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Rådmannens forslag til budsjett 2009 – Handlings og økonomiplan 2009 – 2014
Brev av 15.11.2008 med vedlegg fra Elin og Arne Haugstad vedrørende sak 130/08,
revisjon for del av reguleringsplan Berlinddalen

Tvedestrand 18.11.2008
Jan Dukene
Ordfører

PS 130/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha
underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Planutvalg - 11.11.2008
Behandling
Brev/epost fra Arne Haugestad 5.11.2008 ble fremlagt i møtet sammen med rådmannens
kommentarer til brevet. Epost av 4.11.2008 med vedlegg fra Stig Anders Ødegaard ble også
fremlagt i møtet.
Det ble diskutert hvorvidt det var behov for å regulere inn en sti over området F6.
Erling Holm fremmet rådmannens forslag til innstilling. Ved votering var det enstemmighet for
Holms forslag.
Innstilling
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha
underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Ordfører viste til vedlegg som var utdelt i saken.
Innstilling fra Planutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha
underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.

PS 131/08 Søknad om gratis parkering i desember 2008 Tvedestrand næringsforening
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad fra Tvedestrand Næringsforening om gratis parkering i desember 2008 blir på bakgrunn
av kommunens svært anstrengte økonomi ikke å innvilge.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.11.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Søknad fra Tvedestrand Næringsforening om gratis parkering i desember 2008 blir på bakgrunn
av kommunens svært anstrengte økonomi ikke å innvilge.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Torleif Haugland stilte spørsmål ved sin habilitet(=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Solveig Rørvik permitteres (=24 voterende).

Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet forslag om at søknaden fra Tvedestrand
Næringsforening om gratis parkering I desember 2008 imøtekommes delvis, gratis fredager og
lørdager. Inndekning fra konto 14901, til kommunestyrets disposisjon.
Alternativ votering:
Nævestads forslag:
7 stemmer
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomite: 17 stemmer og vedtatt

Vedtak
Søknad fra Tvedestrand Næringsforening om gratis parkering i desember 2008 blir på bakgrunn
av kommunens svært anstrengte økonomi ikke å innvilge.

PS 132/08 Søknad om konsesjon gnr. 38 bnr. 1 - Rostøl i
Tvedestrand kommune.
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av konsesjonslovens § 2 gir Tvedestrand kommunestyre Ketil Lilleholt konsesjon for
overtakelse av gnr. 38 bnr. 1, Rostøl, i Tvedestrand kommune, under forutsetning at søker driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte og at han bosetter seg på eiendommen og
tar eiendommen som sin reelle bolig, jfr § 6 (bopliktens innhold).
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.11.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av konsesjonslovens § 2 gir Tvedestrand kommunestyre Ketil Lilleholt konsesjon for
overtakelse av gnr. 38 bnr. 1, Rostøl, i Tvedestrand kommune, under forutsetning at søker driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte og at han bosetter seg på eiendommen og
tar eiendommen som sin reelle bolig, jfr § 6 (bopliktens innhold).
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av konsesjonslovens § 2 gir Tvedestrand kommunestyre Ketil Lilleholt konsesjon for
overtakelse av gnr. 38 bnr. 1, Rostøl, i Tvedestrand kommune, under forutsetning at søker driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte og at han bosetter seg på eiendommen og
tar eiendommen som sin reelle bolig, jfr § 6 (bopliktens innhold).

PS 133/08 Budsjettrapport pr. 3. kvartal 2008
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 3. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 160.000 kroner til prosjekt 0608 brygge Furøya. Bevilgningen
finansieres med tilskudd fra fylkesmannen.

b. Netto inntekt på i størrelsesorden 3,6 mill. kroner fra salg av aksjer i RTB
avsettes til eget investeringsfond.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 3. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 160.000 kroner til prosjekt 0608 brygge Furøya. Bevilgningen
finansieres med tilskudd fra fylkesmannen.
b. Netto inntekt på i størrelsesorden 3,6 mill. kroner fra salg av aksjer i RTB
avsettes til eget investeringsfond.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt 1:
Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 3 kvartal 2008 til etteretning med følgende
endring:
a) kr 40.000,- fra midler ”Forebyggende arbeid for barn og unge” overføres til
fritidsklubben
b) kr 10.000,- fra midler ”Forebyggende arbeid for barn og unge” overføres til
”Russerevyen 2009”
Pkt 1 - alternativ votering:
Formannskapets innstilling: 4 stemmer
Zwilgmeyers forslag:
20 stemmer og vedtatt
Pkt 2 - Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. .Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 3 kvartal 2008 til etteretning med
følgende endring:
a) kr 40.000,- fra midler ”Forebyggende arbeid for barn og unge” overføres til
fritidsklubben
b) kr 10.000,- fra midler ”Forebyggende arbeid for barn og unge” overføres til
”Russerevyen 2009”
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a) Det bevilges 160.000 kroner til prosjekt 0608 brygge Furøya. Bevilgningen
finansieres med tilskudd fra fylkesmannen.
b) Netto inntekt på i størrelsesorden 3,6 mill. kroner fra salg av aksjer i RTB
avsettes til eget investeringsfond.

PS 134/08 Godkjenning av årsplan for 2009 - Kontrollutvalg
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets forslag datert 22.10.2008 til
årsplan for 2009.
2. Tvedestrand kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle
omprioriteringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets forslag datert 22.10.2008 til
årsplan for 2009.
2. Tvedestrand kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle
omprioriteringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Innstilling fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets forslag datert 22.10.2008 til
årsplan for 2009.
4. Tvedestrand kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta eventuelle
omprioriteringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

PS 135/08 Felles overformynderi i Arendal, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i kommunelovens § 28 etablerer Tvedestrand kommune et
vertskommunesamarbeid om felles overformynderi med Arendal, Gjerstad, Risør,
Vegårshei og Åmli kommuner.
2. Arendal kommune godkjennes som vertskommune.
3. Det felles overformynderiet gis betegnelsen Østre Agder Overformynderi og starter opp
1.1.09 eller så snart det praktisk lar seg gjøre.
4. Ordfører undertegner samarbeidsavtalen og har fullmakt til å foreta eventuelle mindre
justeringer av ikke-prinisppiell betydning.
5. Merkostnadene legges inn i budsjettet fra 2009 og i økonomiplanen for perioden 20092012.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Med hjemmel i kommunelovens § 28 etablerer Tvedestrand kommune et
vertskommunesamarbeid om felles overformynderi med Arendal, Gjerstad, Risør,
Vegårshei og Åmli kommuner.
2. Arendal kommune godkjennes som vertskommune.
3. Det felles overformynderiet gis betegnelsen Østre Agder Overformynderi og starter opp
1.1.09 eller så snart det praktisk lar seg gjøre.
4. Ordfører undertegner samarbeidsavtalen og har fullmakt til å foreta eventuelle mindre
justeringer av ikke-prinisppiell betydning.
5. Merkostnadene legges inn i budsjettet fra 2009 og i økonomiplanen for perioden 20092012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Innstilling fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Med hjemmel i kommunelovens § 28 etablerer Tvedestrand kommune et
vertskommunesamarbeid om felles overformynderi med Arendal, Gjerstad, Risør,
Vegårshei og Åmli kommuner.

2. Arendal kommune godkjennes som vertskommune.
3. Det felles overformynderiet gis betegnelsen Østre Agder Overformynderi og starter opp
1.1.09 eller så snart det praktisk lar seg gjøre.
4. Ordfører undertegner samarbeidsavtalen og har fullmakt til å foreta eventuelle mindre
justeringer av ikke-prinsipiell betydning.
5. Merkostnadene legges inn i budsjettet fra 2009 og i økonomiplanen for perioden 20092012.

PS 136/08 Valg av overformyndere
Rådmannens forslag til vedtak
Som overformynder i Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.09 – 31.12.11:
……………………………………
Som vararepresentant for overformynderen for perioden 1.1.09 – 31.12.11
……………………………..
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om Solveig Granerud som overformynder.
Formannskapet ville komme tilbake til forslag om vararepresentant i kommunestyret
Innstilling
Som overformynder i Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.09 – 31.12.11:
Solveig Granerud
Som vararepresentant for overformynderen for perioden 1.1.09 – 31.12.11
……………………………..
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Formannskapets forslag til overformynder i perioden 1.1.09 – 31.12.11 ble enstemmig vedtatt
Marit Aas (SV) fremmet forslag om Agnar Hauge som ny vararepresentant for overformynderen
for perioden 1.1.2009 til 31.12.2011.
Aas forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som overformynder i Tvedestrand kommune velges for perioden 1.1.09 – 31.12.11:

Solveig Granerud
Som vararepresentant for overformynderen for perioden 1.1.09 – 31.12.11
Agnar Hauge

PS 137/08 Agder energi - innspill til eierskapsmeldingen
Rådmannens forslag til vedtak
Sak fremmes uten innstilling fra rådmannen (se nedenfor).
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2008
Behandling
Formannskapet fremmet en enstemmig tilråding med unntak av følgende punkt:
Selskapets kapital/utbyttepolitikk:
Line Mørch (V) fremmet slikt forslag:
 Tvedestrand kommune signaliserer allerede nå vilje til å vurdere økt utbytte og
nedskriving av selskapets kapital, men at økt utbytte er å foretrekke.
Forslaget falt med 7 mot 2 stemmer.
Andre forhold:
Line Mørch (V) og Marit Aass (SV) fremmet slikt forslag:
 Det er viktig at styret har nødvendig kompetanse innenfor de områder selskapet driver, dette
gjelder også for kommunenes representanter i styret. Det bør søkes å ha kommunale
representanter fra det politiske miljø med relevant kompetanse.
Forslaget falt med 5 mot 4 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir følgende innspill til eierskapsmeldingen for Agder Energi.
Kjerneaktivitet:
 Selskapets kjerneoppgaver fremdeles bør være knyttet til energiproduksjon med base i
vannkraftproduksjon, og selskapet skal være en effektiv og pålitelig leverandør.
 Selskapet bør arbeide videre mtp. å bli en stor aktør innen vindkraft (både land- og havbasert),
men denne satsingen bør i første omgang bestå i å posisjonere seg (utvikle, planlegge, søke om
konsesjoner mv) på dette området. Store investeringer bør evt. gjøres først når statlige
myndigheter legger til rette fornuftige rammebetingelser for slike energiproduksjon.
 Kommunen er skeptisk til at Agder Energi skal satse på kommunikasjon og infrastruktur
utenom energifeltet. Annen forretningsvirksomhet som skal være relatert til kjerneområdene,
og evalueres kontinuerlig, ikke minst med tanke på lønnsomhet.
Formålsbeskrivelse:

 Agder Energi skal utvikle, utnytte, produsere, distribuere og omsette fornybar/ny fornybar
energi, bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning og utnytte beslektede og lønnsomme
forretningsmuligheter innen dette feltet.
Selskapets samfunnsansvar:
Tvedestrand kommune stiller seg bak følgende definisjon av samfunnsansvar:
Agder Energi skal i hovedsak oppfylle sitt samfunnsansvar gjennom å optimalisere sin
verdiskapning og levere et størst mulig overskudd til fordeling mellom eierne
Grensene for selskapet knyttet til ønske om overskudd:
 Selskapets virksomhet skal være etisk forsvarlig og forholde seg til de lovmessige rammer
som gis. Virksomheten må også være basert på en bærekraftig utnyttelse av naturressursene.
 Agder Energi bør basere seg på en moderat risikoprofil.
 Selskapet kan engasjere seg i virksomhet som ikke gir umiddelbart overskudd så lenge dette
dreier seg om utvikling av nye fornybare energikilder. Det forutsettes at slik aktivitet ikke er
svært omfattende og under jevn evaluering og vurdering av styret.
Selskapets kapital/utbyttepolitikk:
 Det vises til det arbeidet som er på gang mellom Agdereierne for å vurdere
egenkapitalsituasjonen i selskapet, og det forutsetter at dette spørsmålet må tilbake til
kommunene for vurdering etter at AU har innhentet en ekstern vurdering av spørsmålet.
 Tvedestrand kommune signaliserer allerede nå en klar vilje til å vurdere økt utbytte og
nedskriving av selskapets kapital, men at økt utbytte er å foretrekke.
Andre forhold:
 Det anses ikke pt som svært viktig å redusere antall styremedlemmer i selskapet.
 Det er viktig at styret har nødvendig kompetanse innenfor de områder selskapet driver, dette
gjelder også for kommunenes representanter i styret.
 Forenkling av gjeldende avtaleverk vurderes som en fordel. Eventuelle endringer i innhold
må imidlertid behandles på vanlig måte av eierne.
 Det bør også være en fordel både å ha en god dialog med øvrige aksjeeiere (Statkraft) og å
ha kontakt med offentlige eiere i andre energiselskap.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Marit Aas (SV) fremmet forslag om en endret kulepkt 2 under Andre forhold:
 Det er viktig at styret har nødvendig kompetanse innenfor de områder selskapet driver, dette
gjelder også for kommunenes representanter i styret. Det bør søkes å ha kommunale
representanter fra det politiske miljø med relevant kompetanse.
Alternativ votering:
Aas sitt forslag:

6 stemmer

Formannsskapets innstilling; 18 stemmer og vedtatt
Formannskapets innstilling for øvrig enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune gir følgende innspill til eierskapsmeldingen for Agder Energi.
Kjerneaktivitet:
 Selskapets kjerneoppgaver fremdeles bør være knyttet til energiproduksjon med base i
vannkraftproduksjon, og selskapet skal være en effektiv og pålitelig leverandør.
 Selskapet bør arbeide videre mtp. å bli en stor aktør innen vindkraft (både land- og havbasert),
men denne satsingen bør i første omgang bestå i å posisjonere seg (utvikle, planlegge, søke om
konsesjoner mv) på dette området. Store investeringer bør evt. gjøres først når statlige
myndigheter legger til rette fornuftige rammebetingelser for slike energiproduksjon.
 Kommunen er skeptisk til at Agder Energi skal satse på kommunikasjon og infrastruktur
utenom energifeltet. Annen forretningsvirksomhet som skal være relatert til kjerneområdene,
og evalueres kontinuerlig, ikke minst med tanke på lønnsomhet.
Formålsbeskrivelse:
 Agder Energi skal utvikle, utnytte, produsere, distribuere og omsette fornybar/ny fornybar
energi, bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning og utnytte beslektede og lønnsomme
forretningsmuligheter innen dette feltet.
Selskapets samfunnsansvar:
Tvedestrand kommune stiller seg bak følgende definisjon av samfunnsansvar:
Agder Energi skal i hovedsak oppfylle sitt samfunnsansvar gjennom å optimalisere sin
verdiskapning og levere et størst mulig overskudd til fordeling mellom eierne
Grensene for selskapet knyttet til ønske om overskudd:
 Selskapets virksomhet skal være etisk forsvarlig og forholde seg til de lovmessige rammer
som gis. Virksomheten må også være basert på en bærekraftig utnyttelse av naturressursene.
 Agder Energi bør basere seg på en moderat risikoprofil.
 Selskapet kan engasjere seg i virksomhet som ikke gir umiddelbart overskudd så lenge dette
dreier seg om utvikling av nye fornybare energikilder. Det forutsettes at slik aktivitet ikke er
svært omfattende og under jevn evaluering og vurdering av styret.
Selskapets kapital/utbyttepolitikk:
 Det vises til det arbeidet som er på gang mellom Agdereierne for å vurdere
egenkapitalsituasjonen i selskapet, og det forutsetter at dette spørsmålet må tilbake til
kommunene for vurdering etter at AU har innhentet en ekstern vurdering av spørsmålet.
 Tvedestrand kommune signaliserer allerede nå en klar vilje til å vurdere økt utbytte og
nedskriving av selskapets kapital, men at økt utbytte er å foretrekke.
Andre forhold:
 Det anses ikke pt som svært viktig å redusere antall styremedlemmer i selskapet.

 Det er viktig at styret har nødvendig kompetanse innenfor de områder selskapet driver, dette
gjelder også for kommunenes representanter i styret.
 Forenkling av gjeldende avtaleverk vurderes som en fordel. Eventuelle endringer i innhold
må imidlertid behandles på vanlig måte av eierne.
 Det bør også være en fordel både å ha en god dialog med øvrige aksjeeiere (Statkraft) og å
ha kontakt med offentlige eiere i andre energiselskap.

PS 138/08 Høring - strategiplan for Sørlandet Sykehus HF for
perioden 2009 - 2013
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avgir slik høringsuttalelse til strategiplan for Sørlandets Sykehus
HF:
- Tvedestrand kommune er glad for at SSHF er tydelig på ønsket om å satse videre på
sykehuset i Arendal.
- Viktigheten av samarbeid og samhandling til beste for pasient og total samfunnsnytte er
særdeles viktig. Dette bør synliggjøres og forsterkes i strategiplanen, gis et eget kapitel
og ytterligere konkretiseres.
- Strategiplanen bør konkretisere hvordan en skal øke sykehusets kompetanse med hensyn
til eldre – demens.
- Etablering av lindrende team ved sykehuset i Arendal i planperioden er bra.
- Når det gjelder psykisk helse ber en om klare samhandlingsarenaer mellom kommunene
og sykehuset, eventuelt også å finne modeller for samdrift.
- Rehabilitering er lite omtalt i planen, med unntak av en ønsker å overta Spesialsykehuset
for rehabilitering. Strategien på området bør tydeliggjøres.
- Forskyvning av stadig mer hjelpetrengende pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunen uten at det følger med ressurser, er en utfordring som krever fokus både fra
sykehuset og kommunen. Problemområdet bør drøftes nærmere i strategiplanen og
mellom kommunene og helseforetaket.
- Strategiplanen ville blitt endra bedre med en prioritering av omtalte tiltak.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.11.2008
Behandling
Eldrerådets uttalelse i saken ble referert:
”Eldrerådet etterlyser LHL’s rehabiliteringssenter i Risør og ber om at dette blir vurdert inntatt i
høringsuttalelsen om strategiplan for SSHF.”
Livsløpskomiteen sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til høringsuttalelse. Følgende
tillegg ble enstemmig vedtatt inntatt som tillegg til 6. strekpunkt:
LHL’s rehabiliteringssenter i Risør etterlyses.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avgir slik høringsuttalelse til strategiplan for Sørlandets Sykehus
HF:
- Tvedestrand kommune er glad for at SSHF er tydelig på ønsket om å satse videre på
sykehuset i Arendal.
- Viktigheten av samarbeid og samhandling til beste for pasient og total samfunnsnytte er
særdeles viktig. Dette bør synliggjøres og forsterkes i strategiplanen, gis et eget kapitel
og ytterligere konkretiseres.
- Strategiplanen bør konkretisere hvordan en skal øke sykehusets kompetanse med hensyn
til eldre – demens.
- Etablering av lindrende team ved sykehuset i Arendal i planperioden er bra.
- Når det gjelder psykisk helse ber en om klare samhandlingsarenaer mellom kommunene
og sykehuset, eventuelt også å finne modeller for samdrift.
- Rehabilitering er lite omtalt i planen, med unntak av en ønsker å overta Spesialsykehuset
for rehabilitering. Strategien på området bør tydeliggjøres. LHL’s rehabiliteringssenter i
Risør etterlyses.
- Forskyvning av stadig mer hjelpetrengende pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunen uten at det følger med ressurser, er en utfordring som krever fokus både fra
sykehuset og kommunen. Problemområdet bør drøftes nærmere i strategiplanen og
mellom kommunene og helseforetaket.
- Strategiplanen ville blitt endra bedre med en prioritering av omtalte tiltak.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre avgir slik høringsuttalelse til strategiplan for Sørlandets Sykehus
HF:
- Tvedestrand kommune er glad for at SSHF er tydelig på ønsket om å satse videre på
sykehuset i Arendal.
- Viktigheten av samarbeid og samhandling til beste for pasient og total samfunnsnytte er
særdeles viktig. Dette bør synliggjøres og forsterkes i strategiplanen, gis et eget kapitel
og ytterligere konkretiseres.
- Strategiplanen bør konkretisere hvordan en skal øke sykehusets kompetanse med hensyn
til eldre – demens.
- Etablering av lindrende team ved sykehuset i Arendal i planperioden er bra.
- Når det gjelder psykisk helse ber en om klare samhandlingsarenaer mellom kommunene
og sykehuset, eventuelt også å finne modeller for samdrift.
- Rehabilitering er lite omtalt i planen, med unntak av en ønsker å overta Spesialsykehuset
for rehabilitering. Strategien på området bør tydeliggjøres. LHL’s rehabiliteringssenter i
Risør etterlyses.
- Forskyvning av stadig mer hjelpetrengende pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunen uten at det følger med ressurser, er en utfordring som krever fokus både fra
sykehuset og kommunen. Problemområdet bør drøftes nærmere i strategiplanen og
mellom kommunene og helseforetaket.
- Strategiplanen ville blitt endra bedre med en prioritering av omtalte tiltak.

PS 139/08 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
1. Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i
2009.
2. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendig antall
boliger.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommune tar ikke imot nye flyktninger i 2009, kun evt.
familiegjenforeninger.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.11.2008
Behandling
Uttalelsen fra Ungdomsrådets møte den 11.11.08 ble referert.
Inger Elise Hegland fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Ole Goderstad fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Ved alternativ votering mellom Heglands og Goderstads forslag ble
Heglands forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Innstilling
1. Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i
2009.
2. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendig antall
boliger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2008
Behandling
Ole Goderstad (Sp) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommune tar ikke imot nye flyktninger i 2009, kun evt. familiegjenforeninger
Alternativ votering:
Goderstads forslag:
3 stemmer
Livsløpskomiteens innstilling: 21 stemmer og vedtatt
Vedtak
3. Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i
2009.
4. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendig antall
boliger.

