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PS 57/09 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2009 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 1.301.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 78.000 kroner.
c. Økning i rammetilskuddet, fast del med 1.244.000 kroner.
d. Reduksjon i renteutgifter for egne investeringslån med 2.600.000 kroner.
e. Reduksjon i rentekompensasjon med 300.000 kroner.
f. Økning i avdragsutgifter investeringslån med 80.000 kroner.
g. Reduserte renteinntekter og reduserte renteutgifter formidlingslån med 507.000
kroner.
h. Lavere utbytte fra Agder Energi med 300.000 kroner.
i. Økning i pensjonsutgifter KLP med 700.000 kroner.
j. Økte utgifter til amortisert premieavvik med 100.000 kroner.
k. Økte utgifter til erstatningssaker barnevern med 200.000 kroner.
l. Reduksjon i utgifter til stillingsbank med 1.700.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond økes med 2.485.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 20.000 kroner til prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67.
b. Det budsjetteres med en salgsinntekt på 50.000 kroner på prosjekt 0790 Boligtomter.
c. Det avsettes 30.000 kroner til ubundet investeringsfond.
d. Det opprettes et nytt prosjekt angående forprosjekt i forbindelse restaurering og
skjøtsel av minnelunden for de falne ved Lyngør i 1812. Utgiftssiden økes med
38.000 kroner. Finansiering skjer ved tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune på
22.000 kroner og omdisponering av 16.000 kroner i ubrukt statstilskudd på prosjekt
0643 Nautholmen – natursti.
e. Utgiftene i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling økes med 235.000 kroner. Utgiften
finansieres ved tilskudd fra næringsfondet i østregionen.

4.

Rådmannen får fullmakt til å utvide investeringsprosjekt 0876 Kloakkering
Askerøya/Vakil dersom Krokvåg vannverk vedtar å legge helårs vannledninger i
området. Det forutsettes anleggsbidrag fra nye abonnenter, slik at kommunen ikke får
netto utgifter på prosjektet.

5.

Som følge av utvidelse i kapasiteten på barnehagesektoren gjøres det følgende endringer
i budsjettet:
a. Det opprettes et investeringsprosjekt kalt Lyngbakken barnehage, modulbygg, med
en kostnadsramme på 910.000 kroner. Utgiftene finansieres ved statstilskudd på
180.000 kroner og lånemidler på 730.000 kroner.
b. Netto driftsutgifter for ansvar 230 Barnehageenheten reduseres med 40.000 kroner
og netto driftsutgifter for ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift økes med
40.000 kroner.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26.065.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.065.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.

b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.
7.

Som følge av mindre organisatoriske endringer mellom ansvar 240 Teknisk forvaltning
og eiendomsdrift og ansvar 270 Kultur, miljø og næring får rådmannen fullmakt til å
foreta endringer mellom enhetenes budsjettrammer.

8.

For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:
a. Enhetene beholder x % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
b. Enhetene må dekke inn x % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende tillegg til pkt 1:
Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1 tertial til etterretning, men er sterkt bekymret over
det høye sykefraværet og ber rådmannen om å sette fokus på dette.
Foss fremmet følgende forslag til nytt pkt 2 m og nytt pkt 2 n:
m. Skolene styrkes med kr. 500 000,-.
n. Avsetning til disposisjonsfond økes med 1 985 000 kroner.
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag under pkt. 8:
For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:
a. Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
b. Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.
Marit Aass (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det avsettes kr 5000,- til leksehjelp for fremmedspråklige elever i neste budsjett.
Voteringer:
Pkt 1 med Foss sitt tilleggsforslag til pkt 1 enstemmig tilrådd.
Pkt. 2 med Foss sitt tilleggsforslag: 3 stemmer
Pkt. 2 Rådmannens innstilling:
6 stemmer og er tilrådd
Pkt. 3,4,5,6,7: Enstemmig tilrådd
Pkt. 8 med Dukene sitt forslag enstemmig tilrådd
Aass sitt oversendelsesforslag enstemmig tilrådd oversendt.
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2009 til etterretning, , men er sterkt
bekymret over det høye sykefraværet og ber rådmannen om å sette fokus på dette.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 1.301.000 kroner.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Reduksjon i inntektsutjevningen med 78.000 kroner.
Økning i rammetilskuddet, fast del med 1.244.000 kroner.
Reduksjon i renteutgifter for egne investeringslån med 2.600.000 kroner.
Reduksjon i rentekompensasjon med 300.000 kroner.
Økning i avdragsutgifter investeringslån med 80.000 kroner.
Reduserte renteinntekter og reduserte renteutgifter formidlingslån med 507.000
kroner.
h. Lavere utbytte fra Agder Energi med 300.000 kroner.
i. Økning i pensjonsutgifter KLP med 700.000 kroner.
j. Økte utgifter til amortisert premieavvik med 100.000 kroner.
k. Økte utgifter til erstatningssaker barnevern med 200.000 kroner.
l. Reduksjon i utgifter til stillingsbank med 1.700.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond økes med 2.485.000 kroner.
3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 20.000 kroner til prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67.
b. Det budsjetteres med en salgsinntekt på 50.000 kroner på prosjekt 0790 Boligtomter.
c. Det avsettes 30.000 kroner til ubundet investeringsfond.
d. Det opprettes et nytt prosjekt angående forprosjekt i forbindelse restaurering og
skjøtsel av minnelunden for de falne ved Lyngør i 1812. Utgiftssiden økes med
38.000 kroner. Finansiering skjer ved tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune på
22.000 kroner og omdisponering av 16.000 kroner i ubrukt statstilskudd på prosjekt
0643 Nautholmen – natursti.
e. Utgiftene i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling økes med 235.000 kroner. Utgiften
finansieres ved tilskudd fra næringsfondet i østregionen.

4.

Rådmannen får fullmakt til å utvide investeringsprosjekt 0876 Kloakkering
Askerøya/Vakil dersom Krokvåg vannverk vedtar å legge helårs vannledninger i
området. Det forutsettes anleggsbidrag fra nye abonnenter, slik at kommunen ikke får
netto utgifter på prosjektet.

5.

Som følge av utvidelse i kapasiteten på barnehagesektoren gjøres det følgende endringer
i budsjettet:
a. Det opprettes et investeringsprosjekt kalt Lyngbakken barnehage, modulbygg, med
en kostnadsramme på 910.000 kroner. Utgiftene finansieres ved statstilskudd på
180.000 kroner og lånemidler på 730.000 kroner.
b. Netto driftsutgifter for ansvar 230 Barnehageenheten reduseres med 40.000 kroner
og netto driftsutgifter for ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift økes med
40.000 kroner.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26.065.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.065.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

7.

Som følge av mindre organisatoriske endringer mellom ansvar 240 Teknisk forvaltning
og eiendomsdrift og ansvar 270 Kultur, miljø og næring får rådmannen fullmakt til å
foreta endringer mellom enhetenes budsjettrammer.

8.

For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:
a. Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.

b. Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.
Oversendelsesforslag: Det avsettes kr 5000,- til leksehjelp for fremmedspråklige elever i neste
budsjett.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Morten Foss (AP) kom med forslag om tilleggsbevilling til skole på kr 500.000, slik at
rådmannen fordeler midlene der behovene er størst.
Foss sitt forslag ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer.
Formannskapets innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt.
Tillegget foreslått av Foss er tatt inn som punkt 2 m i vedtaket slik at tidligere punkt 2m blir 2n.

Vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2009 til etterretning, , men er sterkt
bekymret over det høye sykefraværet og ber rådmannen om å sette fokus på dette.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 1.301.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 78.000 kroner.
c. Økning i rammetilskuddet, fast del med 1.244.000 kroner.
d. Reduksjon i renteutgifter for egne investeringslån med 2.600.000 kroner.
e. Reduksjon i rentekompensasjon med 300.000 kroner.
f. Økning i avdragsutgifter investeringslån med 80.000 kroner.
g. Reduserte renteinntekter og reduserte renteutgifter formidlingslån med 507.000
kroner.
h. Lavere utbytte fra Agder Energi med 300.000 kroner.
i. Økning i pensjonsutgifter KLP med 700.000 kroner.
j. Økte utgifter til amortisert premieavvik med 100.000 kroner.
k. Økte utgifter til erstatningssaker barnevern med 200.000 kroner.
l. Reduksjon i utgifter til stillingsbank med 1.700.000 kroner.
m. Tilleggsbevilling til skole på kr 500.000, slik at rådmannen fordeler midlene der
behovene er størst.
n. Avsetning til disposisjonsfond økes med 1.985.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 20.000 kroner til prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67.
b. Det budsjetteres med en salgsinntekt på 50.000 kroner på prosjekt 0790 Boligtomter.
c. Det avsettes 30.000 kroner til ubundet investeringsfond.
d. Det opprettes et nytt prosjekt angående forprosjekt i forbindelse restaurering og
skjøtsel av minnelunden for de falne ved Lyngør i 1812. Utgiftssiden økes med
38.000 kroner. Finansiering skjer ved tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune på
22.000 kroner og omdisponering av 16.000 kroner i ubrukt statstilskudd på prosjekt
0643 Nautholmen – natursti.
e. Utgiftene i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling økes med 235.000 kroner. Utgiften
finansieres ved tilskudd fra næringsfondet i østregionen.

4.

Rådmannen får fullmakt til å utvide investeringsprosjekt 0876 Kloakkering
Askerøya/Vakil dersom Krokvåg vannverk vedtar å legge helårs vannledninger i
området. Det forutsettes anleggsbidrag fra nye abonnenter, slik at kommunen ikke får
netto utgifter på prosjektet.

5.

Som følge av utvidelse i kapasiteten på barnehagesektoren gjøres det følgende endringer
i budsjettet:
a. Det opprettes et investeringsprosjekt kalt Lyngbakken barnehage, modulbygg, med
en kostnadsramme på 910.000 kroner. Utgiftene finansieres ved statstilskudd på
180.000 kroner og lånemidler på 730.000 kroner.
b. Netto driftsutgifter for ansvar 230 Barnehageenheten reduseres med 40.000 kroner
og netto driftsutgifter for ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift økes med
40.000 kroner.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26.065.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.065.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

7.

Som følge av mindre organisatoriske endringer mellom ansvar 240 Teknisk forvaltning
og eiendomsdrift og ansvar 270 Kultur, miljø og næring får rådmannen fullmakt til å
foreta endringer mellom enhetenes budsjettrammer.

8.

For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:
a. Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
c. Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

Oversendelsesforslag: Det avsettes kr 5000,- til leksehjelp for fremmedspråklige elever i neste
budsjett.

PS 58/09 Økonomiplan 2010-2013; oppstart av økonomiplanarbeid
og verdivalg
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger frem saken uten innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2009
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag:
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene bedres.
Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år) for
bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
•
•
•
•
•
•

Godt barnehagetilbud
Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
Forebygging på bred basis
Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
Sunn kommunal økonomi
Omdømmebygging

Formannskapet etter innspill fra Line Mørch (V) Marit Aass (SV) foreslo følgende tillegg:
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.
Marit Aass (SV) fremmet følgende forslag;
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utrede og innføre eiendomsskatt fra 2010.
Morten Foss (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen om å innarbeide følgende punkter i budsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 – 2013:

2010

2011

2012

2013

Til kommunestyrets disposisjon
Økt bevilgning til omsorg og rehabilitering
Økt bevilgning til skolene
Midler til å få ned sykefraværet/bonus mm
Midler til å få sosialklienter i jobb
Seniorpolitiske tiltak
Klassetur for 8 klasse
Økte midler til barn og ungdomsarbeid

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000|
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

Sum kr.

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

1.000.000
500.000

1.000.000
600.000

Ytterligere økninger i frie inntekter
Reduserte netto renteutgifter

200.000
500.000

1.000.000
500.000

Nav økte sosialhjelpsutgifter reduksjon
Sparte sykepenger
Mindre utgifter med biblioteket
Mindre reduksjon Agder energi
Mindre i stillingsbank
Sum til disp. reduseres med kr.
Mindre driftsutgifter ved færre bygninger
Reduksjon rådmannsenheten

2.000.000

1.000.000

200.000
300.000
1.200.000

200.000
200.000
100.000
1.400.000

500.000
500.000
200.000
200.000
100.000
1.400.000

100.000

100.000

100.000

600.000
500.000
200.000
300.000
100.000
900.000
100.000
300.000

Sum kr.

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Selge Bibliotek, Middelskolen og rektorboligen.
Vurdere salg av Skottevik
Vurdere åpent landskap i kommunehuset for å gjøre plass til enheten for forebyggende arbeid for barn og unge.
Eventuelt vurdere salg av helsehuset på nytt.

Voteringer:
Dukene sitt forslag med tillegg fra formannskapet: Enstemmig tilrådd
Aass sitt forslag falt med 8 mot 1 stemme.
Foss sitt oversendelsesforslag: Enstemmig tilrådd oversendt.
Innstilling
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene bedres.
Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år) for
bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
•
•
•
•
•
•

Godt barnehagetilbud
Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
Forebygging på bred basis
Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
Sunn kommunal økonomi
Omdømmebygging

En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.
Oversendelsesforslag:
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen om å innarbeide følgende punkter i budsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 – 2013:

2010

2011

2012

2013

Til kommunestyrets disposisjon
Økt bevilgning til omsorg og rehabilitering
Økt bevilgning til skolene
Midler til å få ned sykefraværet/bonus mm
Midler til å få sosialklienter i jobb
Seniorpolitiske tiltak
Klassetur for 8 klasse
Økte midler til barn og ungdomsarbeid

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000|
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

Sum kr.

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Ytterligere økninger i frie inntekter
Reduserte netto renteutgifter
Nav økte sosialhjelpsutgifter reduksjon
Sparte sykepenger
Mindre utgifter med biblioteket

200.000
500.000
2.000.000

1.000.000
500.000
500.000
500.000
200.000

1.000.000
600.000
600.000
500.000
200.000

1.000.000
500.000
1.000.000
200.000

Mindre reduksjon Agder energi
Mindre i stillingsbank
Sum til disp. reduseres med kr.
Mindre driftsutgifter ved færre bygninger
Reduksjon rådmannsenheten

200.000
300.000
1.200.000

200.000
100.000
1.400.000

200.000
100.000
1.400.000

100.000

100.000

100.000

300.000
100.000
900.000
100.000
300.000

Sum kr.

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Selge Bibliotek, Middelskolen og rektorboligen.
Vurdere salg av Skottevik
Vurdere åpent landskap i kommunehuset for å gjøre plass til enheten for forebyggende arbeid for barn og unge.
Eventuelt vurdere salg av helsehuset på nytt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Marit Aass (SV) kom med forslag om å utrede og innføre eiendomsskatt
Forslaget falt med 5 mot 20 stemmer.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
Vedtak
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene bedres.
Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år) for
bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
•
•
•
•
•
•

Godt barnehagetilbud
Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
Forebygging på bred basis
Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
Sunn kommunal økonomi
Omdømmebygging

En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.
Oversendelsesforslag:
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen om å innarbeide følgende punkter i budsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 – 2013:

2010

2011

2012

2013

Til kommunestyrets disposisjon
Økt bevilgning til omsorg og rehabilitering
Økt bevilgning til skolene
Midler til å få ned sykefraværet/bonus mm
Midler til å få sosialklienter i jobb
Seniorpolitiske tiltak
Klassetur for 8 klasse
Økte midler til barn og ungdomsarbeid

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000|
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
200.000
150.000
150.000

Sum kr.

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Ytterligere økninger i frie inntekter
Reduserte netto renteutgifter
Nav økte sosialhjelpsutgifter reduksjon
Sparte sykepenger

200.000
500.000
2.000.000

1.000.000
500.000
500.000
500.000

1.000.000
600.000
600.000
500.000

1.000.000
500.000
1.000.000

Mindre utgifter med biblioteket
Mindre reduksjon Agder energi
Mindre i stillingsbank
Sum til disp. reduseres med kr.
Mindre driftsutgifter ved færre bygninger
Reduksjon rådmannsenheten
Sum kr.

200.000
300.000
1.200.000

200.000
200.000
100.000
1.400.000

200.000
200.000
100.000
1.400.000

100.000

100.000

100.000

200.000
300.000
100.000
900.000
100.000
300.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Selge Bibliotek, Middelskolen og rektorboligen.
Vurdere salg av Skottevik
Vurdere åpent landskap i kommunehuset for å gjøre plass til enheten for forebyggende arbeid for barn og unge.
Eventuelt vurdere salg av helsehuset på nytt.

PS 59/09 Godkjenning av Klima- og energiplan for Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar Energi og klimaplan for Tvedestrand kommune,
datert mai 2009.
2. Iverksetting av tiltak listet opp i planens pkt 5. Mål og prioriteringer gjennomføres som
egne prosjekt. Finansiering tas opp i budsjettbehandlingen.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2009
Behandling
Åsulv Løvdal orienterte om saken.
Komiteen ba om at CO2 utslippskalkulasjonen for Tvedestrand kommune ble utfylt og lagt frem
for kommunestyret.
Komiteen ba om at det blir satt av inntil ¾ time i kommunestyremøtet til informasjon og
gjennomgang fra Åsluv Løvdal vedrørende planen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar Energi og klimaplan for Tvedestrand kommune,
datert mai 2009.
2. Iverksetting av tiltak listet opp i planens pkt 5. Mål og prioriteringer gjennomføres som
egne prosjekt. Finansiering tas opp i budsjettbehandlingen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling

Line Mørch (V) kom med følgende forslag til endringer i planenes kap 5, Tiltak:
endring av punkt m:
Ved utskifting og nyinnkjøp av kommunale biler skal el-biler prioriteres.
Nytt punkt o:
Kommunene skal arbeide aktivt mot Vegvesenet for å få bygget sykkelstier langs riksveiene,
spesielt langs tilførselsveiene til E18.

Nytt punkt p:
Folkevalgtes reiser i forbindelse med politisk arbeid og møter, samt ansettes tjenestereiser,
refunderes med kr 10,- pr km (2009-verdi) ved bruk av sykkel.
Jan Dukene (TTL) kom med følgende forslag til endringer i planens kap 5, Langsiktige mål:
Punkt a:
Punktum settes etter ”klimanøytral”, slik at ”enten gjennom egne tiltak eller gjennom kjøp av
kvoter” strykes.
Knut Haavard Kløvfjell (SV) kom med følgende forslag til endringer i planens kap 5:Tiltak:
Tilføyelse til punkt i:
..med lave klimautslipp, og at nye bygg der det er mulig tilknyttes varmesentral.
Nytt punkt q:
Det settes i gang en prosess for å begrense tomgangskjøring i Tvedestrand kommune til ett
minutt og for å få dette implementert i politivedtektene for kommunen. Dette tiltaket skal være
synlig for innbyggere og besøkende ved at vedtaket følges opp med skilting som varsler om
bestemmelsen på parkeringsplasser, kommunegrense og andre steder dette vil være nødvendig.
Planen ble stemt over som følger:
Tiltak:
Bokstav a tom h
Bokstav i
Bokstav j tom l
Bokstav m
Bokstav n
Bokstav o
Bokstav p
Bokstav q

innstilling enstemmig vedtatt
innstilling med tilleggsforslag vedtatt mot 8 stemmer
innstilling enstemmig vedtatt
forslag om endring falt mot 4 stemmer. Innstilling vedtatt.
innstilling enstemmig vedtatt
forslag enstemmig vedtatt
forslag falt mot 6 stemmer
forslag vedtatt mot 8 stemmer

Langsiktige mål:
Punkt a
Punkt b

forslag til strykning vedtatt mot 5 stemmer
innstilling enstemmig vedtatt

Vedtatt punkt q blir dermed punkt p, i og med at foreslått punkt p ikke ble vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar Energi og klimaplan for Tvedestrand kommune,
datert mai 2009.
2. Tiltak og langsiktige mål i kapitel 5 vedtas slik:
a. Forankre kommunens arbeid med klima- og energieffektivisering i kommunens
administrative og politiske styringsmodell gjennom eget vedtak i
kommunestyret, og gi et klart mandat til ansvarlige personer/organ. (Jfr.
anbefaling fra Enova)

b. Kommunen skal etablere årlig energi og klimaregnskap for egen virksomhet,
inntil videre anvendes Kalkulatoren til Klimaløftet
c. Kommunen skal årlig revidere sine klimamålsettinger og sine klimatiltak, dette
gjøres mest naturlig sammen med budsjettbehandlingen.
d. Kommunens klimamålsettinger, tiltak, energibruk og klimautslipp legges ut på
egne nettsider, og oppdateres hvert år.
e. Kommunen skal innta en aktiv i sin rolle som informasjonsformidler, for å øke
innbyggernes kunnskap og bevissthet omkring klima og enegiutfordringene.
f. Kommunen skal konsekvent bruke sin innflytelse som innkjøper til å kreve
miljømessige løsninger
g. Kommunen skal ved kjøp av strøm, sikre at alt er garantert 100 % fornybar
h. Kommunen skal installere vannbåren varme i alle nye kommunale bygg over
500 m2. Ved alle nye prosjekter (nybygg, ombygginger) skal alternative
energikilder utredes, og kommunen er forpliktet til å velge den mest
klimavennlige løsning.
i. Gjennom saksbehandling og planprosesser besørge at tiltak i kommunen
gjennomføres med lave klimautslipp. Det skal innen 1 januar 2010 utarbeides
en planveileder til bruk for alle som skal utarbeide reguleringsplaner og
fremme byggesaker i kommunen, med informasjon om hvilke energi- og
klima-analyser som må utføres i byggesaks/reguleringsprosessen.med lave
klimautslipp, og at nye bygg der det er mulig tilknyttes varmesentral.
.
j. Kommunen skal videreføre sine energieffektiviseringsprosjekt for å avklare
hvor mye energi som reelt kan spares, foreløpig målsetting er 20 %
k. Kommunen skal gjennom et eget prosjekt avklare om det kan være
varmegrunnlag nok i Lyngmyr/Strannasenterområde til å etablere et
nærvarmeanlegg. Fylkeskommunen må også delta i dette.
l. Kommunen skal føre en streng dispensasjonspraksis for avvik fra tekniske
klima- og enegikrav til bygninger.

m. Vurdere å gå til innkjøp av en elbil som tjenestebil.
n. Kommunens klima- og energiutfordinger skal være et fremtredende
fokusområde i arbeidet med kommuneplanprogram og kommunal planstrategi
etter plan og bygningsloven. (rulleres hvert 4 år)
o: Kommunene skal arbeide aktivt mot Vegvesenet for å få bygget sykkelstier langs
riksveiene, spesielt langs tilførselsveiene til E18.
p: Det settes i gang en prosess for å begrense tomgangskjøring i Tvedestrand kommune
til ett minutt og for å få dette implementert i politivedtektene for kommunen. Dette
tiltaket skal være synlig for innbyggere og besøkende ved at vedtaket følges opp med

skilting som varsler om bestemmelsen på parkeringsplasser, kommunegrense og andre
steder dette vil være nødvendig.

Langsiktig mål:
a. Tvedestrand kommune tar sikte på å innrette sin egen virksomhet slik at den
innen 2020 blir klimanøytral.
b. Tvedestrand tar sikte på å innrette sin virksomhet slik at minst 50 % av
oppvarmingsbehovet innen 2020 blir dekket av vannbåren varme.

PS 60/09 Mål for Tvedestrandsskolen 2009 - 2012
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2009
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende utviklingsmål for Tvedestrandskolen:
1. God grunnopplæring for alle
Delmål 1: God opplæring i grunnleggende ferdigheter og bruk av disse i alle fag. Bedre
resultater.
Delmål 2: Opplæring i fag
Delmål 3: Tilpasset opplæring
2. Sikre alle elever et godt læringsmiljø
Delmål 1: Et fysisk og psykososialt miljø som fremmer læring, trygghet, trivsel og helse
Delmål 2: Styrke kompetansen i skolen
Delmål 3: Styrke kvalitetsvurderingen i læringsmiljøet
Utviklingsmålene med delmål vedtas med underliggende konkretiseringspunkter, og skal gjelde
for perioden 2009 til 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende utviklingsmål for Tvedestrandskolen:
3. God grunnopplæring for alle
Delmål 1: God opplæring i grunnleggende ferdigheter og bruk av disse i alle fag. Bedre
resultater.
Delmål 2: Opplæring i fag
Delmål 3: Tilpasset opplæring
4. Sikre alle elever et godt læringsmiljø
Delmål 1: Et fysisk og psykososialt miljø som fremmer læring, trygghet, trivsel og helse
Delmål 2: Styrke kompetansen i skolen
Delmål 3: Styrke kvalitetsvurderingen i læringsmiljøet
Utviklingsmålene med delmål vedtas med underliggende konkretiseringspunkter, og skal gjelde
for perioden 2009 til 2012.

PS 61/09 Behov for nye mottaksplasser for asylsøkere
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret finner ikke å kunne etablere mottaksplasser for asylsøkere i
kommunen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2009
Behandling
Rådmannen delte ut henvendelse fra Norsk Folkehjelp datert 4. juni 09.
Rådmannen fremmet slikt nytt tilleggspunkt til sitt forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre kan ikke se at en har mulighet for – p.t. – å imøtekomme
forespørselen fra Norsk Folkehjelp om leie av egnet tomt til etablering av mottaksplasser
for flyktninger.
Rådmannens forslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. I Tvedestrand kommunestyret finner ikke å kunne etablere mottaksplasser for asylsøkere i
kommunen.
2. Tvedestrand kommunestyre kan ikke se at en har mulighet for – p.t. – å imøtekomme
forespørselen fra Norsk Folkehjelp om leie av egnet tomt til etablering av mottaksplasser for
flyktninger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Marit Aas (SV) foreslo at saken ble utsatt for nærmere utredning.
Forslaget falt mot 7 stemmer.
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I Tvedestrand kommunestyret finner ikke å kunne etablere mottaksplasser for asylsøkere i
kommunen.
2. Tvedestrand kommunestyre kan ikke se at en har mulighet for – p.t. – å imøtekomme
forespørselen fra Norsk Folkehjelp om leie av egnet tomt til etablering av mottaksplasser for
flyktninger.

PS 62/09 Rehabilitering
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vil fortsatt prioritere forebyggende arbeid som et ledd i å bedre levekårene
for Tvedestrand kommunes innbyggere. Fokus skal fortsatt være på tidlig innsats med et
langsiktig perspektiv. Det skal særlig være fokus på barn og unge, familier og
enkeltmenneskers behov for sammensatte tjenester.
2. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til
• Rehabiliteringsplan
• Ruspolitisk handlingsplan
• Boligsosial handlingsplan
• Partnerskap for folkehelse – handlingsplan
Rådmannen bes arbeide videre med implementering av planene i det administrative system.
3. Kommunestyret legger de fremlagte planene til grunn i forbindelse med det verdigrunnlag
og økonomiske prioriteringer som skal være gjeldende i kommende økonomiplanperiode.
4. De fremlagte planene inngår som en premiss i det pågående arbeid med kommuneplanens
samfunnsdel.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2009
Behandling
Sigfrid Baasland innledet til dialog omkring de fremlagte planene.
Jan Wilhelm Nævestad fremmet følgende tillegg til pkt. 1, 2. setning:
Med langsiktighet menes minst 20 år.
Bjørg Håland Bjørnstad foreslo strøket ordet ”fortsatt” i pkt. 1 første og 2. setning.
Jan Wilhelm Nævestad fremmet følgende endring til siste setning i pkt. 2:
Rådmannen bes om å se planene i et felles perspektiv, da samtlige planer har et
forebyggende, rehabiliterende fokus og anser alle som et ledd i arbeidet med å snu
levekårsutviklingen i Tvedestrand. Rådmannen bes arbeide videre med implementering
av planene i det administrative system.
Ved alternativ votering mellom rådmannens og Håland Bjørnstads forslag, ble Bjørnstads
forslag enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Jan Wilhelm Nævestads to forslag ble
Jan Wilhelm Nævestads forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Kommunestyret vil prioritere forebyggende arbeid som et ledd i å bedre levekårene for
Tvedestrand kommunes innbyggere. Fokus skal være på tidlig innsats med et langsiktig

perspektiv. Med langsiktighet menes minst 20 år. Det skal særlig være fokus på barn og
unge, familier og enkeltmenneskers behov for sammensatte tjenester.
2. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til
• Rehabiliteringsplan
• Ruspolitisk handlingsplan
• Boligsosial handlingsplan
• Partnerskap for folkehelse – handlingsplan
Rådmannen bes om å se planene i et felles perspektiv, da samtlige planer har et
forebyggende, rehabiliterende fokus og anser alle som et ledd i arbeidet med å snu
levekårsutviklingen i Tvedestrand. Rådmannen bes arbeide videre med implementering av
planene i det administrative system.
3. Kommunestyret legger de fremlagte planene til grunn i forbindelse med det verdigrunnlag
og økonomiske prioriteringer som skal være gjeldende i kommende økonomiplanperiode.
4.
De fremlagte planene inngår som en premiss i det pågående arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Kommunestyret vil prioritere forebyggende arbeid som et ledd i å bedre levekårene for
Tvedestrand kommunes innbyggere. Fokus skal være på tidlig innsats med et langsiktig
perspektiv. Med langsliktighet menes minst 20 år. Det skal særlig være fokus på barn og
unge, familier og enkeltmenneskers behov for sammensatte tjenester.
2. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til
a. Rehabiliteringsplan
b. Ruspolitisk handlingsplan
c. Boligsosial handlingsplan
d. Partnerskap for folkehelse – handlingsplan
Rådmannen bes om å se planene i et felles perspektiv, da samtlige planer har et
forebyggende, rehabiliterende fokus og anser alle som et ledd i arbeidet med å snu
levekårsutviklingen i Tvedestrand. Rådmannen bes arbeide videre med implementering
av planene i det administrative system.
3. Kommunestyret legger de fremlagte planene til grunn i forbindelse med det
verdigrunnlag og økonomiske prioriteringer som skal være gjeldende i kommende
økonomiplanperiode.
4. De fremlagte planene inngår som en premiss i det pågående arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel.

PS 63/09 Forlengelse av fortau/busslommer Bergendal - Gjeving.
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem med 2 alternativer, uten innstilling:
Alternativ 1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar å bygge ut fortauet Bergendal – Gjeving i henhold til
reguleringsplanen.
Alternativ 2.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utsette byggingen av 2 busslommer ved Hagen og
Gjevinggården. Innsparte midler brukes til å forlenge fortauet mot Bergendal.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2009
Behandling
Uttale datert 05.06. og 09.06.09 fra styret for Gjeving vel ble delt ut i møtet. Styret for Gjeving
vel går enstemmig inn for alternativ 2 fra rådmannen.
Jan Marcussen (TTL) fremmet forslag om alternativ 2 fra rådmannen.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Jan Marcussens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utsette byggingen av 2 busslommer ved Hagen og
Gjevinggården. Innsparte midler brukes til å forlenge fortauet mot Bergendal.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utsette byggingen av 2 busslommer ved Hagen og
Gjevinggården. Innsparte midler brukes til å forlenge fortauet mot Bergendal.

PS 64/09 Mulighetsstudie for delvis brukerfinansiering av E-18
Tvedestrand - Arendal
Rådmannens forslag til vedtak
1. Utbygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste utbyggingsprosjektet på
E18 i Aust-Agder de kommende år. Målsettingen er å få avklart plansituasjonen og
finansiering slik at utbyggingen kan starte i 2014. Dette er en ambisiøs målsetting som
krever at alle involverte bidrar positivt til å holde fremdriften.
2. For å muliggjøre en utbygging aksepteres en delvis bompengefinansiering av prosjektet i
tråd med mulighetsstudien. Endelig takstnivå og omfang av nødvendige tiltak på
eksisterende veg avklares i egen sak senere.
3. Arbeidet med en egen utredning som avklarer inntekstmulighetene, bompengeandel,
takstnivå, bomplasseringer, bomselskap og nødvendige tiltak på dagens vegnett for å
unngå trafikklekkasjer, startes opp og gjennomføres snarest mulig slik at videre
planarbeid og arbeid med bompengeproposisjon kan forseres.
4. Trasevalg og kryssplasseringer avklares gjennom kommunedelplanprosess som startes
opp snarest.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Utbygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste utbyggingsprosjektet på
E18 i Aust-Agder de kommende år. Målsettingen er å få avklart plansituasjonen og
finansiering slik at utbyggingen kan starte i 2014. Dette er en ambisiøs målsetting som
krever at alle involverte bidrar positivt til å holde fremdriften.
2. For å muliggjøre en utbygging aksepteres en delvis bompengefinansiering av prosjektet i
tråd med mulighetsstudien. Endelig takstnivå og omfang av nødvendige tiltak på
eksisterende veg avklares i egen sak senere.
3. Arbeidet med en egen utredning som avklarer inntekstmulighetene, bompengeandel,
takstnivå, bomplasseringer, bomselskap og nødvendige tiltak på dagens vegnett for å
unngå trafikklekkasjer, startes opp og gjennomføres snarest mulig slik at videre
planarbeid og arbeid med bompengeproposisjon kan forseres.
4. Trasevalg og kryssplasseringer avklares gjennom kommunedelplanprosess som startes
opp snarest.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Det ble stemt punktvis over innstillingen fra Teknikk, plan- og naturkomite. Avstemmingen ble
som følger:
Punkt 1: Innstilling enstemmig vedtatt
Punkt 2: Innstilling vedtatt mot en stemme
Punkt 3: Innstilling vedtatt mot en stemme
Punkt 4: Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
5. Utbygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal er det viktigste utbyggingsprosjektet på
E18 i Aust-Agder de kommende år. Målsettingen er å få avklart plansituasjonen og
finansiering slik at utbyggingen kan starte i 2014. Dette er en ambisiøs målsetting som
krever at alle involverte bidrar positivt til å holde fremdriften.
6. For å muliggjøre en utbygging aksepteres en delvis bompengefinansiering av prosjektet i
tråd med mulighetsstudien. Endelig takstnivå og omfang av nødvendige tiltak på
eksisterende veg avklares i egen sak senere.
7. Arbeidet med en egen utredning som avklarer inntekstmulighetene, bompengeandel,
takstnivå, bomplasseringer, bomselskap og nødvendige tiltak på dagens vegnett for å
unngå trafikklekkasjer, startes opp og gjennomføres snarest mulig slik at videre
planarbeid og arbeid med bompengeproposisjon kan forseres.
8. Trasevalg og kryssplasseringer avklares gjennom kommunedelplanprosess som startes
opp snarest.

PS 65/09 Endring av minsteareal for hjort- Høringsforslag
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret sender på høring forslag til endring av forskrift om storviltjakt og bever i
Tvedestrand med følgende innhold:
• Elg: Ingen endring
• Rådyr: Ingen endring
• Bever: Ingen endring
• Hjort: minsteareal på 3000 daa.
Endringen gjelder fra og med jaktsesongen 2009. Høringsfristen settes til 15.07. 2009.
Kommunestyret er inneforstått med at formannskapet ved bruk av hasteparagrafen i
kommuneloven fastsetter den endelig forskrift om storviltjakt og bever i Tvedestrand etter
høringen er gjennomført. Dette som følge av at jaktstart for jaktsesongen 2009 starter før neste
ordinære kommunestyremøte.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret sender på høring forslag til endring av forskrift om storviltjakt og bever i
Tvedestrand med følgende innhold:
• Elg: Ingen endring
• Rådyr: Ingen endring
• Bever: Ingen endring
• Hjort: minsteareal på 3000 daa.
Endringen gjelder fra og med jaktsesongen 2009. Høringsfristen settes til 15.07. 2009.
Kommunestyret er inneforstått med at formannskapet ved bruk av hasteparagrafen i
kommuneloven fastsetter den endelig forskrift om storviltjakt og bever i Tvedestrand etter
høringen er gjennomført. Dette som følge av at jaktstart for jaktsesongen 2009 starter før neste
ordinære kommunestyremøte.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret delegerer til formannskapet å fastsette den endelig forskrift om storviltjakt og
bever i Tvedestrand etter høringen er gjennomført. Dette som følge av at jaktstart for
jaktsesongen 2009 starter før neste ordinære kommunestyremøte.

Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling med råmannens endringsforslag ble enstemmig
vedtatt
Vedtak
Kommunestyret sender på høring forslag til endring av forskrift om storviltjakt og bever i
Tvedestrand med følgende innhold:
• Elg: Ingen endring
• Rådyr: Ingen endring
• Bever: Ingen endring
• Hjort: minsteareal på 3000 daa.
Endringen gjelder fra og med jaktsesongen 2009. Høringsfristen settes til 15.07. 2009.
Kommunestyret delegerer til formannskapet å fastsette den endelig forskrift om storviltjakt og
bever i Tvedestrand etter høringen er gjennomført. Dette som følge av at jaktstart for
jaktsesongen 2009 starter før neste ordinære kommunestyremøte.

PS 66/09 Søknad om skjenkebevilling - Maries gjestehus
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2009
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag alternativ I. Liens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) og gruppe 2
(inntil 22 volumprosent) til ”Maries gjestehus”, ved daglig leder Tove Elisabeth Josephsen,
Vestre Sandøya, 4915 Sandøya.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 12.00- kl 24.00. for gruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
5. Utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen.
6. Bevillingen forutsetter gyldig serveringsbevilling.
7. Tove Elisabeth Josephsen godkjennes som styrer. Skjenkestedet fritas fra plikten om å ha
stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Geir Løvdal (AP) fremmet forslag fra rådmannen, alternativ 2:
Løvdals forslag
Livsløpskomiteens innstilling

1 stemme
24 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) og gruppe 2
(inntil 22 volumprosent) til ”Maries gjestehus”, ved daglig leder Tove Elisabeth Josephsen,
Vestre Sandøya, 4915 Sandøya.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 12.00- kl 24.00. for gruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
5. Utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen.
6. Bevillingen forutsetter gyldig serveringsbevilling.
7. Tove Elisabeth Josephsen godkjennes som styrer. Skjenkestedet fritas fra plikten om å ha
stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.

9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.

PS 67/09 Søknad om skjenke og serveringsbevilling, Mama Mia
(brygga).
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
1. Søknad fra Unni Hansen Moulod om alminnelig skjenke- og serveringsbevilling for Mama
Mia (brygga) avslås. Avslaget begrunnes i serveringslovens § 6 og alkohollovens § 1-7b.
Alternativ II
1.

Mama Mia, orgnr. 994 176 064 v/Unni Hansen Moulod gis serveringsbevilling på
Søgnebrygga Spiseri, Fritz Smiths gt. 10, 4900 Tvedestrand.

2. Unni Hansen Moulod godkjennes som styrer.
3. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) og gruppe
2 (inntil 22 volumprosent) til ”Mama Mia” (brygga), ved daglig leder Unni Hansen Moulod.
4. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
5. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 12.00- kl 02.00. for gruppe 1 og 2.
6. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
7. Utendørs skjenking innvilges kun på virksomhetens eiendom og må være fysisk avgrenset
og godkjent av kommunen.
8. Unni Hansen Moulod godkjennes som styrer.
9. Nihad Moulod godkjennes som stedsfortreder forutsatt at det ikke foreligger
avgifts-/skattemessige forhold eller merknader på vandel av en art som ikke tilsier
godkjenning
10. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
11. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.
12. Søknaden om utvidet serverings- og skjenkeareal innvilges ikke.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2009
Behandling
Inger Elise Hegland fremmet rådmannens forslag alternativ II.
Tor Granerud fremmet rådmannens forslag alternativ I.
Ved alternativ votering mellom Heglands og Granerud forslag, ble resultatet 3 stemmer for
Heglands forslag og 3 stemmer for Graneruds forslag.
Med leders dobbeltstemme ble da Graneruds forslag vedtatt som innstilling til kommunestyret.

Innstilling
Søknad fra Unni Hansen Moulod om alminnelig skjenke- og serveringsbevilling for Mama Mia
(brygga) avslås. Avslaget begrunnes i serveringslovens § 6 og alkohollovens § 1-7b.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Inger Elise Hegland (H) fremmet rådmannens forslag alternativ II.
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP) fremmet flertallsinnstillingen fra livsløpskomiteen.
Heglands forslag
Bjørnstads forslag

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
Søknad fra Unni Hansen Moulod om alminnelig skjenke- og serveringsbevilling for Mama Mia
(brygga) avslås. Avslaget begrunnes i serveringslovens § 6 og alkohollovens § 1-7b.

PS 68/09 Søknad om salgsbevilling - Brygga kiosk
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om salgsbevilling for gruppe 1 for Brygga kiosk AS avslås på grunnlag av
kommunestyrevedtak 153/08 og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2009
Behandling
Inger Elise Hegland fremmet følgende forslag:
Søknad om sagsbevilling for gruppe 1 for Brygga kiosk AS innvilges på de vilkår som
som er gjeldende for salgsbevilling i Tvedestrand.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Heglands forslag, ble rådmannens
forslag vedtatt mot 2 stemmer.

Innstilling
Søknad om salgsbevilling for gruppe 1 for Brygga kiosk AS avslås på grunnlag av
kommunestyrevedtak 153/08 og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2009
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) fremmet forslag om at serverings- og skjenkebevilling ble gitt.
Bertelsens forslag
Livsløpskomiteens flertallsinnstilling

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
Søknad om salgsbevilling for gruppe 1 for Brygga kiosk AS avslås på grunnlag av
kommunestyrevedtak 153/08 og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

PS 69/09 Referatsaker
1. Referat fra møte i eldrerådet 11.06.2009
2. Referat fra møte i ungdomsrådet 02.06.2009
Info om:
3. Rådmannen orienterte kort om:
• Folketallsutviklingen i Tvedestrand 1. kvartal 2009
• Postkontoret som skal nedlegges 6.10.2009. Post i butikk åpnes på Kiwi.
• Åpningstider for kommunens sentralbord er utvidet fra 08.30 tom 15.00
• Ledersituasjonen, vedrørende vakanser
• At det i forbindelse med mulig pandemi høst/vinter 2009/2010 vil bli utarbeidet
kriseplaner

