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PS 80/10 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2010
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i renteutgifter på investeringslån med 50.000 kroner.
b. Økte renteinntekter med 440.000 kroner.
c. Reduksjon i renteutgifter formidlingslån med 100.000 kroner.
d. Reduksjon i renteinntekter formidlingslån med 250.000 kroner.
e. Agder Energi, lavere utbytte, 1.051.000 kroner.
f. Økt avsetning på lønnsavsetningsposten, 460.000 kroner.
g. Reduksjon i pensjonskostnader inkl. premieavvik (ansvar 280), 1.200.000 kroner.
h. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 200.000 kroner.
i. Stryke overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon
fra investeringer, 451.000 kroner.
j. Økte utgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn (sekretariatsutgifter), 250.000 kroner.
k. Redusere avsetning på ansvar 280 til tilrettelagt opplæring på skolene og i
barnehagene, 160.000 kroner.
l. Inndra ubrukte midler i stillingsbanken, 100.000 kroner.
m. Økt avsetning til bundne driftsfond, vann, 600.000 kroner.
n. Økt avsetning til bundne driftsfond, kloakk, 350.000 kroner.
o. Økt avsetning til bundne driftsfond, renovasjon, 100.000 kroner.
p. Økt ramme Songe skole, pga. reduserte gjesteelevsinntekter, 250.000 kroner.
q. Redusert ramme barnehageenheten, økning i skjønnsmidler, 1.280.000 kroner.
r. Økt ramme barnehageenheten, økte utgifter angående tilskudd til private barnehager,
700.000 kroner.
s. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 130.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon fra
investering reduseres med 451.000 kroner. Avsetning til generelt ubundet
investeringsfond reduseres tilsvarende.
b. Bevilgningen til prosjekt 0832 Østerå kloakkanlegg reduseres med 292.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
c. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 50.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 12.000
kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
e. Utbetaling på 1.059.000 kroner fra Agder Energi som følge av nedskriving av
egenkapitalen føres som inntekt i investeringsregnskapet. Beløpet avsette til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Det bevilges 650.000 kroner til å skifte tak på biblioteket. Beløpet finansieres med
292.000 kroner av frigjort lånemidler (jf. pkt. 3b) og 358.000 kroner fra generelt
ubundet investeringsfond.
g. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 16.000
kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk
av generelt ubundet investeringsfond.

h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, lokaliteter for Parkveien økes med
22.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved
bruk av generelt ubundet investeringsfond.
i. Bevilgningen til prosjekt 0781 Helsehuset økes med 54.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk av generelt ubundet
investeringsfond.
4.

5.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 34.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 13.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.
Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2010, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.
For perioden 2007-2010 gis den enkelte private barnehage kommunalt tilskudd
tilsvarende det høyeste beløp av beregning etter statlig modell og Tvedestrands egen
modell. Årene sees under ett. Tilskudd fra 2011 kommer en tilbake til i økonomiplan
2011-2014 og budsjett 2011.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i renteutgifter på investeringslån med 50.000 kroner.
b. Økte renteinntekter med 440.000 kroner.
c. Reduksjon i renteutgifter formidlingslån med 100.000 kroner.
d. Reduksjon i renteinntekter formidlingslån med 250.000 kroner.
e. Agder Energi, lavere utbytte, 1.051.000 kroner.
f. Økt avsetning på lønnsavsetningsposten, 460.000 kroner.
g. Reduksjon i pensjonskostnader inkl. premieavvik (ansvar 280), 1.200.000 kroner.
h. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 200.000 kroner.
i. Stryke overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon
fra investeringer, 451.000 kroner.
j. Økte utgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn (sekretariatsutgifter), 250.000 kroner.
k. Redusere avsetning på ansvar 280 til tilrettelagt opplæring på skolene og i
barnehagene, 160.000 kroner.
l. Inndra ubrukte midler i stillingsbanken, 100.000 kroner.
m. Økt avsetning til bundne driftsfond, vann, 600.000 kroner.

n.
o.
p.
q.
r.

Økt avsetning til bundne driftsfond, kloakk, 350.000 kroner.
Økt avsetning til bundne driftsfond, renovasjon, 100.000 kroner.
Økt ramme Songe skole, pga. reduserte gjesteelevsinntekter, 250.000 kroner.
Redusert ramme barnehageenheten, økning i skjønnsmidler, 1.280.000 kroner.
Økt ramme barnehageenheten, økte utgifter angående tilskudd til private barnehager,
700.000 kroner.
s. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 130.000 kroner.
3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon fra
investering reduseres med 451.000 kroner. Avsetning til generelt ubundet
investeringsfond reduseres tilsvarende.
b. Bevilgningen til prosjekt 0832 Østerå kloakkanlegg reduseres med 292.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
c. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 50.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 12.000
kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
e. Utbetaling på 1.059.000 kroner fra Agder Energi som følge av nedskriving av
egenkapitalen føres som inntekt i investeringsregnskapet. Beløpet avsette til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Det bevilges 650.000 kroner til å skifte tak på biblioteket. Beløpet finansieres med
292.000 kroner av frigjort lånemidler (jf. pkt. 3b) og 358.000 kroner fra generelt
ubundet investeringsfond.
g. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 16.000
kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk
av generelt ubundet investeringsfond.
h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, lokaliteter for Parkveien økes med
22.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved
bruk av generelt ubundet investeringsfond.
i. Bevilgningen til prosjekt 0781 Helsehuset økes med 54.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk av generelt ubundet
investeringsfond.

4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 34.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 13.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2010, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.
For perioden 2007-2010 gis den enkelte private barnehage kommunalt tilskudd
tilsvarende det høyeste beløp av beregning etter statlig modell og Tvedestrands egen
modell. Årene sees under ett. Tilskudd fra 2011 kommer en tilbake til i økonomiplan
2011-2014 og budsjett 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende) .
Bjørnstad ble enstemmig erklært habil, jfr. fvl § 6, 1 ledd bokstav f og gjeninntrådte (= 25
voterende).
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i renteutgifter på investeringslån med 50.000 kroner.
b. Økte renteinntekter med 440.000 kroner.
c. Reduksjon i renteutgifter formidlingslån med 100.000 kroner.
d. Reduksjon i renteinntekter formidlingslån med 250.000 kroner.
e. Agder Energi, lavere utbytte, 1.051.000 kroner.
f. Økt avsetning på lønnsavsetningsposten, 460.000 kroner.
g. Reduksjon i pensjonskostnader inkl. premieavvik (ansvar 280), 1.200.000 kroner.
h. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 200.000 kroner.
i. Stryke overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon
fra investeringer, 451.000 kroner.
j. Økte utgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn (sekretariatsutgifter), 250.000 kroner.
k. Redusere avsetning på ansvar 280 til tilrettelagt opplæring på skolene og i
barnehagene, 160.000 kroner.
l. Inndra ubrukte midler i stillingsbanken, 100.000 kroner.
m. Økt avsetning til bundne driftsfond, vann, 600.000 kroner.
n. Økt avsetning til bundne driftsfond, kloakk, 350.000 kroner.
o. Økt avsetning til bundne driftsfond, renovasjon, 100.000 kroner.
p. Økt ramme Songe skole, pga. reduserte gjesteelevsinntekter, 250.000 kroner.
q. Redusert ramme barnehageenheten, økning i skjønnsmidler, 1.280.000 kroner.
r. Økt ramme barnehageenheten, økte utgifter angående tilskudd til private barnehager,
700.000 kroner.
s. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 130.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon fra
investering reduseres med 451.000 kroner. Avsetning til generelt ubundet
investeringsfond reduseres tilsvarende.
b. Bevilgningen til prosjekt 0832 Østerå kloakkanlegg reduseres med 292.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
c. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 50.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 12.000
kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.

e. Utbetaling på 1.059.000 kroner fra Agder Energi som følge av nedskriving av
egenkapitalen føres som inntekt i investeringsregnskapet. Beløpet avsette til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Det bevilges 650.000 kroner til å skifte tak på biblioteket. Beløpet finansieres med
292.000 kroner av frigjort lånemidler (jf. pkt. 3b) og 358.000 kroner fra generelt
ubundet investeringsfond.
g. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 16.000
kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk
av generelt ubundet investeringsfond.
h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, lokaliteter for Parkveien økes med
22.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved
bruk av generelt ubundet investeringsfond.
i. Bevilgningen til prosjekt 0781 Helsehuset økes med 54.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk av generelt ubundet
investeringsfond.
4.

5.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 34.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 13.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.
Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2010, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.
For perioden 2007-2010 gis den enkelte private barnehage kommunalt tilskudd
tilsvarende det høyeste beløp av beregning etter statlig modell og Tvedestrands egen
modell. Årene sees under ett. Tilskudd fra 2011 kommer en tilbake til i økonomiplan
2011-2014 og budsjett 2011.

PS 81/10 Forslag til fordeling av kulturmidler musikk
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune fordeler kr. 66.000 til aktiviteter innen musikk på følgende måte:
•
•
•

Tvedestrand skolekorps kr:
Tvedestrand musikkorps kr:
Tvedestrand barnegospel kr:

43 200,15 300,7 500,-

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.10.2010
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad fremmet følgende tilleggsforslag:
Fordeling av kulturmidler til musikk og barn og unge delegeres til rådmannen, selv om
musikkråd og ungdomsråd ikke er operative. Fordeling av midler fremlegges for livsløp og
kommunestyret som referatsak.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Jan Wilhelm Nævestads forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune fordeler kr. 66.000 til aktiviteter innen musikk på følgende måte:
•
•
•

Tvedestrand skolekorps
Tvedestrand musikkorps
Tvedestrand barnegospel

43 200,15 300,7 500,-

Fordeling av kulturmidler til musikk og barn og unge delegeres til rådmannen, selv om
musikkråd og ungdomsråd ikke er operative. Fordeling av midler fremlegges for livsløp og
kommunestyret som referatsak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Innstilling fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommune fordeler kr. 66.000 til aktiviteter innen musikk på følgende måte:
•
•
•

Tvedestrand skolekorps
Tvedestrand musikkorps
Tvedestrand barnegospel

43 200,15 300,7 500,-

Fordeling av kulturmidler til musikk og barn og unge delegeres til rådmannen, selv om
musikkråd og ungdomsråd ikke er operative. Fordeling av midler fremlegges for livsløp og
kommunestyret som referatsak.

PS 82/10 Forslag til fordeling av kulturmidler barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune fordeler kr. 20.000 til barne- og ungdomsorganisasjoner på følgende
måte:
•
•
•
•
•

Freidig 4H
Gnisten 4H
Gjeving Sjøspeidergruppe
Tvedestrand og omegn paintballklubb
Tvedestrand jeger og fiskeforening

5200,3100,4300,3500,3700,-

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 12.10.2010
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune fordeler kr. 20.000 til barne- og ungdomsorganisasjoner på følgende
måte:
• Freidig 4H
5200,• Gnisten 4H
3100,• Gjeving Sjøspeidergruppe
4300,• Tvedestrand og omegn paintballklubb
3500,• Tvedestrand jeger og fiskeforening
3700,-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Solveig Annette Røvik (KRF) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende).
Røvik ble enstemmig erklært habil, jfr. fvl § 6, 1 ledd bokstav c og 2 ledd.
Innstilling fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommune fordeler kr. 20.000 til barne- og ungdomsorganisasjoner på følgende
måte:
• Freidig 4H
5200,• Gnisten 4H
3100,• Gjeving Sjøspeidergruppe
4300,• Tvedestrand og omegn paintballklubb
3500,• Tvedestrand jeger og fiskeforening
3700,-

PS 83/10 Forprosjekt - Omdømmebygging
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre er positive til at arbeidet med omdømme er igangsatt.
2. Det etableres en arbeidsgruppe for forprosjekt innen omdømmebygging med følgende
deltakere:
Politisk ledelse ved:
Administrativ ledelse:
Ansatt i Tvedestrand Kommune:
Næringslivet ved:
Kulturlivet ved:
Andre:

Ordfører
Rådmannen
Næringsforening
Bokbyen
Tvedestrand vekst

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre er positive til at arbeidet med omdømme er igangsatt.
2. Det etableres en arbeidsgruppe for forprosjekt innen omdømmebygging med følgende
deltakere:
Politisk ledelse ved:
Administrativ ledelse:
Ansatt i Tvedestrand Kommune:
Næringslivet ved:
Kulturlivet ved:
Andre:

Ordfører
Rådmannen
Næringsforening
Bokbyen
Tvedestrand vekst

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Solveig Annette Røvik (KRF) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende).
Røvik ble erklært habil mot 5 stemmer, jfr. fvl § 6, 1 ledd bokstav e og gjeninntrådte (= 25
voterende).

Voteringer:
Punkt 1:
Innstilling fra formannskap ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2:
Innstilling fra formannskapet om valg av en representant for politisk ledelse ved ordfører ble
vedtatt mot 1 stemme.
Innstilling fra formannskapet om valg av en representant for administrativ ledelse ved
rådmannen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra formannskapet om valg av en ansatt i Tvedestrand kommune ble enstemmig
vedtatt.
Innstilling fra formannskapet om valg av en representant fra næringslivet ved næringsforeningen
ble vedtatt mot en stemme.
Innstilling fra formannskapet om valg av en representant fra kulturlivet ved bokbyen ble
enstemmig vedtatt.
Innstilling fra formannskapet om valg av en representant fra andre ved Tvedestrand vekst ble
vedtatt mot to stemmer.
Forslag fra Tellef Goderstad (H) om valg av en representant fra kulturlivet ved idretten ble
enstemmig vedtatt.
Forslag fra Håvard Røiseland (AP) om valg av en representant for politisk ledelse ved Thor
Granerud falt mot 6 stemmer.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre er positive til at arbeidet med omdømme er igangsatt.
2. Det etableres en arbeidsgruppe for forprosjekt innen omdømmebygging med følgende
deltakere:
Politisk ledelse ved:
Administrativ ledelse:
Ansatt i Tvedestrand Kommune:
Næringslivet ved:
Kulturlivet ved:
Kulturlivet ved:
Andre:

Ordfører
Rådmannen
Næringsforening
Bokbyen
Idretten
Tvedestrand vekst

PS 84/10 Søknad om konsesjon for erverv av gnr 45 bnr 2 i
Tvedestrand kommune.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir Rolf Magne Sunde og Gerd K. Søvik konsesjon i medhold av
konsesjonsloven kapittel 4, § 9, for erverv av Marendal gnr 42 bnr 5 i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.10.2010
Behandling
Følgende ny informasjon i saken fra rådmannen ble lagt frem i møte av
landbruksrådgiveren:
Det ble under rådmannens redegjørelse for saken fremsatt at eiendommen er unntatt fra kravet
om boplikt og at kravene følger arealgrensen for odling. Dette medfører ikke riktighet. Dette
gjelder kun ved overdragelse i nær slekt.
Da eiendommen er konsesjonspliktig dvs. totalt over 100 daa eller mer enn 25 daa
fulldyrket/overflatedyrka mark må erverver søke konsesjon. Dette medfører at kommunen i
henhold til konsesjonslovens §11 annet ledd ”skal” ta stilling til om det er påkrevd å sette krav
om boplikt ut fra hensynet til en helhetlig ressursforvaltning, bosetting og kulturlandskapet. Det
skal også vurderes om boplikten skal være personlig eller ikke.
Etter konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2 er bosettingshensynet et forhold som det skal legges
særlig vekt på, herunder den helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet på eiendommen.
Rådmannens nye forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir Rolf Magne Sunde og Gerd K. Søvik konsesjon i medhold av
konsesjonsloven kapittel 4, § 9, for erverv av Marendal gnr 42 bnr 5 i Tvedestrand kommune
med vilkår om at erverver bosetter eiendommen i minimum 5 år, og senest innen 1 år etter
overtagelsesdato.
Rådmannens nye forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir Rolf Magne Sunde og Gerd K. Søvik konsesjon i medhold av
konsesjonsloven kapittel 4, § 9, for erverv av Marendal gnr 42 bnr 5 i Tvedestrand kommune
med vilkår om at erverver bosetter eiendommen i minimum 5 år, og senest innen 1 år etter
overtagelsesdato.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommune gir Rolf Magne Sunde og Gerd K. Søvik konsesjon i medhold av
konsesjonsloven kapittel 4, § 9, for erverv av Marendal gnr 42 bnr 5 i Tvedestrand kommune
med vilkår om at erverver bosetter eiendommen i minimum 5 år, og senest innen 1 år etter
overtagelsesdato.

PS 85/10 Søknad om konsesjon for erverv av eierandeler til gnr 78
bnr 369 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir Marit Andersen Sandvik konsesjon for erverv av eierandeler knyttet
til sameige gnr 78 bnr 369 i på Sandøya i Tvedestrand kommune i henhold til konsesjonslovens
kapittel 4, § 11.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.10.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir Marit Andersen Sandvik konsesjon for erverv av eierandeler knyttet
til sameige gnr 78 bnr 369 i på Sandøya i Tvedestrand kommune i henhold til konsesjonslovens
kapittel 4, § 11.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommune gir Marit Andersen Sandvik konsesjon for erverv av eierandeler knyttet
til sameige gnr 78 bnr 369 i på Sandøya i Tvedestrand kommune i henhold til konsesjonslovens
kapittel 4, § 11.

PS 86/10 Klage på tildeling av adressenavnet "Hageveien" på
Gjeving
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre finner det sannsynliggjort at det mest korrekte historiske navnet er
”Hagenveien”, og tildeler dette som offisielt adressenavnet for veistrekningen. Klagen/innspillet
fra Eldbjørg og Kåre Hagen er derved tatt til følge, mens klagen fra Tor Sverre Rabben er avvist.
Saken videresendes fylkesmannen for endelig behandling.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at det er fremkommet nye opplysninger siden forrige
behandling av saken, og opprettholder vedtaket i sak 55/10 fra møte den 22.06.2010.
Adressenavnet ”Hageveien” er derved opprettholdt, og saken videresendes fylkesmannen for
endelig behandling.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.10.2010
Behandling
Marit Marcussen (TTL) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag til vedtak.
Marit Marcussens (TTL) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at det er fremkommet nye opplysninger siden forrige
behandling av saken, og opprettholder vedtaket i sak 55/10 fra møte den 22.06.2010.
Adressenavnet ”Hageveien” er derved opprettholdt, og saken videresendes fylkesmannen for
endelig behandling.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at det er fremkommet nye opplysninger siden forrige
behandling av saken, og opprettholder vedtaket i sak 55/10 fra møte den 22.06.2010.
Adressenavnet ”Hageveien” er derved opprettholdt, og saken videresendes fylkesmannen for
endelig behandling.

PS 87/10 Egengodkjenning av reguleringsplan for fylkesveg 415
Stormo - Tollbakken
Rådmannens forslag til vedtak
Reguleringsplan for fylkesveg 415 Stormo – Tollbakken datert 28. 09.10 egengodkjennes.

Saksprotokoll i Planutvalg - 13.10.2010
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Reguleringsplan for fylkesveg 415 Stormo – Tollbakken datert 28. 09.10 egengodkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Innstilling fra planutvalget enstemmig vedtatt
Vedtak
Reguleringsplan for fylkesveg 415 Stormo – Tollbakken datert 28. 09.10 egengodkjennes.

PS 88/10 Reguleringsplan for hytteområdet Lille Løktene egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §27-2 pbl.(1985) egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre reguleringsplan for
Lille Løktene datert 20.08.2010, med tilhørende bestemmelser av samme dato,
Planen bes kunngjort i henhold til bestemmelsene etter plan og bygningsloven
Saksprotokoll i Planutvalg - 13.10.2010
Behandling
Jan Marcussen foreslo ny ordlyd i reguleringsplanbestemmelsen pkt. 3.1.2. slik:
Fargesetting på utvendige overflater på bygninger og gjerder skal være i jordfarger.(ikke hvite)
Alternativ taktekking med naturmaterialer skal vurderes.
Gjerder tillates ikke andre steder enn der det er påbudt etter plan og bygningsloven av
sikkerhetsgrunner
Erling Holm fremmet følgende endringsforslag: Plankartet må revideres slik at FS1 ikke på noe
sted er smalere enn 5,0 meter mellom områdene PSBA6 og PSBA8
Dag Eide fremmet forslag om å utsette saken for befaring.
Det ble først votert over Eides utsettelsesforslag som falt mot 3 stemmer.
Deretter ble det votert over tilleggsforslagene til Holm og Marcussen som begge ble enstemmig
vedtatt.

Innstilling
I medhold av §27-2 pbl.(1985) egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre reguleringsplan for
Lille Løktene datert 20.08.2010, med tilhørende bestemmelser av samme dato, på følgende
vilkår:
- pkt. 3.1.2. i bestemmelsene endres til slik tekst: ”Fargesetting på utvendige overflater på
bygninger og gjerder skal være i jordfarger.(ikke hvite) Alternativ taktekking med
naturmaterialer skal vurderes. Gjerder tillates ikke andre steder enn der det er påbudt
etter plan og bygningsloven av sikkerhetsgrunner.”
- Plankartet må revideres slik at FS1 ikke på noe sted er smalere enn 5,0 meter mellom
områdene PSBA6 og PSBA8
Planen bes kunngjort i henhold til bestemmelsene etter plan og bygningsloven når den er
revidert i samsvar med ovennevnte krav.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Geir Løvdal (AP) fremmet utsettelsesforslag.

Løvdals forslag fikk 6 stemmer og falt.
Innstilling fra planutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak
I medhold av §27-2 pbl.(1985) egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre reguleringsplan for
Lille Løktene datert 20.08.2010, med tilhørende bestemmelser av samme dato, på følgende
vilkår:
- pkt. 3.1.2. i bestemmelsene endres til slik tekst: ”Fargesetting på utvendige overflater på
bygninger og gjerder skal være i jordfarger.(ikke hvite) Alternativ taktekking med
naturmaterialer skal vurderes. Gjerder tillates ikke andre steder enn der det er påbudt
etter plan og bygningsloven av sikkerhetsgrunner.”
- Plankartet må revideres slik at FS1 ikke på noe sted er smalere enn 5,0 meter mellom
områdene PSBA6 og PSBA8
Planen bes kunngjort i henhold til bestemmelsene etter plan og bygningsloven når den er
revidert i samsvar med ovennevnte krav.

PS 89/10 Østre Agder overformynderi - valg av vararepresentant
Rådmannens forslag til vedtak
Som vararepresentant for overformynderen for perioden frem til 31.12.11, velges
………………………..
Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om Sveinung Lien som vararepresentant.
Dukenes forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Som vararepresentant for overformynderen for perioden frem til 31.12.11, velges
Sveinung Lien

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt

Vedtak
Som vararepresentant for overformynderen for perioden frem til 31.12.11, velges
Sveinung Lien

PS 90/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kvalifisert flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter:
Tvedestrand kommunestyre støtter / støtter ikke forslaget om å innføre regel om kvalifisert
flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter. Begrunnelse: Se drøfting i
saksframstillingen.
2. Vedtak om nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode:
Tvedestrand kommunestyre støtter / støtter ikke forslaget om å innføre regel om vedtak om
nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode. Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
3. Politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer:
Tvedestrand kommunestyre støtter / støtter ikke forslaget om å innføre en hovedregel om at
det skal være politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer.
Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Pkt. 1
Marit Aass (SV) fremmet om å støtte høringsforslaget
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om å ikke støtte høringsforslaget
Pkt. 2
Morten Foss (UA) fremmet forslag om å støtte høringsforslaget
Pkt. 3
Morten Foss (UA) fremmet forslag om å ikke støtte høringsforslaget
Voteringer:
Pkt. 1
Dukenes forslag tilrådd med 5 mot 4 stemmer
Pkt. 2
Foss sitt forslag tilrådd med 6 mot 3 stemmer
Pkt. 3
Foss sitt forsalg enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Kvalifisert flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om å innføre regel om kvalifisert flertall
for å endre antall kommunestyrerepresentanter. Begrunnelse: Se drøfting i
saksframstillingen.

2. Vedtak om nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode:
Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å innføre regel om vedtak om nytt
delegasjonsreglement i hver valgperiode. Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
3. Politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om å innføre en hovedregel om at det skal
være politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer.
Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Marit Aass (SV) fremmet følgende forslag for punkt nr 1:
1. Kvalifisert flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter:
Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å innføre regel om kvalifisert flertall for å
endre antall kommunestyrerepresentanter. Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
Aass sitt forslag punkt nr 1:
Innstilling fra formannskapet punkt nr 1:

8 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Innstilling fra formannskap punkt nr 2. enstemmig vedtatt
Innstilling fra formannskap punkt nr 2. enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Kvalifisert flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om å innføre regel om kvalifisert flertall
for å endre antall kommunestyrerepresentanter. Begrunnelse: Se drøfting i
saksframstillingen.
2. Vedtak om nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode:
Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å innføre regel om vedtak om nytt
delegasjonsreglement i hver valgperiode. Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
3. Politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om å innføre en hovedregel om at det skal
være politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer.
Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.

PS 91/10 Eventuell utvidelse av mandat for nedsatt arbeidsgruppe Plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum
Rådmannens forslag til vedtak
Behandling i livsløpskomiteen – 12.10.2010
Øyvind Johannesen orienterte med utgangspunkt i kommunestyresak 51/10 – organisering av
arbeidet med plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum. Det er behov
for å utvide mandatet til arbeidsgruppen som er satt til å arbeide med plassering av skole og
barnehage til også å gjelde plassering av nye PU-boliger og utvidelse av Strannasenteret. En sak
om dette vil bli lagt direkte til kommunestyrets møte den 19. oktober.
Jan Wilhelm Nævestad fremmet slikt forslag til vedtak i saken:
Den allerede nedsatte arbeidsgruppe får mandat til også å se på plassering av nye
PU-boliger og utvidelse av Strannasenteret.
Nævestads forslag ble enstemmig vedtatt.
Livsløpskomiteen ber om tilbakemelding fra Kommunestyret på om tidsplanen som er satt for
arbeidet holder.
Innstilling
Den allerede nedsatte arbeidsgruppe får mandat til også å se på plassering av nye PU-boliger og
utvidelse av Strannasenteret.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2010
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ny frist for å få arbeidet ferdig settes til 1.4.2011.
Innstilling fra livsløpskomiteen med Dukenes forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Den allerede nedsatte arbeidsgruppe får mandat til også å se på plassering av nye PU-boliger og
utvidelse av Strannasenteret.
Ny frist for arbeidet settes til 1.4.2011.

PS 92/10 Referatsaker
•

Referat eldrerådet
Referatet var ved en feil ikke tatt med til kommunestyremøtet. Den kommer med til
neste kommunestyremøte.

•

Forespørsel om verbal støtte, stiftelsen arkivet
Støtteerklæring vil bli oversendt.

•

Støtteerklæring til kystvakta
Støtteerklæring vil bli oversendt.

•

Leirskole
Det var bred støtte til henvendelsen. Den vil bli oversendt til en vurdering i forhold til
videre budsjettarbeid.

