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PS 27/13 Kjøp av Furøya gnr 98 bnr 4
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre fatter følgende intensjonsvedtak:
 Tvedestrand kommune legger opp til å etablere et IKS (interkommunalt selskap)
sammen med Aust-Agder fylkeskommune og eventuelt Arendal kommune, hvor
hensikten er å kjøpe, eie og drive gnr 98 bnr 4 på Furøya.
 Dette under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune deltar med minst 50 % av
kjøpesum og 50 % av framtidige driftsutgifter. Med driftsutgifter menes ikke utgifter til
istandsetting av bygninger som må finansieres på annen måte.
 Vedtaket er uavhengig av om Arendal kommune blir med.
 Kommunestyret ber om en ny sak når Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune
har avklart sitt forhold i saken, hvor etablering av IKS, finansiering av IKS,
styresammensetning, representasjon og fordeling av utgifter m.m. tas opp.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Miljøvernrådgiver Asbjørn Aanonsen orienterte om at det er avklart med riksantikvaren at
vilkåret om at bygningene på Furøya skal være restaurert innen 3 år er tatt bort.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre fatter følgende intensjonsvedtak:
 Tvedestrand kommune legger opp til å etablere et IKS (interkommunalt selskap)
sammen med Aust-Agder fylkeskommune og eventuelt Arendal kommune, hvor
hensikten er å kjøpe, eie og drive gnr 98 bnr 4 på Furøya.
 Dette under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune deltar med minst 50 % av
kjøpesum og 50 % av framtidige driftsutgifter. Med driftsutgifter menes ikke utgifter til
istandsetting av bygninger som må finansieres på annen måte.
 Vedtaket er uavhengig av om Arendal kommune blir med.
 Kommunestyret ber om en ny sak når Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune
har avklart sitt forhold i saken, hvor etablering av IKS, finansiering av IKS,
styresammensetning, representasjon og fordeling av utgifter m.m. tas opp.

PS 28/13 Evaluering av parkeringsordningen i Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prøveordningen som ble vedtatt i sak nr. 45/11 den
10.05.2011 blir videreført som en permanent parkeringsordning.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prøveordningen som ble vedtatt i sak nr. 45/11 den
10.05.2011 blir videreført som en permanent parkeringsordning, men med følgende endring:
 Avgiftstiden på parkeringsplassen ved Tjennaparken blir utvidet til hele året med en
parkeringsavgift på kr. 5,- pr. time og maksimalt kr. 20,- for hele parkeringstiden på 8
timer fra kl. 08.00. til kl. 16.00. Ordningen innføres fra 15.06.2013.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 16.04.2013
Behandling
Brev fra Tvedestrand næringsforening var fremlagt for komiteen før møtet.
Line Mørch og Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte Jfr. fvl § 6. 2 ledd.
(=7 voterende)
Mørch og Røvik ble enstemmig erklært habile. (=9 voterende)
Flere av representantene påpekte at flere av automatene over lenger tid har vært i ustand.
Erling Holm og Jan Marcussen fremmet alternativ 1
Line Mørch fremmet følgende forslag:
”Det betales ikke lenger parkeringsavgift på kommunens parkeringsplasser noe sted i kommunen fra 1.
september 2013. Alle parkeringsplasser med 2 timers parkeringstid utvides til 4 timer hele året.”

Ved alternativ votering ble Holms og Marcussens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prøveordningen som ble vedtatt i sak nr. 45/11 den
10.05.2011 blir videreført som en permanent parkeringsordning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Det ble stilt spørsmål om det var etablert to handicapplasser på Knud Knudsens plass, jfr.
kommunestyrets tidligere vedtak. Enhetsleder for teknisk drift orienterte om at det ikke var
gjort, men ville bli gjort nå i forbindelse med ny oppmerking av parkeringsplasser.

Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prøveordningen som ble vedtatt i sak nr. 45/11 den
10.05.2011 blir videreført som en permanent parkeringsordning.

PS 29/13 Reguleringsplan Frivold, Borøy - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Frivold gnr 75 bnr 65,
Borøy, datert 06.07.12.
Navnet på planen endres fra Frivold til Melkebakken.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 16.04.2013
Behandling
Carl Bertelsen ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (= 8 voterende)
Bertelsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, pkt.a
Tone Lin Hansen tiltrådte (= 9 voterende)
Etter drøfting i planutvalget ble det foreslått følgende tilføyelse til vedtaket: ”det må presiseres i
bestemmelsene at renovasjonsdunker skal plasseres på egen tomt.”
Rådmannens forslag til vedtak, med tilføyelse gjort i møtet, ble enstemmig vedtatt
Bertelsen tiltrådte og Hansen fratrådte (= 9 voterende)

Innstilling
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Frivold gnr 75 bnr 65,
Borøy, datert 06.07.12.
Navnet på planen endres fra Frivold til Melkebakken, og det må presiseres i bestemmelsene at
renovasjonsdunker skal plasseres på egen tomt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Carl Bertelsen (H) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (= 24 voterende).
Bertelsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, pkt.a.
Tone-Lin Hansen (H) tiltrådte (= 25 voterende).
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Hansen fratrådte og Bertelsen tiltrådte (= 25 voterende).

Vedtak
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Frivold gnr 75 bnr 65,
Borøy, datert 06.07.12.
Navnet på planen endres fra Frivold til Melkebakken, og det må presiseres i bestemmelsene at
renovasjonsdunker skal plasseres på egen tomt.

PS 30/13 Reguleringsplan Bergsmyr øst- egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Bergsmyr øst, datert
20.11.12.
Før planen signeres og kunngjøres må tekst i plankartet for nivå 2 rettes slik at det er samsvar
mellom reguleringsbestemmelsene og plankartet.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Bergsmyr øst, datert
20.11.12.
Før planen signeres og kunngjøres må tekst i plankartet for nivå 2 rettes slik at det er samsvar
mellom reguleringsbestemmelsene og plankartet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Bergsmyr øst, datert
20.11.12.
Før planen signeres og kunngjøres må tekst i plankartet for nivå 2 rettes slik at det er samsvar
mellom reguleringsbestemmelsene og plankartet.

PS 31/13 Planprogram for kommunedelplan om idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv 2014-17
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar forslag til Planprogram for kommunedelplan om idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 med følgende endringer:
Formålet med planen er å:
- Ha en målrettet, langsiktig og helhetlig etablering og utvikling av anlegg for fysisk
aktivitet i kommunen
- Gi mulighet for å søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen ved å få tiltak inn i
handlingsprogrammet
- Samordne behov for utviklingen av anlegg for fysisk aktivitet for å gi flere innbyggere et
aktivitetstilbud og øke bruken av anleggene
- Avklare kommunens og organisasjonenes fordeling av ansvar, oppgaver og økonomiske
forpliktelser ved utbygging, vedlikehold og drift av anlegg og områder for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv
- Utarbeide en helhetlig plan for friluftslivet, herunder sikring av arealer for friluftsliv,
idrett og lek
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar forslag til Planprogram for kommunedelplan om idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 med følgende endringer:
Formålet med planen er å:
- Ha en målrettet, langsiktig og helhetlig etablering og utvikling av anlegg for fysisk
aktivitet i kommunen
- Gi mulighet for å søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen ved å få tiltak inn i
handlingsprogrammet
- Samordne behov for utviklingen av anlegg for fysisk aktivitet for å gi flere innbyggere et
aktivitetstilbud og øke bruken av anleggene
- Avklare kommunens og organisasjonenes fordeling av ansvar, oppgaver og økonomiske
forpliktelser ved utbygging, vedlikehold og drift av anlegg og områder for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv
- Utarbeide en helhetlig plan for friluftslivet, herunder sikring av arealer for friluftsliv,
idrett og lek

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar forslag til Planprogram for kommunedelplan om idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 med følgende endringer:
Formålet med planen er å:
- Ha en målrettet, langsiktig og helhetlig etablering og utvikling av anlegg for fysisk
aktivitet i kommunen
- Gi mulighet for å søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen ved å få tiltak inn i
handlingsprogrammet
- Samordne behov for utviklingen av anlegg for fysisk aktivitet for å gi flere innbyggere et
aktivitetstilbud og øke bruken av anleggene
- Avklare kommunens og organisasjonenes fordeling av ansvar, oppgaver og økonomiske
forpliktelser ved utbygging, vedlikehold og drift av anlegg og områder for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv
- Utarbeide en helhetlig plan for friluftslivet, herunder sikring av arealer for friluftsliv,
idrett og lek

PS 32/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand 2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand skoleåret
2011 - 2012 til orientering.
2. Kommunestyret vil med utgangspunkt i oppnådde resultater og ambisjonsnivå i
kommunens styringssystem og i prosjektet “Økt læringsutbytte”, fortsatt ha fokus på
utviklingen av hele grunnskoleløpet i Tvedestrandsskolen.
3. Kommunestyret vil ha et særskilt fokus på resultatene av utviklingsarbeidet knyttet til Ny
Giv og GNIST.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.04.2013
Behandling
Rådgiver Sigfrid Baasland hadde en gjennomgang av tilstandsrapporten m.m.
Det ble en drøfting av rapporten i komiteen der også rektorene ved skolene deltok.
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret tar fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand skoleåret
2011 - 2012 til orientering.
2. Kommunestyret vil med utgangspunkt i oppnådde resultater og ambisjonsnivå i
kommunens styringssystem og i prosjektet “Økt læringsutbytte”, fortsatt ha fokus på
utviklingen av hele grunnskoleløpet i Tvedestrandsskolen.
3. Kommunestyret vil ha et særskilt fokus på resultatene av utviklingsarbeidet knyttet til
Ny Giv og GNIST.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret tar fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand skoleåret
2011 - 2012 til orientering.
2. Kommunestyret vil med utgangspunkt i oppnådde resultater og ambisjonsnivå i
kommunens styringssystem og i prosjektet “Økt læringsutbytte”, fortsatt ha fokus på
utviklingen av hele grunnskoleløpet i Tvedestrandsskolen.
3. Kommunestyret vil ha et særskilt fokus på resultatene av utviklingsarbeidet knyttet til
Ny Giv og GNIST.

PS 33/13 Fordeling av kulturmidler
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre imøtekommer ikke søknader fra GoatRock Festival og Festivalen
Bokstavelig Talt om kulturmidler for 2013.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyret tildeler GoatRock Festivalen kr. …………. og Festivalen
Bokstavelig Talt kr. ……………. i kulturmidler for 2012. Tilskuddene finansieres av
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger, som går ned fra kr. 100.000,- til kr. ………..
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.04.2013
Behandling
I komiteen kom det følgende fellesforslag:
Tvedestrand kommunestyret tildeler GoatRock-festivalen kr. 15.000,- og festivalen Bokstavelig
Talt kr. 15.000,- i kulturmidler for 2013. I tillegg økes bevilgningen for støtte til lag/foreninger
innen sang og musikk (kor og korps) med kr. 13.000,-, fra kr. 37.000,- til kr. 50.000,(tilsvarende sum i 2012). Begrunnelsen for tildeling til kor og korps er det store frivillige
arbeidet som disse personer utfører, og som skaper en flott ramme rundt ulike arrangementer og
høytider. Videre gis det opplæring i bruk av ulike instrumenter.
Tilskuddene finansieres av kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger, som går ned fra kr.
100.000,- til kr. 57.000,-.
Fellesforslaget fra komiteen ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyret tildeler GoatRock-festivalen kr. 15.000,- og festivalen Bokstavelig
Talt kr. 15.000,- i kulturmidler for 2013. I tillegg økes bevilgningen for støtte til lag/foreninger
innen sang og musikk (kor og korps) med kr. 13.000,-, fra kr. 37.000,- til kr. 50.000,(tilsvarende sum i 2012). Begrunnelsen for tildeling til kor og korps er det store frivillige
arbeidet som disse personene utfører, og som skaper en flott ramme rundt ulike arrangementer
og høytider. Videre gis det opplæring i bruk av ulike instrumenter.
Tilskuddene finansieres av kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger, som går ned fra kr.
100.000,- til kr. 57.000,-.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Carl Bertelsen (H) og Erling Holm(H) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (= 23
voterende).
Bertelsen og Holm ble enstemmig erklært inhabile, jfr. fvl §6, pkt.e.
Tone Lin Hansen (H) tiltrådte (= 24 voterende).
Tor Granerud (V) fremmet følgende endringsforslag:
Ungdomsrådet får kr. 10.000,-. Disse tas fra de andre som er tilgodesett i vedtaket.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
 Tor Granerud (V) sitt forslag
 Innstilling fra livsløpskomite

4 stemmer.
20 stemmer og vedtatt.

Hansen fratrådte og Bertelsen og Holm tiltrådte (= 25 voterende).

Vedtak
Tvedestrand kommunestyret tildeler GoatRock-festivalen kr. 15.000,- og festivalen Bokstavelig
Talt kr. 15.000,- i kulturmidler for 2013. I tillegg økes bevilgningen for støtte til lag/foreninger
innen sang og musikk (kor og korps) med kr. 13.000,-, fra kr. 37.000,- til kr. 50.000,(tilsvarende sum i 2012). Begrunnelsen for tildeling til kor og korps er det store frivillige
arbeidet som disse personene utfører, og som skaper en flott ramme rundt ulike arrangementer
og høytider. Videre gis det opplæring i bruk av ulike instrumenter.
Tilskuddene finansieres av kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger, som går ned fra kr.
100.000,- til kr. 57.000,-.

PS 34/13 Søknad om tilskudd til Sandøya barnehage
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya barnehage datert 25.02.2013 om ekstra
driftstilskudd.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya barnehage datert 25.02.2013 om ekstra
driftstilskudd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Fra representantene Ragnvald Zwilgmeyer (AP) og Torleif Haugland (KRF) ble det stilt
spørsmål om det bør innføres flere tellertidspunkter enn de to som er i dag. Ordføreren svarte at
dette bør vurderes nærmere i barnehageplanen som er under utarbeidelse.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya barnehage datert 25.02.2013 om ekstra
driftstilskudd.

PS 35/13 Søknad om skjenke- og serveringsbevilling Tvedestrand
Hotell
Rådmannens forslag til vedtak
1. Skjenkebevilling:
Søknad fra Tvedestrand hotell AS organisasjonsnummer 996 765 466 om alminnelig skjenkebevilling for Tvedestrand Hotell AS avslås. Avslaget begrunnes i alkoholloven § 1-7b.
2. Serveringsbevilling:
Alternativ 1
Søknad fra Tvedestrand hotell AS organisasjonsnummer 996 765 466 om alminnelig serveringsbevilling for Tvedestrand Hotell AS avslås. Avslaget begrunnes i serveringslovens § 6.
Alternativ 2
Søknad fra Tvedestrand hotell AS organisasjonsnummer 996 765 466 om alminnelig serveringsbevilling for Tvedestrand Hotell AS innvilges. Naim Gashi godkjennes som styrer.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 16.04.2013
Behandling
Komiteen ba om en gjennomgang av de aktuelle dokumentene som er unntatt offentlig innsyn i
denne saken. Møtet i komiteen ble lukket, jfr. kommunelovens §31, pkt. 2, fvl § 13 og off.l § 13.
Vedtaket om lukking av møtet under denne gjennomgangen var enstemmig.
I lukket møte ble alle de aktuelle uttalene og dokumentene fra politi, lensmann, Skatt Sør,
kemneren/skatteoppkreveren i Sandefjord og Larvik og søkerens egne tilbakemeldinger til
kommunen gjennomgått.
Etter denne gjennomgangen ble møtet åpnet.
Ole Goderstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til junimøtet 2013.
Goderstads forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Saken utsettes til junimøtet 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
På bakgrunn av spørsmål fra Tor Granerud (V) orienterte kommunalsjefen om regler og praksis
vedrørende overgangsregler for skjenkebevillinger i forbindelse med overdragelser.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til junimøtet 2013.

PS 36/13 Endring i organisering av Kultur/Næring
Rådmannens forslag til vedtak
1. Stillingen som enhetsleder for Kultur og næring omgjøres til rådgiver for kultur og
næring i Rådmannens stab. Biblioteket overføres til enhet for administrativ støtte,
kulturskolen til enhet for skole, og fritidsklubben til Familiehuset.
2. Dagens enhetsleder går inn i stillingen som kultur- og næringsrådgiver hos rådmannen
og beholder sine personlige vilkår.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2013.
Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Uttale fra Arbeidsmiljøutvalget, jfr. protokoll fra møte den 9. april 2013 ble referert i
formannskapsmøtet, og følger saken videre.
Rådmannen gjorde oppmerksom på at følgende setning i saksfremlegget utgår:
”Videre kan det bli aktuelt å be Risør kommune om å overta for Kulturskolen Øst i Agder.”
Rådmannen fremmet følgende justering av punkt 1 i sitt forslag til vedtak:
1. Med virkning fra 1.5.13 blir stillingen som enhetsleder for Kultur og næring omgjort til
rådgiver for kultur og næring i Rådmannens stab. Biblioteket overføres til enhet for
administrativ støtte, kulturskolen til enhet for skole, og fritidsklubben til Familiehuset fra
samme tidspunkt.
Rådmannens justerte forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Med virkning fra 1.5.13 blir stillingen som enhetsleder for Kultur og næring omgjort til
rådgiver for kultur og næring i Rådmannens stab. Biblioteket overføres til enhet for
administrativ støtte, kulturskolen til enhet for skole, og fritidsklubben til Familiehuset fra
samme tidspunkt.
2. Dagens enhetsleder går inn i stillingen som kultur- og næringsrådgiver hos rådmannen
og beholder sine personlige vilkår.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Behandling
Siw Johannessen (AP) ba om at habiliteten ble vurdert og fratrådte (= 24 voterende).
Johannessen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, andre ledd.
Lillian Sundsdal (AP) tiltrådte (= 25 voterende).
Håvard Røiseland (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1:
Rådmannen vurderer nærmere hvilken organisering av fritidsklubben som vil være mest
hensiktsmessig.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
 Endringsforslag fra Håvard Røiseland (AP)
 Innstilling fra formannskap

7 stemmer.
18 stemmer og vedtatt.

Sundsdal fratrådte og Johannessen tiltrådte (= 25 voterende).

Vedtak
1. Med virkning fra 1.5.13 blir stillingen som enhetsleder for Kultur og næring omgjort til
rådgiver for kultur og næring i Rådmannens stab. Biblioteket overføres til enhet for
administrativ støtte, kulturskolen til enhet for skole, og fritidsklubben til Familiehuset fra
samme tidspunkt.
2. Dagens enhetsleder går inn i stillingen som kultur- og næringsrådgiver hos rådmannen
og beholder sine personlige vilkår.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2013.

PS 37/13 Endringer i budsjett 2013 for skolene
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med bakgrunn i oppdateringer i kriterieverdiene i tildelingsmodellen for skolene og
konkrete beregninger med sikte på å sikre bemanning i tråd med regelverket, gjøres det
endringer i budsjettrammene til følgende enheter:
a) Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole reduseres med 50.000 kroner.
b) Ansvar 222 Holt skole økes med 300.000 kroner.
c) Ansvar 223 Dypvåg skole økes med 300.000 kroner.
2. Tilleggsbevilgningene finansieres slik:
a) Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bruk av avsetning på
325.000 kroner tiltenkt fordelingsmodell skolene/økte midler til skolene.
b) Ansvar 210 Rådmann, redusere utgifter til skoleskyss med 225.000 kroner.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Med bakgrunn i oppdateringer i kriterieverdiene i tildelingsmodellen for skolene og
konkrete beregninger med sikte på å sikre bemanning i tråd med regelverket, gjøres det
endringer i budsjettrammene til følgende enheter:
a. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole reduseres med 50.000
kroner.
b. Ansvar 222 Holt skole økes med 300.000 kroner.
c. Ansvar 223 Dypvåg skole økes med 300.000 kroner.
2. Tilleggsbevilgningene finansieres slik:
a. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bruk av
avsetning på 325.000 kroner tiltenkt fordelingsmodell skolene/økte midler til
skolene.
b. Ansvar 210 Rådmann, redusere utgifter til skoleskyss med 225.000 kroner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Med bakgrunn i oppdateringer i kriterieverdiene i tildelingsmodellen for skolene og
konkrete beregninger med sikte på å sikre bemanning i tråd med regelverket, gjøres det
endringer i budsjettrammene til følgende enheter:
a. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole reduseres med 50.000 kroner.
b. Ansvar 222 Holt skole økes med 300.000 kroner.
c. Ansvar 223 Dypvåg skole økes med 300.000 kroner.
2. Tilleggsbevilgningene finansieres slik:
a. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bruk av
avsetning på 325.000 kroner tiltenkt fordelingsmodell skolene/økte midler til
skolene.
b. Ansvar 210 Rådmann, redusere utgifter til skoleskyss med 225.000 kroner.

PS 38/13 Endringer i organisering og ledelse av Tvedestrandskolen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med virkning fra 1.8.13 opprettes stilling som enhetsleder skole med enhetslederansvar
for samtlige av kommunens skoler. Ansvar og oppgaver i henhold til de føringer som
ligger i nærværende saksfremstilling.
2. Fra 1.8.13 fritas nåværende rektorer sitt enhetslederansvar og inngår som rektorer i
enhetsleders ledergruppe.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2013.
Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Uttale fra Arbeidsmiljøutvalget, jfr. protokoll fra møte den 9. og 16. april 2013 ble referert i
formannskapsmøtet. Protokoll fra drøftingsmøte den 10. og 12. april 2013 mellom kommunen
og Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet ble referert. Disse dokumentene følger saken
videre sammen med notat datert 6.april 2013 til Arbeidsmiljøutvalget fra Utdanningsforbundet
ved hovedtillitsvalgt.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Med virkning fra 1.8.13 opprettes stilling som enhetsleder skole med enhetslederansvar
for samtlige av kommunens skoler. Ansvar og oppgaver i henhold til de føringer som
ligger i nærværende saksfremstilling.
2. Fra 1.8.13 fritas nåværende rektorer sitt enhetslederansvar og inngår som rektorer i
enhetsleders ledergruppe.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet forslag om at punkt 3 bortfaller inntil tvistespørsmålet er
avgjort.
Håvard Røiseland (AP) ba om gruppemøte.
Etter gruppemøte trakk Tine Goderstad Sunne (H) sitt endringsforslag.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Med virkning fra 1.8.13 opprettes stilling som enhetsleder skole med enhetslederansvar
for samtlige av kommunens skoler. Ansvar og oppgaver i henhold til de føringer som
ligger i nærværende saksfremstilling.
2. Fra 1.8.13 fritas nåværende rektorer sitt enhetslederansvar og inngår som rektorer i
enhetsleders ledergruppe.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2013.

PS 39/13 Klage fra Alvestua musikkbarnehage angående avregning
av tilskudd til private barnehager for 2011
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre aviser klagen fra Alvestua musikkbarnehage angående korrigert
avregning av tilskudd til barnehagen for 2011, jf. brev fra kommunen av 19.12.2012.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.
Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Håvard Røiseland (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre tar klagen fra Alvestua musikkbarnehage til følge angående
korrigert avregning av tilskudd til barnehagen for 2011, jf. brev fra kommunen av 19.12.2012.
Resultat alternativ avstemming:
 Rådmannens forslag til vedtak fikk 6 stemmer, og tilrådd.
 Røiselands forslag til vedtak fikk 3 stemmer, og falt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre aviser klagen fra Alvestua musikkbarnehage angående korrigert
avregning av tilskudd til barnehagen for 2011, jf. brev fra kommunen av 19.12.2012.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Håvard Røiseland (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre tar klagen fra Alvestua musikkbarnehage til følge angående
korrigert avregning av tilskudd til barnehagen for 2011, jf. brev fra kommunen av 19.12.2012.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
 Forslaget fra Håvard Røiseland (A)
 Innstilling fra formannskap

7 stemmer
18 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre aviser klagen fra Alvestua musikkbarnehage angående korrigert
avregning av tilskudd til barnehagen for 2011, jf. brev fra kommunen av 19.12.2012.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.

PS 40/13 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for á
konto i 2013
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2013:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

183 001
89 103

7 500
7 500

Familiebarnehager
Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

142 700
109 000

11 600
11 600

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2013:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

183 001
89 103

7 500
7 500

Familiebarnehager
Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

142 700
109 000

11 600
11 600

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2013:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

183 001
89 103

7 500
7 500

Familiebarnehager
Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

142 700
109 000

11 600
11 600

PS 41/13 Byløft 2014. Prioriteringer og fremdrift
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar fremlagte prosjektplan til etterretning.
2. Kommunestyret legger til grunn følgende prioriteringer i Byløft 2014:
 Delmål A – Opprusting av Hulgata/ hovedgata
 Delmål B – Avfallshåndtering
 Delmål C – Bakkeskåt 2013
 Delmål M – Kommunikasjonsstrategi
 Delmål G – Arrangementer og aktiviteter.
 Delmål O - Byløftkontor
3. Parkeringsplassene på Amdals plass (Brygga) (10) og ved sjøsiden av Rådhuset (2).
avvikles og endres til aktivitetsarealer i Byløfts regi.
4. Veien på sjøsiden av Rådhuset stenges og arealet gjøres om til aktivitetsarealer i Byløfts regi.
5. Det opprettes betalt parkering i Bakkeskott. Arrangører av aktiviteter i Byløft-regi
får disponere deler av Bakkeskott vederlagsfritt, men det må alltid være parkeringsplasser for
25 biler.
6. Rådmannen bes om å utrede fremdrift og anslå kostnader ved en opprustning av
Hulgata/Hovedgata basert på innspill fra Byløft presentert i saken, med tanke på anleggsstart
1.3.14.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Rådmannen fremmet følgende justering av punkt 2 i sitt forslag til vedtak på bakgrunn av
innspill fra sist møte styringsgruppen for Byløft:
2. Kommunestyret legger til grunn følgende prioriteringer i Byløft 2014:
 Delmål A – Opprusting av Hulgata/ hovedgata
 Delmål B – Avfallshåndtering
 Delmål C – Bakkeskåt 2013
 Delmål M – Kommunikasjonsstrategi
 Delmål G – Arrangementer og aktiviteter
 Delmål O – Byløftkontor
 Delmål I – Konseptutvikling nedre bydel, Sentrumsplan
 Delmål K – Boliger i nedre bydel
Rådmannens justerte forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Rådmannen orienterte om at melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for nedre bydel vil
bli varslet igangsatt i løpet av kort tid.

Innstilling
1. Kommunestyret tar fremlagte prosjektplan til etterretning.
2. Kommunestyret legger til grunn følgende prioriteringer i Byløft 2014:
 Delmål A – Opprusting av Hulgata/ hovedgata
 Delmål B – Avfallshåndtering
 Delmål C – Bakkeskåt 2013
 Delmål M – Kommunikasjonsstrategi
 Delmål G – Arrangementer og aktiviteter.
 Delmål I – Konseptutvikling nedre bydel, Sentrumsplan
 Delmål K – Boliger i nedre bydel
 Delmål O - Byløftkontor
3. Parkeringsplassene på Amdals plass (Brygga) (10) og ved sjøsiden av Rådhuset (2).
avvikles og endres til aktivitetsarealer i Byløfts regi.
4. Veien på sjøsiden av Rådhuset stenges og arealet gjøres om til aktivitetsarealer i Byløfts regi.
5. Det opprettes betalt parkering i Bakkeskott. Arrangører av aktiviteter i Byløft-regi
får disponere deler av Bakkeskott vederlagsfritt, men det må alltid være parkeringsplasser for
25 biler.
6. Rådmannen bes om å utrede fremdrift og anslå kostnader ved en opprustning av
Hulgata/Hovedgata basert på innspill fra Byløft presentert i saken, med tanke på anleggsstart
1.3.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Kommunalsjefen orienterte om utsendt notat datert 23.04.13 med rådmannens forslag til nytt
punkt 7:
Rådmannen får fullmakt til, etter vedtak fra styringsgruppa for Byløft 2014, til å disponere
midler og gjøre budsjettjusteringer til nødvendige tiltak og prosjekter som er skissert for de
vedtatte delmålene, innenfor de økonomiske rammene og forutsetningene som ligger til grunn
for bevilgningene fra kommunen, fylkeskommunen og staten (bolystmidler).
Innstilling fra formannskap med tilleggsforslaget fra rådmannen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret tar fremlagte prosjektplan til etterretning.
2. Kommunestyret legger til grunn følgende prioriteringer i Byløft 2014:
 Delmål A – Opprusting av Hulgata/ hovedgata
 Delmål B – Avfallshåndtering
 Delmål C – Bakkeskåt 2013
 Delmål M – Kommunikasjonsstrategi






Delmål G – Arrangementer og aktiviteter.
Delmål I – Konseptutvikling nedre bydel, Sentrumsplan
Delmål K – Boliger i nedre bydel
Delmål O - Byløftkontor

3. Parkeringsplassene på Amdals plass (Brygga) (10) og ved sjøsiden av Rådhuset (2).
avvikles og endres til aktivitetsarealer i Byløfts regi.
4. Veien på sjøsiden av Rådhuset stenges og arealet gjøres om til aktivitetsarealer i Byløfts regi.
5. Det opprettes betalt parkering i Bakkeskott. Arrangører av aktiviteter i Byløft-regi
får disponere deler av Bakkeskott vederlagsfritt, men det må alltid være parkeringsplasser for
25 biler.
6. Rådmannen bes om å utrede fremdrift og anslå kostnader ved en opprustning av
Hulgata/Hovedgata basert på innspill fra Byløft presentert i saken, med tanke på anleggsstart
1.3.14.
7. Rådmannen får fullmakt til, etter vedtak fra styringsgruppa for Byløft 2014, til å disponere
midler og gjøre budsjettjusteringer til nødvendige tiltak og prosjekter som er skissert for de
vedtatte delmålene, innenfor de økonomiske rammene og forutsetningene som ligger til grunn
for bevilgningene fra kommunen, fylkeskommunen og staten (bolystmidler).

PS 42/13 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi AS - Ny
viljeserklæring for inntil 2 år.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge
aksjene i Agder Energi AS, jfr. vedlagte utkast datert 6.mai 2013.
2. Den nye viljesklæringen erstatter tidligere viljeserklæring som går ut 1.juli 2013, og har
gyldighet for en periode av 1 år fra 1.juli 2013. Perioden forlenges til 1.juli 2015 dersom
forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1.juli 2014.
3. Ordføreren får fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av kommunen på
eiermøte i mai 2013.
Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge
aksjene i Agder Energi AS, jfr. vedlagte utkast datert 6.mai 2013.
2. Den nye viljesklæringen erstatter tidligere viljeserklæring som går ut 1.juli 2013, og har
gyldighet for en periode av 1 år fra 1.juli 2013. Perioden forlenges til 1.juli 2015 dersom
forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1.juli 2014.
3. Ordføreren får fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av kommunen på
eiermøte i mai 2013.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.04.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge
aksjene i Agder Energi AS, jfr. vedlagte utkast datert 6.mai 2013.
2. Den nye viljesklæringen erstatter tidligere viljeserklæring som går ut 1.juli 2013, og har
gyldighet for en periode av 1 år fra 1.juli 2013. Perioden forlenges til 1.juli 2015 dersom
forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1.juli 2014.
3. Ordføreren får fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av kommunen på
eiermøte i mai 2013.

PS 43/13 Referatsaker
a) Ordføreren orienterte om den videre fremdriften for E-18 utbyggingen.

b) Torleif Haugland (KFR) spurte om parkeringsplasser ved Songe skole. Rådmannen
svarte at dette ville bli sett nærmere på til høsten 2013.
c) Morten Foss (TTL) spurte om årsaken til økningen i stillinger innenfor psykiatrien.
Kommunalsjefen orienterte nærmere om saken.

