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PS 41/15 Revidert politisk reglement
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte utkast til revidert “Reglement for politiske organ”,
som gjøres gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.03.2015
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at saken utsettes.
Dukenes forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2015
Behandling
Thorleif Haugland (KRF) pekte på at det er en feil i protokollen for formannskap, idet han
stemte i mot innstillingen i denne saken. Dette vil bli tatt med i neste protokoll i formannskap.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Morten Foss fremmet følgende forslag:
1.
2.
3.

Alle oppsigelsessaker behandles av formannskapet og delegeres ikke til rådmannen
Ansettelser av enhetsledere skjer politisk i samråd med rådmann og tillitsvalgte
Det opprettes et eget råd for miljø, kultur og landbruk, kalt Forskjønnelsesutvalget med for eksempel
5 medlemmer som får til disposisjon X antall kroner som kan nyttes til gode tiltak for disse tre
områdene

Torleif Haugland fremmet følgende forslag:
Møtene til formannskap og faste komiteer holdes på dagtid

Jan Dukene fremmet følgende forslag:
Nåværende klageutvalg utgått fra livsløpskomite beholdes. Forslaget om å opprette klageutvalg
knyttet til formannskap utgår dermed.
Votering:
Hauglands forslag:
Foss sitt forslag nr.1:
Foss sitt forslag nr. 2:
Foss sitt forslag nr. 3:
Dukenes forslag:

1 stemme og falt
6 stemmer og tilrådd
5 stemmer og tilrådd
2 stemmer og falt
enstemmig tilrådd

Rådmannens forslag med endringer fra Foss og Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte utkast til revidert “Reglement for politiske organ”,
som gjøres gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015 med følgende
endringer:




Alle oppsigelsessaker behandles av formannskapet og delegeres ikke til rådmannen
Ansettelser av enhetsledere skjer politisk i samråd med rådmann og tillitsvalgte
Nåværende klageutvalg utgått fra livsløpskomite beholdes. Forslaget om å opprette klageutvalg knyttet til
formannskap utgår dermed.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte utkast til revidert “Reglement for politiske organ”,
som gjøres gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015 med følgende
endringer og presiseringer:
 Kommunestyret vedtar at det med virkning fra 06.05.2015 tillegges formannskapet å
behandle alle oppsigelsessaker.
 Kommunestyret legger til grunn at det nye kommunestyret i henhold til kommunelovens §
39, punkt 2, på nytt vurderer punktet om hvilke myndighet rådmannen skal ha mv. i
personalsaker (ansettelser, oppsigelse m.m.).
 Kommunestyret vedtar at nåværende klageutvalg utgått fra livsløpskomite beholdes.
Forslaget om å opprette klageutvalg knyttet til formannskap utgår dermed.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret oppretter et rådgivende viltorgan med 3 medlemmer, hvor 1 medlem kommer
fra teknikk-, plan- og naturutvalg, til erstatning for dagens ordning med viltkontakt. Rådmannen
eller den han bemyndiger, er sekretær. Rådet har til oppgave å samkjøre kommunens
viltoppgaver og komme med faglige råd til de folkevalgte organer som skal ta endelige
avgjørelser i slike saker.

Jostein Langballe (KRF) fremmet følgende to endringsforslag:
 Kommunestyremøte og alle faste komitemøter legges til dagtid innenfor normal
arbeidstid kl. 08.00-16.00.
 Det kommunale foreldreutvalget (TFKU) gis talerett i livløpskomiteen i skolesaker, og i
saker som angår skolene i Tvedestrand kommune.
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende endringsforslag dersom ikke forslaget fra Langballe
ble vedtatt:
Møtene til formannskap og faste komiteer holdes på dagtid
Votering:
Langballe sitt endringsforslag nr. 1
Langballe sitt endringsforslag nr. 2
Haugland sitt endringsforslag
Foss sitt tilleggsforslag
Nævestad sitt forslag

3 stemmer og falt. 22 stemte mot.
6 stemmer og falt. 19 stemte mot.
7 stemmer og falt. 18 stemte mot.
Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte utkast til revidert “Reglement for politiske organ”,
som gjøres gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015 med følgende
endringer og presiseringer:
 Kommunestyret vedtar at det med virkning fra 06.05.2015 tillegges formannskapet å
behandle alle oppsigelsessaker.
 Kommunestyret legger til grunn at det nye kommunestyret i henhold til kommunelovens
§ 39, punkt 2, på nytt vurderer punktet om hvilke myndighet rådmannen skal ha mv. i
personalsaker (ansettelser, oppsigelse m.m.).
 Kommunestyret vedtar at nåværende klageutvalg utgått fra livsløpskomite beholdes.
Forslaget om å opprette klageutvalg knyttet til formannskap utgår dermed.
 Kommunestyret oppretter et rådgivende viltorgan med 3 medlemmer, hvor 1 medlem
kommer fra teknikk-, plan- og naturutvalg, til erstatning for dagens ordning med
viltkontakt. Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær. Rådet har til oppgave å
samkjøre kommunens viltoppgaver og komme med faglige råd til de folkevalgte organer
som skal ta endelige avgjørelser i slike saker.

PS 42/15 Vedtak - Reguleringsplan for Goderstadkrysset
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Goderstadkrysset.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 28.04.2015
Behandling
Det ble gjennomført befaring i forkant av behandlingen. Vegvesenet redegjorde for planene, og
det ble vist til at det skulle gjøres ekstra grep for å redusere inngrepene i dyrket mark ytterligere.
Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Goderstad ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, pkt.a (Ingen Vara)
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Jørgen Goderstad tiltrådte (=9 voterende)
Innstilling
I medhold av PBL § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Goderstadkrysset.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Jørgen Goderstad, Knut Anders Goderstad og Ole Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet og
fratrådte (= 22 voterende)
Jørgen Goderstad ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, punkt a. (ingen vara)
Knut Anders Goderstad ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, punkt a. (ingen vara)
Ole Goderstad ble enstemmig erklært habil.
23 voterende ved behandling av saken.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt.
Jørgen Goderstad og Knut Anders Goderstad tiltrådte (=25 voterende).
Vedtak
I medhold av PBL § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Goderstadkrysset.

PS 43/15 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for Nesheia III
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljplanen
for Nesheia III, med reguleringsbestemmelser og plankart datert 15.10.14, sist revidert 07.04.15.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 28.04.2015
Behandling
Line Mørch stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Mørch ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, pkt.b (Ingen Vara)
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Line Mørch tiltrådte (9=voterende)
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljplanen
for Nesheia III, med reguleringsbestemmelser og plankart datert 15.10.14, sist revidert 07.04.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljplanen
for Nesheia III, med reguleringsbestemmelser og plankart datert 15.10.14, sist revidert 07.04.15.

PS 44/15 Valg av Entreprenør og finansieringsmodell for
flatsprenging av næringstomt på Grenstøl
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre vedtar at flatsprenging av areal for næringsområde 1 på Grenstøl
gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms.
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for næringsområde 2
(Kalsåsen) på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
Kommunestyret tildeler kontrakten for flatsprengingen av det aktuelle området til Sandås
Anlegg AS. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt
med Sandås Anlegg AS innenfor vedtatt budsjettramme. Det forutsettes at prosjektet er sluttført
innen utgangen av 2016, eventuelt 2017. Rådmannen får fullmakt til å avklare dette nærmere i
kontraktsforhandlingene.
Kommunestyret vedtar at finansieringen av bevilgningen på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms skjer
ved økt låneopptak i 2015 på kr. 4,4 mill., som avklares nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i
junimøtet 2015.
Alternativ 2
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for både næringsområde 1 og
2 på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Assisterende rådmann redegjorde for saken.
Svein-Olav Hageli fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Hagelis forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at flatsprenging av areal for næringsområde 1 på Grenstøl
gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms.
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for næringsområde 2
(Kalsåsen) på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
Kommunestyret tildeler kontrakten for flatsprengingen av det aktuelle området til Sandås
Anlegg AS. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt
med Sandås Anlegg AS innenfor vedtatt budsjettramme. Det forutsettes at prosjektet er sluttført
innen utgangen av 2016, eventuelt 2017. Rådmannen får fullmakt til å avklare dette nærmere i
kontraktsforhandlingene.

Kommunestyret vedtar at finansieringen av bevilgningen på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms skjer
ved økt låneopptak i 2015 på kr. 4,4 mill., som avklares nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i
junimøtet 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at flatsprenging av areal for næringsområde 1 på Grenstøl
gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms.
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for næringsområde 2
(Kalsåsen) på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
Kommunestyret tildeler kontrakten for flatsprengingen av det aktuelle området til Sandås
Anlegg AS. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt
med Sandås Anlegg AS innenfor vedtatt budsjettramme. Det forutsettes at prosjektet er sluttført
innen utgangen av 2016, eventuelt 2017. Rådmannen får fullmakt til å avklare dette nærmere i
kontraktsforhandlingene.
Kommunestyret vedtar at finansieringen av bevilgningen på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms skjer
ved økt låneopptak i 2015 på kr. 4,4 mill., som avklares nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i
junimøtet 2015.

PS 45/15 Næringsareal Kalsåsen - Inntreden i opsjonsavtale til
Tvedestrand Vekst AS for kjøp tomteområdet - Avregning mot
Tvedestrand Vekst AS for utlagte utgifter
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen trer inn i avtalen Tvedestrand Vekst AS
har med grunneier Øystein K. Darbo om leie og eventuelt kjøp av om lag 60 dekar for Kalsåsen,
gnr. 29, bnr. 4 (118), i Tvedestrand.
Kommunestyret vedtar ved inntreden i avtalen å kjøpe hele arealet snarest råd til avtalt pris på
kr. 2,2 mill. pluss omkostninger. Finansiering skjer ved økt låneopptak i 2015, som avklares
nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i junimøtet 2015. Endelig kostnadsramme inkl.
omkostninger avklares i samme sak.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under inntredelsesavtale med Tvedestrand Vekst AS og
grunneier Øystein K. Darbo, samt skjøte vedrørende kjøp av eiendommen.
Kommunestyret godkjenner at kommunen dekker utgifter på kr. 1,61 mill. som Tvedestrand
Vekst AS har hatt til infrastruktur (VA), leie og dispensasjonssøknad. Dette finansieres i 2015
ved at kommunens ansvarlige lån på kr. 2,193 mill. fra 2010 nedskrives til kr. 0,583 mill.
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Carl Bertelsen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 voterende). Bertelsen ble
enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a. Ole Goderstad
inntrådte (9 voterende).
Ordføreren og assisterende rådmann redegjorde for saken.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen trer inn i avtalen Tvedestrand Vekst AS
har med grunneier Øystein K. Darbo om leie og eventuelt kjøp av om lag 60 dekar for Kalsåsen,
gnr. 29, bnr. 4 (118), i Tvedestrand.
Kommunestyret vedtar ved inntreden i avtalen å kjøpe hele arealet snarest råd til avtalt pris på
kr. 2,2 mill. pluss omkostninger. Finansiering skjer ved økt låneopptak i 2015, som avklares
nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i junimøtet 2015. Endelig kostnadsramme inkl.
omkostninger avklares i samme sak.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under inntredelsesavtale med Tvedestrand Vekst AS og
grunneier Øystein K. Darbo, samt skjøte vedrørende kjøp av eiendommen.
Kommunestyret godkjenner at kommunen dekker utgifter på kr. 1,61 mill. som Tvedestrand
Vekst AS har hatt til infrastruktur (VA), leie og dispensasjonssøknad. Dette finansieres i 2015
ved at kommunens ansvarlige lån på kr. 2,193 mill. fra 2010 nedskrives til kr. 0,583 mill.

Goderstad fratrådte og Bertelsen gjeninntrådte (9 voterende).
Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Carl Bertelsen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende).
Bertelsen ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a.
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Bertelsen tiltrådte (=25 voterende).

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen trer inn i avtalen Tvedestrand Vekst AS
har med grunneier Øystein K. Darbo om leie og eventuelt kjøp av om lag 60 dekar for Kalsåsen,
gnr. 29, bnr. 4 (118), i Tvedestrand.
Kommunestyret vedtar ved inntreden i avtalen å kjøpe hele arealet snarest råd til avtalt pris på
kr. 2,2 mill. pluss omkostninger. Finansiering skjer ved økt låneopptak i 2015, som avklares
nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i junimøtet 2015. Endelig kostnadsramme inkl.
omkostninger avklares i samme sak.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under inntredelsesavtale med Tvedestrand Vekst AS og
grunneier Øystein K. Darbo, samt skjøte vedrørende kjøp av eiendommen.
Kommunestyret godkjenner at kommunen dekker utgifter på kr. 1,61 mill. som Tvedestrand
Vekst AS har hatt til infrastruktur (VA), leie og dispensasjonssøknad. Dette finansieres i 2015
ved at kommunens ansvarlige lån på kr. 2,193 mill. fra 2010 nedskrives til kr. 0,583 mill.

PS 46/15 Bruksplan for Solfjellparken og Langjordet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte forslag til “Bruksplan for Solfjellparken og
Langjordet” med følgende presisering:


Tiltak for å sikre/oppgradere anlegg og tiltak for å øke tilgjengeligheten for alle er høyt prioritert.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 28.04.2015
Behandling
Møtet startet opp med en befaring av Solfjellparken og Langjordet. Kulturrådgiver Åse DueTønnessen viste området og de tiltakene som er der i dag og behov for sikring, vedlikehold og
potensiale.
Jan W. Nævestad ble oppnevnt som saksordfører.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte forslag til “Bruksplan for Solfjellparken og
Langjordet” med følgende presisering:


Tiltak for å sikre/oppgradere anlegg og tiltak for å øke tilgjengeligheten for alle er høyt prioritert.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte forslag til “Bruksplan for Solfjellparken og
Langjordet” med følgende presisering:


Tiltak for å sikre/oppgradere anlegg og tiltak for å øke tilgjengeligheten for alle er høyt prioritert.

PS 47/15 Strategisk næringsplan for Østre Agder
Rådmannens forslag til vedtak

1

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan
for Østre Agder.

2

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det
strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder.
Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet
gjennom statens Byregionprogram.

3

Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional
etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder
fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i
etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende
kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.

4

Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder.
Kommunestyret får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre
Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for
kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for
nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.

5

Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunal, næringspolitisk handlingsplan
oppdateres via en egen referansegruppe, som oppnevnes av formannskapet, etter at
strategisk næringsplan for Østre Agder har blitt vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag tilrådd mot to stemmer.

Innstilling
1

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan
for Østre Agder.

2

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det
strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder.
Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet
gjennom statens Byregionprogram.

3

Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional
etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder
fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i
etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende
kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.

4

Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder.
Kommunestyret får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre

Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for
kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for
nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.
5

Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunal, næringspolitisk handlingsplan
oppdateres via en egen referansegruppe, som oppnevnes av formannskapet, etter at
strategisk næringsplan for Østre Agder har blitt vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak
1

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan
for Østre Agder.

2

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det
strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder.
Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet
gjennom statens Byregionprogram.

3

Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional
etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder
fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i
etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende
kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.

4

Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder.
Kommunestyret får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre
Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for
kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for
nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.

5

Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunal, næringspolitisk handlingsplan
oppdateres via en egen referansegruppe, som oppnevnes av formannskapet, etter at
strategisk næringsplan for Østre Agder har blitt vedtatt.

PS 48/15 Tilleggsbevilling - 17. mai komiteen 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret bevilger kr. 15.000 i tilleggsbevilgning til 17. mai-komiteen i 2015. Tilleggsbevilgningen dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som går ned fra kr. 100.000,til kr. 85.000,-.
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Torleif Haugland, medlem av 17. mai komiteen, redegjorde for arbeidet fram til nå og planer fra
komiteen.
Svein Olav Hageli fremmet følgende forslag:
17. mai feiringen tas opp til ny diskusjon på et senere tidspunkt i 2015 for å diskutere fremtidige
løsninger.
Rådmannens forslag med tillegg fra Hageli enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret bevilger kr. 15.000 i tilleggsbevilgning til 17. mai-komiteen i 2015. Tilleggsbevilgningen dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som går ned fra kr. 100.000,til kr. 85.000,-.
17. mai feiringen tas opp til ny diskusjon på et senere tidspunkt i 2015 for å diskutere fremtidige
løsninger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Jørgen Goderstad og Torleif Haugland stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 23
voterende).
Jørgen Goderstad og Torleif Haugland ble enstemmig erklært habile (= 25 voterende).
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret bevilger kr. 15.000 i tilleggsbevilgning til 17. mai-komiteen i 2015. Tilleggsbevilgningen dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som går ned fra kr. 100.000,til kr. 85.000,-.
17. mai feiringen tas opp til ny diskusjon på et senere tidspunkt i 2015 for å diskutere fremtidige
løsninger.

PS 49/15 Midlertidige ansettelser - endring i arbeidsmiljøloven
§ 14-9
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune vil i forbindelse med alle ansettelser, både faste og midlertidige, forholde
seg til enhver tid gjeldende lovgivning og tariffavtaler.
Kommunestyret viser ellers til uttalen fra KS datert 24.09.2014 vedrørende endringer i
arbeidsmiljøloven § 14-9.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.04.2015
Behandling
Irene Strandene Hansen fremmet følgende forslag;
Tvedestrand kommune ønsker ikke å benytte seg av adgangen til generell bruk av midlertidig
ansettelse som den nye arbeidsmiljøloven gir adgang til.
Ved votering;
Rådmannens forslag:
Irene Strandene Hansens forslag:

3 stemmer.
4 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune ønsker ikke å benytte seg av adgangen til generell bruk av midlertidig
ansettelse som den nye arbeidsmiljøloven gir adgang til.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Nævestad sitt forslag:

12 stemmer.
13 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommune vil i forbindelse med alle ansettelser, både faste og midlertidige, forholde
seg til enhver tid gjeldende lovgivning og tariffavtaler.
Kommunestyret viser ellers til uttalen fra KS datert 24.09.2014 vedrørende endringer i
arbeidsmiljøloven § 14-9.

PS 50/15 Serverings- og skjenkebevilling for Bangarang!
Rådmannens forslag til vedtak









I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir Tvedestrand
kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Bangarang!, Hulgata
2, 4900 Tvedestrand. Søker er Garaventa, orgnr. 911890801.
Bevillingen gjelder 15.05.15 - 30.06.16.
Skjenketiden for Bangarang! er fra kl. 15.00- 23.00.
Erik Garaventa godkjennes som styrer.
Det gis fritak for kravet til stedfortreder, under forutsetning av at arrangementer ikke planlegges med felles
åpningstid for La locanda di Marie og at Erik Garaventa er til stede.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager og i henhold til gjeldende
regelverk om dette.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling









I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir Tvedestrand
kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Bangarang!, Hulgata
2, 4900 Tvedestrand. Søker er Garaventa, orgnr. 911890801.
Bevillingen gjelder 15.05.15 - 30.06.16.
Skjenketiden for Bangarang! er fra kl. 15.00- 23.00.
Erik Garaventa godkjennes som styrer.
Det gis fritak for kravet til stedfortreder, under forutsetning av at arrangementer ikke planlegges med felles
åpningstid for La locanda di Marie og at Erik Garaventa er til stede.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager og i henhold til gjeldende
regelverk om dette.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Geir Grimsland stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende).
Grimsland ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd.
Innstillingen fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.
Grimsland tiltrådte (=25 voterende).

Vedtak


I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe









1 og 2 til Bangarang!, Hulgata 2, 4900 Tvedestrand. Søker er Garaventa, orgnr.
911890801.
Bevillingen gjelder 15.05.15 - 30.06.16.
Skjenketiden for Bangarang! er fra kl. 15.00- 23.00.
Erik Garaventa godkjennes som styrer.
Det gis fritak for kravet til stedfortreder, under forutsetning av at arrangementer ikke
planlegges med felles åpningstid for La locanda di Marie og at Erik Garaventa er til
stede.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager og i henhold
til gjeldende regelverk om dette.

PS 51/15 Serverings- og skjenkebevilling for Basthaven AS
Rådmannens forslag til vedtak











I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir Tvedestrand
kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Basthaven AS,
Strandveien 23, 4915 Vestre Sandøya. Søker er Basthaven AS, org.nr. 914811937.
Bevillingen forutsetter at det foreligger en godkjent bruksendring for eiendommen til dette formål, samt at
den omsøkte byggingen av vegg mot nabo og flytebrygge er godkjent og utført.
Bevillingen gjelder 15.05.15 - 30.06.16.
Serverings- og skjenketid settes generelt fra kl.12.00 tom kl. 20.00 onsdag til søndag.
Ut over dette settes skjenketiden til kl. 22.00 fredager.
Trine Jenssen godkjennes som styrer.
Jan Helstrand godkjennes som stedfortreder.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige støyplager

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 28.04.2015
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag.
Søknaden som serverings- og skjenkebevilling fra Basthaven AS org. nr. 914 811 937 avslås på
bakgrunn av kommunens skjønnsmessige vurdering av at skjenkestedets beliggenhet er i et
boligområde.
Rådmannens forslag:

ingen stemmer og falt.

Nævestads forslag:

enstemmig tilrådd.

Innstilling
Søknaden som serverings- og skjenkebevilling fra Basthaven AS org. nr. 914 811 937 avslås på
bakgrunn av kommunens skjønnsmessige vurdering av at skjenkestedets beliggenhet er i et
boligområde.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende justert forslag til livsløpskomiteens innstilling:
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden om som serverings- og skjenkebevilling fra
Basthaven AS org. nr. 914 811 937 med følgende begrunnelse:
- En skjønnsmessig vurdering av ulemper ved at skjenkestedets beliggenhet i
utgangspunktet er i et boligområde.
- Det kan skapes presedens og medføre et uønsket antall søknader om nye
skjenkesteder i boligområder, som vil kunne være i konflikt med målsetningene i
kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
- Kommunens alkoholpolitiske handlingsplan som gir muligheter til å begrense antall
skjenkebevilgninger lokalisert på øyene.

Svein Olav Hageli (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Nævestad sitt forslag:
Hageli sitt forslag:

9 stemmer.
16 stemmer og vedtatt.

Vedtak












I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gir
Tvedestrand kommunestyre serveringsbevilling samt skjenkebevilling for alkoholgruppe
1 og 2 til Basthaven AS, Strandveien 23, 4915 Vestre Sandøya. Søker er Basthaven AS,
org.nr. 914811937.
Bevillingen forutsetter at det foreligger en godkjent bruksendring for eiendommen til
dette formål, samt at den omsøkte byggingen av vegg mot nabo og flytebrygge er
godkjent og utført.
Bevillingen gjelder 15.05.15 - 30.06.16.
Serverings- og skjenketid settes generelt fra kl.12.00 tom kl. 20.00 onsdag til søndag.
Ut over dette settes skjenketiden til kl. 22.00 fredager.
Trine Jenssen godkjennes som styrer.
Jan Helstrand godkjennes som stedfortreder.
Skjenkebevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske
handlingsplan.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
I henhold til gjeldende regelverk forutsettes det at driften ikke fører til vesentlige
støyplager

PS 52/15 Agder Energi AS - Ny viljeserklæring om ikke å selge
aksjer og ny utbyttepolitikk
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder
Energi AS for en 3 års periode fra 01.07.2015 til 01.07.2018, jfr. vedlagt utkast.
Tvedestrand kommunestyre gir ordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av
kommunen på eiermøte i mai 2015.
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny utbyttepolitikk, d.v.s.
400 mill. kroner pluss 60 % av overskytende overskudd.
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder
Energi AS for en 3 års periode fra 01.07.2015 til 01.07.2018, jfr. vedlagt utkast.
Tvedestrand kommunestyre gir ordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av
kommunen på eiermøte i mai 2015.
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny utbyttepolitikk, d.v.s.
400 mill. kroner pluss 60 % av overskytende overskudd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder
Energi AS for en 3 års periode fra 01.07.2015 til 01.07.2018, jfr. vedlagt utkast.
Tvedestrand kommunestyre gir ordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av
kommunen på eiermøte i mai 2015.
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny utbyttepolitikk, d.v.s.
400 mill. kroner pluss 60 % av overskytende overskudd.

PS 53/15 Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt i
Tvedestrand kommune - revidering
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune har følgende mål for forvaltning av hjortevilt i Tvedestrand for
perioden 2015-2017:
Overordnet målsetting:
Bestandene av elg, hjort og rådyr i kommunen skal være biologisk sunne og utgjøre en berikelse
i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke
medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse
rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for lokale jegerinteresser, verdiskaping og
allmenne naturinteresser.
Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres og dette skal ligge til grunn ved
utarbeidelse og godkjenning av bestandsplaner og fellingstillatelser. Målet er at jaktutbyttet for
elg over tid er stabilt og betydelig. Hjortestammen skal forvaltes slik at jaktutbytte er noe
økende framover, samtidig som en skal ha fokus på å begrense skader på innmark og skog.
Rådyrstammen skal i stor grad forvaltes av grunneierne sjøl gjennom kvotefri jakt.
Delmål:
1. Kommunen som tilrettelegger
Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om hjorteviltforvaltning og bidra med faglige
innspill til Tvedestrand viltlag, lokale jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og
FoU-arbeid i lokalmiljøet.
Kommunen skal benytte Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, ”sett elg” og
fellingsresultater. ”Sett hjort” innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr
år.
2. Jaktorganisering
Målet er å opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i større
bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområde for elg og
hjort skal utgjøre en naturlig enhet som samlet disponerer et areal som er minst 20 ganger
minstearealet. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal
ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet.
3. Bestandskondisjon
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av planperioden 2015-2017. Slaktevekten til 1 ½-åringer
felt i perioden skal vise stigende vekttendens og minst være 115 kg i 2017. Forvaltningen bør
legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Målet bør være et jevnt årlig
elguttak tilsvarende 1 elg pr 400 m3 tømmer i avvirkning. Produksjonen av beite til hjorteviltet
bør økes gjennom skogbrukstiltak. Vinterstammen bør for planperioden holdes omtrent på
dagens nivå inntil kalveproduksjon og vekter viser tegn til bedring.
Vinterstammen av elg bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Kalveproduksjonen pr
elgku bør vise framgang i løpet av perioden. Kalveproduksjonen skal ut fra “sette elg”registreringene i jakta 2017 minst være 0,6 kalv pr ku. Det er et mål at ku-/okseforholdet
gjennom perioden er stabilt eller viser en liten økning. Forholdet bør være innenfor intervallet
1,5 – 2,2 kuer pr okse.

Hjortestammen i kommunen er i vekst og samtidig i god kondisjon. Det er foreløpig et begrenset
antall felte dyr som statistikken bygger på og det er derfor grunn til å være forsiktig i tolkingen
av resultatene. Målsettinger for planperioden skal være en kontrollert vekst i hele kommunen.
Samtidig skal bestandsplanen etterstrebe at skadene på avlinger og gran ikke øker.
4. Hjortevilt og trafikk
Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler av hjortedyr på veiene. Kommunen skal være
aktiv pådriver overfor Statens vegvesen for at det blir utført forebyggende tiltak mot
viltpåkjørsler langs veier for at målet kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker
med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret.
5. Hjortevilt og skog/innmark
Det er i dag et relativt lavt konfliktnivå mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i
Tvedestrand. Dette skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet må felles hjortevilt i
nødverge eller som skadedyr, betegnes konfliktnivået som akseptabelt.
6. Hjortevilt som næring
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud med grader av tilrettelegging
og fokus på inntektsmuligheter for grunneierne. Samtidig skal grunnpilaren være et godt tilbud
av ”tradisjonell bygdejakt” for jaktrettshaverne og lokalbefolkningen.
7. Naturopplevelser og jegerrekruttering
Jakta på hjortevilt i kommunen skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal
ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det skal være god spredning i alder
blant jegerne. Antall jegere i Tvedestrand skal være tilnærmet like høyt i 2017 som i dag, dvs.
300 personer bosatt i kommunen som betaler jegeravgiften. Vider skal hjorteviltet gi friluftsfolk
fine naturopplevelser.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommune har følgende mål for forvaltning av hjortevilt i Tvedestrand for
perioden 2015-2017:
Overordnet målsetting:
Bestandene av elg, hjort og rådyr i kommunen skal være biologisk sunne og utgjøre en berikelse
i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke
medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse
rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for lokale jegerinteresser, verdiskaping og
allmenne naturinteresser.
Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres og dette skal ligge til grunn ved
utarbeidelse og godkjenning av bestandsplaner og fellingstillatelser. Målet er at jaktutbyttet for
elg over tid er stabilt og betydelig. Hjortestammen skal forvaltes slik at jaktutbytte er noe
økende framover, samtidig som en skal ha fokus på å begrense skader på innmark og skog.
Rådyrstammen skal i stor grad forvaltes av grunneierne sjøl gjennom kvotefri jakt.

Delmål:
1. Kommunen som tilrettelegger
Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om hjorteviltforvaltning og bidra med faglige
innspill til Tvedestrand viltlag, lokale jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og
FoU-arbeid i lokalmiljøet.
Kommunen skal benytte Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, ”sett elg” og
fellingsresultater. ”Sett hjort” innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr
år.
2. Jaktorganisering
Målet er å opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i større
bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområde for elg og
hjort skal utgjøre en naturlig enhet som samlet disponerer et areal som er minst 20 ganger
minstearealet. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal
ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet.
3. Bestandskondisjon
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av planperioden 2015-2017. Slaktevekten til 1 ½-åringer
felt i perioden skal vise stigende vekttendens og minst være 115 kg i 2017. Forvaltningen bør
legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Målet bør være et jevnt årlig
elguttak tilsvarende 1 elg pr 400 m3 tømmer i avvirkning. Produksjonen av beite til hjorteviltet
bør økes gjennom skogbrukstiltak. Vinterstammen bør for planperioden holdes omtrent på
dagens nivå inntil kalveproduksjon og vekter viser tegn til bedring.
Vinterstammen av elg bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Kalveproduksjonen pr
elgku bør vise framgang i løpet av perioden. Kalveproduksjonen skal ut fra “sette elg”registreringene i jakta 2017 minst være 0,6 kalv pr ku. Det er et mål at ku-/okseforholdet
gjennom perioden er stabilt eller viser en liten økning. Forholdet bør være innenfor intervallet
1,5 – 2,2 kuer pr okse.
Hjortestammen i kommunen er i vekst og samtidig i god kondisjon. Det er foreløpig et begrenset
antall felte dyr som statistikken bygger på og det er derfor grunn til å være forsiktig i tolkingen
av resultatene. Målsettinger for planperioden skal være en kontrollert vekst i hele kommunen.
Samtidig skal bestandsplanen etterstrebe at skadene på avlinger og gran ikke øker.
4. Hjortevilt og trafikk
Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler av hjortedyr på veiene. Kommunen skal være
aktiv pådriver overfor Statens vegvesen for at det blir utført forebyggende tiltak mot
viltpåkjørsler langs veier for at målet kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker
med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret.
5. Hjortevilt og skog/innmark
Det er i dag et relativt lavt konfliktnivå mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i
Tvedestrand. Dette skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet må felles hjortevilt i
nødverge eller som skadedyr, betegnes konfliktnivået som akseptabelt.
6. Hjortevilt som næring
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud med grader av tilrettelegging
og fokus på inntektsmuligheter for grunneierne. Samtidig skal grunnpilaren være et godt tilbud
av ”tradisjonell bygdejakt” for jaktrettshaverne og lokalbefolkningen.

7. Naturopplevelser og jegerrekruttering
Jakta på hjortevilt i kommunen skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal
ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det skal være god spredning i alder
blant jegerne. Antall jegere i Tvedestrand skal være tilnærmet like høyt i 2017 som i dag, dvs.
300 personer bosatt i kommunen som betaler jegeravgiften. Vider skal hjorteviltet gi friluftsfolk
fine naturopplevelser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra teknikk-, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune har følgende mål for forvaltning av hjortevilt i Tvedestrand for
perioden 2015-2017:
Overordnet målsetting:
Bestandene av elg, hjort og rådyr i kommunen skal være biologisk sunne og utgjøre en berikelse
i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke
medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse
rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for lokale jegerinteresser, verdiskaping og
allmenne naturinteresser.
Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres og dette skal ligge til grunn ved
utarbeidelse og godkjenning av bestandsplaner og fellingstillatelser. Målet er at jaktutbyttet for
elg over tid er stabilt og betydelig. Hjortestammen skal forvaltes slik at jaktutbytte er noe
økende framover, samtidig som en skal ha fokus på å begrense skader på innmark og skog.
Rådyrstammen skal i stor grad forvaltes av grunneierne sjøl gjennom kvotefri jakt.
Delmål:
1. Kommunen som tilrettelegger
Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om hjorteviltforvaltning og bidra med faglige
innspill til Tvedestrand viltlag, lokale jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og
FoU-arbeid i lokalmiljøet.
Kommunen skal benytte Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, ”sett elg” og
fellingsresultater. ”Sett hjort” innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr
år.
2. Jaktorganisering
Målet er å opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i større
bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområde for elg og
hjort skal utgjøre en naturlig enhet som samlet disponerer et areal som er minst 20 ganger
minstearealet. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal
ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet.
3. Bestandskondisjon

Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av planperioden 2015-2017. Slaktevekten til 1 ½-åringer
felt i perioden skal vise stigende vekttendens og minst være 115 kg i 2017. Forvaltningen bør
legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Målet bør være et jevnt årlig
elguttak tilsvarende 1 elg pr 400 m3 tømmer i avvirkning. Produksjonen av beite til hjorteviltet
bør økes gjennom skogbrukstiltak. Vinterstammen bør for planperioden holdes omtrent på
dagens nivå inntil kalveproduksjon og vekter viser tegn til bedring.
Vinterstammen av elg bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Kalveproduksjonen pr
elgku bør vise framgang i løpet av perioden. Kalveproduksjonen skal ut fra “sette elg”registreringene i jakta 2017 minst være 0,6 kalv pr ku. Det er et mål at ku-/okseforholdet
gjennom perioden er stabilt eller viser en liten økning. Forholdet bør være innenfor intervallet
1,5 – 2,2 kuer pr okse.
Hjortestammen i kommunen er i vekst og samtidig i god kondisjon. Det er foreløpig et begrenset
antall felte dyr som statistikken bygger på og det er derfor grunn til å være forsiktig i tolkingen
av resultatene. Målsettinger for planperioden skal være en kontrollert vekst i hele kommunen.
Samtidig skal bestandsplanen etterstrebe at skadene på avlinger og gran ikke øker.
4. Hjortevilt og trafikk
Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler av hjortedyr på veiene. Kommunen skal være
aktiv pådriver overfor Statens vegvesen for at det blir utført forebyggende tiltak mot
viltpåkjørsler langs veier for at målet kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker
med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret.
5. Hjortevilt og skog/innmark
Det er i dag et relativt lavt konfliktnivå mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i
Tvedestrand. Dette skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet må felles hjortevilt i
nødverge eller som skadedyr, betegnes konfliktnivået som akseptabelt.
6. Hjortevilt som næring
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud med grader av tilrettelegging
og fokus på inntektsmuligheter for grunneierne. Samtidig skal grunnpilaren være et godt tilbud
av ”tradisjonell bygdejakt” for jaktrettshaverne og lokalbefolkningen.
7. Naturopplevelser og jegerrekruttering
Jakta på hjortevilt i kommunen skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal
ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det skal være god spredning i alder
blant jegerne. Antall jegere i Tvedestrand skal være tilnærmet like høyt i 2017 som i dag, dvs.
300 personer bosatt i kommunen som betaler jegeravgiften. Vider skal hjorteviltet gi friluftsfolk
fine naturopplevelser.

PS 54/15 Ny forskrift om minsteareal og åpning av jakt på elg, hjort
og rådyr, Tvedestrand kommune, Aust-Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende forskrift:

Forskrift om minsteareal og åpning av jakt på elg, hjort og rådyr,
Tvedestrand kommune, Aust-Agder.
Dato
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

FOR-2015-05-05-xxxx
Xxxxxxxx
Ved registrering i Lovdata

Tvedestrand kommune, Aust-Agder.
LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-314-§ 7 og § 8
xx.xx.2015
Forskrift om minsteareal for hjorteviltjakt i Tvedestrand

Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 5. mai 2015 med hjemmel i forskrift av 10. februar
2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I
Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i Tvedestrand kommune.

II
Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er:

Minsteareal

Elg
5.000

Hjort
5.000

Rådyr
500

III
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som omhandler minsteareal for
elg og rådyr i Tvedestrand kommune i forskrift av 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt
etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner,
Aust-Agder. Samtidig oppheves forskrift av 8. august 2009 nr. 1179 om minsteareal for
hjort, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.

……………………………………………………………………………………………………..

Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens
nettside.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 28.04.2015
Behandling
Line Mørch fremmet forslag om at minstearealet for hjort settes til 3000 da, og Aasulv Løvdal
fremmet forslag om at minsteareal for rådyr settes til 400 da.
Rådmannens forslag med Mørchs og Løvdals endringsforslag, ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende forskrift:
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

Ved registrering i Lovdata

Tvedestrand kommune, Aust-Agder.
LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-314-§ 7 og § 8
xx.xx.2015
Forskrift om minsteareal for hjorteviltjakt i Tvedestrand

Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 5. mai 2015 med hjemmel i forskrift av 10. februar 2012 nr. 134
om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.
I
Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i Tvedestrand kommune.
II
Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er:

Minsteareal

Elg

Hjort

Rådyr

5.000

3.000

400

III
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som omhandler minsteareal for elg og rådyr i
Tvedestrand kommune i forskrift av 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever,
Bykle, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder. Samtidig oppheves forskrift av 8.
august 2009 nr. 1179 om minsteareal for hjort, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.
……………………………………………………………………………………………………..

Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens
nettside.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende forskrift:
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

Ved registrering i Lovdata

Tvedestrand kommune, Aust-Agder.
LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-314-§ 7 og § 8
xx.xx.2015
Forskrift om minsteareal for hjorteviltjakt i Tvedestrand

Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 5. mai 2015 med hjemmel i forskrift av 10. februar 2012 nr. 134
om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.
I
Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i Tvedestrand kommune.
II
Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er:

Minsteareal

Elg

Hjort

Rådyr

5.000

3.000

400

III
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som omhandler minsteareal for elg og rådyr i
Tvedestrand kommune i forskrift av 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever,
Bykle, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder. Samtidig oppheves forskrift av 8.
august 2009 nr. 1179 om minsteareal for hjort, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.
……………………………………………………………………………………………………..

Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens
nettside.

PS 55/15 Dispensasjonsvedtak etter jordlova § 9 til midlertidig
omdisponering av dyrka jord på gnr 40 bnr 4
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir samtykke til omdisponering av til sammen 10 dekar fulldyrka jord på
gnr 40 bnr 4 “Hegland” med formål om produksjon av juletrær og pyntegrønt. Arealet som
tillates omdisponert følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 9, andre
ledd. Samtykket gis på følgende vilkår, hjemlet i jordlova § 9 tredje ledd:
Omdisponeringstillatelsen er midlertidig og varer i ett omløp, dvs. 12 år og med maksimal
trehøyde 6 meter. Frist for tilbakeføring av arealet til fulldyrka jord settes til 01.06.2027.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 28.04.2015
Behandling
Carl Bertelsen foreslo at det ble gitt samtykke til 20 da. som omsøkt.
Bertelsens forslag ble enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommune gir samtykke til omdisponering av til sammen 20 dekar fulldyrka jord på
gnr 40 bnr 4 “Hegland” med formål om produksjon av juletrær og pyntegrønt. Arealet som
tillates omdisponert følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 9, andre
ledd. Samtykket gis på følgende vilkår, hjemlet i jordlova § 9 tredje ledd:
Omdisponeringstillatelsen er midlertidig og varer i ett omløp, dvs. 12 år og med maksimal
trehøyde 6 meter. Frist for tilbakeføring av arealet til fulldyrka jord settes til 01.06.2027.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra teknikk-, plan- og naturkomiteen vedtatt med 24 mot 1 stemme.
Vedtak
Tvedestrand kommune gir samtykke til omdisponering av til sammen 20 dekar fulldyrka jord på
gnr 40 bnr 4 “Hegland” med formål om produksjon av juletrær og pyntegrønt. Arealet som
tillates omdisponert følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 9, andre
ledd. Samtykket gis på følgende vilkår, hjemlet i jordlova § 9 tredje ledd:
Omdisponeringstillatelsen er midlertidig og varer i ett omløp, dvs. 12 år og med maksimal
trehøyde 6 meter. Frist for tilbakeføring av arealet til fulldyrka jord settes til 01.06.2027.

PS 56/15 Utvikling av kommunale akuttmedisinske tjenester Tilbud om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn tilbud og Arendal
interkommunal legevakt
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune viderefører samarbeidet med øvrige kommuner i Østre Agder, samt
Nissedal og Fyresdal kommuner i Telemark, om videreutvikling av tilbudet om kommunalt
øyeblikkelig hjelp døgn tilbud (KØH) og Arendal interkommunale legevakt.
Kommunestyret vedtar forslag til mandat for henholdsvis KØH og legevakten i tråd med
vedlagte forslag. Forslag til mandat og videre tiltak bygger på anbefalinger i vedlagte
sluttrapporter for henholdsvis “Opptrappingsplan for KØH i Østre Agder” og “Utredning av
Arendal interkommunale legevakt” gjennomført av konsulentfirmaet Agenda Kaupang.
Dagens organisering av legevakten med et eget samarbeidsutvalg (SAMU) opphører fra oktober
2015. Det opprettes et administrativt samarbeidsorgan for legevakten oppnevnt av rådmennene.
Vedtektene for legevaktsamarbeidet endres tilsvarende.
Kommunestyret godkjenner at det ansettes en felles overlege i 100 % fast stilling for legevakten
og KØH-tjenesten i 2016. Mens arbeidet med rekruttering av overlege pågår engasjeres
fortrinnsvis lege til å arbeide med utredningene, jfr. mandat for legevakt og KØH.
Budsjettrammen til utredningen fastsettes til 1,5 mill. kroner, som finansieres ved bruk av KØHfondet i Østre Agder. Utredningsansvarlig samordner andre relevante tiltak under utprøvingen.
Det vil si sengetilbudet på Myratunet, ambulant KØH, forsøk med sengetilbud på Feviktunet i
Grimstad, telemedisinsk forsøk i regi av Risør kommune og kompetansesamarbeid med SSHF.
Resultatet legges frem for politisk behandling våren 2016.
Endelig organisering, innhold og finansiering av det interkommunale KØH-tilbudet vurderes i
etterkant av planlagt evaluering, senest i løpet av 2018.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 28.04.2015
Behandling
Sveinung Lien (TTL) fremmet forslag om følgende tillegg i 3 avsnitt etter andre punktum:
Styre for Østre Agder er referansegruppe for legevakten.
Rådmannens forslag med endring fra Lien ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune viderefører samarbeidet med øvrige kommuner i Østre Agder, samt
Nissedal og Fyresdal kommuner i Telemark, om videreutvikling av tilbudet om kommunalt
øyeblikkelig hjelp døgn tilbud (KØH) og Arendal interkommunale legevakt.
Kommunestyret vedtar forslag til mandat for henholdsvis KØH og legevakten i tråd med
vedlagte forslag. Forslag til mandat og videre tiltak bygger på anbefalinger i vedlagte
sluttrapporter for henholdsvis “Opptrappingsplan for KØH i Østre Agder” og “Utredning av
Arendal interkommunale legevakt” gjennomført av konsulentfirmaet Agenda Kaupang.

Dagens organisering av legevakten med et eget samarbeidsutvalg (SAMU) opphører fra oktober
2015. Det opprettes et administrativt samarbeidsorgan for legevakten oppnevnt av rådmennene.
Styre for Østre Agder er referansegruppe for legevakten. Vedtektene for legevaktsamarbeidet
endres tilsvarende.
Kommunestyret godkjenner at det ansettes en felles overlege i 100 % fast stilling for legevakten
og KØH-tjenesten i 2016. Mens arbeidet med rekruttering av overlege pågår engasjeres
fortrinnsvis lege til å arbeide med utredningene, jfr. mandat for legevakt og KØH.
Budsjettrammen til utredningen fastsettes til 1,5 mill. kroner, som finansieres ved bruk av KØHfondet i Østre Agder. Utredningsansvarlig samordner andre relevante tiltak under utprøvingen.
Det vil si sengetilbudet på Myratunet, ambulant KØH, forsøk med sengetilbud på Feviktunet i
Grimstad, telemedisinsk forsøk i regi av Risør kommune og kompetansesamarbeid med SSHF.
Resultatet legges frem for politisk behandling våren 2016.
Endelig organisering, innhold og finansiering av det interkommunale KØH-tilbudet vurderes i
etterkant av planlagt evaluering, senest i løpet av 2018.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune viderefører samarbeidet med øvrige kommuner i Østre Agder, samt
Nissedal og Fyresdal kommuner i Telemark, om videreutvikling av tilbudet om kommunalt
øyeblikkelig hjelp døgn tilbud (KØH) og Arendal interkommunale legevakt.
Kommunestyret vedtar forslag til mandat for henholdsvis KØH og legevakten i tråd med
vedlagte forslag. Forslag til mandat og videre tiltak bygger på anbefalinger i vedlagte
sluttrapporter for henholdsvis “Opptrappingsplan for KØH i Østre Agder” og “Utredning av
Arendal interkommunale legevakt” gjennomført av konsulentfirmaet Agenda Kaupang.
Dagens organisering av legevakten med et eget samarbeidsutvalg (SAMU) opphører fra oktober
2015. Det opprettes et administrativt samarbeidsorgan for legevakten oppnevnt av rådmennene.
Styre for Østre Agder er referansegruppe for legevakten. Vedtektene for legevaktsamarbeidet
endres tilsvarende.
Kommunestyret godkjenner at det ansettes en felles overlege i 100 % fast stilling for legevakten
og KØH-tjenesten i 2016. Mens arbeidet med rekruttering av overlege pågår engasjeres
fortrinnsvis lege til å arbeide med utredningene, jfr. mandat for legevakt og KØH.
Budsjettrammen til utredningen fastsettes til 1,5 mill. kroner, som finansieres ved bruk av KØHfondet i Østre Agder. Utredningsansvarlig samordner andre relevante tiltak under utprøvingen.
Det vil si sengetilbudet på Myratunet, ambulant KØH, forsøk med sengetilbud på Feviktunet i
Grimstad, telemedisinsk forsøk i regi av Risør kommune og kompetansesamarbeid med SSHF.
Resultatet legges frem for politisk behandling våren 2016.
Endelig organisering, innhold og finansiering av det interkommunale KØH-tilbudet vurderes i
etterkant av planlagt evaluering, senest i løpet av 2018.

PS 57/15 Organisering av folkehelsearbeidet.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende mål for organiseringen av det tverrfaglige arbeidet med folkehelse:






Hensyn til og konsekvenser for folkehelse blir synliggjort og innarbeidet i all kommunal
planlegging og tjenesteyting.
Godt innarbeidede folkehelse-aktiviteter videreføres, og nye igangsettes, både i egen regi
og i samarbeid med eksterne lag, foreninger og ildsjeler.
Alle deler av kommunens organisasjon oppfatter folkehelse som del av sitt ansvar.
Det er skapt entusiasme for folkehelse som tverrfaglig arbeidsfelt i kommunen.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 28.04.2015
Behandling
Jan W. Nævestad fremmet følgende forslag til endring av 4 punkt:
 Det skal skapes entusiasme for folkehelse som tverrfaglig arbeidsfelt i kommunen.
Rådmannens forslag med endring fra Jan W Nævestad (TTL) ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende mål for organiseringen av det tverrfaglige arbeidet med folkehelse:






Hensyn til og konsekvenser for folkehelse blir synliggjort og innarbeidet i all kommunal
planlegging og tjenesteyting.
Godt innarbeidede folkehelse-aktiviteter videreføres, og nye igangsettes, både i egen regi
og i samarbeid med eksterne lag, foreninger og ildsjeler.
Alle deler av kommunens organisasjon oppfatter folkehelse som del av sitt ansvar.
Det skal skapes entusiasme for folkehelse som tverrfaglig arbeidsfelt i kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende mål for organiseringen av det tverrfaglige arbeidet med folkehelse:






Hensyn til og konsekvenser for folkehelse blir synliggjort og innarbeidet i all kommunal
planlegging og tjenesteyting.
Godt innarbeidede folkehelse-aktiviteter videreføres, og nye igangsettes, både i egen regi
og i samarbeid med eksterne lag, foreninger og ildsjeler.
Alle deler av kommunens organisasjon oppfatter folkehelse som del av sitt ansvar.
Det skal skapes entusiasme for folkehelse som tverrfaglig arbeidsfelt i kommunen.

PS 58/15 Kontrollutvalg - valg av nytt varamedlem
Rådmannens forslag til vedtak
Da Marianne Sætherlien (TTL) ikke lenger kan være varamedlem i kontrollutvalget velges
som nytt varamedlem for Trine M. Bjerkholt (TTL) til kontrollutvalget for resten av perioden:
……………………………………………….
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Dukene fremmet følgende forslag:
Knut Olav Austeid
Rådmannens forslag med tillegg fra Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Da Marianne Sætherlien (TTL) ikke lenger kan være varamedlem i kontrollutvalget velges
som nytt varamedlem for Trine M. Bjerkholt (TTL) til kontrollutvalget for resten av perioden:
Knut Olav Austeid
Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak
Da Marianne Sætherlien (TTL) ikke lenger kan være varamedlem i kontrollutvalget velges
som nytt varamedlem for Trine M. Bjerkholt (TTL) til kontrollutvalget for resten av perioden:
Knut Olav Austeid

PS 59/15 Årsrapport 2014 - Arbeidsmiljøutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 til etterretning.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 21.04.2015
Behandling
Knut Vangstad kommenterte pkt. vedr. Qm+ under konkrete mål for helse-, miljø og sikkerhet.
Dette verktøyet er ikke implementert i alle enheter.
Anita Lunde kommenterte at det er ingen saker innmeldt fra ansatte i 2014. Ansatte bør bli mer
oppmerksom på arbeidsmiljøutvalget og ta opp aktuelle saker.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra arbeidsmiljøutvalget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 til etterretning.

PS 60/15 Midlertidig bruk av rådhuset. Søknad om forlengelse
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forlenge avtalen med Kulturklubben
om midlertidig bruk av lokaler i rådhuset til å gjelde ut året 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forlenge avtalen med Kulturklubben
om midlertidig bruk av lokaler i rådhuset til å gjelde ut året 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forlenge avtalen med Kulturklubben
om midlertidig bruk av lokaler i rådhuset til å gjelde ut året 2015.

PS 61/15 Referatsaker








Møteprotokoll, Arendal revisjonsdistrikt
Årsberetning, Arendal revisjonsdistrikt
Årsmelding, Østre Agder
Møteprotokoll, årsmøte NFKK
Møteprotokoll, kontrollutvalget
Brev fra samarbeidsutvalget Tvedestrand og V. Sandøya skole
Brev fra Tvedestrand kommunale foreldreutvalg

Samtlige referatsaker legges ut under Annet politisk på kommunens nettside.
Neste kommunestyremøte starter kl. 17.00.
Det blir befaring vedrørende skole- og barnehagetomt mandag den 8.juni 2015 kl. 16.00 med
oppmøte ved Lyngmyr videregående skole.

PS 62/15 Fyrtårn for gatekunst (Street Art) - Trafostasjon ved
Dønnestadgården
Livsløpskomiteens forslag til vedtak
Under forutsetning av godkjenning fra Agder energi gir kommunestyret tillatelse til at
Trafostasjonen dekoreres av "Gatekunstnerne".
Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.05.2015
Behandling
Saken ble lagt frem direkte i kommunestyremøtet.
Innstillingen fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Under forutsetning av godkjenning fra Agder energi gir kommunestyret tillatelse til at
Trafostasjonen dekoreres av «Gatekunstnerne».

