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Tone-Lin Hansen

VARAMEDL
VARAMEDL

SP
H, sak 57 og 60

Fra administrasjonen møtte:
Linda Brevik
John Johannesen

Enhetsleder
Enhetsleder

Barnehage
Tvedestrand skole

Faste representanter som hadde forfall:

Helene Tveide
Åse Selaasdal
Tone Vestøl Bråten
Svein Dale
Stig Ertzeid
Anton Thomassen
Arne Thorvald Aanonsen
Sigfrid Baasland
Emma Smeland Nygårdseter
Pål Frydenberg
Øyvind Johannesen
Anne Grete Aaby Hansen
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Enhetsleder
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Avd.ing
Rådgiver
Teamleder
Rådmann
Kommunalsjef
Teamleder

Oppfølging
NAV
Administrativ støtte
Plan, miljø- og eiendom
Dypvåg skole
Teknisk drift
Plan, miljø- og eiendom
Organisasjon og skole
Økonomi
Service- og dokumentsenter

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 44/13

Evaluering av bopliktordningen - forskrift etter konsesjonslovens § 7

PS 45/13

Forslag til planprogram - barnehageplan

PS 46/13

Reguleringsplan for del av Østerå gnr. 2, bnr 5 - 2 gangs behandling

PS 47/13

Reguleringsplan for Lauvåsen - egengodkjenning

PS 48/13

Eierskapsmelding 2013 - Prinsipper og prosesser for valg av kommunens
styrerepresentanter m.m.

PS 49/13

Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2012

PS 50/13

Årsmelding for 2012 - Tvedestrand kommune

PS 51/13

Regnskap for 2012 - Tvedestrand kommune

PS 52/13

Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2012

PS 53/13

Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2013

PS 54/13

Handlingsplan 2014-2017 - Oppstart på budsjett- og økonomiplanarbeid

PS 55/13

Klage på PS 34/13 søknad om tilskudd til Sandøya barnehage

PS 56/13

Tvedestrandsskolens deltakelse i forsknings og utviklingsprosjektet Skolen som
arena for barn og unges psykiske helse

PS 57/13

Søknad om skjenkebevilling - Sørlandet Maritime AS Hagefjordbrygga

PS 58/13

Søknad om skjenkebevilling fra Vertshuset Tvedestrand AS - Furøya

PS 59/13

Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand hotell

PS 60/13

Søknad fra Bokhotellet Lyngørporten om skjenkebevilling for charterbåter og
badehus

PS 61/13

Søknad fra Vertshuset Tvedestrand AS om bevilling i Bakkeskåt for
regattadagene

PS 62/13

Avvik i henhold til alkohollovgivningen - Bakgaarden pub og losji

PS 63/13

Omsorgsboliger i Olav Sverres Vei, godkjenning av kostnadsramme og valg av
entreprenører

PS 64/13

Visning av kommunestyremøter på kommunens nettside

PS 65/13

Etablering av Furøya IKS - overtagelse av gnr 98 bnr 4 samt båtbu på gnr 98 bnr
1 sammen med Aust-Agder fylkeskommune - godkjenning av selskapsavtale

PS 66/13

Friluftsrådet Sør - forslag til nye vedtekter

PS 67/13

Høringsuttalelse - endret forskrift om friluftsaktiviteter

PS 68/13

Referatsaker - referat to siste møter i eldreråd - Nedgravd renovasjonsløsning i
Tvedestrand sentrum

Merknader til protokoll:
Ingen merknader
Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader
Informasjon fra:
 RTA v/ Tor Georg Hagane informerte om planer for avfallsbeholdere under bakken i
Tvedestrand sentrum etter sak 44/13
 Styreleder i Tvedestrand vekst, Carl Bertelsen gikk gjennom drift og regnskap i selskapet
etter sal 48/13.
Utsendt til kommunestyremedlemmene i tillegg til innkalling:
 Sak 46/13; innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite i saken.
 Sak 48/13; Eierskapsmeldingen
 Sak 50/13; protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 4. juni
 Sak 68/13; referat fra møte i eldreråd 16. april.
 Sak 44/13, etterutsendt mail, angående innspill i bopliktssaken
 Sak 56/13, etterutsendt mail, etterlyst vedlegg i saken
Utdelt i kommunestyremøtet:
 Sak 62/13, brev fra Bakgården pub og losji AS
 Turkart og turguide, Friluftsrådet Sør
Grunngitt Spørsmål:
Ragnvald Zwilgmeyer stilte følgende spørsmål:
Synes det er en god ide å tilrettelegge for en brakkelandsby på Grenstøl for fremtidig e-18
utbygging. Har dere tatt kontakt med Harald Tobiassen og undersøkt mulighetene for dette, og
er det i tilfelle interessant for Tvedestrand Veskst å være med på et slikt prosjekt?
Ordføreren besvarte spørsmålet.
Tvedestrand 19.06.2013
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 44/13 Evaluering av bopliktordningen - forskrift etter
konsesjonslovens § 7
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ a:
Tvedestrand kommunestyre har vurdert ad-hoc utvalgets rapport og merknader/innspill fra
høringsrunden. På dette grunnlag vedtar kommunestyre følgende lokal forskrift etter
konsesjonslovens § 7:
_________________________________________________________________________
”I samsvar med konsesjonsloven § 7 settes konsesjonsfriheten for bebygd eiendom
som ikke er over 100 dekar, eller slik eiendom der ikke mer enn 25 dekar av arealet er
fulldyrket, ut av kraft for:
Eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig,
2. Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder
eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter
plan- og bygningsloven er regulert til boligformål
3. Ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
1.

Forskriftene gjøres gjeldene for følgende områder i Tvedestrand kommune:
a) Lyngør, som består av: Holmen og Odden, gnr. 82, Lyngørsiden, gnr. 81, samt
del av Steinsøya
b) Sandøya, gnr. 77 og 78
c) Borøya, gnr. 75 og 76
d) Verneplanområdet for sentrum, med unntak av Nyvei. ”
De arealer som er omfattet av forskriftene på Steinsøya og innen gjeldende
verneplanområde for sentrum er avgrenset og kartfestet på kartutsnitt av 18.04.2011
som vedlegges forskriften.”
______________________________________________________________________
Endret forskrift erstatter gjeldende forskrift av 29.08.2005. Begrunnelsen er at forskriften
fremdeles vurderes som et av flere virkemiddel som tjener hensynet til bosettingsmønster i de
aktuelle områdene.
Ved behandling av konsesjonssøknader etter forskriften må det gjøres en konkret og
individuell vurdering i hver enkelt sak.
Alternativ b:
Som alternativ a.), bortsett fra punkt c og d under pkt. 3 som fjernes, og i siste avsnitt under
punkt 3 skal ”og innen gjeldende verneplanområde for sentrum” fjernes.
Alternativ c:
Tvedestrand kommunestyre har vurdert ad-hoc utvalgets rapport og merknader/innspill fra
høringsrunden. På dette grunnlag vedtar kommunestyret å oppheve lokal forskrift etter
konsesjonslovens § 7, jfr. forskrift av 29.08.2005. Forskriften settes derved ut av kraft for hele
kommunen.
Begrunnelsen er at forskriften ikke vurderes til å være et tjenlig virkemiddel for å ivareta
hensynet til bosettingsmønster i noen del av kommunen.

Alternativ d:
Som alternativ a.), men med nytt andre og tredje avsnitt under punkt 3 slik:
”Med unntak av grunnkretsen Tvedestrand sentrum gjøres forskriften gjeldende for alle
grunnkretser med strandlinje til sjø i Tvedestrand kommune.
De arealer som er omfattet av forskriftene er avgrenset og kartfestet i samsvar med de
respektive grunnkretsgrense vist på kartutsnitt vedlagt forskriften.”
Alternativ e:
Som alternativ a.), men andre, tredje og fjerde avsnitt under punkt 3 endres til ny tekst slik:
”Forskriftene gjøres gjeldende for hele Tvedestrand kommune.
Endret forskrift erstatter gjeldende forskrift av 29.08.2005. Endringen begrunnes med
likebehandling av kommunens innbyggere, og at forskriften fremdeles vurderes som et av flere
virkemiddel som tjener hensynet til bosettingsmønster i kommunen.”

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2013
Behandling
Etter innlegg og replikkrunde i komiteen ble det fremlagt følgende vedtaksforslag:
Åsulv Løvdal (TTL): Fremmet alternativ a.) med unntak av pkt. 3 d.) Punkt 3 d. gjelder
verneplanområdet i sentrum. Løvdal fremmet også følgende tilføyelse:
”Eventuelle konsesjonssøknader kan behandles på grunnlag av gyldig kjøpekontrakt.”
Geir Grimsland (Ap) fremmet alternativ e.) med følgende nytt andre avsnitt i innstillingen slik:
”Forskriftene gjøres gjeldende for hele Tvedestrand kommune med unntak av Askerøya og
Gjessøya”
Erling Holm(H) fremmet alternativ c.)
Line Mørch (V) fremmet følgende tilføyelse til Grimslands, alternativt til Løvdals forslag:
”Tvedestrand Kommunestyre ønsker en aktiv oppfølging av boplikten. Rådmannen bes legge
fram en plan for oppfølging, og rapportere til kommunestyret årlig. Effekten av den økede
innsatsen evalueres i løpet av 2017.”
Det ble votert over hvert av de 3 forslagene enkeltvis i følgende voteringsrekkefølge:
1. Grimsland
. 3 stemmer
2. Holm
4 stemmer
3. Løvdal
2 stemmer
4. Mørchs tillegg

3 stemmer

Holms forslag fikk derved flest stemmer og går videre som komiteens innstilling

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre har vurdert ad-hoc utvalgets rapport og merknader/innspill fra
høringsrunden. På dette grunnlag vedtar kommunestyret å oppheve lokal forskrift etter
konsesjonslovens § 7, jfr. forskrift av 29.08.2005. Forskriften settes derved ut av kraft for hele
kommunen.
Begrunnelsen er at forskriften ikke vurderes til å være et tjenlig virkemiddel for å ivareta
hensynet til bosettingsmønster i noen del av kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Erling Holm (H) informerte om forarbeidene i ad-hoc utvalget og innholdet i saken.
Ole Goderstad (H) fremmet flertallsinnstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite, rådmannens
forslag alternativ c, oppheve konsesjon.
Geir Grimsland (AP) fremmet rådmannens forslag alternativ e, boplikt i hele kommunen.
Torleif Haugland (KRF) fremmet rådmannens forslag alternativ d, boplikt i kretser med
strandlinje til sjø.
Åsulv Løvdal (TTL) fremmer rådmannens forslag alternativ a, med unntak av punkt 3 d.
Forslaget innebærer boplikt på Lyngør, Sandøya, Borøya.
Løvdal åpner samtidig for at forslaget hans kan stemmes over oppdelt.
Morten Foss fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag alternativ d, boplikt i kretser med strandlinje til sjøen, med tillegg av:
Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven §5 forste ledd nr 1 settes ut av kraft for det nevnte
kystområdet for eiendommer som omfattes av denne forskrift punkt 1.
Det er fremmet følgende tilleggsforslag:
Fra utvalget og forslag fra rådmannen:
 Ved behandling av konsesjonssøknader etter forskriften må det gjøres en konkret og
individuell vurdering i hver enkelt sak
Løvdals forslag i komiteen:
 Eventuell konsesjonssøknad kan behandles på grunnlag av gyldig kjøpekontrakt (fra
utvalget og AAL)
Tor Granerud (V)
 Tvedestrand kommunestyre ønsker en aktiv oppfølging av boplikten. Rådmannen bes
legge fram en plan for oppfølging, og rapportere til kommunestyret årlig som et eget
avsnitt i årsrapporten.
Dette er forslag til overordnede kjøreregler, ikke til selve forskiften

Prøvevotering:
Prøvevoteringen skal protokollføres med navn på stemmegiver
Foss sitt forslag:
Morten Foss

Til sammen 1 stemme

Grimsland sitt forslag :
Håvard Røiseland
Irene Strandene Hansen
Geir Grimsland
Svein-Olav Hageli
Siw Johannessen
Ragnvald Zwilgmeyer
Aud Angelstad
Jørgen Goderstad
Inger Klara Lilleholt Vaaje

Til sammen 9 stemmer

Goderstad sitt forslag:
Erling Holm
Carl F. Bertelsen
Ole Goderstad
Tine Goderstad Sunne
Alf Andersen
Jan Dukene
Jan Marcussen
Jan W. Nævestad
Sveinung Lien
Hege Bjerkeseth
Ole Andre Johnsen

Til sammen 11 stemmer

Haugland sitt forslag:
Torleif Haugland
Jostein Langballe

Til sammen 2 stemmer

Løvdal sitt forslag:
Tor Granerud
Aasulv Løvdal

Til sammen 2 stemmer

Alternativ votering:
Foss sitt forslag:

1 stemme og falt

Grimsland sitt forslag :

9 stemmer og falt

Haugland sitt forslag:

11 stemmer og falt

Goderstad sitt forslag :

11 stemmer og falt

Løvdal sitt forslag:
Punkt 3 a, boplikt Lyngør
Punkt 3 b, boplikt Sandøya
Punkt 3 c, boplikt Borøya

14 stemmer og vedtatt
14 stemmer og vedtatt
13 stemmer og vedtatt

Tilleggsforslag:
Første kulepunkt:
Andre kulepunkt:
Tredje kulepunkt:

Vedtatt mot 2 stemmer
Vedtatt mot 1 stemme
Vedtatt mot 1 stemme

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre har vurdert ad-hoc utvalgets rapport og merknader/innspill fra
høringsrunden. På dette grunnlag vedtar kommunestyre følgende lokal forskrift etter
konsesjonslovens § 7:
_________________________________________________________________________
”I samsvar med konsesjonsloven § 7 settes konsesjonsfriheten for bebygd eiendom
som ikke er over 100 dekar, eller slik eiendom der ikke mer enn 25 dekar av arealet er
fulldyrket, ut av kraft for:
Eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
2. Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder
eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter
plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.
3. Ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
1.

Forskriftene gjøres gjeldene for følgende områder i Tvedestrand kommune:
a) Lyngør, som består av: Holmen og Odden, gnr. 82, Lyngørsiden, gnr. 81,
samt del av Steinsøya
b) Sandøya, gnr. 77 og 78
c) Borøya, gnr. 75 og 76
De arealer som er omfattet av forskriftene på Steinsøya er avgrenset og kartfestet på
kartutsnitt av 18.04.2011 som vedlegges forskriften.”
Følgende overordnede kjøreregler skal videre ivaretas:
 Ved behandling av konsesjonssøknader etter forskriften må det gjøres en konkret og
individuell vurdering i hver enkelt sak.
 Eventuell konsesjonssøknad kan behandles på grunnlag av gyldig kjøpekontrakt.
 Tvedestrand kommunestyre ønsker en aktiv oppfølging av boplikten. Rådmannen bes
legge fram en plan for oppfølging, og rapportere til kommunestyret årlig som et eget
avsnitt i årsrapporten.

PS 45/13 Forslag til planprogram - barnehageplan
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre legger forslag til planprogram for barnehageplan ut på offentlig
høring.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Enhetsleder for barnehage informerte kort om arbeidet med barnehageplanen og konklusjonen i
planen.
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd, med den endringen at ordet “planprogram” går
ut av teksten.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre legger forslag til barnehageplan ut på offentlig høring.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Jan Marcussen fremmet spørsmål om sin habilitet og fratrådte (=24 voterende). Marcussen ble
enstemmig erklært habil og gjeninntrer (=25 voterende).
Inger Klara Lilleholt Vaaje fremmet følgende forslag til endringer i planen:
Konseptet gårdsbarnehage tas inn i konklusjonen som et mulig alternativ.
Torleif Haugland fremmet følgende forslag til endringer i planen:
2. kulepunkt: konklusjon strykes
4. kulepunkt, endring 2. setning:
Antall telletidspunkter økes med ett i vårsemesteret 1.april alternativt 1.mars.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vaajes forslag:

enstemmig vedtatt

Haugland forslag 2. kulepunkt:

enstemmig vedtatt

Haugland forslag endring 4. kulepunkt:

16 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre legger forslag til barnehageplan ut på offentlig høring med følgende
endringer:

 Konseptet gårdsbarnehage tas inn i konklusjonen som et mulig alternativ.
 2. kulepunkt: konklusjon styrkes
 4. kulepunkt, endring 2. setning:
Antall telletidspunkter økes med ett i vårsemesteret, 1.april alternativt 1.mars.

PS 46/13 Reguleringsplan for del av Østerå gnr. 2, bnr 5 - 2 gangs
behandling
Rådmannens forslag til vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur vedtar at følgende endringer må innarbeides i
plandokumentet:
1. Det må angis veg og skulderbredde for alle veger i planområdet.
2. Fylling og skjæringsutslag må vises i planen.
3. Kryssområdet må vises som utsnitt i planen i målestokk 1:200 eller større. Utsnittet må
omfatte den del av kommunal vei som skal heves, samt langs atkomstveien til boligfeltet
frem til grense mellom bnr. 133 og bnr. 142.
4. Utsnittet skal fremstilles som del av reguleringsplanen med tegneregler etter
kartforskriften, og skal angi høyder på alle veger og plassering av forstøtningsmurer.
5. Innenfor utsnittet må det som vedlegg til planen utarbeides tverrprofiler både for
kommunal vei og atkomstvei.
6. Det må beskrives/vises hvor og hvordan det skal monteres gjerder for å hindre
fallulykker.
7. Pkt. 4.2 i bestemmelsene omarbeides slik at det henviser til den dokumentasjonen som er
beskrevet i punktene 4, 5 og 6 ovenfor.
Komiteen vil for øvrig minne om at ombygging av kommunal veg må gjøres i nært samarbeid
med kommuenen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fratrer og Sverre Tobias Dukene (TTL) inntrer (=25 voterende)
Saksprotokoll fra teknikk, plan- og naturkomite framkommer ikke i saken. Den ble sendt ut
som vedlegg til innkallingen og lyder som følger:
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2013
Behandling
Det ble redegjort for at krav om endringer beskrevet i punktene 1-7 i innstillingen var blitt
gjennomført før komiteens møte, og rådmannen anbefalte derfor at saken kunne gå videre til
endelig behandling i kommunestyret den 18.06.13 med anbefaling om egengodkjenning.
Saken blir lagt fram i kommunestyret med nye reviderte vedlegg.
Komiteen sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling:
Innstilling
I medhold av §&12-12 PBL. egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre detaljreguleringsplan
for del av Østerå gnr. 2, bnr. 5 sist revidert 7.06.2013.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av §&12-12 PBL. egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre detaljreguleringsplan
for del av Østerå gnr. 2, bnr. 5 sist revidert 7.06.2013.

PS 47/13 Reguleringsplan for Lauvåsen - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-12 egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre
reguleringsplan for Lauvåsen boligfelt sist revidert 26.02.2013.
Rekkefølgebestemmelsene gis en tilføyelse om at fortau skal være opparbeidet i henhold til plan
før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet.
Kommunestyret vil be om at utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet blir
vurdert i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen som er vedtatt utarbeidet, jfr. planstrategi.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2013
Behandling
Komiteen gjennomførte befaring, der det spesielt var atkomstvei og trafikksikkerhet som var i
fokus. Planlegger redegjorde for planlagt vei og fortausløsning.
Ved behandlingen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-12 egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre
reguleringsplan for Lauvåsen boligfelt sist revidert 26.02.2013.
Rekkefølgebestemmelsene gis en tilføyelse om at fortau skal være opparbeidet i henhold til plan
før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet.
Kommunestyret vil be om at utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet blir
vurdert i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen som er vedtatt utarbeidet, jfr. planstrategi.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-12 egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre
reguleringsplan for Lauvåsen boligfelt sist revidert 26.02.2013.
Rekkefølgebestemmelsene gis en tilføyelse om at fortau skal være opparbeidet i henhold til plan
før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet.
Kommunestyret vil be om at utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet blir
vurdert i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen som er vedtatt utarbeidet, jfr. planstrategi.

PS 48/13 Eierskapsmelding 2013 - Prinsipper og prosesser for valg
av kommunens styrerepresentanter m.m.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte eierskapsmelding for 2013 med
nøkkelinformasjon over de selskapene og stiftelsene som kommunen har eierinteresser i
til etterretning.
2. Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende prinsipper for valg av kommunens
styrerepresentanter m.m.:
a. Ordføreren, eventuelt varaordfører, representerer kommunen på
generalforsamlingene og representantskapsmøtene i de aktuelle selskapene.
b. Ordføreren og rådmannen har ansvar for at det gjennomføres en drøfting i
formannskapet i forkant av generalforsamlingene og representantskapenes
årsmøter når det gjelder til valg av ulike styrerepresentanter m.m., og andre
forhold som er av betydning for selskapet og kommunen som eier/medeier.
c. Valg av styrerepresentanter skal skje med utgangspunkt i at det sikrer en best
mulig profesjonell styresammensetning, hvor det legges vekt på at
styrerepresentantene innehar kompetanse innfor selskapets virkeområde,
økonomi, jus og organisasjonskunnskap. Personlig egnethet og erfaring fra
næringsliv skal også tillegges vekt, samt styreerfaringer. Nødvendig likestillingsprofil må også vektlegges i tråd med gjeldende lover og forskrifter på dette
området.
d. Rådmann, kommunalsjef og enhetsleder skal ikke velges inn som
styremedlemmer i selskaper og stiftelser som kommunen har eierinteresser i.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Aasulv Løvdal (TTL) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Drøftingen etter pkt 2 foretas på det første møtet i formannskapet etter nyttår.
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Løvdal ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte eierskapsmelding for 2013 med
nøkkelinformasjon over de selskapene og stiftelsene som kommunen har eierinteresser i
til etterretning.
2. Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende prinsipper for valg av kommunens
styrerepresentanter m.m.:
a. Ordføreren, eventuelt varaordfører, representerer kommunen på
generalforsamlingene og representantskapsmøtene i de aktuelle selskapene.
b. Ordføreren og rådmannen har ansvar for at det gjennomføres en drøfting i
formannskapet i forkant av generalforsamlingene og representantskapenes
årsmøter når det gjelder til valg av ulike styrerepresentanter m.m., og andre
forhold som er av betydning for selskapet og kommunen som eier/medeier.
c. Valg av styrerepresentanter skal skje med utgangspunkt i at det sikrer en best
mulig profesjonell styresammensetning, hvor det legges vekt på at
styrerepresentantene innehar kompetanse innfor selskapets virkeområde,
økonomi, jus og organisasjonskunnskap. Personlig egnethet og erfaring fra
næringsliv skal også tillegges vekt, samt styreerfaringer. Nødvendig likestillings-

profil må også vektlegges i tråd med gjeldende lover og forskrifter på dette
området.
d. Rådmann, kommunalsjef og enhetsleder skal ikke velges inn som
styremedlemmer i selskaper og stiftelser som kommunen har eierinteresser i.
3. Drøftingen etter pkt 2 foretas på det første møtet i formannskapet etter nyttår.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Tor Granerud fremmet følgende forslag:
Punkt 2b:
Ordfører og rådmannen har ansvar for at det gjennomføres en drøfting i kommunestyret i
forkant av generalforsamlingene og representantskapenes årsmøter når det gjelder til valg av
ulike styrerepresentanter mm, og andre forhold som er av betydning for selskapet og kommunen
som eier/ medeier.
Punkt 4:
Tvedestrand kommunestyre vil utrede tilslutning til “Anbefalinger for aktivt eierskap”
utarbeidet av KS Eierforum (nå inngått i KS) med de lokale tilpasningene kommunestyret finner
hensiktsmessig.
Innstilling punkt 1

enstemmig vedtatt

Innstilling punkt 2 a

enstemmig vedtatt

Granerud sitt forslag til endring punkt 2b:
Innstilling fra formannskapet

12 stemmer og falt
13 stemmer og vedtatt

Innstilling punkt 2 c og d

enstemmig vedtatt

Innstilling punkt 3

enstemmig vedtatt

Granerud sitt forslag punkt 4

enstemmig vedtatt

Vedtak
1) Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte eierskapsmelding for 2013 med nøkkelinformasjon
over de selskapene og stiftelsene som kommunen har eierinteresser i til etterretning.
2) Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende prinsipper for valg av kommunens
styrerepresentanter m.m.:
a) Ordføreren, eventuelt varaordfører, representerer kommunen på generalforsamlingene og
representantskapsmøtene i de aktuelle selskapene.
b) Ordføreren og rådmannen har ansvar for at det gjennomføres en drøfting i formannskapet
i forkant av generalforsamlingene og representantskapenes årsmøter når det gjelder til
valg av ulike styrerepresentanter m.m., og andre forhold som er av betydning for
selskapet og kommunen som eier/medeier.

c) Valg av styrerepresentanter skal skje med utgangspunkt i at det sikrer en best mulig
profesjonell styresammensetning, hvor det legges vekt på at styrerepresentantene innehar
kompetanse innfor selskapets virkeområde, økonomi, jus og organisasjonskunnskap.
Personlig egnethet og erfaring fra næringsliv skal også tillegges vekt, samt
styreerfaringer. Nødvendig likestillings-profil må også vektlegges i tråd med gjeldende
lover og forskrifter på dette området.
d) Rådmann, kommunalsjef og enhetsleder skal ikke velges inn som styremedlemmer i
selskaper og stiftelser som kommunen har eierinteresser i.
3) Drøftingen etter pkt 2 foretas på det første møtet i formannskapet etter nyttår.
4) Tvedestrand kommunestyre vil utrede tilslutning til “Anbefalinger for aktivt eierskap”
utarbeidet av KS Eierforum (nå inngått i KS) med de lokale tilpasningene kommunestyret
finner hensiktsmessig.

PS 49/13 Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Endelige tilskuddssatser for 2012 (100 %-satser) til private barnehager i Tvedestrand kommune
fastsettes som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

169.930
81.949

7.600
7.600

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

138.000
105.300

12.000
12.000

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Endelige tilskuddssatser for 2012 (100 %-satser) til private barnehager i Tvedestrand kommune
fastsettes som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

169.930
81.949

7.600
7.600

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

138.000
105.300

12.000
12.000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Jan Marcussen stiller spørsmål til sin habilitet og fratrer (=24 voterende). Marcussen ble
enstemmig erklært inhabil etter fvl §6,2 ledd.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Endelige tilskuddssatser for 2012 (100 %-satser) til private barnehager i Tvedestrand kommune
fastsettes som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

169.930
81.949

7.600
7.600

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

138.000
105.300

12.000
12.000

Marcussen gjeninntrer (=25 voterende).

PS 50/13 Årsmelding for 2012 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2012 til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) ble valgt til saksordfører.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
Det utarbeides en kortversjon av årsmeldingen fra og med 2013.
Rådmannens forslag til vedtak med Foss sitt tilleggsforslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2012 til etterretning. Det utarbeides en
kortversjon av årsmeldingen fra og med 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) var saksordfører.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2012 til etterretning. Det utarbeides en
kortversjon av årsmeldingen fra og med 2013.

PS 51/13 Regnskap for 2012 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2012.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) ble valgt til saksordfører.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2012.

PS 52/13 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for
2012
Rådmannens forslag til vedtak
1. Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll m.v., gjøres det korrigeringer i
følgende enheters resultat for 2012:
a. Ansvar 210 Rådmanns resultat forbedres med 526.000 kroner.
b. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat reduseres med 110.000 kroner.
c. Ansvar 220 Lyngmyr skoles resultat reduseres med 188.000 kroner.
d. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøyas resultat forbedres med 418.000
kroner.
e. Ansvar 222 Holt skoles resultat forbedres med 116.000 kroner.
f. Ansvar 223 Dypvåg skoles resultat forbedres med 135.000 kroner.
g. Ansvar 224 Songe skoles resultat reduseres med 122.000 kroner.
h. Ansvar 230 Barnehageenhetens resultat reduseres med 169.000 kroner.
i. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms resultat reduseres med 850.000 kroner.
j. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 304.000 kroner.
k. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 3.608.000 kroner.
l. Ansvar 260 Familiehuset – RBU sitt resultat forbedres med 248.000 kroner.
2. Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2012, gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms akkumulerte innsparing reduseres med
769.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenhetens akkumulerte innsparing reduseres med 494.000
kroner.
3. Eventuelle avsetninger til enhetenes disposisjonsfond, inndekking av akkumulert
merforbruk m.v. fastsettes i kommunestyresaken om budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll m.v., gjøres det korrigeringer i
følgende enheters resultat for 2012:
a. Ansvar 210 Rådmanns resultat forbedres med 526.000 kroner.
b. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat reduseres med 110.000 kroner.
c. Ansvar 220 Lyngmyr skoles resultat reduseres med 188.000 kroner.
d. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøyas resultat forbedres med 418.000
kroner.
e. Ansvar 222 Holt skoles resultat forbedres med 116.000 kroner.
f. Ansvar 223 Dypvåg skoles resultat forbedres med 135.000 kroner.
g. Ansvar 224 Songe skoles resultat reduseres med 122.000 kroner.
h. Ansvar 230 Barnehageenhetens resultat reduseres med 169.000 kroner.
i. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms resultat reduseres med 850.000 kroner.

j. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 304.000 kroner.
k. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 3.608.000 kroner.
l. Ansvar 260 Familiehuset – RBU sitt resultat forbedres med 248.000 kroner.
2. Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2012, gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms akkumulerte innsparing reduseres med
769.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenhetens akkumulerte innsparing reduseres med 494.000
kroner.
3. Eventuelle avsetninger til enhetenes disposisjonsfond, inndekking av akkumulert
merforbruk m.v. fastsettes i kommunestyresaken om budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll mv., gjøres det korrigeringer i
følgende enheters resultat for 2012:
a. Ansvar 210 Rådmanns resultat forbedres med 526.000 kroner.
b. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat reduseres med 110.000 kroner.
c. Ansvar 220 Lyngmyr skoles resultat reduseres med 188.000 kroner.
d. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøyas resultat forbedres med 418.000
kroner.
e. Ansvar 222 Holt skoles resultat forbedres med 116.000 kroner.
f. Ansvar 223 Dypvåg skoles resultat forbedres med 135.000 kroner.
g. Ansvar 224 Songe skoles resultat reduseres med 122.000 kroner.
h. Ansvar 230 Barnehageenhetens resultat reduseres med 169.000 kroner.
i. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms resultat reduseres med 850.000 kroner.
j. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 304.000 kroner.
k. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 3.608.000 kroner.
l. Ansvar 260 Familiehuset – RBU sitt resultat forbedres med 248.000 kroner.
2. Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2012, gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms akkumulerte innsparing reduseres med
769.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenhetens akkumulerte innsparing reduseres med 494.000
kroner.
3. Eventuelle avsetninger til enhetenes disposisjonsfond, inndekking av akkumulert
merforbruk m.v. fastsettes i kommunestyresaken om budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012.

PS 53/13 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2013 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, redusere inntektene med 719.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, redusere inntektene med 26.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, øke inntektene med 45.000 kroner.
d. Barnehageenheten, økt ramme pga. økte minstesatser i tilskudd til private
barnehager, 100.000 kroner.
e. Integreringstilskudd, øke inntektene med 300.000 kroner.
f. Renteutgifter til investeringslån, øke utgiftene med 350.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 200.000 kroner.
h. Avdrag på investeringslån, redusere utgiftene med 300.000 kroner.
i. Utbytte fra Agder Energi AS, redusere inntektene med 862.000 kroner.
j. Amortisering av tidligere års premieavvik, øke utgiftene med 80.000 kroner.
k. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, øke inntektene med 500.000
kroner.
l. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer fra drift til
investering, øke utgiftene med 350.000 kroner.
m. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene for 2013 med
350.000 kroner.
n. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene for å dekke
avregningen for 2012 med 285.000 kroner.
o. Ansvar 210 Rådmann, redusert ramme som følge av diverse innsparinger,
479.000 kroner.
p. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke
innsparingskrav angående administrasjon og ledelse, 400.000 kroner.
q. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke del av
innsparingskrav for skolesektoren, 79.000 kroner.
r. Avsetning til bundet driftsfond vann, redusere utgiftene med 96.000 kroner.
s. Ansvar 245 Teknisk drift, økt ramme til inergenanlegg vann (brannsikring) med
96.000 kroner.
t. Ansvar 210 Rådmann, redusert ramme pga. tilbakebetaling av tidligere for mye
betalt for skoleskyss, 1.167.000 kroner.
u. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, økt ramme pga. utgifter til ny ressurskrevende bruker, 1.100.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusert ramme som følge av bidrag fra
boligstiftelsen ved kjøp av bil, 56.000 kroner.
w. Stryke avsetning til generelt disposisjonsfond, redusere utgiftene med 60.000
kroner.
x. Bruk av disposisjonsfond 25699120 Videreutdanning undervisningspersonale (fra
2009), øke inntektene med 42.000 kroner.
y. Bruk av generelt disposisjonsfond, øke inntektene med 1.206.000 kroner.
z. Bruk av enhetenes disposisjonsfond (lån), øke inntektene med 346.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr skole, scenerigg økes med 322.000
kroner. Kostnadsrammen økes med 22.000 kroner til 322.000 kroner.
b. Bevilgningen til prosjekt 0703 Fornyelse maskinpark teknisk sektor økes med
66.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende, til 191.000 kroner. I prosjektet
budsjetteres det med en salgsinntekt på 10.000 kroner.

c. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg, økes med
37.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei (PU-boliger) økes med 71.000
kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0763 Brannsynspålegg og enøk-tiltak økes med 157.000
kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger,
økes med 1.362.000 kroner. Kostnadsrammen økes med 1.000.000 kroner til
12.050.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0780 Lyngør, offentlig brygge, økes med 4.000 kroner.
h. Bevilgningen til prosjekt 0786 Tvedestrand skole, ny bod, økes med 300.000
kroner.
i. Bevilgningen til prosjekt 0788 Brygge (Sandøykilen) reduseres med 12.000
kroner.
j. Bevilgningen til prosjekt 0809 Spylevogn for avløp til øyene økes med 43.000
kroner. Kostnadsrammen økes med tilsvarende til 343.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0833 Dypvåg brygge, forlenge kloakkledningen, økes
med 6.000 kroner.
l. Bevilgningen til prosjekt 0843 Tvedestrand renseanlegg, ombygging/utvidelse,
økes med 500.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.900.000
kroner.
m. Bevilgningen til prosjekt 0845 Gjeving renseanlegg, inntakssiler og rister,
reduseres med 500.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 0
kroner, og prosjektet gjennomføres ikke nå.
n. Bevilgningen til nytt prosjekt Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning, settes til
500.000 kroner. Kostnadsramme for arbeider som gjennomføres i 2013 settes til
500.000 kroner. Ytterligere arbeider i prosjektet vurderes i handlings- og
økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014.
o. Bevilgningen til prosjekt 0846 Avløp, inergenanlegg, økes med 3.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 103.000 kroner.
p. Bevilgningen til prosjekt 0847 Vann, inergenanlegg, reduseres med 100.000
kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 0 kroner.
q. Bevilgningen til prosjekt 0848 Vanninvesteringer, Bergsmyr og Fjærkleivene,
reduseres med 241.000 kroner.
r. Bevilgningen til prosjekt 0852 Nedgraving/etterisolering av sjøledninger økes
med 240.000 kroner.
s. Bevilgningen til prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp, økes med
500.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.600.000 kroner. I
prosjektet økes inntekter fra anleggsbidrag med 500.000 kroner.
t. Bevilgningen til prosjekt 0504 Strannasenteret, utstyr, økes med 670.000 kroner.
u. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft, generelt, reduseres med 632.000 kroner.
Kostnadsrammen settes til 1.160.000 kroner.
v. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0165 Byløft, telt, fastsettes til
332.000 kroner.
w. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0166 Byløft, flytebrygge, fastsettes
til 300.000 kroner.
x. Bevilgningen og kostnadsrammen til nytt prosjekt Gamle biblioteket,
brannsikring, settes til 400.000 kroner.
y. Bevilgningen og kostnadsrammen til nytt prosjekt Innskuddskapital Furøya IKS,
settes til 800.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 500.000 kroner og 300.000 kroner i bruk av
midler på ubundet investeringsfond som tidligere har vært tiltenkt finansiering av

4.
5.
6.

7.
8.

ansvarlig lån for stiftelse på Furøya. Sistnevnte fond er utgått fra ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
z. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, fra drift til
investering, økes med 350.000 kroner.
æ. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2012 på 1.777.000 kroner disponeres til å finansiere
utgifter i investeringsbudsjettet.
ø. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur Grendstøl reduseres
med 1.691.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 309.000 kroner.
å. I prosjektene 0790 Boligtomter (salgsinntekt) og 0791 Frikjøp gnr 59 bnr 67
(salgsinntekt) budsjetteres det med inntekter på hhv. 7.000 kroner og 18.000
kroner. Beløpene avsettes til ubundet investeringsfond: aksjer og andeler.
Bevilgningen til investeringsprosjekt 0990 Formidlingslån økes med 2.834.000 kroner.
Tilsvarende beløp i ubrukte lånemidler benyttes til finansiering.
Kommunestyret godkjenner å øke låneopptaket til formidlingslån med 5,0 mill. kroner til
12,0 mill. kroner i 2013. Formidlingslån (for videre utlån) tas opp i Husbanken, med en
avdragstid på 30 år.
Beløpene på enhetenes disposisjonsfond ”fryses”. Disposisjonsfondene kan heller ikke
benyttes til å dekke enhetenes eventuelle merforbruk. Dette gjelder inntil kommunestyret
fatter nytt vedtak. Unntatt fra disse bestemmelsene er det særskilte fondet til
planprosjekter som disponeres av Plan, miljø og eiendom.
Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
sine merforbruk i løpet av året. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå
innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.
Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2013 avslås:
a. Aust-Agder lydavis, tilskudd pr. medlem /abonnent i kommunen.
b. Lyngør Jazzklubb, støtte til utgivelse av CD’er.
c. Ungt Entreprenørskap Agder, støtte med 50 øre pr. innbygger.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Carl F. Bertelsen(H) ble valgt til saksordfører.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2013 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, redusere inntektene med 719.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, redusere inntektene med 26.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, øke inntektene med 45.000 kroner.
d. Barnehageenheten, økt ramme pga. økte minstesatser i tilskudd til private
barnehager, 100.000 kroner.
e. Integreringstilskudd, øke inntektene med 300.000 kroner.
f. Renteutgifter til investeringslån, øke utgiftene med 350.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 200.000 kroner.
h. Avdrag på investeringslån, redusere utgiftene med 300.000 kroner.
i. Utbytte fra Agder Energi AS, redusere inntektene med 862.000 kroner.
j. Amortisering av tidligere års premieavvik, øke utgiftene med 80.000 kroner.

k. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, øke inntektene med 500.000
kroner.
l. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer fra drift til
investering, øke utgiftene med 350.000 kroner.
m. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene for 2013 med
350.000 kroner.
n. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene for å dekke
avregningen for 2012 med 285.000 kroner.
o. Ansvar 210 Rådmann, redusert ramme som følge av diverse innsparinger,
479.000 kroner.
p. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke
innsparingskrav angående administrasjon og ledelse, 400.000 kroner.
q. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke del av
innsparingskrav for skolesektoren, 79.000 kroner.
r. Avsetning til bundet driftsfond vann, redusere utgiftene med 96.000 kroner.
s. Ansvar 245 Teknisk drift, økt ramme til inergenanlegg vann (brannsikring) med
96.000 kroner.
t. Ansvar 210 Rådmann, redusert ramme pga. tilbakebetaling av tidligere for mye
betalt for skoleskyss, 1.167.000 kroner.
u. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, økt ramme pga. utgifter til ny ressurskrevende bruker, 1.100.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusert ramme som følge av bidrag fra
boligstiftelsen ved kjøp av bil, 56.000 kroner.
w. Stryke avsetning til generelt disposisjonsfond, redusere utgiftene med 60.000
kroner.
x. Bruk av disposisjonsfond 25699120 Videreutdanning undervisningspersonale (fra
2009), øke inntektene med 42.000 kroner.
y. Bruk av generelt disposisjonsfond, øke inntektene med 1.206.000 kroner.
z. Bruk av enhetenes disposisjonsfond (lån), øke inntektene med 346.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr skole, scenerigg økes med 322.000
kroner. Kostnadsrammen økes med 22.000 kroner til 322.000 kroner.
b. Bevilgningen til prosjekt 0703 Fornyelse maskinpark teknisk sektor økes med
66.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende, til 191.000 kroner. I prosjektet
budsjetteres det med en salgsinntekt på 10.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg, økes med
37.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei (PU-boliger) økes med 71.000
kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0763 Brannsynspålegg og enøk-tiltak økes med 157.000
kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger,
økes med 1.362.000 kroner. Kostnadsrammen økes med 1.000.000 kroner til
12.050.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0780 Lyngør, offentlig brygge, økes med 4.000 kroner.
h. Bevilgningen til prosjekt 0786 Tvedestrand skole, ny bod, økes med 300.000
kroner.
i. Bevilgningen til prosjekt 0788 Brygge (Sandøykilen) reduseres med 12.000
kroner.
j. Bevilgningen til prosjekt 0809 Spylevogn for avløp til øyene økes med 43.000
kroner. Kostnadsrammen økes med tilsvarende til 343.000 kroner.

k. Bevilgningen til prosjekt 0833 Dypvåg brygge, forlenge kloakkledningen, økes
med 6.000 kroner.
l. Bevilgningen til prosjekt 0843 Tvedestrand renseanlegg, ombygging/utvidelse,
økes med 500.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.900.000
kroner.
m. Bevilgningen til prosjekt 0845 Gjeving renseanlegg, inntakssiler og rister,
reduseres med 500.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 0
kroner, og prosjektet gjennomføres ikke nå.
n. Bevilgningen til nytt prosjekt Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning, settes til
500.000 kroner. Kostnadsramme for arbeider som gjennomføres i 2013 settes til
500.000 kroner. Ytterligere arbeider i prosjektet vurderes i handlings- og
økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014.
o. Bevilgningen til prosjekt 0846 Avløp, inergenanlegg, økes med 3.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 103.000 kroner.
p. Bevilgningen til prosjekt 0847 Vann, inergenanlegg, reduseres med 100.000
kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 0 kroner.
q. Bevilgningen til prosjekt 0848 Vanninvesteringer, Bergsmyr og Fjærkleivene,
reduseres med 241.000 kroner.
r. Bevilgningen til prosjekt 0852 Nedgraving/etterisolering av sjøledninger økes
med 240.000 kroner.
s. Bevilgningen til prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp, økes med
500.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.600.000 kroner. I
prosjektet økes inntekter fra anleggsbidrag med 500.000 kroner.
t. Bevilgningen til prosjekt 0504 Strannasenteret, utstyr, økes med 670.000 kroner.
u. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft, generelt, reduseres med 632.000 kroner.
Kostnadsrammen settes til 1.160.000 kroner.
v. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0165 Byløft, telt, fastsettes til
332.000 kroner.
w. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0166 Byløft, flytebrygge, fastsettes
til 300.000 kroner.
x. Bevilgningen og kostnadsrammen til nytt prosjekt Gamle biblioteket,
brannsikring, settes til 400.000 kroner.
y. Bevilgningen og kostnadsrammen til nytt prosjekt Innskuddskapital Furøya IKS,
settes til 800.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 500.000 kroner og 300.000 kroner i bruk av
midler på ubundet investeringsfond som tidligere har vært tiltenkt finansiering av
ansvarlig lån for stiftelse på Furøya. Sistnevnte fond er utgått fra ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
z. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, fra drift til
investering, økes med 350.000 kroner.
æ. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2012 på 1.777.000 kroner disponeres til å finansiere
utgifter i investeringsbudsjettet.
ø. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur Grendstøl reduseres
med 1.691.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 309.000 kroner.
å. I prosjektene 0790 Boligtomter (salgsinntekt) og 0791 Frikjøp gnr 59 bnr 67
(salgsinntekt) budsjetteres det med inntekter på hhv. 7.000 kroner og 18.000
kroner. Beløpene avsettes til ubundet investeringsfond: aksjer og andeler.
4. Bevilgningen til investeringsprosjekt 0990 Formidlingslån økes med 2.834.000 kroner.
Tilsvarende beløp i ubrukte lånemidler benyttes til finansiering.
5. Kommunestyret godkjenner å øke låneopptaket til formidlingslån med 5,0 mill. kroner til
12,0 mill. kroner i 2013. Formidlingslån (for videre utlån) tas opp i Husbanken, med en
avdragstid på 30 år.

6. Beløpene på enhetenes disposisjonsfond ”fryses”. Disposisjonsfondene kan heller ikke
benyttes til å dekke enhetenes eventuelle merforbruk. Dette gjelder inntil kommunestyret
fatter nytt vedtak. Unntatt fra disse bestemmelsene er det særskilte fondet til
planprosjekter som disponeres av Plan, miljø og eiendom.
7. Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
sine merforbruk i løpet av året. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå
innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.
8. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2013 avslås:
a. Aust-Agder lydavis, tilskudd pr. medlem /abonnent i kommunen.
b. Lyngør Jazzklubb, støtte til utgivelse av CD’er.
c. Ungt Entreprenørskap Agder, støtte med 50 øre pr. innbygger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) var saksordfører.
Ordføreren ber om at det blir framlagt en sak til kommunestyret i september der rådmannen
redegjør for hvordan budsjettrammene for 2013 kan overholdes.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2013 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, redusere inntektene med 719.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, redusere inntektene med 26.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, øke inntektene med 45.000 kroner.
d. Barnehageenheten, økt ramme pga. økte minstesatser i tilskudd til private
barnehager, 100.000 kroner.
e. Integreringstilskudd, øke inntektene med 300.000 kroner.
f. Renteutgifter til investeringslån, øke utgiftene med 350.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 200.000 kroner.
h. Avdrag på investeringslån, redusere utgiftene med 300.000 kroner.
i. Utbytte fra Agder Energi AS, redusere inntektene med 862.000 kroner.
j. Amortisering av tidligere års premieavvik, øke utgiftene med 80.000 kroner.
k. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, øke inntektene med 500.000
kroner.
l. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer fra drift til
investering, øke utgiftene med 350.000 kroner.
m. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene for 2013 med
350.000 kroner.
n. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene for å dekke
avregningen for 2012 med 285.000 kroner.
o. Ansvar 210 Rådmann, redusert ramme som følge av diverse innsparinger,
479.000 kroner.
p. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke
innsparingskrav angående administrasjon og ledelse, 400.000 kroner.
q. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke del av
innsparingskrav for skolesektoren, 79.000 kroner.

r. Avsetning til bundet driftsfond vann, redusere utgiftene med 96.000 kroner.
s. Ansvar 245 Teknisk drift, økt ramme til inergenanlegg vann (brannsikring) med
96.000 kroner.
t. Ansvar 210 Rådmann, redusert ramme pga. tilbakebetaling av tidligere for mye
betalt for skoleskyss, 1.167.000 kroner.
u. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, økt ramme pga. utgifter til ny ressurskrevende bruker, 1.100.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusert ramme som følge av bidrag fra
boligstiftelsen ved kjøp av bil, 56.000 kroner.
w. Stryke avsetning til generelt disposisjonsfond, redusere utgiftene med 60.000
kroner.
x. Bruk av disposisjonsfond 25699120 Videreutdanning undervisningspersonale (fra
2009), øke inntektene med 42.000 kroner.
y. Bruk av generelt disposisjonsfond, øke inntektene med 1.206.000 kroner.
z. Bruk av enhetenes disposisjonsfond (lån), øke inntektene med 346.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr skole, scenerigg økes med 322.000
kroner. Kostnadsrammen økes med 22.000 kroner til 322.000 kroner.
b. Bevilgningen til prosjekt 0703 Fornyelse maskinpark teknisk sektor økes med
66.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende, til 191.000 kroner. I prosjektet
budsjetteres det med en salgsinntekt på 10.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg, økes med
37.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei (PU-boliger) økes med 71.000
kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0763 Brannsynspålegg og enøk-tiltak økes med 157.000
kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger,
økes med 1.362.000 kroner. Kostnadsrammen økes med 1.000.000 kroner til
12.050.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0780 Lyngør, offentlig brygge, økes med 4.000 kroner.
h. Bevilgningen til prosjekt 0786 Tvedestrand skole, ny bod, økes med 300.000
kroner.
i. Bevilgningen til prosjekt 0788 Brygge (Sandøykilen) reduseres med 12.000
kroner.
j. Bevilgningen til prosjekt 0809 Spylevogn for avløp til øyene økes med 43.000
kroner. Kostnadsrammen økes med tilsvarende til 343.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0833 Dypvåg brygge, forlenge kloakkledningen, økes
med 6.000 kroner.
l. Bevilgningen til prosjekt 0843 Tvedestrand renseanlegg, ombygging/utvidelse,
økes med 500.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.900.000
kroner.
m. Bevilgningen til prosjekt 0845 Gjeving renseanlegg, inntakssiler og rister,
reduseres med 500.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 0
kroner, og prosjektet gjennomføres ikke nå.
n. Bevilgningen til nytt prosjekt Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning, settes til
500.000 kroner. Kostnadsramme for arbeider som gjennomføres i 2013 settes til
500.000 kroner. Ytterligere arbeider i prosjektet vurderes i handlings- og
økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014.
o. Bevilgningen til prosjekt 0846 Avløp, inergenanlegg, økes med 3.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 103.000 kroner.

4.
5.
6.

7.
8.

p. Bevilgningen til prosjekt 0847 Vann, inergenanlegg, reduseres med 100.000
kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 0 kroner.
q. Bevilgningen til prosjekt 0848 Vanninvesteringer, Bergsmyr og Fjærkleivene,
reduseres med 241.000 kroner.
r. Bevilgningen til prosjekt 0852 Nedgraving/etterisolering av sjøledninger økes
med 240.000 kroner.
s. Bevilgningen til prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp, økes med
500.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.600.000 kroner. I
prosjektet økes inntekter fra anleggsbidrag med 500.000 kroner.
t. Bevilgningen til prosjekt 0504 Strannasenteret, utstyr, økes med 670.000 kroner.
u. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft, generelt, reduseres med 632.000 kroner.
Kostnadsrammen settes til 1.160.000 kroner.
v. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0165 Byløft, telt, fastsettes til
332.000 kroner.
w. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0166 Byløft, flytebrygge, fastsettes
til 300.000 kroner.
x. Bevilgningen og kostnadsrammen til nytt prosjekt Gamle biblioteket,
brannsikring, settes til 400.000 kroner.
y. Bevilgningen og kostnadsrammen til nytt prosjekt Innskuddskapital Furøya IKS,
settes til 800.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 500.000 kroner og 300.000 kroner i bruk av
midler på ubundet investeringsfond som tidligere har vært tiltenkt finansiering av
ansvarlig lån for stiftelse på Furøya. Sistnevnte fond er utgått fra ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
z. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, fra drift til
investering, økes med 350.000 kroner.
æ. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2012 på 1.777.000 kroner disponeres til å finansiere
utgifter i investeringsbudsjettet.
ø. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur Grendstøl reduseres
med 1.691.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 309.000 kroner.
å. I prosjektene 0790 Boligtomter (salgsinntekt) og 0791 Frikjøp gnr 59 bnr 67
(salgsinntekt) budsjetteres det med inntekter på hhv. 7.000 kroner og 18.000
kroner. Beløpene avsettes til ubundet investeringsfond: aksjer og andeler.
Bevilgningen til investeringsprosjekt 0990 Formidlingslån økes med 2.834.000 kroner.
Tilsvarende beløp i ubrukte lånemidler benyttes til finansiering.
Kommunestyret godkjenner å øke låneopptaket til formidlingslån med 5,0 mill. kroner til
12,0 mill. kroner i 2013. Formidlingslån (for videre utlån) tas opp i Husbanken, med en
avdragstid på 30 år.
Beløpene på enhetenes disposisjonsfond ”fryses”. Disposisjonsfondene kan heller ikke
benyttes til å dekke enhetenes eventuelle merforbruk. Dette gjelder inntil kommunestyret
fatter nytt vedtak. Unntatt fra disse bestemmelsene er det særskilte fondet til
planprosjekter som disponeres av Plan, miljø og eiendom.
Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
sine merforbruk i løpet av året. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå
innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.
Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2013 avslås:
d. Aust-Agder lydavis, tilskudd pr. medlem /abonnent i kommunen.
e. Lyngør Jazzklubb, støtte til utgivelse av CD’er.
f. Ungt Entreprenørskap Agder, støtte med 50 øre pr. innbygger.

PS 54/13 Handlingsplan 2014-2017 - Oppstart på budsjett- og
økonomiplanarbeid
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, for 2011-23, vedtar
kommunestyret å legge utkast til handlingsplan for 2014-17 ut på offentlig høring.
Planen tas opp til endelig behandling som egen sak samtidig med behandlingen av
budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 i kommunestyrets møte i desember 2013.
2. Kommunestyret legger til grunn de verdivalg, strategier og føringer som ligger i vedtatt
kommuneplan, samfunnsdel, for 2011-23 og utkast til handlingsplan for 2014-17, for
arbeidet med budsjett- og økonomiarbeidet for 2014-17.
3. Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 vil være å
prioritere på en slik måte at kommuneøkonomien blir balansert, der løpende inntekter er
større enn løpende utgifter. Det legges til grunn følgende prioriteringer med
utgangspunkt i budsjettet for 2013:
Tjeneste- og fokusområder
Prioriteres ned
Uendret Prioriteres opp
Administrasjon og ledelse
Skole
Barnehage
Eldreomsorgen
Psykiatritjenesten
Tjenester til utviklingshemmede
Rustjenesten
Dagsentertjenester og Gården
Lege- og fysioterapitjenesten
Sosiale tjenester NAV
Flyktninger NAV
Familiehuset, barnevern, helsestasjon
Tekniske tjenester vann og avløp
Tekniske tjenester byggesak og plan
Tekniske tjenester vedlikehold bygning
Tekniske tjenester miljø, landbruk o.l.
Tekniske tjenester veier, parkering o.l.
Tekniske tjenester parker, idrett, skjærgård o.l.
Kirke og trossamfunn
Kultur
Næring
Byløft
Kommunikasjon og omdømmeutvikling
Øke kommunens lokale inntektsgrunnlag
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 enstemmig tilrådd.
Partiene hver for seg ga følgende synspunkter på prioriteringer i punkt 3:
Signal om prioriteringer ble gitt som følger:

TTL:
FRP:
SP:
H:

Barnehage 1 prioritet.
Barnehage 1 prioritet.
Barnehage 1 prioritet.
Barnehage 1 prioritet
Byløft
3 prioritet
KRF: Barnehage 1 prioritet
AP: Drift, prioritere:
Investering, prioritere:

Nei til eiendomsskatt
Nei til eiendomsskatt
Nei til eiendomsskatt
Skole 2 prioritet
Nei til eiendomsskatt
Ja til eiendomsskatt
Eldreomsorg, barnehage og fritidsklubb
Byløft, barnehage og skole
Ja til eiendomsskatt

Innstilling
1. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, for 2011-23, vedtar
kommunestyret å legge utkast til handlingsplan for 2014-17 ut på offentlig høring.
Planen tas opp til endelig behandling som egen sak samtidig med behandlingen av
budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 i kommunestyrets møte i desember 2013.
2. Kommunestyret legger til grunn de verdivalg, strategier og føringer som ligger i vedtatt
kommuneplan, samfunnsdel, for 2011-23 og utkast til handlingsplan for 2014-17, for
arbeidet med budsjett- og økonomiarbeidet for 2014-17.
3. Signal om prioriteringer ble gitt som følger:
TTL: Barnehage 1 prioritet.
Nei til eiendomsskatt
FRP: Barnehage 1 prioritet.
Nei til eiendomsskatt
SP:
Barnehage 1 prioritet.
Nei til eiendomsskatt
H:
Barnehage 1 prioritet
Skole 2 prioritet
Byløft
3 prioritet
Nei til eiendomsskatt
KRF: Barnehage 1 prioritet
Ja til eiendomsskatt
AP: Drift, prioritere:
Eldreomsorg, barnehage og fritidsklubb.
Investering, prioritere:
Byløft, barnehage og skole.
Ja til eiendomsskatt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
FRP var ikke til stede i formannskapsmøtet, og det derfor feil at deres prioritering er tatt med i
innstillingen.
Innstilling fra formannskap med rettelse for FRP enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, for 2011-23, vedtar
kommunestyret å legge utkast til handlingsplan for 2014-17 ut på offentlig høring. Planen
tas opp til endelig behandling som egen sak samtidig med behandlingen av budsjett 2014 og
økonomiplan 2014-17 i kommunestyrets møte i desember 2013.
2. Kommunestyret legger til grunn de verdivalg, strategier og føringer som ligger i vedtatt
kommuneplan, samfunnsdel, for 2011-23 og utkast til handlingsplan for 2014-17, for
arbeidet med budsjett- og økonomiarbeidet for 2014-17.
3. Signal om prioriteringer ble gitt som følger:
TTL: Barnehage 1 prioritet.
Nei til eiendomsskatt
SP:
Barnehage 1 prioritet.
Nei til eiendomsskatt
H:
Barnehage 1 prioritet
Skole 2 prioritet
Byløft
3 prioritet
Nei til eiendomsskatt
KRF: Barnehage 1 prioritet
Ja til eiendomsskatt
AP: Drift, prioritere:
Eldreomsorg, barnehage og fritidsklubb.
Investering, prioritere:
Byløft, barnehage og skole.
Ja til eiendomsskatt

PS 55/13 Klage på PS 34/13 søknad om tilskudd til Sandøya
barnehage
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak 34/13 og påfølgende enkeltvedtak
fattet av rådmannen (enhetsleder) den 26.04.13. Klagen fra Sandøya barnehage tas ikke til følge.
Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre omgjør sitt vedtak i sak 34/13 og påfølgende enkeltvedtak fattet av
rådmannen (enhetsleder) den 26.04.13, og tar klagen fra Sandøya barnehage til følge.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
 Rådmannens forlag til vedtak fikk 7 stemmer, og tilrådd.
 Ragnvald Zwilgmeyers forslag til vedtak fikk 2 stemmer, og falt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak 34/13 og påfølgende enkeltvedtak
fattet av rådmannen (enhetsleder) den 26.04.13. Klagen fra Sandøya barnehage tas ikke til følge.
Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (AP) fremmet mindretallsinnstillingen fra livsløpskomiteen.
Zwilgmeyers forslag:
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite:

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak 34/13 og påfølgende enkeltvedtak
fattet av rådmannen (enhetsleder) den 26.04.13. Klagen fra Sandøya barnehage tas ikke til følge.
Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

PS 56/13 Tvedestrandsskolens deltakelse i forsknings og
utviklingsprosjektet Skolen som arena for barn og unges psykiske
helse
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin støtte til skolenes deltakelse i forsknings ogutviklingsprosjektet “Skolen som arena for barn og unges psykiske helse”
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Livløpskomiteen ba om det blir gitt en nærmere informasjon om innhold og formål med
prosjektet i kommunestyremøtet.
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir sin støtte til skolenes deltakelse i forsknings ogutviklingsprosjektet “Skolen som arena for barn og unges psykiske helse”.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Kommunalsjef Øyvind Johannesen redegjorde for prosjektet.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin støtte til skolenes deltakelse i forsknings ogutviklingsprosjektet “Skolen som arena for barn og unges psykiske helse”.

PS 57/13 Søknad om skjenkebevilling - Sørlandet Maritime AS
Hagefjordbrygga
Rådmannens forslag til 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 alkoholgruppe 1 og 2 til Sørlandet
Maritime AS, organisasjonsnummer 883 480 902, Hagefjordbrygga, 4916 Borøy.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-23.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Frode Hansen godkjennes som styrer og Olaf Trysnes godkjennes som stedfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
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 alkoholgruppe 1 og 2 til Sørlandet
Maritime AS, organisasjonsnummer 883 480 902, Hagefjordbrygga, 4916 Borøy.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-23.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Frode Hansen godkjennes som styrer og Olaf Trysnes godkjennes som stedfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Carl F Bertelsen stiller spørsmål til sin habilitet og fratrer (=24 voterende). Bertelsen ble
enstemmig erklært inhabil etter fvl §6,1 ledd bokstav e. Tone Lin Hansen inntrer (=25
voterende).
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig 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 alkoholgruppe 1 og 2 til Sørlandet
Maritime AS, organisasjonsnummer 883 480 902, Hagefjordbrygga, 4916 Borøy.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-23.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Frode Hansen godkjennes som styrer og Olaf Trysnes godkjennes som stedfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk.
Hansen trer av og Bertelsen gjeninntrer (=25 voterende).

PS 58/13 Søknad om skjenkebevilling fra Vertshuset Tvedestrand
AS - Furøya
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
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 alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Vertshuset
Tvedestrand AS – Furøya, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 19.06.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 12.00-24.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-24.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
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 alkoholgruppe 1 og 2 til Vertshuset
Tvedestrand AS, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 19.06.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 12.00-24.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet alternativ 1.
Ragnvald Zwilgmeyer (AP) fremmet alternativ 2.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Jan Dukens forslag til vedtak (alternativ 1) fikk 7 stemmer, og tilrådd.
Ragnvald Zwilgmeyers forslag til vedtak (alternativ 2) fikk 2 stemmer, og falt.
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 alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Vertshuset
Tvedestrand AS – Furøya, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.

2. Bevillingen gjelder 19.06.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 12.00-24.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-24.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Ragnvald Zwilgmeyer (AP) fremmer rådmannens forslag alt 2.
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite
Zwilgmeyers forslag

12 stemmer
13 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
a. kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til
Vertshuset
b. Tvedestrand AS – Furøya, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 19.06.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 12.00-24.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.

PS 59/13 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand hotell
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir i medhold av serveringsloven og alkohollovens § § 1-4b,
1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for
alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Tvedestrand hotell AS inkludert ankerplassen,
organisasjonsnummer 996765466, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-21.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Anne Killingmo godkjennes som styrer med forbehold om godkjent etablererprøve og
kunnskapsprøve.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det pr. 18.06.13. foreligger godkjent stedsfortreder og
dokumentasjon på godkjent kunnskapsprøve for styrer og stedsfortreder.
10. Serverings- og skjenkebevillingen forutsetter at det pr. 18.06.13 foreligger
dokumentasjon på godkjent etablererprøve for styrer.
11. Dersom punkt 9 og 10 ikke er oppfylt pr. 18.06.13 gjelder ikke bevillingen gitt i punkt 1,
2 og 3 før disse forholdene er oppfylt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre gir i medhold av serveringsloven og alkohollovens § § 1-4b,
1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for
alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Tvedestrand hotell AS inkludert ankerplassen,
organisasjonsnummer 996765466, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-21.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Anne Killingmo godkjennes som styrer med forbehold om godkjent etablererprøve og
kunnskapsprøve.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det pr. 18.06.13. foreligger godkjent stedsfortreder og
dokumentasjon på godkjent kunnskapsprøve for styrer og stedsfortreder.
10. Serverings- og skjenkebevillingen forutsetter at det pr. 18.06.13 foreligger
dokumentasjon på godkjent etablererprøve for styrer.

11. Dersom punkt 9 og 10 ikke er oppfylt pr. 18.06.13 gjelder ikke bevillingen gitt i punkt 1,
2 og 3 før disse forholdene er oppfylt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Enhetsleder Helene Tveide orienterte om status vedrørende styrer og stedfortreder, jfr. Punkt 9
og 10.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir i medhold av serveringsloven og alkohollovens § § 1-4b,
1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for
alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Tvedestrand hotell AS inkludert ankerplassen,
organisasjonsnummer 996765466, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-21.00 for
a. alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Anne Killingmo godkjennes som styrer med forbehold om godkjent etablererprøve og
kunnskapsprøve.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det pr. 18.06.13. foreligger godkjent stedsfortreder og
dokumentasjon på godkjent kunnskapsprøve for styrer og stedsfortreder.
10. Serverings- og skjenkebevillingen forutsetter at det pr. 18.06.13 foreligger
dokumentasjon på godkjent etablererprøve for styrer.
11. Dersom punkt 9 og 10 ikke er oppfylt pr. 18.06.13 gjelder ikke bevillingen gitt i punkt 1,
2 og 3 før disse forholdene er oppfylt.

PS 60/13 Søknad fra Bokhotellet Lyngørporten om
skjenkebevilling for charterbåter og badehus
Rådmannens forslag til vedtak
Punkt 1:
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 alkoholgruppe 1 og 2 til Bokhotellet
Lyngørporten SSF AS, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving for skjenking
på charterbåter tilhørende Sørlandet Maritime i lukkede selskap.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 13.00-24.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som
stedsfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager, i henhold til
gjeldende regelverkverk.
8. Bevillingen forutsetter tilgjengelige sanitære forhold på båtene.
Punkt 2:
Søknad om bevilling i og ved badehuset i Einersvika avslås grunnet gjeldende reguleringsplan
og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Ole Andre Johnsen (TTL) fremmet forslag om at også alkoholgruppe 3 (brennvin) blir innvilget,
jfr. punkt 1. Ellers som rådmannens forslag til punkt 1.
Liv Helen Sundsdal (H) fremmet følgende forslag til punkt 2:
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 alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bokhotellet
Lyngørporten SSF AS, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving for skjenking
ved Einersvika i lukkede selskap.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 13.00-24.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som stedfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager, i henhold til
gjeldende regelverkverk.
8. Bevillingen forutsetter tilgjengelige sanitære forhold.

Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Punkt 1:
Ole Andre Johnsens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Punkt 2:
Rådmannens forslag til vedtak fikk 7 stemmer, og tilrådd.
Liv Helen Sundsdals forslag til vedtak fikk 2 stemmer, og falt.

Innstilling
Punkt 1:
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 alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bokhotellet
Lyngørporten SSF AS, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving for skjenking
på charterbåter tilhørende Sørlandet Maritime i lukkede selskap.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 13.00-24.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som stedfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager, i henhold til
gjeldende regelverkverk.
8. Bevillingen forutsetter tilgjengelige sanitære forhold på båtene.
Punkt 2:
Søknad om bevilling i og ved badehuset i Einersvika avslås grunnet gjeldende reguleringsplan
og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) og Erling Holm (H) stiller spørsmål til sin habilitet (=23 voterende) .
Bertelsen og Holm ble erklært inhabile etter fvl. § 6, 1 ledd bokstav e. Tone-Lin Hansen (H)
inntrer (=24 voterende)
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Punkt 1:
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 alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bokhotellet
Lyngørporten SSF AS, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving for skjenking
på charterbåter tilhørende Sørlandet Maritime i lukkede selskap.
2. Bevillingen gjelder fra 19.06.13-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 13.00-24.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som stedfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.

7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager, i henhold til
gjeldende regelverkverk.
8. Bevillingen forutsetter tilgjengelige sanitære forhold på båtene.
Punkt 2:
Søknad om bevilling i og ved badehuset i Einersvika avslås grunnet gjeldende reguleringsplan
og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Tone Lin Hansen fratrer og Bertelsen og Holm gjeninntrer (=25 voterende).

PS 61/13 Søknad fra Vertshuset Tvedestrand AS om bevilling i
Bakkeskåt for regattadagene
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand Vertshus AS organisasjonsnummer 991 139 850 innvilges utvidet bevilling
i Bakkeskåt for enkeltanledning, for skjenking av alkoholgruppe 1, og 2 i anledning
regattadagene f.o.m. den 10. juli 2013 t.o.m. den 14. juli 2013.
2. Skjenketiden settes til kl. 11.00-02.00.
3. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Andersen godkjennes som
stedsfortreder for gjeldende arrangement.
4. Bevillingen gjelder i oppsatte telt innenfor avgrenset område jfr. vedlagt skisse.
5. Bevillingen forutsetter et tilstrekkelig vakthold.
6. Bevillingen forutsetter at det tas hensyn til naboer og unngår unødig støy.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand Vertshus AS organisasjonsnummer 991 139 850 innvilges utvidet bevilling
i Bakkeskåt for enkeltanledning, for skjenking av alkoholgruppe 1, og 2 i anledning
regattadagene f.o.m. den 10. juli 2013 t.o.m. den 14. juli 2013.
2. Skjenketiden settes til kl. 11.00-02.00.
3. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Andersen godkjennes som
stedsfortreder for gjeldende arrangement.
4. Bevillingen gjelder i oppsatte telt innenfor avgrenset område jfr. vedlagt skisse.
5. Bevillingen forutsetter et tilstrekkelig vakthold.
6. Bevillingen forutsetter at det tas hensyn til naboer og unngår unødig støy.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand Vertshus AS organisasjonsnummer 991 139 850 innvilges utvidet bevilling
i Bakkeskåt for enkeltanledning, for skjenking av alkoholgruppe 1, og 2 i anledning
regattadagene f.o.m. den 10. juli 2013 t.o.m. den 14. juli 2013.
2. Skjenketiden settes til kl. 11.00-02.00.
3. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Ann Kristin Andersen godkjennes som
stedsfortreder for gjeldende arrangement.
4. Bevillingen gjelder i oppsatte telt innenfor avgrenset område jfr. vedlagt skisse.
5. Bevillingen forutsetter et tilstrekkelig vakthold.
6. Bevillingen forutsetter at det tas hensyn til naboer og unngår unødig støy.

PS 62/13 Avvik i henhold til alkohollovgivningen - Bakgaarden pub
og losji
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS i ….. uker
f.o.m. …… .
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) ba om at hans habilitet ble vurdert, da hans sønn arbeidet i virksomheten.
Jan Dukene fratrådte ved behandlingen av sin habilitet (8 voterende).
Jan Dukene ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6, andre ledd.
Liv Helene Sundsdal (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyret inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS i 4 uker f.o.m.
01.09.2013.
Ole Andre Johnsen (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyret inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS i 2 uker f.o.m.
01.09.2013.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Ole Andre Johnsens forslag fikk 5 stemmer, og tilrådd.
Liv Helene Sundsdals forslag fikk 3 stemmer, og falt.
Jan Dukene (TTL) tiltrådte igjen (9 voterende).

Innstilling
Tvedestrand kommunestyret inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS i 2 uker f.o.m.
01.09.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) og Sverre Tobias Dukene (TTL) stiller spørsmål til sin habilitet og fratrer
(=23 voterende). Jan Dukene og Tobias Dukene blir erklært inhabile etter fvl § 6, 2 ledd.
Sveinung Lien (TTL) fremmet mindretallsinnstillingen i livsløpskomiteen.
Liens forslag
Flertallsinnstilling fra livsløpskomiteen

11 stemmer
12 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyret inndrar bevillingen til Bakgaarden pub og losji AS i 2 uker f.o.m.
01.09.2013.
Jan Dukene og Sverre Tobias Dukene gjeninntrer (=25 voterende).

PS 63/13 Omsorgsboliger i Olav Sverres Vei, godkjenning av
kostnadsramme og valg av entreprenører
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en total kostnadsramme
på kr 38 400 000 inkl. mva. Prosjekt har følgende finansieringsplan:
Tilskudd fra Husbanken 30 % (maksimalt)
kr. 10 080 000
Tilskudd fra Enova
kr. 556 000
Momskompensasjon
kr. 7 411 000
Låneopptak
kr. 20 353 000
Samlet låneopptak økes med kr. 7 753 000 i forhold til tidligere vedtatt låneopptak for
prosjektet, jfr. k-sak 100/12. Samlet kostnadsramme økes med kr. 13 300 000 i forhold
til tidligere vedtatt kostnadsramme. Disse endringene innarbeides i budsjettet for 2014.
2. Kommunestyret godkjenner at det inngås kontrakt med Skanska A/S som
hoved entreprenør (totalentreprise) basert på innkommet tilbud inkl. opsjoner på totalt
kr 29 741 230 inkl. mva.
3. Kommunestyret godkjenner at det inngås kontrakt på grunnarbeider og utenom
husarbeider med firmaet A. Dønnestad A/S basert på innkommet tilbud på kr 3 371 962
inkl. mva.
4. Byggeprosjektet kan ikke igangsettes før Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd på ca.
kr 10 080 000.
5. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Tvedestrand Kommunale Boligstiftelse
om forretningsdriften, herunder innkreving av husleien, samt endelig fastsetting av
husleien til beboerne.
6. De nye boligene får adresse Olav Sverres vei.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en total kostnadsramme
på kr 38 400 000 inkl. mva. Prosjekt har følgende finansieringsplan:
Tilskudd fra Husbanken 30 % (maksimalt)
kr. 10 080 000
Tilskudd fra Enova
kr. 556 000
Momskompensasjon
kr. 7 411 000
Låneopptak
kr. 20 353 000
2. Samlet låneopptak økes med kr. 7 753 000 i forhold til tidligere vedtatt låneopptak for
prosjektet, jfr. k-sak 100/12. Samlet kostnadsramme økes med kr. 13 300 000 i forhold
til tidligere vedtatt kostnadsramme. Disse endringene innarbeides i budsjettet for 2014.
3. Kommunestyret godkjenner at det inngås kontrakt med Skanska A/S som
hoved entreprenør (totalentreprise) basert på innkommet tilbud inkl. opsjoner på totalt
kr 29 741 230 inkl. mva.
4. Kommunestyret godkjenner at det inngås kontrakt på grunnarbeider og utenom
husarbeider med firmaet A. Dønnestad A/S basert på innkommet tilbud på kr 3 371 962
inkl. mva.
5. Byggeprosjektet kan ikke igangsettes før Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd på ca.
kr 10 080 000.

6. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Tvedestrand Kommunale Boligstiftelse
om forretningsdriften, herunder innkreving av husleien, samt endelig fastsetting av
husleien til beboerne.
7. De nye boligene får adresse Olav Sverres vei.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en total kostnadsramme
på kr 38 400 000 inkl. mva. Prosjekt har følgende finansieringsplan:
Tilskudd fra Husbanken 30 % (maksimalt)
kr. 10 080 000
Tilskudd fra Enova
kr. 556 000
Momskompensasjon
kr. 7 411 000
Låneopptak
kr. 20 353 000
2. Samlet låneopptak økes med kr. 7 753 000 i forhold til tidligere vedtatt låneopptak for
prosjektet, jfr. k-sak 100/12. Samlet kostnadsramme økes med kr. 13 300 000 i forhold
til tidligere vedtatt kostnadsramme. Disse endringene innarbeides i budsjettet for 2014.
3. Kommunestyret godkjenner at det inngås kontrakt med Skanska A/S som
hoved entreprenør (totalentreprise) basert på innkommet tilbud inkl. opsjoner på totalt kr
29 741 230 inkl. mva.
4. Kommunestyret godkjenner at det inngås kontrakt på grunnarbeider og utenom
husarbeider med firmaet A. Dønnestad A/S basert på innkommet tilbud på kr 3 371 962
inkl. mva.
5. Byggeprosjektet kan ikke igangsettes før Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd på ca.
kr 10 080 000.
6. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Tvedestrand Kommunale Boligstiftelse
om forretningsdriften, herunder innkreving av husleien, samt endelig fastsetting av
husleien til beboerne.
7. De nye boligene får adresse Olav Sverres vei.

PS 64/13 Visning av kommunestyremøter på kommunens nettside
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Kommunestyret vedtar å foreta innkjøp av utstyr for direkte Web-overføring av
kommunestyremøter på kommunens nettside. Som leverandør velges Serit/ Itum AS.
Investeringsutgiftene godkjennes med inntil kr 150.000 inkl. mva., og finansiers ved å redusere
bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur Grendstøl med tilsvarende beløp,
slik at justert kostnadsramme for dette prosjektet reduseres til 159.000 kroner. Driftsutgiftene på
ca. kr. 13.000 ekskl. mva. innarbeides i fremtidige budsjetter, og dekkes over ansvarsområde
210 rådmannen i 2013.
Alternativ 2
Kommunestyret er positiv til å foreta innkjøp av utstyr for direkte Web-overføring av
kommunestyremøter på kommunens nettside, men utsetter saken til behandlingen av budsjettet
for 2014 og økonomiplan 2014-17.
Alternativ 3
Kommunestyret vedtar ikke å foreta innkjøp av utstyr for direkte Web-overføring av
kommunestyremøter på kommunens nettside.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 3.
Torleif Haugland (KRF) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Foss sitt forslag
Haugland sitt forslag

3 stemmer.
4 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret er positiv til å foreta innkjøp av utstyr for direkte Web-overføring av
kommunestyremøter på kommunens nettside, men utsetter saken til behandlingen av budsjettet
for 2014 og økonomiplan 2014-17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmer rådmannens forslag alternativ 3.
Tor Granerud (V) fremmer rådmannens forslag alt. 1

Alternativ votering:
Granerud sitt forslag:

2 stemmer og falt

Flertallsinnstilling fra formannskap
Foss sitt forslag:

9 stemmer
16 stemmer og vedtatt

Vedtak
Kommunestyret vedtar ikke å foreta innkjøp av utstyr for direkte Web-overføring av
kommunestyremøter på kommunens nettside.

PS 65/13 Etablering av Furøya IKS - overtagelse av gnr 98 bnr 4
samt båtbu på gnr 98 bnr 1 sammen med Aust-Agder
fylkeskommune - godkjenning av selskapsavtale
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å etablere Furøya Interkommunale selskap - IKS
sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Hensikten er å kjøpe, eie og drive gnr 98 bnr
4 på Furøya, samt båthus på gnr 98 bnr 1.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til selskapsavtale for Furøya
IKS. Eventuelle justeringer av selskapsavtalen skal forelegges kommunestyret for
godkjenning. Det forutsettes at Aust-Agder fylkesting godkjenner utkast til
selskapsavtale for Furøya IKS.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte kjøpsavtale datert 05.06.13 mellom
Riksantikvaren og Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det
forutsettes at Aust-Agder fylkesting godkjenner kjøpsavtale datert 05.06.13.
4. Tvedestrand kommune deltar med 50 % av innskuddskapitalen under forutsetning av at
Aust-Agder fylkeskommune dekker de resterende 50 %. Innskuddskapitalen er satt til kr
1.600.000,-, og skal dekke utgiftene ved kjøp av eiendommen på Furøya med kr
1.500.000,-.
5. Tvedestrand kommunestyre vedtar å sette av kr 400.000,- pr år til 50 % dekning av
driftsutgifter i 2014, 2015 og 2016. Det forutsettes at Tvedestrand kommune utfører og
fakturerer årlig tjenester for minimum kr 250.000,- til Furøya IKS. Det forutsettes at
Aust-Agder fylkesting vedtar å sette av kr 400.000,- pr år til 50 % dekning av
driftsutgiftene i 2014, 2015 og 2016.
6. Rådmannen får fullmakt frem til Furøya IKS er etablert til å inngå nødvendige avtaler
vedrørende utleie og drift av Furøya i 2013 i tråd med forutsetningene i denne saken.
7. Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere driftsavtale for perioden 2014-16 mellom
kommunen, fylkeskommunen og Furøya IKS i tråd med forutsetningene i denne saken,
kjøpsavtale og selskapsavtale.
8. Valg av kommunens medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for Furøya
IKS gjøres av kommunestyret på kommunestyremøtSaksprotokoll i Formannskap 11.06.2013
Behandling
Rådmannen kom med følgende tillegg til sitt forslag punkt 5:
Fra og med 2017 forutsettes det at Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune bidrar
med 50% hver av driftsutgiftene etter at inntektene er fratrukket.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg ble vedtatt mot 1 stemme.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å etablere Furøya Interkommunale selskap - IKS
sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Hensikten er å kjøpe, eie og drive gnr 98 bnr
4 på Furøya, samt båthus på gnr 98 bnr 1.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til selskapsavtale for Furøya
IKS. Eventuelle justeringer av selskapsavtalen skal forelegges kommunestyret for
godkjenning. Det forutsettes at Aust-Agder fylkesting godkjenner utkast til
selskapsavtale for Furøya IKS.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte kjøpsavtale datert 05.06.13 mellom
Riksantikvaren og Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det
forutsettes at Aust-Agder fylkesting godkjenner kjøpsavtale datert 05.06.13.
4. Tvedestrand kommune deltar med 50 % av innskuddskapitalen under forutsetning av at
Aust-Agder fylkeskommune dekker de resterende 50 %. Innskuddskapitalen er satt til kr
1.600.000,-, og skal dekke utgiftene ved kjøp av eiendommen på Furøya med kr
1.500.000,-.
5. Tvedestrand kommunestyre vedtar å sette av kr 400.000,- pr år til 50 % dekning av
driftsutgifter i 2014, 2015 og 2016. Det forutsettes at Tvedestrand kommune utfører og
fakturerer årlig tjenester for minimum kr 250.000,- til Furøya IKS. Det forutsettes at
Aust-Agder fylkesting vedtar å sette av kr 400.000,- pr år til 50 % dekning av
driftsutgiftene i 2014, 2015 og 2016. Fra og med 2017 forutsettes det at Tvedestrand
kommune og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 50% hver av driftsutgiftene etter at
inntektene er fratrukket.
6. Rådmannen får fullmakt frem til Furøya IKS er etablert til å inngå nødvendige avtaler
vedrørende utleie og drift av Furøya i 2013 i tråd med forutsetningene i denne saken.
7. Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere driftsavtale for perioden 2014-16 mellom
kommunen, fylkeskommunen og Furøya IKS i tråd med forutsetningene i denne saken,
kjøpsavtale og selskapsavtale.
8. Valg av kommunens medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for Furøya
IKS gjøres av kommunestyret på kommunestyremøte høsten 2013 i forbindelse med
etableringen av selskapet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Ordfører Jan Dukene informerte om nye opplysninger fra fylkeskommunen.
Flertallsinnstilling fra formannskap:

Vedtatt mot en stemme

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å etablere Furøya Interkommunale selskap - IKS
sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Hensikten er å kjøpe, eie og drive gnr 98 bnr
4 på Furøya, samt båthus på gnr 98 bnr 1.

2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte utkast til selskapsavtale for Furøya
IKS. Eventuelle justeringer av selskapsavtalen skal forelegges kommunestyret for
godkjenning. Det forutsettes at Aust-Agder fylkesting godkjenner utkast til
selskapsavtale for Furøya IKS.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte kjøpsavtale datert 05.06.13 mellom
Riksantikvaren og Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det
forutsettes at Aust-Agder fylkesting godkjenner kjøpsavtale datert 05.06.13.
4. Tvedestrand kommune deltar med 50 % av innskuddskapitalen under forutsetning av at
Aust-Agder fylkeskommune dekker de resterende 50 %. Innskuddskapitalen er satt til kr
1.600.000,-, og skal dekke utgiftene ved kjøp av eiendommen på Furøya med kr
1.500.000,-.
5. Tvedestrand kommunestyre vedtar å sette av kr 400.000,- pr år til 50 % dekning av
driftsutgifter i 2014, 2015 og 2016. Det forutsettes at Tvedestrand kommune utfører og
fakturerer årlig tjenester for minimum kr 250.000,- til Furøya IKS. Det forutsettes at
Aust-Agder fylkesting vedtar å sette av kr 400.000,- pr år til 50 % dekning av
driftsutgiftene i 2014, 2015 og 2016. Fra og med 2017 forutsettes det at Tvedestrand
kommune og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 50% hver av driftsutgiftene etter at
inntektene er fratrukket.
6. Rådmannen får fullmakt frem til Furøya IKS er etablert til å inngå nødvendige avtaler
vedrørende utleie og drift av Furøya i 2013 i tråd med forutsetningene i denne saken.
7. Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere driftsavtale for perioden 2014-16 mellom
kommunen, fylkeskommunen og Furøya IKS i tråd med forutsetningene i denne saken,
kjøpsavtale og selskapsavtale.
8. Valg av kommunens medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for Furøya
IKS gjøres av kommunestyret på kommunestyremøte høsten 2013 i forbindelse med
etableringen av selskapet.

PS 66/13 Friluftsrådet Sør - forslag til nye vedtekter
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Friluftsrådet Sør mottatt den
25.03.2013.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Friluftsrådet Sør mottatt den
25.03.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Friluftsrådet Sør mottatt den
25.03.2013.

PS 67/13 Høringsuttalelse - endret forskrift om
friluftsaktiviteter
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre har vurdert utkast til ny forskrift, og gir sin tilslutning til denne.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2013
Behandling
Jan Marcussen foreslo å gi tilbakemelding i høringsuttalelsen at avstandsregelen på 50 meter i
kystsonen må endres til 100 meter i ny forskrift.
Line Mørch fremmet rådmannens innstilling.
Marcussens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre har vurdert utkast til ny forskrift, og ber om at avstandsregelen på
50 m i kystsonen endres til 100 meter i ny forskrift
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2013
Behandling
Tor Granerud (V) fremmer mindretallsinnstilling fra teknikk, plan og naturkomite.
Granerud sitt forslag:
Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite

9 stemmer
16 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre har vurdert utkast til ny forskrift, og ber om at avstandsregelen på
50 m i kystsonen endres til 100 meter i ny forskrift

PS 68/13 Referatsaker
 Referat eldreråd 16.04.13
 Redegjørelse, nedgravd renovasjonsløsning i Tvedestrand sentrum

