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PS 100/13

Bakgaarden pub og losji AS - avvik ihht alkohollovgivningen

PS 101/13

Utleie av Kommunale Parkeringsplasser i Bakkeskåt

PS 102/13

Reguleringsplan Engene, Normannvik - egengodkjenning

PS 103/13

Detaljreguleringsplan for Rørkil del II - 2.gangsbehandling av forslag til
reguleringsplan

PS 104/13

Saksframlegg - Tillatelse til fradeling etter jordlova - gnr 65 bnr 3

PS 105/13

Møtefullmektiger til Forliksrådet. Supplerende oppnevning

PS 106/13

Strategidokument. Byløft

PS 107/13

Revisjon av Reglement for politiske organer

PS 108/13

Møteplan - politiske møter 2014

PS 109/13

Samhandlingsreformen - Opprettelse av prosjektstilling innenfor e-helse og
velferdsteknologi i Østre Agder

PS 110/13

Barnas representant i plansaker

PS 111/13

Referatsaker
- referat fra møte i eldreråd
- referat fra møte i råd for funksjonshemmede
- orientering om planlagt tur til varmere strøk for pasienter ved
Strannasenteret

PS 112/13

Eventuelt forlik med entreprenør E. Gauslå & Sønner AS vedr. VA Fjærkleivene

Merknader til protokoll:
Jan Dukene(TTL) opplyste at det i sak 90/13 er en feil:
Angelstad sitt forslag kulepunkt seks:
12 stemmer
Ihht innstilling fra livsløpskomite:
13 stemmer og vedtatt
Skulle vært:
Angelstad sitt forslag kulepunkt seks:
11 stemmer
Ihht innstilling fra livsløpskomite:
14 stemmer og vedtatt
Kommunestyret har ingen merknader til at protokollen rettes opp i tråd med overnevnte.
Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader.
Underholdning:
Sindre Mordal Kristiansen spilte cello og Ellen Mordal akkompagnerte.

Informasjon:
Møtet startet med en presentasjon fra fungerende rådmann av rådmannens forslag til budsjett
2014 og økonomiplan 2014- 2017.
Utsendt til kommunestyremedlemmene i tillegg til innkalling:
 referat fra møte i eldreråd 14. november
 referat fra møte i råd for funksjonshemmede 6. november
 Sak 112/13: Sakspapirer unntatt offentlighet
Utdelt i møtet:





Forslag til økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
Utkast til handlingsplan 2014-2017
Informasjon fra avdeling 2 og 3,Tvedestrand sykehjem angående tur til Spania for
sykehjemsbeboere
Sak 103/13: Forslag til endringer i vedtak, reguleringsbestemmelser og detaljert
reguleringsplankart

Tvedestrand 19.11.2013
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 100/13 Bakgaarden pub og losji AS - avvik ihht
alkohollovgivningen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS,
Bakkeskåt, 4900 Tvedestrand i … uker fra og med … , p.g.a. manglende betaling av
bevilgningsgebyrer for 2011, 2012 og 2013 og avvik ved kontroll den 21.07.13.
2. Dersom bevilgningsgebyrene for 2011, 2012 og 2013 fremdeles ikke er betalt etter disse
ukene, gis ikke bevillingen tilbake før bekreftelse på betaling er levert kommunen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.11.2013
Behandling
Det ble opplyst i møtet at Bakgaarden pub og losji AS den 06.11.13 har betalt skyldige
bevilgningsgebyrer for 2011, 2012 og 2013.
Sveinung Lien (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS, Bakkeskåt,
4900 Tvedestrand i 3 uker fra og med 01.01.2014 , p.g.a. avvik ved kontroll den 21.07.13.
Ole Goderstad (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre inndrar ikke bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS, Bakkeskåt,
4900 Tvedestrand, da avvik ved kontroll den 21.07.13 ikke oppfattes som vesentlig brudd på
alkoholloven.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:



Sveinung Liens (TTL) forslag fikk 4 stemmer og tilrådd med lederens dobbeltstemme.
Ole Goderstads (H) forslag fikk 4 stemmer.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS, Bakkeskåt,
4900 Tvedestrand i 3 uker fra og med 01.01.2014 , p.g.a. avvik ved kontroll den 21.07.13.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Ole Goderstad (H) og Ragnvald Zwilgmeyer (AP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre inndrar ikke bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS, Bakkeskåt,
4900 Tvedestrand.
Ved arrangement i Bakkeskåt må Dags pub styrke bemanningen.
Det sendes også en skriftlig advarsel til Dags pub om lovbruddet som har vært. Kommunen skal
ha tilbakemelding på at dette er forstått.
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite.

9 stemmer

Goderstad og Zwilgmeyer sitt forslag:

15 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre inndrar ikke bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS, Bakkeskåt,
4900 Tvedestrand.
Ved arrangement i Bakkeskåt må Dags pub styrke bemanningen.
Det sendes også en skriftlig advarsel til Dags pub om lovbruddet som har vært. Kommunen skal
ha tilbakemelding på at dette er forstått.

PS 101/13 Utleie av Kommunale Parkeringsplasser i Bakkeskåt
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Kommunestyret utvider ordningen med utleie av kommunale parkeringsplasser til også gjelde
for området Bakkeskåt. Det kan leies ut 12 parkeringsplasser med en årsavgift i 2014 på
kr. 3.235,- inkl. mva pr. år pr. plass. Beløpet skal indeksreguleres og kan eventuelt justeres
ytterligere i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Disse P-plassene skal kun leies ut til ansatte ved Familiehuset, som følge av kravet om bruk av
private biler i tjenesten.
Leietiden er 1 år omgangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen gjør
vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Alternativ 2:
Kommunestyret utvider ordningen med utleie av kommunale parkeringsplasser til også gjelde
for området Bakkeskåt. Det kan leies ut inntil 25 parkeringsplasser med en årsavgift i 2014 på
kr. 3.235,- inkl. mva pr. år pr. plass. Beløpet skal indeksreguleres og kan eventuelt justeres
ytterligere i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Disse P-plassene skal leies ut til følgende i prioritert rekkefølge:
1. Familiehuset har førsterett til leie av de første 12 plassene, som følge av kravet om
bruk av private biler i tjenesten.
2. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
tildelingen ved loddtrekning.
3. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall
plasser skjer tildelingen ved loddtrekning.
4. Andre
Leietiden er 1 år omgangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen gjør
vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.11.2013
Behandling
Line Mørch og Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 6 voterende)
Mørch og Røvik ble enstemmig erklært inhabile, jfr. fvl §§6, pkt a (= 6 voterende)
Jan Marcussen fremmet alternativ 2 med følgende endringsforslag:
-

Leieavtalene må inneholde krav om at parkerte biler skal kunne fjernes ved større arrangementer o.l.
Det kan leies ut inntil 20 plasser

Marcussens forslag ble enstemmig tilrådd.
Mørch og Røvik tiltrådte (= 8 voterende)

Innstilling
Kommunestyret utvider ordningen med utleie av kommunale parkeringsplasser til også gjelde
for området Bakkeskåt. Det kan leies ut inntil 20 parkeringsplasser med en årsavgift i 2014 på
kr. 3.235,- inkl. mva pr. år pr. plass. Beløpet skal indeksreguleres og kan eventuelt justeres
ytterligere i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Disse P-plassene skal leies ut til følgende i prioritert rekkefølge:
1. Familiehuset har førsterett til leie av de første 12 plassene, som følge av kravet om
bruk av private biler i tjenesten.
2. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
tildelingen ved loddtrekning.
3. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall
plasser skjer tildelingen ved loddtrekning.
4.

Leieavtalene må inneholde krav om at parkerte biler skal kunne fjernes ved større arrangementer o.l.

5. Andre
Leietiden er 1 år om gangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen
gjør vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Erling Holm(H) fremmet følgende forslag om tillegg til punkt 1:
Plassene skal merkes og være tilgjengelige for Familiehuset mandag - fredag kl 8.00 - 16.00.
Innstilling i teknikk, plan- og naturkomite med tillegg fra Holm enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret utvider ordningen med utleie av kommunale parkeringsplasser til også gjelde
for området Bakkeskåt. Det kan leies ut inntil 20 parkeringsplasser med en årsavgift i 2014 på
kr. 3.235,- inkl. mva pr. år pr. plass. Beløpet skal indeksreguleres og kan eventuelt justeres
ytterligere i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Disse P-plassene skal leies ut til følgende i prioritert rekkefølge:
1. Familiehuset har førsterett til leie av de første 12 plassene, som følge av kravet om bruk
av private biler i tjenesten. Plassene skal merkes og være tilgjengelige for Familiehuset
mandag - fredag kl 8.00 - 16.00.
2. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
i. tildelingen ved loddtrekning.
3. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall plasser
skjer tildelingen ved loddtrekning.
4.

Leieavtalene må inneholde krav om at parkerte biler skal kunne fjernes ved større arrangementer o.l.

5. Andre

PS 102/13 Reguleringsplan Engene, Normannvik - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Engene, Normannvik etter at
det i reguleringsbestemmelsene tilføyes følgende punkter i rekkefølgebestemmelsene:



På veistrekningen langs østsiden av Dypvågkilen skal fylkesveien rettes ut på tre steder
avmerket på vedlagt kart. Veiarbeidet skal gjennomføres og godkjennes av vegvesenet
før arbeidet på infrastruktur i tilknytning til boligområdet igangsettes.
Før tomtene 14 og 15 bebygges skal det foretas undersøkelser med hensyn til mulige
løse blokker og eventuelt sikring skal gjennomføres.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.11.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd
Innstilling
I medhold av PBL § 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Engene, Normannvik etter at
det i reguleringsbestemmelsene tilføyes følgende punkter i rekkefølgebestemmelsene:



På veistrekningen langs østsiden av Dypvågkilen skal fylkesveien rettes ut på tre steder
avmerket på vedlagt kart. Veiarbeidet skal gjennomføres og godkjennes av vegvesenet
før arbeidet på infrastruktur i tilknytning til boligområdet igangsettes.
Før tomtene 14 og 15 bebygges skal det foretas undersøkelser med hensyn til mulige
løse blokker og eventuelt sikring skal gjennomføres.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling i teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL § 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Engene, Normannvik etter at
det i reguleringsbestemmelsene tilføyes følgende punkter i rekkefølgebestemmelsene:



På veistrekningen langs østsiden av Dypvågkilen skal fylkesveien rettes ut på tre steder
avmerket på vedlagt kart. Veiarbeidet skal gjennomføres og godkjennes av vegvesenet
før arbeidet på infrastruktur i tilknytning til boligområdet igangsettes.
Før tomtene 14 og 15 bebygges skal det foretas undersøkelser med hensyn til mulige
løse blokker og eventuelt sikring skal gjennomføres.

PS 103/13 Detaljreguleringsplan for Rørkil del II 2.gangsbehandling av forslag til reguleringsplan
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til
detaljplan for Rørkil del II med plankart og bestemmelser datert 09.05.2012, sist revidert
23.10.13 med følgende tillegg:
1. Krav om belysning av vegene o_K1, o_K2, f_k4 og f_k8 må innlemmes i
reguleringsplanbestemmelsen § 10.01, som et rekkefølgekrav.
2. Det må avsettes lekeplassformål i nedre delen av planen i tilknytning BF9 og BF11 med
tilhørende rekkefølgekrav.
3. Vendehammere må utformes som rundkjøringer med dimensjonerende kjøretøy LL, R1=10m.
Planen kunngjøres når punkt 1 – 3 er utført.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.11.2013
Behandling
Geir Grimsland stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Grimsland ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §§6, pkt.a (= 8 voterende)
Jan Marcussen forslo at punkt 3 utgår, og at det stilles tilsvarende rekkefølgekrav for belysning
som for nytt fortau ved Postkjærveien. Kravet gjelder strekningen der det nå anlegges nytt
fortau. (nytt punkt 3). Marcussens forslag ble enstemmig tilrådd.
Grimsland tiltrådte (= 9 voterende)

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til
detaljplan for Rørkil del II med plankart og bestemmelser datert 09.05.2012, sist revidert
23.10.13 med følgende tillegg:
1. Krav om belysning av vegene o_K1, o_K2, f_k4 og f_k8 må innlemmes i
reguleringsplanbestemmelsen § 10.01, som et rekkefølgekrav.
2. Det må avsettes lekeplassformål i nedre delen av planen i tilknytning BF9 og BF11 med
tilhørende rekkefølgekrav.
3. Bestemmelsene pkt.10.07 omarbeides slik:
“Fra det tidspunktet reguleringsplanen er godkjent tillates det ferdigstilt 5 nye boliger/
fritidsboliger før TG1 (TG1 i Reguleringsplan for Rørkil – vedtatt 17.06.2008) og veibelysning

langs hele TG1 må opparbeides og ferdigstilles. Antall boliger/ fritidsboliger innenfor
planområdet og innenfor reguleringsplan for Rørkil – vedtatt 17.06. 2008 skal telle med i
fastsatt antall for når rekkefølgekravet utløses.”
Planen kunngjøres når punkt 1 – 3 er utført.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Geir Grimsland (AP) og Kristian Knutsen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=
22 voterende)
Grimsland og Knutsen ble enstemmig erklært inhabile, jfr. fvl §6 1 ledd bokstav a.
Innstilling i teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til
detaljplan for Rørkil del II med plankart og bestemmelser datert 09.05.2012, sist revidert
23.10.13 med følgende tillegg:
1. Krav om belysning av vegene o_K1, o_K2, f_k4 og f_k8 må innlemmes i
reguleringsplanbestemmelsen § 10.01, som et rekkefølgekrav.
2. Det må avsettes lekeplassformål i nedre delen av planen i tilknytning BF9 og BF11 med
tilhørende rekkefølgekrav.
3. Bestemmelsene pkt.10.07 omarbeides slik:
“Fra det tidspunktet reguleringsplanen er godkjent tillates det ferdigstilt 5 nye boliger/
fritidsboliger før TG1 (TG1 i Reguleringsplan for Rørkil – vedtatt 17.06.2008) og veibelysning
langs hele TG1 må opparbeides og ferdigstilles. Antall boliger/ fritidsboliger innenfor
planområdet og innenfor reguleringsplan for Rørkil – vedtatt 17.06. 2008 skal telle med i
fastsatt antall for når rekkefølgekravet utløses.”
Grimsland og Knutsen gjeninntrådte (= 24 voterende).

PS 104/13 Saksframlegg - Tillatelse til fradeling etter jordlova - gnr
65 bnr 3
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar fradelingen som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12
og plan- og bygningsloven § 20-1 m på følgende vilkår:
 Det må søkes om konsesjon for ervervet innenfor fristen som er satt i konsesjonsloven §
13, første ledd.
 Arealet som fradeles er gjenstand for oppmålingsforretning og skal sammenføyes som en
del av gnr 2 bnr 2 i Tvedestrand kommune.
 I områder som ikke er regulert kan det senere bli aktuelt med justeringer av
eiendomsgrenser for gjennomføring av tiltak i fremtidig plan.
 Delingstillatelsen endrer ikke planstatus for området. Plan- og bygningsloven med
forskrifter, planvedtekter mv. gjelder som før delingen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 12.11.2013
Behandling
Komiteen ble fulltallig (=9voterende)
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret vedtar fradelingen som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12
og plan- og bygningsloven § 20-1 m på følgende vilkår:
 Det må søkes om konsesjon for ervervet innenfor fristen som er satt i konsesjonsloven §
13, første ledd.
 Arealet som fradeles er gjenstand for oppmålingsforretning og skal sammenføyes som en
del av gnr 2 bnr 2 i Tvedestrand kommune.
 I områder som ikke er regulert kan det senere bli aktuelt med justeringer av
eiendomsgrenser for gjennomføring av tiltak i fremtidig plan.
 Delingstillatelsen endrer ikke planstatus for området. Plan- og bygningsloven med
forskrifter, planvedtekter mv. gjelder som før delingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling i teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar fradelingen som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12
og plan- og bygningsloven § 20-1 m på følgende vilkår:
 Det må søkes om konsesjon for ervervet innenfor fristen som er satt i konsesjonsloven §
13, første ledd.





Arealet som fradeles er gjenstand for oppmålingsforretning og skal sammenføyes som en
del av gnr 2 bnr 2 i Tvedestrand kommune.
I områder som ikke er regulert kan det senere bli aktuelt med justeringer av
eiendomsgrenser for gjennomføring av tiltak i fremtidig plan.
Delingstillatelsen endrer ikke planstatus for området. Plan- og bygningsloven med
forskrifter, planvedtekter mv. gjelder som før delingen.

PS 105/13 Møtefullmektiger til Forliksrådet. Supplerende
oppnevning
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende nye personer til møtefullmektigutvalget
til Forliksrådet for perioden 2013-2015:
…………………………….
…………………………….

2. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et møtefullmektigutvalg til Forliksrådet som
omfatter flere kommuner før nyoppnevning i 2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) hadde forfall fra begynnelsen av møtet (= 8 voterende).
Hege Irene Bjerkeseth (TTL) fremmet forslag på Kristian Knutsen.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet forslag på Hans A. Gangsaas.
Rådmannens forslag med tillegg fra Bjerkeseth og Bertelsen enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende nye personer til møtefullmektigutvalget
til Forliksrådet for perioden 2013-2015:



Kristian Knutsen
Hans A. Gangsaas

2. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et møtefullmektigutvalg til Forliksrådet som
omfatter flere kommuner før nyoppnevning i 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende nye personer til møtefullmektigutvalget
til Forliksrådet for perioden 2013-2015:



Kristian Knutsen
Hans A. Gangsaas

2. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et møtefullmektigutvalg til Forliksrådet som
omfatter flere kommuner før nyoppnevning i 2016.

PS 106/13 Strategidokument. Byløft
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar vedlagte strategidokument av 22.10.13. Samtidig endrer
Byløft2014 navn til Byløft.
2. Strategidokumentet legges til grunn for prioriteringer ved behandlingen av Byløft i
budsjett 2014 samt økonomiplanen 2014-2017.
3. Kommunestyret vedtar at delprosjekt E (Møteplasser og arenaer) samt F (Rådhuset)
prioriteres i 2014
Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013
Behandling
Rådmannen ba om en endring av sitt forslag til punkt 3 slik at delprosjekt D (utleiepool for
gamle butikklokaler) også prioriteres i 2014.
Korrigert forslag fra rådmannen enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar vedlagte strategidokument av 22.10.13. Samtidig endrer
Byløft2014 navn til Byløft.
2. Strategidokumentet legges til grunn for prioriteringer ved behandlingen av Byløft i
budsjett 2014 samt økonomiplanen 2014-2017.
3. Kommunestyret vedtar at delprosjekt D (utleiepool for gamle butikklokaler), E
(Møteplasser og arenaer) samt F (Rådhuset) prioriteres i 2014

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Håvard Røiseland fremmet følgende tillegg til nr 3:
Delprosjekt M med åpning av nedre del av Møllebekken prioriteres også i 2014. Investeringen
på anslagsvis 3 til 4 millioner legges inn i budsjettet for 2014.
Røiseland sitt forslag:
Innstilling fra formannskap:

7 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar vedlagte strategidokument av 22.10.13. Samtidig endrer
Byløft2014 navn til Byløft.
2. Strategidokumentet legges til grunn for prioriteringer ved behandlingen av Byløft i
budsjett 2014 samt økonomiplanen 2014-2017.
3. Kommunestyret vedtar at delprosjekt D (utleiepool for gamle butikklokaler), E
(Møteplasser og arenaer) samt F (Rådhuset) prioriteres i 2014

PS 107/13 Revisjon av Reglement for politiske organer
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til endret innhold og justeringer i
Reglementer for politiske organer, slik det fremkommer i saksfremlegget til denne saken.
Endringene vedtas med virkning fra 1.12.13.
2. Vedtak i kommunestyret 22.11.11, sak 31/11 om valg av fast byggekomite for perioden
2011-2015 oppheves med virkning fra 1.12.13.
3. Vedtak i kommunestyret 22.11.11, sak 39/11 om valg av forhandlingsutvalg,
grunnerverv for perioden 2011-2015 oppheves med virkning fra 1.12.13.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens forslag til punkt 1.
Dukene fremmet videre et utsettelsesforslag for punkt 2 og 3, og at en ny sak skal foreligge
seinest første møte i 2014.
Dukene sitt forslag ble enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til endret innhold og justeringer i
Reglementer for politiske organer, slik det fremkommer i saksfremlegget til denne
saken. Endringene vedtas med virkning fra 1.12.13.
2. Det fremmes en ny sak vedrørende Fast byggekomite og Forhandlingsutvalg
grunnerverv seinest i første møte i 2014.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til endret innhold og justeringer i
Reglementer for politiske organer, slik det fremkommer i saksfremlegget til denne
saken. Endringene vedtas med virkning fra 1.12.13.
2. Det fremmes en ny sak vedrørende Fast byggekomite og Forhandlingsutvalg
grunnerverv seinest i første møte i 2014.

PS 108/13 Møteplan - politiske møter 2014
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Møteplanen for 2014 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

Komiteer

14.00

Koord.forum
08.00

21.
25.

9.
20.

28.

Adm.utv.
Formannskap
14.00/15.00
28.

11.
22.

11.
22.

4.
18.
29.

3.

3.

10.

26.

26.

7.
11.

7.
11.

9.

2.
9.

8.
27.

19.
23.
28.
25.

3.
22.

14.
18.
16.
27.

Desember

2.

Kl. 18.00

Kommunestyret
18.00

2.
14.
18.

16.

Merknader

Arendalskonf. 17. og
18. juni

Rådmannens
budsjettinnstilling klar
den 18.11.
AMU gir uttalelse til
budsjettet den 25.11.
Formannskapet avgir
innstilling til
budsjettet den 2.12.

Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) tiltrådte møtet ( = 9 voterende).
Morten Foss (TTL) fremmet et utsettelsesforslag, og en ny sak der det foreslås et ekstra møte på
våren.
Foss sitt forslag fikk en stemme og falt.
Rådmannens forslag tilrådt mot en stemme.
Innstilling
1|. Møteplanen for 2014 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Komiteer

14.00

Koord.forum
08.00

21.
25.

9.
20.

28.

Adm.utv.
Formannskap
14.00/15.00
28.

11.
22.

11.
22.

4.
18.
29.

3.

3.

10.

8.
27.

3.
22.

Kl. 18.00

Kommunestyret
18.00

Merknader

Arendalskonf. 17. og
18. juni

Juli
August
September
Oktober
November

19.
23.
28.
25.

14.
18.
16.
27.

Desember

26.

26.

7.
11.

7.
11.

9.

2.
9.

2.
14.
18.

16.

Rådmannens
budsjettinnstilling klar
den 18.11.
AMU gir uttalelse til
budsjettet den 25.11.
Formannskapet avgir
innstilling til
budsjettet den 2.12.

2. Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Møteplanen for 2014 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

Desember

2.

Komiteer

14.00

Koord.forum
08.00

21.
25.

9.
20.

28.

Adm.utv.
Formannskap
14.00/15.00
28.

11.
22.

11.
22.

4.
18.
29.

3.

3.

10.

26.

26.

7.
11.

7.
11.

9.

2.
9.

8.
27.

19.
23.
28.
25.

3.
22.

14.
18.
16.
27.

Kl. 18.00

Kommunestyret
18.00

2.
14.
18.

16.

Merknader

Arendalskonf. 17. og
18. juni

Rådmannens
budsjettinnstilling klar
den 18.11.
AMU gir uttalelse til
budsjettet den 25.11.
Formannskapet avgir
innstilling til
budsjettet den 2.12.

Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2014.

PS 109/13 Samhandlingsreformen - Opprettelse av prosjektstilling innenfor
e-helse og velferdsteknologi i Østre Agder
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslaget om å opprette en prosjektstilling på
heltid innenfor e-helse og velferdsteknologi innenfor kommunesamarbeidet i Østre
Agder. Prosjektperioden er fra 01.01.2014 og foreløpig ut 2015. Stillingen finansieres
gjennom det ordinære driftsbudsjettet for kommunesamarbeidet i Østre Agder.
2. Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak en søknad til Fylkesmannen om
prosjektskjønnsmidler til delvis dekning av utgifter knyttet til prosjektet for felles innsats
på feltet e-helse og velferdsteknologi i regi av Østre Agder.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.11.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslaget om å opprette en prosjektstilling på
heltid innenfor e-helse og velferdsteknologi innenfor kommunesamarbeidet i Østre
Agder. Prosjektperioden er fra 01.01.2014 og foreløpig ut 2015. Stillingen finansieres
gjennom det ordinære driftsbudsjettet for kommunesamarbeidet i Østre Agder.
2. Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak en søknad til Fylkesmannen om
prosjektskjønnsmidler til delvis dekning av utgifter knyttet til prosjektet for felles innsats
på feltet e-helse og velferdsteknologi i regi av Østre Agder.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslaget om å opprette en prosjektstilling på
heltid innenfor e-helse og velferdsteknologi innenfor kommunesamarbeidet i Østre
Agder. Prosjektperioden er fra 01.01.2014 og foreløpig ut 2015. Stillingen finansieres
gjennom det ordinære driftsbudsjettet for kommunesamarbeidet i Østre Agder.
2. Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak en søknad til Fylkesmannen om
prosjektskjønnsmidler til delvis dekning av utgifter knyttet til prosjektet for felles innsats
på feltet e-helse og velferdsteknologi i regi av Østre Agder.

PS 110/13 Barnas representant i plansaker
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 6/12 av 24.1.12.

2. For å ivareta barn og unges interesser i plansaker for perioden 1.12.13 til 31.12.15
oppnevnes Lars Molleklev.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.11.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 6/12 av 24.1.12.
2. For å ivareta barn og unges interesser i plansaker for perioden 1.12.13 til 31.12.15
oppnevnes Lars Molleklev.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 6/12 av 24.1.12.
2. For å ivareta barn og unges interesser i plansaker for perioden 1.12.13 til 31.12.15
oppnevnes Lars Molleklev.

PS 111/13 Referatsaker




referat fra møte i møte i eldreråd 14.11
referat fra møte i råd for funksjonshemmede 6.11
orientering om planlagt tur til varmere strøk for pasienter ved Strannasenteret

PS 112/13 Eventuelt forlik med entreprenør E. Gauslå & Sønner AS
vedr. VA Fjærkleivene
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner
AS, der kommunen aksepterer negativ kontraktsinteresse i denne saken, og gir en
kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr.
100.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av
forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forliksavtale med motparten i tråd med punkt 1.
Alternativ 2
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner
AS, der kommunen aksepterer negativ kontraktsinteresse i denne saken, og gir en
kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr.
75.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av
forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forliksavtale med motparten i tråd med punkt 1.
Alternativ 3
1. Tvedestrand kommunestyre avviser et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS i
denne saken.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.11.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alt 1.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner
AS, der kommunen aksepterer negativ kontraktsinteresse i denne saken, og gir en
kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr.
100.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av
forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forliksavtale med motparten i tråd med punkt 1.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2013
Behandling
Behandling av saken ble foretatt bak lukkede dører jfr kml. § 31 punkt 5.
Saken har vært unntatt offentlig innsyn jfr offl. §§5 3 ledd og 23 1 ledd.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Behandling og vedtak i saken er nå offentlig, jfr offl. § 5 3 ledd og fvl. § 13 a nr 3.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner et forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner
AS, der kommunen aksepterer negativ kontraktsinteresse i denne saken, og gir en
kompensasjon til entreprenør E. Gauslå & sønner AS for utført anbudsarbeid m.m. på kr.
100.000,- pluss dekning av advokatutgifter etter detaljert og godkjent salæroppgave.
2. Utgiftene belastes investeringsprosjekt 0849 VA Fjærekleivene med fratrekk av
forsikringsutbetaling fra KLP på kr. 75.000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå forliksavtale med motparten i tråd med punkt 1.

