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Referatsaker



Brev fra Lysekil og Hirvensalmen kommuner vedrørende vennskapssamarbeidet
Referat fra møte i Eldreråd 27.1.2009

I tillegg til referatsaker fra innkallingen til møtet ble Referat fra møte i Ungdomsråd omtalt.
Rådmannen orienterte også om at regnskapsresultatet for 2008 forventes å bli vesentlig bedre
enn tidligere antatt, og gikk kort gjennom hovedforklaringene i den sammenheng.

Delt ut til medlemmene i kommunestyremøtet:



Vedlegg sak 4/09, Innføring av årsavgift på kommunale P-plasser som ikke er
avgiftsbelagte – Konsekvenser og andre mulige virkemidler
Budsjett 2009 – Handlings- og økonomiplan 2009 –2012

Tvedestrand 4.2.2009
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 1/09 17. mai-komiteen 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret supplerer den valgte 17. mai-komiteen med ……………………….. ,
Tvedestrand tverrpolitiske liste, som velges for 2009 og 2010.
17. mai-komiteen for 2009 blir etter dette:
Leder Marit J. Aass, Sosialistisk Venstreparti
Nestleder Anne Elisabeth G. Axelssen, Venstre (opprykk til leder i 2010)
Medlem Maria Damsgård, Senterpartiet (valgt 2008-2009)
Medlem Inger Elise Hegland, Høyre (valgt 2008-2009)
og …………………………… fra Tvedestrand tverrpolitiske liste.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Sveinung Lien (TTL) fremmet forslag om Anne Lise Hjermstad som nytt medlem til 17.maikomiteen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
17. mai-komiteen for 2009 blir etter dette:
Leder Marit J. Aass (SV)
Nestleder Anne Elisabeth G. Axelssen (V) (opprykk til leder i 2010)
Medlem Maria Damsgård, (SP)
(valgt 2008-2009)
Medlem Inger Elise Hegland, (H)
(valgt 2008-2009)
Medlem Anne Lise Hjermstad (TTL)
(valgt 2009-2010).

PS 2/09 Ny buss til oppfølgingsenheten
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Under ansvar 255 oppfølgingsenheten bevilges det 750.000 kroner inkl. merverdiavgift
til kjøp av ny buss.
b. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.

2.

Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a. Netto driftsutgifter under ansvar 255 oppfølgingsenheten reduseres med 120.000
kroner.
b. Renteutgifter under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger økes
med 20.000 kroner.
c. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer under ansvar 290 frie disponible
inntekter, finans og avsetninger økes med 147.000 kroner.
d. Avsetningen til disposisjonsfond under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og
avsetninger økes med 247.000 kroner.

3.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 24.985.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 19.985.000 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.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Under ansvar 255 oppfølgingsenheten bevilges det 750.000 kroner inkl.
merverdiavgift til kjøp av ny buss.
b. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
2. Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a. Netto driftsutgifter under ansvar 255 oppfølgingsenheten reduseres med 120.000
i. kroner.
b. Renteutgifter under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger
økes med 20.000 kroner.
c. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer under ansvar 290 frie disponible
i. inntekter, finans og avsetninger økes med 147.000 kroner.
d. Avsetningen til disposisjonsfond under ansvar 290 frie disponible inntekter,
finans og avsetninger økes med 247.000 kroner.
3. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 24.985.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 19.985.000 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.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Formannsskap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Under ansvar 255 oppfølgingsenheten bevilges det 750.000 kroner inkl. merverdiavgift
til kjøp av ny buss.
b. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
2. Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a. Netto driftsutgifter under ansvar 255 oppfølgingsenheten reduseres med 120.000
i. kroner.
b. Renteutgifter under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger økes med
20.000 kroner.
c. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer under ansvar 290 frie disponible
i. inntekter, finans og avsetninger økes med 147.000 kroner.
d. Avsetningen til disposisjonsfond under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og
avsetninger økes med 247.000 kroner.

3. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 24.985.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 19.985.000 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.

PS 3/09 Videre arbeid med lokaler for RBU, bibliotek mv. - endret
framdrift
Rådmannens forslag til vedtak
Utvalget som arbeider med avklaring av framtidige lokaler for RBU, bibliotek mv gis forlenget
frist for sitt arbeid, og bes legge fram sin rapport til behandling i kommunestyrets
septembermøte i 2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Utvalget som arbeider med avklaring av framtidige lokaler for RBU, bibliotek mv gis forlenget
frist for sitt arbeid, og bes legge fram sin rapport til behandling i kommunestyrets
septembermøte i 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Formannsskap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Utvalget som arbeider med avklaring av framtidige lokaler for RBU, bibliotek mv gis forlenget
frist for sitt arbeid, og bes legge fram sin rapport til behandling i kommunestyrets
septembermøte i 2009.

PS 4/09 Innføring av årsavgift på kommunale P- plasser som ikke
er avgiftsbelagt - Konsekvenser og andre mulige virkemidler.
Rådmannens forslag til vedtak
Alt. 1:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innføre årsavgift på kr. 1.250,- inkl. mva pr. år pr.
bil for å kunne parkere på en av følgende kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra
01.01.09:

a. Tjennaparken (Krukka)
b. Lyngbakken
c. Strannasenteret
d. Plankedalen
e. Middelskolen
f. Lyngmyrstubben
g. Lyngmyrveien
h. Tvedestrand skole
i. Bakkeskot øvre
j. Rughagen
k. Lyngmyr skole/idrettsanlegg
2. P-plassen skiltes med:
a. Reservert parkering – Parkering med spesiell tillatelse
3. Det vil bli praktisert en overgangsordning på 1 måned før biler uten tillatelse/årskort blir
ilagt parkeringsgebyr.
4. Årsavgiften gjelder for parkering mellom kl. 09.00. til kl 15.00. på hverdager. I helger og
høytider, og mellom kl. 15.00. til kl. 09.00. på hverdager, er det gratis parkering.
5. Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
6. Det betales full årsavgift ved utlevering av årskortet frem til 01.07 og halv årsavgift ved
utlevering av årskort etter 01.07.
7. Det legges opp til en ordning med gjesteparkeringsplasser også ved andre kommunale
arbeidsplasser enn Strannasenteret. Rådmannen får fullmakt til å definere dette nærmere ved
det enkelte arbeidsstedet.
Alt 2:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å øke parkeringsavgiften med ytterligere kr. 2,- pr. time, til
kr. 15,- pr. time inkl. mva. fra 01.03.2009, isteden for innføring av årsavgift på kr. 1.250,- inkl.
mva pr. år pr. bil på kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.2009.
Alt 3:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å øke parkeringsavgiften med ytterligere kr. 1,- pr. time, til
kr. 14,- pr. time inkl. mva. fra 01.03.2009, isteden for innføring av årsavgift på kr. 1.250,- inkl.
mva pr. år pr. bil på kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.2009.
I tillegg vedtar kommunestyre at det kan leies ut ca. 40 parkeringsplasser fast i sentrum med en
årsavgift på kr. 5.000,- inkl. mva pr. år pr. plass. Disse P-plassene skal leies ut til følgende i
prioritert rekkefølge:
1. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
tildelingen ved loddtrekning.
2. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall plasser
skjer tildelingen ved loddtrekning.
3. Andre
Leietiden er 1 år omgangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen gjør
vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Følgende kommunale P-plasser i sentrum vedtas å leie ut som faste plasser:
• Bakkeskot Øvre
7 plasser
• Tøffeltomta
11 plasser
• Middelsskolen
10 plasser
• Ballbingen
7 plasser
• Rughagen
5 plasser
SumP-plasser
40 plasser
Tilsvarende sats på kr. 5.000,- pr. plass inkl. mva fastsettes også for de parkeringsplassene som
Lyngør Vel leier av kommunen ved Nybrygga på Gjeving (12 stk.)

Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2009
Behandling
Notat fra rådmannen vedr. behandling i AMU med mer, samt innspill fra beboere i Bakkeskåt
ble delt ut i møtet.
Jan Marcussen fremmet alternativ 3 med følgende endring: Parkeringsavgiften på kr. 1/time
økes til kr. 2,-/time, mens utleieprisen for de faste plassene som er forslått til kr. 5.000,reduseres tilsvarende inntektene man får ved å øke parkeringsavgiften fra kr. 1,- til kr. 2,- /time.
Rådmannen bes beregne hvor stort beløp dette utgjør pr. plass.
Solveig Røvik fremmet alternativ 3.
Sissel Bjørge fremmet følgende forslag: Økning av parkeringsavgiften med ytterligere kr. 2,/time til kr. 15,-/time fra 1.03.2009 i stedet for innføring av årsavgift. Merinntekt på kr.
200.000,- som tilsvarer ca. det beløp årsavgift ville gi. (kontrollere dagens p.plasser bedre)
Eventuelt helårsparkering noen flere steder for eksempel v/krukka og Bakkeskåt
Votering:
Alternativ 1 fikk ingen stemmer og falt
Sissel Bjørges forslag fikk 1 stemme og falt
Alternativ 3 fikk 1 stemme og falt.
Til sist ble det votert over alternativ 2 mot Jan Marcussens forslag. Alternativ 2 fikk 1 stemme
og falt, mens Jan Marcussens forslag ble vedtatt med 6 stemmer.
Innstilling:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å øke parkeringsavgiften med ytterligere kr. 2,- pr. time, til
kr. 15,- pr. time inkl. mva. fra 01.03.2009, isteden for innføring av årsavgift på kr. 1.250,- inkl.
mva pr. år pr. bil på kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.2009.
I tillegg vedtar kommunestyre at det kan leies ut ca. 40 parkeringsplasser fast i sentrum, og
utleieprisen for de faste plassene som er forslått til kr. 5.000,- reduseres tilsvarende inntektene
som man får ved å øke parkeringsavgiften fra kr. 1,- til kr. 2,-/time. Rådmannen bes beregne
hvor stort beløp dette utgjør pr. plass. Disse P-plassene skal leies ut til følgende i prioritert
rekkefølge:
1. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
tildelingen ved loddtrekning.
2. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall plasser
skjer tildelingen ved loddtrekning.
3. Andre
Leietiden er 1 år omgangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen gjør
vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Følgende kommunale P-plasser i sentrum vedtas å leie ut som faste plasser:
• Bakkeskot Øvre
7 plasser
• Tøffeltomta
11 plasser
• Middelsskolen
10 plasser
• Ballbingen
7 plasser
• Rughagen
5 plasser
SumP-plasser
40 plasser

Tilsvarende sats på kr. 5.000,- pr. plass inkl. mva fastsettes også for de parkeringsplassene som
Lyngør Vel leier av kommunen ved Nybrygga på Gjeving (12 stk.)
Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Utdelt notat av 27.01 og 03.02.09 fra rådmannen v/ kommunalsjef Øyvind Johannesen.
På bakgrunn av ”bestilling” fra teknikk-, plan- og naturkomiteen fremmet rådmannen forslag om
følgende reviderte forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å øke parkeringsavgiften med ytterligere kr. 2,- pr. time, til
kr. 15,- pr. time inkl. mva. fra 01.03.2009, isteden for innføring av årsavgift på kr. 1.250,- inkl.
mva pr. år pr. bil på kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.2009.
I tillegg vedtar kommunestyre at det kan leies ut ca. 33 parkeringsplasser fast i sentrum med en
årsavgift i 2009 på kr. 3.000,- inkl. mva pr. år pr. plass. Disse P-plassene skal leies ut til
følgende i prioritert rekkefølge:
1. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
tildelingen ved loddtrekning.
2. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall plasser
skjer tildelingen ved loddtrekning.
3. Andre
Leietiden er 1 år omgangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen gjør
vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Følgende kommunale P-plasser i sentrum vedtas å leie ut som faste plasser:
• Tøffeltomta
11 plasser
• Middelsskolen
10 plasser
• Ballbingen
7 plasser
• Rughagen
5 plasser
SumP-plasser
33 plasser
Tilsvarende sats på kr. 3.000,- pr. plass inkl. mva fastsettes også for de parkeringsplassene som
Lyngør Vel leier av kommunen ved Nybrygga på Gjeving (12 stk.)
Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
Ordningen og avgiftens størrelse tas opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettet for
2010 i forhold til størrelsen på parkeringsavgiften pr. time.
Dag Eide (AP) fremmet forslag om alternativ 2 i saken slik:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å øke parkeringsavgiften med ytterligere kr. 2,- pr. time, til
kr. 15,- pr. time inkl. mva. fra 01.03.2009, isteden for innføring av årsavgift på kr. 1.250,- inkl.
mva pr. år pr. bil på kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.2009.
Sissel Bjørge (SP) fremmet forslag om framlagte innstilling uten følgende setning:
Teksten som tas bort er: ”Tilsvarende sats på kr. 3.000,- pr. plass inkl. mva fastsettes også for
de parkeringsplassene som Lyngør Vel leier av kommunen ved Nybrygga på Gjeving (12 stk.)”
Jan Marcussen (TTL) fremmet forslag om framlagte innstilling med endring av følgende:
”Årsavgiften blir kr 3000 inkludert mva som indeksreguleres. Parkeringsavgiften økes med kr 2
per time til kr 15 i 2009 og 2010”.

Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet tilleggsforslag:
Det etableres en ladestasjon for el-biler ved administrasjonsbygget
Voteringer:
Dag Eides forslag:
Rådmannens reviderte forslag

10 stemmer
15 stemmer og er vedtatt

Bjørges forslag falt med 11 stemmer mot 14 stemmer
Jan Marcussens endringsforslag vedtatt med 21 stemmer mot 4 stemmer
Zwilgmeyers forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å øke parkeringsavgiften med ytterligere kr. 2,- pr. time, til
kr. 15,- pr. time inkl. mva. fra 01.03.2009 og ut 2010, isteden for innføring av årsavgift på kr.
1.250,- inkl. mva pr. år pr. bil på kommunale P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.2009.
I tillegg vedtar kommunestyre at det kan leies ut ca. 33 parkeringsplasser fast i sentrum med en
årsavgift i 2009 på kr. 3.000,- inkl. mva pr. år pr. plass. Beløpet skal indeksreguleres. Disse Pplassene skal leies ut til følgende i prioritert rekkefølge:
1. Fastboende, 1 plass pr. husstand; ved flere søknader enn antall plasser skjer
tildelingen ved loddtrekning.
2. Næringsdrivende, 1 plass pr. næringsvirksomhet; ved flere søknader enn antall plasser
skjer tildelingen ved loddtrekning.
3. Andre
Leietiden er 1 år omgangen, som forlenges automatisk for 1 nytt år dersom ikke kommunen gjør
vedtak om endringer eller leietakeren sier opp plassen innen utgangen av året.
Følgende kommunale P-plasser i sentrum vedtas å leie ut som faste plasser:
• Tøffeltomta
11 plasser
• Middelsskolen
10 plasser
• Ballbingen
7 plasser
• Rughagen
5 plasser
SumP-plasser
33 plasser
Tilsvarende sats på kr. 3.000,- pr. plass inkl. mva fastsettes også for de parkeringsplassene som
Lyngør Vel leier av kommunen ved Nybrygga på Gjeving (12 stk.)
Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
Det etableres en ladestasjon for el-biler ved administrasjonsbygget

PS 5/09 Konseptvalgutredning E-18 Langangen - Grimstad Høring
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak konseptvalgutredningens anbefaling om at videre
planlegging og utbygging skjer etter en kombinasjon av konseptet for kollektivtransport og

konseptet for utbygging av 4-felts veg hovedsakelig langs dagens trase. Mellom Tvedestrand
og Arendal støttes anbefalingen om at vegen legges i ny 4-felts trasé.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at strekningen Tvedestrand-Arendal
prioriteres i den videre planleggingen.
3. For å sikre at en har fått avklart trasévalget for ny E18 til neste rullering av Nasjonal
Transportplan, ber kommunestyret om at vegvesenet snarest gis anledning til å ta del i
arbeidet med kommunedelplan for ny E18 Tvedestrand-Arendal med sikte på ferdigstillelse
av kommunedelplanen høsten 2011. Situasjonen er i dag slik at en vesentlig del av arealene
øst i Arendal og vest i Tvedestrand er båndlagt med tanke på ny E18. Dette hemmer normal
kommuneplanlegging hvor arealbruken vurderes, og det hindrer grunneierne i å investere i
forhold til nåværende og fremtidig arealutnytting.
4. Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at videre utredning og planlegging av
sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen starter opp når finansieringen av
Eidanger-parsellen er sikret.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2009
Behandling
Ved voteringen ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Innstilling:
1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak konseptvalgutredningens anbefaling om at videre
planlegging og utbygging skjer etter en kombinasjon av konseptet for kollektivtransport og
konseptet for utbygging av 4-felts veg hovedsakelig langs dagens trase. Mellom Tvedestrand
og Arendal støttes anbefalingen om at vegen legges i ny 4-felts trasé.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at strekningen Tvedestrand-Arendal
prioriteres i den videre planleggingen.
3. For å sikre at en har fått avklart trasévalget for ny E18 til neste rullering av Nasjonal
Transportplan, ber kommunestyret om at vegvesenet snarest gis anledning til å ta del i
arbeidet med kommunedelplan for ny E18 Tvedestrand-Arendal med sikte på ferdigstillelse
av kommunedelplanen høsten 2011. Situasjonen er i dag slik at en vesentlig del av arealene
øst i Arendal og vest i Tvedestrand er båndlagt med tanke på ny E18. Dette hemmer normal
kommuneplanlegging hvor arealbruken vurderes, og det hindrer grunneierne i å investere i
forhold til nåværende og fremtidig arealutnytting.
4. Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at videre utredning og planlegging av
sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen starter opp når finansieringen av
Eidanger-parsellen er sikret.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Line Øvernes Mørch (V) fremmet forslag om at punkt 1 ble vedtatt som innstilt med unntak av
siste setning slik:

Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak konseptvalgutredningens anbefaling om at videre
planlegging og utbygging skjer etter en kombinasjon av konseptet for kollektivtransport og
konseptet for utbygging av 4-felts veg hovedsakelig langs dagens trase.
Line Øvernes Mørch (V) fremmet også forslag til nytt punkt 4:
Tvedestrand kommunestyre anbefaler at utredning og planlegging av kystnær trase for
høyfartstog, som del av strekningen Oslo- Stavanger, starter opp samtidig.
Marit Johanne Aass (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1:
Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak konseptutredningens anbefaling om at videre
planlegging og utbygging skjer etter konseptet for kollektivtransport i kombinasjon med
utbygging av 3-felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelter hovedsakelig langs dagens trase.
Mellom Tvedestrand og Arendal støttes anbefalingen om at vegen legges i en ny trase, men i 3
felt med midtdeler og forbikjøringsfelter
Marit Johanne Aas (SV) fremmet også forslag om at punkt 4 ble vedtatt som innstilt med tillegg
av ”og at en utredning og planlegging av kystnær trase for høyhastighetstog starter opp
samtidig” slik:
Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at videre utredning og planlegging av
sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen starter opp når finansieringen av Eidangerparsellen er sikret og at en utredning og planlegging av kystnær trase for høyhastighetstog
starter opp samtidig

Voteringer
Punktvis votering
Pkt 1:
Aas/Mørchs forslag
3 stemmer
Innstillingen fra Teknikk, plan- og naturkomiteen 22 stemmer og er vedtatt
Pkt. 2 og 3
Innstillingen fra Teknikk, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Pkt 4
Mørchs forslag
Innstillingen fra komiteen

1 stemme
24 stemmer og er vedtatt

Aass tilleggsforslag falt med 4 mot 21 stemmer
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre stiller seg bak konseptvalgutredningens anbefaling om at videre
planlegging og utbygging skjer etter en kombinasjon av konseptet for kollektivtransport og
konseptet for utbygging av 4-felts veg hovedsakelig langs dagens trase. Mellom Tvedestrand
og Arendal støttes anbefalingen om at vegen legges i ny 4-felts trasé.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at strekningen Tvedestrand-Arendal
prioriteres i den videre planleggingen.
3. For å sikre at en har fått avklart trasévalget for ny E18 til neste rullering av Nasjonal
Transportplan, ber kommunestyret om at vegvesenet snarest gis anledning til å ta del i

arbeidet med kommunedelplan for ny E18 Tvedestrand-Arendal med sikte på ferdigstillelse
av kommunedelplanen høsten 2011. Situasjonen er i dag slik at en vesentlig del av arealene
øst i Arendal og vest i Tvedestrand er båndlagt med tanke på ny E18. Dette hemmer normal
kommuneplanlegging hvor arealbruken vurderes, og det hindrer grunneierne i å investere i
forhold til nåværende og fremtidig arealutnytting.
4. Tvedestrand kommunestyre støtter anbefalingen om at videre utredning og planlegging av
sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen starter opp når finansieringen av
Eidanger-parsellen er sikret.

PS 6/09 Reguleringsplan for Solfjeld næringsområde egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Solfjeld næringsområde sist
revidert 26.01.2009. Før planen kunngjøres gis følgende tilføyelse til pkt. 1 under
rekkefølgebestemmelser:
- Virkningene av terrenginngrepene med øye sett fra eksisterende bebyggelse skal
visualiseres med 3D-modellering og/eller fotosimulering
Saksprotokoll i Planutvalg - 27.01.2009
Behandling
Erling Holm ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte (=8 voterende)
Ved votering ble Holm enstemmig erklært habil og tiltrådte igjen(=9 voterende)
Saken ble fremlagt og gjennomgått direkte i møtet. Det ble bl.a. orientert om at innsigelse fra
vegvesenet var frafalt.
Ved voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Solfjeld næringsområde sist
revidert 26.01.2009. Før planen kunngjøres gis følgende tilføyelse til pkt. 1 under
rekkefølgebestemmelser:
- Virkningene av terrenginngrepene med øye sett fra eksisterende bebyggelse skal
visualiseres med 3D-modellering og/eller fotosimulering.Saksprotokoll i Kommunestyret 03.02.2009
Behandling
Line Mørch stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte. Hun ble enstemmig erklært
inhabil (=24 voterende).
Sveinung Lien stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte. Han ble enstemmig erklært
inhabil (=23 voterende).
Innstilling fra Planutvalget ble enstemmig vedtatt.

Line Mørch og Sveinung Lien gjeninntrådte (25 voterende).
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Solfjeld næringsområde sist
revidert 26.01.2009. Før planen kunngjøres gis følgende tilføyelse til pkt. 1 under
rekkefølgebestemmelser:
- Virkningene av terrenginngrepene med øye sett fra eksisterende bebyggelse skal
visualiseres med 3D-modellering og/eller fotosimulering.

PS 7/09 Behandling av klage på kloakkrenseanlegg Skålandsveien
Rådmannens forslag til vedtak
Klagen fra Veiby på det kloakkrenseanlegg Lauvland har søkt om å bygge avvises.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2009
Behandling
Ved voteringen ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Innstilling:
Klagen fra Veiby på det kloakkrenseanlegg Lauvland har søkt om å bygge avvises.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Morten Foss stilte spørsmål ved sin habilitet (24 voterende). Han ble enstemmig erklært habil
og gjeninntrådte (25 voterende)
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Klagen fra Veiby på det kloakkrenseanlegg Lauvland har søkt om å bygge, avvises.

PS 8/09 Anodning om fornyet reguleringsvurdering for gnr. 6,
bnr.43
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sin uttalelse som ble gitt 9 september 2008

Saksprotokoll i Planutvalg - 27.01.2009
Behandling
Ved voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sin uttalelse som ble gitt 9 september 2008
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Planutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sin uttalelse som ble gitt 9 september 2008

PS 9/09 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre opphever sitt tidligere vedtak om å opprette et
holdingsselskap for kommunens aksjeselskaper.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til
Tvedestrand Vekst AS.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Framlagt notat av 27.01.09 fra administrasjonen med tilleggsopplysninger og
verdivurdering
av 16.10.08 fra Agder Team Revisjon AS
Rådmannen foreslo at pkt 2 ble gitt følgende tilføyelse: Tvedestrand kommunestyre vedtar
å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til Tvedestrand Vekst AS vederlagsfritt.
Punktvis votering:
Pkt. 1: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Pkt. 2: Rådmannens innstilling inkl. tilleggsforslag tilrådd med 8 mot 1 stemme.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre opphever sitt tidligere vedtak om å opprette et holdingsselskap
for kommunens aksjeselskaper.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til
Tvedestrand Vekst AS vederlagsfritt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet forslag om nærmere utredning og utsettelse av saken.
Morten Foss sitt forslag
Formannsskapets innstilling

4 stemmer
21 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre opphever sitt tidligere vedtak om å opprette et holdingsselskap
for kommunens aksjeselskaper.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til
Tvedestrand Vekst AS vederlagsfritt.

PS 10/09 Tiltredelse av viljeserklæring for kommunesamarbeidet
Østre Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til viljeserklæringen for det interkommunale
samarbeidet Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre utpeker …………. til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 2009
i Østre Agder ved behandlingen av utkast til vedtekter for det interkommunale samarbeidet.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at navnet på samarbeidet endres fra Østre
Agder 2015 til Østre Agder.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Morten Foss (AP) foreslo Dag Eide til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 09.
Rådmannens innstilling med Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til viljeserklæringen for det interkommunale
samarbeidet Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre utpeker Dag Eide (AP) til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 2009
i Østre Agder ved behandlingen av utkast til vedtekter for det interkommunale samarbeidet.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at navnet på samarbeidet endres fra Østre
Agder 2015 til Østre Agder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Formannsskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til viljeserklæringen for det interkommunale
samarbeidet Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre utpeker Dag Eide (AP) til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 2009
i Østre Agder ved behandlingen av utkast til vedtekter for det interkommunale samarbeidet.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at navnet på samarbeidet endres fra Østre
Agder 2015 til Østre Agder.

PS 11/09 Søknad om prosjektmidler, LAR pasienter
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å søke på midler fra Helsedirektoratet for tilskudd til kommunalt
arbeid for LAR pasienter i en periode på 4 år.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å søke på midler fra Helsedirektoratet for tilskudd til kommunalt
arbeid for LAR pasienter i en periode på 4 år.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å søke på midler fra Helsedirektoratet for tilskudd til kommunalt
arbeid for LAR pasienter i en periode på 4 år.

PS 12/09 Midler til oppfølgingstjenester for rusmisbrukere
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å søke på prosjektmidler fra Helsedirektoratet for styrking av
kommunale oppfølgingstjenester for rusmisbrukere i en periode på 3 år.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å søke på prosjektmidler fra Helsedirektoratet for styrking av
kommunale oppfølgingstjenester for rusmisbrukere i en periode på 3 år.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å søke på prosjektmidler fra Helsedirektoratet for styrking av
kommunale oppfølgingstjenester for rusmisbrukere i en periode på 3 år.

PS 13/09 Sentrumsutviklingsprosjektet - fritak fra verv og
oppnevning av nye medlemmer
Rådmannens forslag til vedtak
1. Jan Marcussen fritas fra vervet som medlem og leder av HP-gruppa for sentrumsutvikling
2. Ordfører oppnevnes som nytt medlem og leder av gruppa
3. Rådmann oppnevnes som nytt medlem i gruppa.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Jan Marcussen fritas fra vervet som medlem og leder av HP-gruppa for sentrumsutvikling
2. Ordfører oppnevnes som nytt medlem og leder av gruppa
3. Rådmann oppnevnes som nytt medlem av gruppa

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2009
Behandling
Innstilling fra Formannsskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Jan Marcussen fritas fra vervet som medlem og leder av HP-gruppa for sentrumsutvikling
2. Ordfører oppnevnes som nytt medlem og leder av gruppa
3. Rådmann oppnevnes som nytt medlem av gruppa

