Plankedalen utsettes da prosjektet verken er medtatt i
økonomiplan for perioden 2008 – 2011, eller det foreligger ikke kommunal bevilgning
til utbyggingen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.04.2008
Behandling
Eldrerådet har i møte en 22.04.08, sak nr 14/08 uttalt følgende i saken:
”Eldrerådet støtter alternativ I i rådmannens forslag til vedtak.”
Rådmannens forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar å starte utbyggingen av fortau Albukjær –
Plankedalen høsten 2008, under forutsetning av at Statens vegvesen bevilger kr.0,7 mill
til prosjektet.
2. Den kommunale egenandelen for prosjektet tas opp til behandling sammen med valg av
anbyder.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Rådmannen fremla følgende presisert formulering av alternativ 1:

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å arbeide videre med utbygging av fortau Albuekjær –
Plankedalen med mulig oppstart høsten 2008. Dette forutsetter at Statens vegvesen bevilger
kr 0,7 mill til prosjektet.
2. Egen sak om endelig godkjenning av prosjektet, kostnadsramme og valg av anbyder blir å
fremlegges for kommunestyret.
Komiteens innstilling med rådmannens presiserte formulering enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å arbeide videre med utbygging av fortau Albuekjær –
Plankedalen med mulig oppstart høsten 2008. Dette forutsetter at Statens vegvesen bevilger
kr 0,7 mill til prosjektet.
2. Egen sak om endelig godkjenning av prosjektet, kostnadsramme og valg av anbyder blir å
fremlegges for kommunestyret.

PS 65/08 Bygging av samlokaliserte boliger med døgnbemanning til
mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri - Avklaring
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre viser til vedtak den 29.01.08 i sak nr. 003/08.
Kommunestyret utsetter gjennomføring av punkt 4 i vedtaket inntil utredningen om
driftsopplegget m.m., jfr. punkt 3 i vedtaket, er behandlet og prioritert av
kommunestyret. Slik prioritering skal foretas i forbindelse med fastsetting av
budsjettrammene for 2009 og økonomiplanen 2009-12 i junimøtet 2008.
2. Kommunestyret ber om at det ved vurderingen av driftsopplegget rundt disse boligene,
jfr. punkt 3, siste avsnitt, også blir vurdert om andre driftsopplegg enn døgnbemanning
kan være aktuelle.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 22.04.2008
Behandling
Linn Zwilgmeyer fremmet slikt tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer kjøp av tilleggsareal i tilknytning til den tomten
Boligstiftelsen eier på Vasstø.
Rådmannens forslag pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Linn Zwilgmeyers tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre viser til vedtak den 29.01.08 i sak nr. 003/08.
Kommunestyret utsetter gjennomføring av punkt 4 i vedtaket inntil utredningen om

driftsopplegget m.m., jfr. punkt 3 i vedtaket, er behandlet og prioritert av
kommunestyret. Slik prioritering skal foretas i forbindelse med fastsetting av
budsjettrammene for 2009 og økonomiplanen 2009-12 i junimøtet 2008.
2. Kommunestyret ber om at det ved vurderingen av driftsopplegget rundt disse boligene,
jfr. punkt 3, siste avsnitt, også blir vurdert om andre driftsopplegg enn døgnbemanning
kan være aktuelle.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer kjøp av tilleggsareal i tilknytning til den
tomten Boligstiftelsen eier på Vasstø.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre viser til vedtak den 29.01.08 i sak nr. 003/08.
Kommunestyret utsetter gjennomføring av punkt 4 i vedtaket inntil utredningen om
driftsopplegget m.m., jfr. punkt 3 i vedtaket, er behandlet og prioritert av
kommunestyret. Slik prioritering skal foretas i forbindelse med fastsetting av
budsjettrammene for 2009 og økonomiplanen 2009-12 i junimøtet 2008.
2. Kommunestyret ber om at det ved vurderingen av driftsopplegget rundt disse boligene,
jfr. punkt 3, siste avsnitt, også blir vurdert om andre driftsopplegg enn døgnbemanning
kan være aktuelle.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer kjøp av tilleggsareal i tilknytning til den
tomten Boligstiftelsen eier på Vasstø.

PS 66/08 Alkoholpolitiske retningslinjer, Tvedestrand kommune
29.04.08.-30.03.12
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre vedtar alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 29.04.08.30.03.12 i samsvar med vedlegg 1.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre vedtar alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 29.04.08.30.03.12 i samsvar med vedlegg 1, med følgende unntak:
I punkt 6 c) tilføres følgende tilleggssetning: Skjenketiden ute er frem til kl 2330.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 22.04.2008
Behandling
Høringsuttalelser til saken ble delt ut i møtet.
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen gis fullmakt som sanksjonsmyndighet i forhold til gjeldende forskrift § 9 inntil
forskriften er revidert.
Inger Elise Hegland (H) fremmet slikt forslag som tillegg til rådmannens alternativ I:
Kommunestyret har mulighet til å begrense skjenketiden ute i tettbygde strøk.
Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til vedtak alternativ I og II ble alternativ
I enstemmig vedtatt.
Rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Inger Elise Heglands tilleggsforslag til rådmannens alternativ I falt med 5 mot 2 stemmer.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 29.04.08.30.03.12 i samsvar med vedlegg 1.
2. Rådmannen gis fullmakt som sanksjonsmyndighet i forhold til gjeldende forskrift § 9
inntil forskriften er revidert.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Livsløpskomiteen ved Bjørg Haaland Bjørnstad (Sp) fremmet forslag om å utsette saken til mai.
Bjørnstads forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsatt til kommunestyrets møte i mai

PS 67/08 Klage på kontroll med bruk av skjønnsmidler for
barnehager for 2006
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre påklager Kunnskapsdepartementet sitt vedtak om å trekke
kommunen for kr. 1.048.000,- i skjønnsmidlene for barnehager i 2008 med følgende
begrunnelse:
a. Kommunen hadde full barnehagedekning i 2003 og har hatt det frem til nå.
b. Kommunen likebehandlet private barnehager i 2003 og har gjort det frem til nå.
De private barnehagene får et driftstilskudd tilsvarende det kommunen bruker på
kommunale barnehager pr. plass korrigert for det private barnehager får i mer
tilskudd fra staten. I tilegg dekker kommunen finansutgiftene for de private
barnehagene fullt ut.
c. Kommunen har overhold maksimumssatsene fra staten for foreldrebetalingen
siden de ble innført.
2. Tvedestrand kommune har forskuttert statens satsing på barnehagesektoren ved å ha
innfridd alle målsetningene alt i 2003, og kommunestyret finner det derfor svært
urimelig å bli straffet på denne måten. Det vises til kommunens brev datert 13.12.2007
med diverse vedlegg.
3. Tvedestrand kommunestyre ser på vedtaket fra Kunnskapsdepartementet som et
inngripen i kommunens selvråderett, og ber Kommunaldepartementet vurdere saken
nærmere med tanke på regelendringer.
4. Tvedestrand kommunestyre ber Kommunens Sentralforbund - KS ta denne saken direkte
opp med Kunnskapsdepartementet med tanke på få innført tilleggskriterier i tråd med
punkt 1 i kommunestyrets vedtak ved kontroll med bruk av skjønnsmidler for
barnehager. Kommunestyret ber KS arbeide for at dette blir gitt med tilbakevirkende
kraft.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre påklager Kunnskapsdepartementet sitt vedtak om å trekke
kommunen for kr. 1.048.000,- i skjønnsmidlene for barnehager i 2008 med følgende
begrunnelse:
a. Kommunen hadde full barnehagedekning i 2003 og har hatt det frem til nå.
b. Kommunen likebehandlet private barnehager i 2003 og har gjort det frem til nå.
De private barnehagene får et driftstilskudd tilsvarende det kommunen bruker på
kommunale barnehager pr. plass korrigert for det private barnehager får i mer
tilskudd fra staten. I tilegg dekker kommunen finansutgiftene for de private
barnehagene fullt ut.
c. Kommunen har overhold maksimumssatsene fra staten for foreldrebetalingen
siden de ble innført.
2. Tvedestrand kommune har forskuttert statens satsing på barnehagesektoren ved å ha
innfridd alle målsetningene alt i 2003, og kommunestyret finner det derfor svært
urimelig å bli straffet på denne måten. Det vises til kommunens brev datert 13.12.2007
med diverse vedlegg.

3. Tvedestrand kommunestyre ser på vedtaket fra Kunnskapsdepartementet som et
inngripen i kommunens selvråderett, og ber Kommunaldepartementet vurdere saken
nærmere med tanke på regelendringer.
4. Tvedestrand kommunestyre ber Kommunens Sentralforbund - KS ta denne saken direkte
opp med Kunnskapsdepartementet med tanke på få innført tilleggskriterier i tråd med
punkt 1 i kommunestyrets vedtak ved kontroll med bruk av skjønnsmidler for
barnehager. Kommunestyret ber KS arbeide for at dette blir gitt med tilbakevirkende
kraft.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre påklager Kunnskapsdepartementet sitt vedtak om å trekke
kommunen for kr. 1.048.000,- i skjønnsmidlene for barnehager i 2008 med følgende
begrunnelse:
a. Kommunen hadde full barnehagedekning i 2003 og har hatt det frem til nå.
b. Kommunen likebehandlet private barnehager i 2003 og har gjort det frem til nå.
De private barnehagene får et driftstilskudd tilsvarende det kommunen bruker på
kommunale barnehager pr. plass korrigert for det private barnehager får i mer
tilskudd fra staten. I tilegg dekker kommunen finansutgiftene for de private
barnehagene fullt ut.
c. Kommunen har overhold maksimumssatsene fra staten for foreldrebetalingen
siden de ble innført.
2. Tvedestrand kommune har forskuttert statens satsing på barnehagesektoren ved å ha
innfridd alle målsetningene alt i 2003, og kommunestyret finner det derfor svært
urimelig å bli straffet på denne måten. Det vises til kommunens brev datert 13.12.2007
med diverse vedlegg.
3. Tvedestrand kommunestyre ser på vedtaket fra Kunnskapsdepartementet som et
inngripen i kommunens selvråderett, og ber Kommunaldepartementet vurdere saken
nærmere med tanke på regelendringer.
4. Tvedestrand kommunestyre ber Kommunens Sentralforbund - KS ta denne saken direkte
opp med Kunnskapsdepartementet med tanke på få innført tilleggskriterier i tråd med
punkt 1 i kommunestyrets vedtak ved kontroll med bruk av skjønnsmidler for
barnehager. Kommunestyret ber KS arbeide for at dette blir gitt med tilbakevirkende
kraft.

PS 68/08 Lokaler for bibliotek, ressurssenter for barn og unge mm videre prosess
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner
1.
2.
3.
som medlemmer av ad hoc-utvalg for å utarbeide mandat for videre arbeid med rutebilbygget og
nærmeste omgivelser, med særlig sikte på samtidig å løse husutfordringene for biblioteket og
Ressurssenter for barn og unge. Rådmannen oppnevner to medlemmer og sekretær.
Ad hoc-utvalget legger fram innstilling til juni-møtet i Tvedestrand kommunestyre.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 22.04.2008
Behandling
Ole Jørgen Goderstad (H) fremmet slikt utsettelsesforslag:
Saken utsettes til forholdene vedr posten og salg av helsehuset er avklart.
Goderstads forslag fikk 2 stemmer og falt.
Deretter ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt og følgende ble foreslått som medlemmer av
utvalget:
Sveinung Lien, Ole Jørgen Goderstad og Irene Strandene.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre oppnevner:
1. Sveinung Lien
2. Ole Jørgen Goderstad
3. Irene Strandene
som medlemmer av ad hoc-utvalg for å utarbeide mandat for videre arbeid med rutebilbygget og
nærmeste omgivelser, med særlig sikte på samtidig å løse husutfordringene for biblioteket og
Ressurssenter for barn og unge. Rådmannen oppnevner to medlemmer og sekretær.
Ad hoc-utvalget legger fram innstilling til juni-møtet i Tvedestrand kommunestyre.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Per O. Walle (H) fremmet følgende forslag til utvidet mandat:
Som medlemmer fra kommunestyret oppnevnes:
1. Erling Holm
2. Dag Eide
3. Bjørg Haaland Bjørnstad
4. Ordfører, Jan Dukene
som medlemmer av ad hoc-utvalg for å utarbeide mandat for videre arbeid med å løse
husutfordringene for biblioteket, Ressurssenter for barn og unge og eventuelt flerbrukshus.

Rådmannen oppnevner to medlemmer og sekretær. Ad hoc-utvalget legger fram innstilling til
september-møtet i Tvedestrand kommunestyre.
Votering:
Walles endringsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak
Som medlemmer fra kommunestyret oppnevnes:
1. Erling Holm
2. Dag Eide
3. Bjørg Haaland Bjørnstad
4. Ordfører, Jan Dukene
som medlemmer av ad hoc-utvalg for å utarbeide mandat for videre arbeid med å løse
husutfordringene for biblioteket, Ressurssenter for barn og unge og eventuelt flerbrukshus.
Rådmannen oppnevner to medlemmer og sekretær. Ad hoc-utvalget legger fram innstilling til
september-møtet i Tvedestrand kommunestyre.

PS 69/08 Helsehuset - valg mellom opsjon på salg, eller salg med
opsjon på tilbakekjøp
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
1. Tvedestrand kommunestyre er villig til å selge Helsehuset til Tvedestrand Utvikling AS til
takst på kr 5 mill på følgende vilkår:
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en opsjon på å kjøpe bygget tilbake
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en leierett og akseptable leievilkår knyttet til
kommunens virksomhet i bygget.
2. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8.3 til
formannskapet å godkjenne endelige avtaler knyttet til salg, leie og opsjon.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre ønsker ikke å gå for en løsning med ”omvendt opsjonsavtal” som
skissert, og opprettholder vedtaket i K-sak 05/08.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Marit Aass (SV) fremmet forslag om alternativ 2.
Ordføreren (TTL) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Aass sitt forslag
1 stemme
Ordførerens forslag 8 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre er villig til å selge Helsehuset til Tvedestrand Utvikling AS til
takst på kr 5 mill på følgende vilkår:
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en opsjon på å kjøpe bygget tilbake
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en leierett og akseptable leievilkår knyttet til
kommunens virksomhet i bygget.
2. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8.3 til
formannskapet å godkjenne endelige avtaler knyttet til salg, leie og opsjon.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Saksordfører Carl F. Bertelsen orienterte om saken.
Erling Holm (H) fremmet forslag om følgende tilleggspunkt (3) i avtalen:
Avtalen må tinglyses som en heftelse på eiendommen.
Knut Haavard Kløvfjell (SV) fremmet rådmannens alt. 2.
Alternativ votering:
Kløvfjells forslag (alt. 2):
Formannskapets innstilling med Holms tilleggspunkt:

2 stemmer
23 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre er villig til å selge Helsehuset til Tvedestrand Utvikling AS til
takst på kr 5 mill på følgende vilkår:
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en opsjon på å kjøpe bygget tilbake
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en leierett og akseptable leievilkår knyttet til
kommunens virksomhet i bygget.
2. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8.3 til
formannskapet å godkjenne endelige avtaler knyttet til salg, leie og opsjon.
3. Avtalen må tinglyses som en heftelse på eiendommen.

PS 70/08 Forslag til etiske retningslinjer og varslingsrutiner i
Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Retningslinjer for etikk og varsling i Tvedestrand kommune vedtas slik det er formulert i denne
utredningen.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 15.04.2008
Behandling
Forslag til retningslinjer må rettes. ”Fylkeskommunen” må tas ut ”kommunen” må inn.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
Retningslinjer for etikk og varsling i Tvedestrand kommune vedtas slik dt er formulert i denne
utredningen.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag og AMU’s tilråding enstemmig vedtatt.
Innstilling
Retningslinjer for etikk og varsling i Tvedestrand kommune vedtas slik det er formulert i denne
utredningen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Retningslinjer for etikk og varsling i Tvedestrand kommune vedtas slik det er formulert i denne
utredningen.

PS 71/08 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi Viljeserklæring for 5 nye år
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i
Agder Energi.
2. Den nye viljeserklæringen inngås for fem år etter utløp av nåværende viljeserklæring.
Alt. 2:
Den nye viljeserklæringen inngås for tre år etter utløp av nåværende viljeserklæring
3. Ordfører signerer viljeserklæringen på vegne av kommunen i eiermøte 30.04.08.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak (alt. 1 i pkt 2) enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer
Agder Energi.
2. Den nye viljeserklæringen inngås for fem år etter utløp av nåværende viljeserklæring.
3. Ordfører signerer viljeserklæringen på vegne av kommunen i eiermøte 30.04.08.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
2. Tvedestrand kommune vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer
Agder Energi.
2. Den nye viljeserklæringen inngås for fem år etter utløp av nåværende viljeserklæring.
3. Ordfører signerer viljeserklæringen på vegne av kommunen i eiermøte 30.04.08.

PS 72/08 Uttale om Heimevernets framtid
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten tilråding til vedtak.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Ordføreren (TTL) fremmet følgende forlag til uttale:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende følgende uttale knyttet til den nye langtidsplanen for
forsvaret (”Forsvarsstudie 07”) som skal behandles i stortinget 17. juni d.å:
Aller først vil kommunen kritisere høringen til langtidsmeldingen til Forsvaret. Den ble
sendt ut til kommunene i november med meget kort høringsfrist med tanke på sakens
kompleksitet. En registrerte da at HV på dette tidspunkt var foreslått redusert med hele 40 %,
men dette var tydeligvis på ingen måte konsekvensutredet.
I følge GIHV sine ferske utredninger vil selv mindre reduksjoner av HV innebære at store deler
av landet vil miste denne ressursen. Videre viser utredningene at det ikke er økonomisk
besparelse ved å redusere HV. Sett fra et kommunalt ståsted, fremstår derfor denne høringen
som lite tilfredsstillende.
Myndighetenes viktigste oppgave er å gi befolkningen sikkerhet, ikke minst mot krig.

Forsvarets egentlige oppgave er jo å redusere sannsynligheten for at det blir krig i landet.
Kommunen er derfor generelt bekymret over at nasjonalforsvaret ser ut til å bli redusert
alt for mye, også fordi en vet at det er meget dyrt og tidkrevende å bygge det opp igjen.
I et demokrati bør det være tett forbindelse mellom befolkning og Forsvaret. Dersom HV
reduseres som foreslått, vil vår del av landet falle utenfor rekrutteringsområdet til HV.
Kommunen mener dette er uheldig.
Ettersom Hæren er redusert til nesten ingenting, har HV sin betydning for nasjonalforsvaret økt.
HV har fått det territorielle ansvaret, med overvåking og kontroll som noen av sine
hovedoppgaver.
I forhold til kommunene står HV i en særstilling. Heimevernet inngår som en viktig aktør i
de aller fleste kommunale beredskapsplaner; skogbrann, flom, evakuering, leteaksjoner, osv.
Dagens HV er lokalkjent og har meget kort utrykkingstid. Et sentralisert HV vil ikke kunne gi
oss den beredskap og sikkerhet i kriser. Å overføre denne beredskapsoppgaven til andre, vil
neppe gi verken samfunnsmessige eller økonomiske besparelser.
Dagens desentraliserte HV på 50 000 mann (hvorav minst 30 000 får trent fullt ut hvert år), er
vesentlig mye mer verdt for samfunnet enn et sentralisert og mannskapsredusert HV.
Nå som de ferske utredningene fra GIHV viser at det ikke er penger å spare på en slik reduksjon,
blir det fullstendig galt å redusere HV.
Kommunen vil derfor på det sterkeste anmode om at HV opprettholdes på dagens nivå
med 50 000 mann, og at dagens lokale forankring opprettholdes, dvs at ledelsen av HVstyrken i Agder ikke flyttes!
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende følgende uttale knyttet til den nye langtidsplanen for
forsvaret (”Forsvarsstudie 07”) som skal behandles i stortinget 17. juni d.å:
Aller først vil kommunen kritisere høringen til langtidsmeldingen til Forsvaret. Den ble
sendt ut til kommunene i november med meget kort høringsfrist med tanke på sakens
kompleksitet. En registrerte da at HV på dette tidspunkt var foreslått redusert med hele 40 %,
men dette var tydeligvis på ingen måte konsekvensutredet.
I følge GIHV sine ferske utredninger vil selv mindre reduksjoner av HV innebære at store deler
av landet vil miste denne ressursen. Videre viser utredningene at det ikke er økonomisk
besparelse ved å redusere HV. Sett fra et kommunalt ståsted, fremstår derfor denne høringen
som lite tilfredsstillende.
Myndighetenes viktigste oppgave er å gi befolkningen sikkerhet, ikke minst mot krig.
Forsvarets egentlige oppgave er jo å redusere sannsynligheten for at det blir krig i landet.
Kommunen er derfor generelt bekymret over at nasjonalforsvaret ser ut til å bli redusert
alt for mye, også fordi en vet at det er meget dyrt og tidkrevende å bygge det opp igjen.
I et demokrati bør det være tett forbindelse mellom befolkning og Forsvaret. Dersom HV
reduseres som foreslått, vil vår del av landet falle utenfor rekrutteringsområdet til HV.
Kommunen mener dette er uheldig.

Ettersom Hæren er redusert til nesten ingenting, har HV sin betydning for nasjonalforsvaret økt.
HV har fått det territorielle ansvaret, med overvåking og kontroll som noen av sine
hovedoppgaver.
I forhold til kommunene står HV i en særstilling. Heimevernet inngår som en viktig aktør i
de aller fleste kommunale beredskapsplaner; skogbrann, flom, evakuering, leteaksjoner, osv.
Dagens HV er lokalkjent og har meget kort utrykkingstid. Et sentralisert HV vil ikke kunne gi
oss den beredskap og sikkerhet i kriser. Å overføre denne beredskapsoppgaven til andre, vil
neppe gi verken samfunnsmessige eller økonomiske besparelser.
Dagens desentraliserte HV på 50 000 mann (hvorav minst 30 000 får trent fullt ut hvert år), er
vesentlig mye mer verdt for samfunnet enn et sentralisert og mannskapsredusert HV.
Nå som de ferske utredningene fra GIHV viser at det ikke er penger å spare på en slik reduksjon,
blir det fullstendig galt å redusere HV.
Kommunen vil derfor på det sterkeste anmode om at HV opprettholdes på dagens nivå
med 50 000 mann, og at dagens lokale forankring opprettholdes, dvs at ledelsen av HVstyrken i Agder ikke flyttes!

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2008
Behandling
Formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende følgende uttale knyttet til den nye langtidsplanen for
forsvaret (”Forsvarsstudie 07”) som skal behandles i stortinget 17. juni d.å:
Aller først vil kommunen kritisere høringen til langtidsmeldingen til Forsvaret. Den ble
sendt ut til kommunene i november med meget kort høringsfrist med tanke på sakens
kompleksitet. En registrerte da at HV på dette tidspunkt var foreslått redusert med hele 40 %,
men dette var tydeligvis på ingen måte konsekvensutredet.
I følge GIHV sine ferske utredninger vil selv mindre reduksjoner av HV innebære at store deler
av landet vil miste denne ressursen. Videre viser utredningene at det ikke er økonomisk
besparelse ved å redusere HV. Sett fra et kommunalt ståsted, fremstår derfor denne høringen
som lite tilfredsstillende.
Myndighetenes viktigste oppgave er å gi befolkningen sikkerhet, ikke minst mot krig.
Forsvarets egentlige oppgave er jo å redusere sannsynligheten for at det blir krig i landet.
Kommunen er derfor generelt bekymret over at nasjonalforsvaret ser ut til å bli redusert
alt for mye, også fordi en vet at det er meget dyrt og tidkrevende å bygge det opp igjen.
I et demokrati bør det være tett forbindelse mellom befolkning og Forsvaret. Dersom HV
reduseres som foreslått, vil vår del av landet falle utenfor rekrutteringsområdet til HV.
Kommunen mener dette er uheldig.
Ettersom Hæren er redusert til nesten ingenting, har HV sin betydning for nasjonalforsvaret økt.
HV har fått det territorielle ansvaret, med overvåking og kontroll som noen av sine
hovedoppgaver.

I forhold til kommunene står HV i en særstilling. Heimevernet inngår som en viktig aktør i
de aller fleste kommunale beredskapsplaner; skogbrann, flom, evakuering, leteaksjoner, osv.
Dagens HV er lokalkjent og har meget kort utrykkingstid. Et sentralisert HV vil ikke kunne gi
oss den beredskap og sikkerhet i kriser. Å overføre denne beredskapsoppgaven til andre, vil
neppe gi verken samfunnsmessige eller økonomiske besparelser.
Dagens desentraliserte HV på 50 000 mann (hvorav minst 30 000 får trent fullt ut hvert år), er
vesentlig mye mer verdt for samfunnet enn et sentralisert og mannskapsredusert HV.
Nå som de ferske utredningene fra GIHV viser at det ikke er penger å spare på en slik reduksjon,
blir det fullstendig galt å redusere HV.
Kommunen vil derfor på det sterkeste anmode om at HV opprettholdes på dagens nivå
med 50 000 mann, og at dagens lokale forankring opprettholdes, dvs at ledelsen av HVstyrken i Agder ikke flyttes!

