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PS 13/10 Søknad fra Risør-og Tvedestrandsregiones Avfallsselskap
as (RTA) om kommunal lånegaranti
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for Risør-og Tvedestrandsregiones Avfallsselskap AS (RTA).
2. Rammen for det totale garantibeløpet settes til 30 million kroner, hvorav Tvedestrand
kommunes maksimale andel utgjør 10,2 million kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010, dog vil garantien for det enkelte
låneopptak måtte tilpasses det aktuelle investeringsobjektets levetid.
4. Tvedestrand kommunestyres forutsetning for en garantistillelse er at de andre
eierkommunene gjør likelydende vedtak om garanti.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.03.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for Risør-og Tvedestrandsregiones Avfallsselskap AS (RTA).
2. Rammen for det totale garantibeløpet settes til 30 million kroner, hvorav Tvedestrand
kommunes maksimale andel utgjør 10,2 millioner kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010, dog vil garantien for det enkelte
låneopptak måtte tilpasses det aktuelle investeringsobjektets levetid.
4. Tvedestrand kommunestyres forutsetning for en garantistillelse er at de andre
eierkommunene gjør likelydende vedtak om garanti.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Åsulv Løvdal (TTL) foreslå nytt punkt 4 som følger:
Garantiprovisjon settes til 0,2% pr. år.
Løvdals forslag ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.
Punktene i innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 4 blir dermed nytt punkt 5.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for Risør-og Tvedestrandsregiones Avfallsselskap AS (RTA).
2. Rammen for det totale garantibeløpet settes til 30 million kroner, hvorav Tvedestrand
kommunes maksimale andel utgjør 10,2 millioner kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010, dog vil garantien for det enkelte
låneopptak måtte tilpasses det aktuelle investeringsobjektets levetid.
4. Garantiprovisjonen settes til 0.2 % pr. år.
5. Tvedestrand kommunestyres forutsetning for en garantistillelse er at de andre
eierkommunene gjør likelydende vedtak om garanti.

PS 14/10 Deltakelse i VisitSørlandet AS. Aksjekapital og
driftstilskudd
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune deltar i etableringen av reiselivsselskapet VisitSørlandet AS med
kr. 30.000,- i aksjekapital og kr. 28.000,- i driftstilskudd i 2010.
2. Tvedestrands andel av aksjekapitalen søkes dekket av Regionalt næringsfond.
3. Tvedestrands andel av driftstilskudd i 2010 dekkes innefor budsjettet for kultur og
næring.
4. Driftsutgiften for 2011 og senere innarbeides i budsjettet 2011 og økonomiplanen 20112014
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 09.03.2010
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet nytt pkt. 5:
Tvedestrand kommunes (eller Østregionens) kandidat til styre i VisitSørlandet er Jan G. Larsen
(Lyngørporten). Kommunestyret ber ordføreren/rådmannen fremme kandidaturet for
valgkomiteen.
Rådmannens forslag med Nævestads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune deltar i etableringen av reiselivsselskapet VisitSørlandet AS med
kr. 30.000,- i aksjekapital og kr. 28.000,- i driftstilskudd i 2010.
2. Tvedestrands andel av aksjekapitalen søkes dekket av Regionalt næringsfond.
3. Tvedestrands andel av driftstilskudd i 2010 dekkes innefor budsjettet for kultur og
næring.
4. Driftsutgiften for 2011 og senere innarbeides i budsjettet 2011 og økonomiplanen 20112014
5. Tvedestrand kommunes (eller Østregionens) kandidat til styre i VisitSørlandet er Jan G.
Larsen (Lyngørporten). Kommunestyret ber ordføreren/rådmannen fremme kandidaturet
for valgkomiteen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Line Mørch (V) foreslo nytt punkt 6:
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til fordelingen av styremedlemmer med 2
styremedlemmer fra fylkeskommunene, 5 styremedlemmer fra kommunene og 6 styremedlemmer
fra næringen, men ønsker ikke at en enkeltbedrift (Dyreparken) skal ha fast plass.
Mørch sitt forslag falt med 1 mot 24 stemmer.
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak
1. Tvedestrand kommune deltar i etableringen av reiselivsselskapet VisitSørlandet AS med
kr. 30.000,- i aksjekapital og kr. 28.000,- i driftstilskudd i 2010.
2. Tvedestrands andel av aksjekapitalen søkes dekket av Regionalt næringsfond.
3. Tvedestrands andel av driftstilskudd i 2010 dekkes innefor budsjettet for kultur og
næring.
4. Driftsutgiften for 2011 og senere innarbeides i budsjettet 2011 og økonomiplanen 20112014
5. Tvedestrand kommunes (eller Østregionens) kandidat til styre i VisitSørlandet er Jan G.
Larsen (Lyngørporten). Kommunestyret ber ordføreren/rådmannen fremme kandidaturet
for valgkomiteen.

PS 15/10 Klage på kommunestyrevedtak av 17.11. 2009- Boplikt
78/144
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt tidligere vedtak i sak nr. 107/09, og gir ikke Gunn
Eriksen konsesjon for erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre Sandøya, jfr. konsesjonsloven §§ 6 og
7.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.03.2010
Behandling
Lederen for komiteen, Dag Eide, AP, reiste spørsmålet om behovet for befaringen i denne
saken, og om klagebehandlingen skulle utsettes til etter en eventuell befaring.
Komiteen konkluderte enstemmig at det ikke var behov for befaring i denne saken.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt tidligere vedtak i sak nr. 107/09, og gir ikke Gunn
Eriksen konsesjon for erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre Sandøya, jfr. konsesjonsloven §§ 6 og
7.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Framlagt e-post av 16.03.10 fra Gunn Eriksen hvor det opplyses at det vil bli meldt flytting til
eiendommen innen midten av mai d.å.
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt tidligere vedtak i sak nr. 107/09, og gir ikke Gunn
Eriksen konsesjon for erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre Sandøya, jfr. konsesjonsloven §§ 6 og
7.

PS 16/10 Reglement for kommunale båtplasser
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement som m.a. innbefatter at:
1. Alle som leier en kommunal båtplass i dag skal ha en skriftlig kontrakt.
2. Alle som søker kommunal båtplass må søke skriftlig
3. Hvis de tidligere kommunale båtplasser i Bakkeskåt tilbakeføres til kommunen, forstetter
leieforholdet med dagens leietaker av båtplassen.
4. Manglende kontrakt for eksisterende leietakere er oppsigelsesgrunn.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.03.2010
Behandling
Jan Marcussen (TTL) kom med følgende tilleggs- og endringsforslag til reglementet:
Punkt 3, tillegg: Maks. lengde på båt er 22 fot ved Nyveien.
Punkt 13, endring i første setning: i perioden 1.mai t.o.m. 1.september hvert år.
Erling Holm (H) kom med følgende tilleggsforslag til punkt 13, første setning: i indre havn jfr.
kommuneplanen, disponeres..
Rådmannens forslag til vedtak med ovennevnte 3 tilleggs- og endringsforslag enstemmig
tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement som m.a. innbefatter at:
1. Alle som leier en kommunal båtplass i dag skal ha en skriftlig kontrakt.
2. Alle som søker kommunal båtplass må søke skriftlig
3. Hvis de tidligere kommunale båtplasser i Bakkeskåt tilbakeføres til kommunen, forstetter
leieforholdet med dagens leietaker av båtplassen.
4. Manglende kontrakt for eksisterende leietakere er oppsigelsesgrunn.
5. Tillegg punkt 3: Maks. lengde på båt er 22 fot ved Nyveien.
6. Endring punkt 13, første setning, til: De kommunale byggene i indre havn, jfr.
kommuneplanen, disponeres i sin helhet for besøkende i perioden 1. mai t.o.m. 1.
september hvert år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Line Mørch (V) og Inger Elise Hegland (H) stilte spørsmål om sin habilitet (= 23 voterende). De
ble enstemmig erklært habile og gjeninntrådte (=25 voterende).
Line Mørch (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Mørch sitt forslag

1 stemme.

Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite

24 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement som m.a. innbefatter at:
1. Alle som leier en kommunal båtplass i dag skal ha en skriftlig kontrakt.
2. Alle som søker kommunal båtplass må søke skriftlig
3. Hvis de tidligere kommunale båtplasser i Bakkeskåt tilbakeføres til kommunen, forstetter
leieforholdet med dagens leietaker av båtplassen.
4. Manglende kontrakt for eksisterende leietakere er oppsigelsesgrunn.
5. Tillegg punkt 3: Maks. lengde på båt er 22 fot ved Nyveien.
6. Endring punkt 13, første setning, til: De kommunale byggene i indre havn, jfr.
kommuneplanen, disponeres i sin helhet for besøkende i perioden 1. mai t.o.m. 1.
september hvert år.

PS 17/10 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 24 bnr. 2 og 5,
Hagestad
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av konsesjonsloven § 2 gir Tvedestrand kommunestyre Marianne og Jørgen
Goderstad konsesjon for overtakelse av gnr. 24 bnr. 2 og 5 i Tvedestrand kommune.
2. Kommunestyret gir Marianne og Jørgen Goderstad fritak for personlig boplikt på
eiendommen under forutsetning av at eiendommen blir bebodd innen 1 år eller at
boligmassen blir fradelt med høvelig tomt som helårsbolig.
3. Forutsetningen for konsesjon er ellers at eiendommen drives på en landbruksmessig
forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.03.2010
Behandling
Marit Marcussen (TTL) og Jan Marcussen (TTL) ble enstemmig erklært inhabil i saken. Kristian
Knutsen (TTL) tiltredde. Det er 6 stemmeberettigede i komiteen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd med fratrekk av følgende i punkt 3:
”i minst 5 år sammenhengende”.
Innstilling
1. I medhold av konsesjonsloven § 2 gir Tvedestrand kommunestyre Marianne og Jørgen
Goderstad konsesjon for overtakelse av gnr. 24 bnr. 2 og 5 i Tvedestrand kommune.
2. Kommunestyret gir Marianne og Jørgen Goderstad fritak for personlig boplikt på
eiendommen under forutsetning av at eiendommen blir bebodd innen 1 år eller at
boligmassen blir fradelt med høvelig tomt som helårsbolig.
3. Forutsetningen for konsesjon er ellers at eiendommen drives på en landbruksmessig
forsvarlig måte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Marit Synøve Marcussen (TTL) og Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål om sin habilitet (= 23
voterende). De ble enstemmig erklært inhabile. (=23 voterende).
Jan Marcussen (TTL) og Ole Goderstad (H) stilte spørsmål om sin habilitet (= 21 voterende). De
ble enstemmig erklært habile og gjeninntrådte (=23 voterende).
Kristian Knutsen (TTL) og Andreas Lilleholt (SP) trådte inn i stedet for Marit Synøve
Marcussen og Jørgen Goderstad i saken (=25 voterende).
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. I medhold av konsesjonsloven § 2 gir Tvedestrand kommunestyre Marianne og Jørgen
Goderstad konsesjon for overtakelse av gnr. 24 bnr. 2 og 5 i Tvedestrand kommune.
2. Kommunestyret gir Marianne og Jørgen Goderstad fritak for personlig boplikt på
eiendommen under forutsetning av at eiendommen blir bebodd innen 1 år eller at
boligmassen blir fradelt med høvelig tomt som helårsbolig.
3. Forutsetningen for konsesjon er ellers at eiendommen drives på en landbruksmessig
forsvarlig måte.

PS 18/10 Lokalisering av ressurssenter for barn og unge (RBU)
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1 – Helsehuset
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en ombygging i 2010 av helsehuset til lokaler for
ressurssenter for barn og unge innen for en investeringsramme på kr. 4,6 mill. inkl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe i k-sak 111/09 og i denne saken.
2. Låneopptaket i 2010 til dette investeringsprosjektet reduseres med kr. 0,4 mill. til kr. 4,6
mill. Samlet låneopptak i 2010 til investeringer blir dermed redusert fra kr. 19,79 til kr.
19,39 mill.
3. Halvparten av utgiftene til inventar og utstyr på kr. 1,5 mill. inkl. moms, d.v.s. kr. 0,75
mill. forutsettes dekt av RBU’s ”overskuddsfond” fra 2008 og 2009, og regnskapsføres i
driftsregnskapet.
4. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ombyggingen innenfor de rammene som
ligger i budsjettet for 2010 og i tråd med forutsetningene i k-sak 111/09 og denne saken.
Alternativ 2 – Administrasjonsbygget
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010-11 av administrasjonsbygget ved
å bygge en ny 4 etasje til lokaler for ressurssenter for barn og unge innen for en
investeringsramme på kr. 9,85 mill. ekskl. moms, slik det er skissert i denne saken.
2. Rutbilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir langsiktig
leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til 10 år med
mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på kr.
9,85 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom det blir
aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
vedtaket i denne saken.
5. Halvparten av utgiftene til inventar og utstyr på kr. 1,5 mill. inkl. moms, d.v.s. kr. 0,75
mill. forutsettes dekt av RBU’s ”overskuddsfond” fra 2008 og 2009, og regnskapsføres i
driftsregnskapet.
6. Investeringsprosjektet ombygging av helsehuset tas ut av budsjettet for 2010 med kr. 5,0
mill. Samlet låneopptak i 2010 til investeringer blir dermed redusert med kr. 5,0 mill, fra
kr. 19,79 til kr. 14,79 mill. Det blir ført opp kr. 0,75 mill. inkl. moms til inventar og
utstyr i investeringsbudsjettet i 2011.
7. I 2010 vil kommunen miste momsrefusjon på kr. 1,0 mill. Etter fratrekk av pliktig
overføring fra drift til investering, vil dette gi netto kr. 0,8 mill. i lavere driftsinntekter i
2010. Til fratrekk går det bort ca. kr. 70.000,- i reduserte driftsutgifter i 2010 for 2
enheter som følge av senere innflytting. Kommunestyret vedtar å bruke 0,73 mill. av
kommunens disposisjonsfond til å dekke opp dette bortfall av momsrefusjon.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.03.2010
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om alternativ 1, Helsehuset
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:

Leie lokaler fra private
•
•
•

Tvedestrand kommunestyre vedtar at det skal klarlegges hvilke mulige sentrumsnære lokaler
som vil kunne leies. Det forutsettes at det vil foreligge bindende tilbud fra gårdeiere mht
leiepriser og øvrige betingelser.
Leie av lokaler skal deretter vurderes opp mot Helsehus-alternativet (alt 1) og forelegges
kommunestyret for endelig avgjørelse.
Dette innebærer at alternativ 2 (påbygg på administrasjonsbygget) er uaktuelt.
Det vil ikke være aktuelt med investering i bygninger. Utgifter til inventar og utstyr vil være
identisk med forutsetningene i alternativ 1 og 2.

Alternativ votering:
Bertelsens forslag:
Dukenes forslag (Alt. 1)

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Alternativ 1 – Helsehuset
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en ombygging i 2010 av helsehuset til lokaler for
ressurssenter for barn og unge innenfor en investeringsramme på kr. 4,6 mill. inkl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe i k-sak 111/09 og i denne saken.
2. Låneopptaket i 2010 til dette investeringsprosjektet reduseres med kr. 0,4 mill. til kr.
4,6 mill. Samlet låneopptak i 2010 til investeringer blir dermed redusert fra kr. 19,79
til kr. 19,39 mill.
3. Halvparten av utgiftene til inventar og utstyr på kr. 1,5 mill. inkl. moms, d.v.s. kr.
0,75 mill. forutsettes dekt av RBU’s ”overskuddsfond” fra 2008 og 2009, og
regnskapsføres i driftsregnskapet.
4. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ombyggingen innenfor de rammene som
ligger i budsjettet for 2010 og i tråd med forutsetningene i k-sak 111/09 og denne
saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Steinar Thorsen (SV) stilte spørsmål om sin habilitet (= 24 voterende). Han ble enstemmig
erklært habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
Leie lokaler fra private
• Tvedestrand kommunestyre vedtar at det skal klarlegges hvilke mulige sentrumsnære lokaler
som vil kunne leies. Det forutsettes at det vil foreligge bindende tilbud fra gårdeiere mht
leiepriser og øvrige betingelser.

•
•

Leie av lokaler skal deretter vurderes opp mot Helsehus-alternativet (alt 1) og forelegges
kommunestyret for endelig avgjørelse.
Dette innebærer at alternativ 2 (påbygg på administrasjonsbygget) er uaktuelt.
Det vil ikke være aktuelt med investering i bygninger. Utgifter til inventar og utstyr vil være
identisk med forutsetningene i alternativ 1 og 2.

Bertelsens forslag:
Flertallsinnstillingen fra formannskap:

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
Alternativ 1 – Helsehuset
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en ombygging i 2010 av helsehuset til lokaler for
ressurssenter for barn og unge innenfor en investeringsramme på kr. 4,6 mill. inkl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe i k-sak 111/09 og i denne saken.
2. Låneopptaket i 2010 til dette investeringsprosjektet reduseres med kr. 0,4 mill. til kr.
4,6 mill. Samlet låneopptak i 2010 til investeringer blir dermed redusert fra kr. 19,79
til kr. 19,39 mill.
3. Halvparten av utgiftene til inventar og utstyr på kr. 1,5 mill. inkl. moms, d.v.s. kr.
0,75 mill. forutsettes dekt av RBU’s ”overskuddsfond” fra 2008 og 2009, og
regnskapsføres i driftsregnskapet.
4. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ombyggingen innenfor de rammene som
ligger i budsjettet for 2010 og i tråd med forutsetningene i k-sak 111/09 og denne
saken.

PS 19/10 Evt. nedklassifisering av kommunale veier i Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I:
1. Med hjemmel i veglovens § 7 nedklassifiserer Tvedestrand kommunestyre følgende
kommunale veier til private veier:
Veier i sentrum: Brunåsen boligområde, fra aldersboligene og opp til toppen, inkl.
Øksenåslia og Tjennabakken. Kollåsen/Kolltoppen, Veiene i Svarttjern boligområde,
Skibheia, Høyheia, Bakkevei, Hanthobakken, Madam Ellingsensgt, Bedhusbakken.
Vesterkleiv, Østerkleiv, Bakkeskot fra P-plassen og ned.
Veier i distriktet: Krokvåg – Nor, Grønlandsveien, Hovdanveien, Sagesund – Nes – Apallen,
Romundstadveien, Strømslandsveien, Nævestadveien, vei til Borøykilen, Midtbøveien,
Sandøya, Reinsfjell – Granstøa, Østerå, Fosstveitveien, Nesgata, vei til Øynesvann.
2. Det etableres en kommunal tilskuddsordning knyttet til de nedklassifiserte veiene basert på
tilskudd knyttet til veilengde. Det totale årlige beløp for ordningen fastsettes i forbindelse
med budsjettbehandlingen.
3. Før iverksetting av pkt. 1 skal nedklassifiseringen ut på offentlig høring. Det skal i høringen
bes om eventuelle merknader dersom man mener at kommunen gjennom tidligere avtaler,
eller på annen rettslig grunnlag, er forpliktet til å opprettholde vedlikeholdet på de aktuelle
veistrekninger. Etter høringen skal det legges fram egen sak for kommunestyret der evt.
unntak fra nedklassifisering skal behandles.

Alternativ II:
1. Det i K-sak 103/08 vedtatte omstillingstiltaket som innebar nedklassifisering av kommunale
veier, gjennomføres ikke.
2. Enhet for teknisk drift gis ikke pålegg om å utarbeide nytt omstillingstiltak, og
kommunestyret intenderer i forbindelse med Budsjett 2011/økonomiplan 2011-2014 å
justere budsjettrammen for enheten.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.03.2010
Behandling
Erling Holm (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Ad-hoc utvalget bes utrede saken videre og legge frem innstilling før
sommerferien.
Ved avstemming over utsettelsesforslaget fra Holm fikk det 5 stemmer, 2 stemte mot.

Innstilling
Saken utsettes. Ad-hoc utvalget bes utrede saken videre og legge frem innstilling før
sommerferien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Åsulv Løvdal (TTL) fremmet flertallsinnstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite:
Saken utsettes. Ad-hoc utvalget bes utrede saken videre og legge frem innstilling før
sommerferien.
Løvdals forslag falt med 9 mot 16 stemmer.
Rådmannens forslag alternativ I:
Rådmannens forslag alternativ 2:

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Det i K-sak 103/08 vedtatte omstillingstiltaket som innebar nedklassifisering av kommunale
veier, gjennomføres ikke.
2. Enhet for teknisk drift gis ikke pålegg om å utarbeide nytt omstillingstiltak, og
kommunestyret intenderer i forbindelse med Budsjett 2011/økonomiplan 2011-2014 å
justere budsjettrammen for enheten.

PS 20/10 Årsrapport 2009 - Arbeidsmiljøutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
1. Fremlagt forslag til årsrapport 2009 godkjennes som Arbeidsmiljøutvalgets rapport om
virksomheten i 2009.
2. Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2009 til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 23.02.2010
Innstilling:
1. Fremlagt forslag til årsrapport 2009 godkjennes som arbeidsmiljøutvalgets rapport om
virksomheten i 2009.
2. Kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2009 til etterretning

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Innstillingen fra arbeidsmiljøutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Fremlagt forslag til årsrapport 2009 godkjennes som arbeidsmiljøutvalgets rapport om
virksomheten i 2009.
2. Kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2009 til etterretning

PS 21/10 Referatsaker
•
•
•
•
•

Earth hour, forespørsel om deltakelse er imøtekommet
Lokalisering politiet: Ordfører Jan Dukene redegjorde for saken
Konsesjonssøknad gnr 65, bnr 7, Nævestad – lovlighetskontroll
Konsesjonssøknad gnr 23 bnr 1, Gåskjenn – lovlighetskontroll
Referat fra eldrerådet

PS 22/10 Etablering av ny offentlig godsbrygge ved Hagefjorden
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre bevilger inntil kr. 400.000,- inkl. mva for utbygging av nytt
offentlig bryggeanlegg ved Hagefjord brygge i henhold til fremlagte planer. Bryggeprosjektet
finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond
Det må utarbeides tilbudsgrunnlag, og innhentes tilbud fra minimum 3 kvalifiserte firma i
henhold til lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne tilbudet, og
iverksette arbeidene etter at byggetillatelse er innvilget.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 16.03.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre bevilger inntil kr. 400.000,- inkl. mva for utbygging av nytt
offentlig bryggeanlegg ved Hagefjord brygge i henhold til fremlagte planer. Bryggeprosjektet
finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond
Det må utarbeides tilbudsgrunnlag, og innhentes tilbud fra minimum 3 kvalifiserte firma i
henhold til lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne tilbudet, og
iverksette arbeidene etter at byggetillatelse er innvilget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre bevilger inntil kr. 400.000,- inkl. mva for utbygging av nytt
offentlig bryggeanlegg ved Hagefjord brygge i henhold til fremlagte planer. Bryggeprosjektet
finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond
Det må utarbeides tilbudsgrunnlag, og innhentes tilbud fra minimum 3 kvalifiserte firma i
henhold til lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne tilbudet, og
iverksette arbeidene etter at byggetillatelse er innvilget.

PS 23/10 Tvedestrand fjordhotell - avvik i forhold til
alkohollovgivningen
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Med hjemmel i gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm. Tvedestrand
kommune, inndrar Tvedestrand kommunestyre skjenkebevilling til Tvedestrand Fjordhotell i
20 dager.
Alternativ 2.
Med hjemmel i gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm. Tvedestrand
kommune, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand
Fjordhotell i …. antall dager
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.03.2010
Behandling
Sveinung Lien fremmet følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel i gjeldende ”forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand
kommune”, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell
i 14 dager fra 28.3. – 11.4.2010.
Dersom godkjent stedfortreder ikke er på plass 11.4.10, vil det bli fremmet ny sak til
kommunestyrets møte den 20.4.10.
Liens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Med hjemmel i gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand kommune,
inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell i 14 dager
fra 28.3. – 11.4.2010.
Dersom godkjent stedfortreder ikke er på plass 11.4.10, vil det bli fremmet ny sak til
kommunestyrets møte den 20.4.10.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2010
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i ”gjeldende forskrift om salg av øl, vin og brennevin mm, Tvedestrand
kommune”, inndrar Tvedestrand Kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell i
14 dager fra 28.3. – 11.4.2010.
Dersom godkjent stedfortreder ikke er på plass 11.4.10, vil det bli fremmet ny sak til
kommunestyrets møte den 20.4.10.

