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PS 100/09 Organisering av skoler og barnehager i Tvedestrand
kommune - Verdi og prinsippvalg vedrørende skole
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fremtidig organisering og struktur for grunnskolen i
kommunen:
1. Felles ungdomsskole 8.-10. trinn for hele kommunen ved Lyngmyr skole (ingen
endring).
2. Bygge ny, felles, barneskole 1.-7. trinn i sentrum for hele kommunen, og legge ned alle
grendeskolene.
Tidspunktet for når punkt 2 skal gjennomføres vedtas i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.
Videre planlegging i tråd med vedtaket legges frem som egen sak til kommunestyret.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fremtidig organisering og struktur for grunnskolen i
kommunen:
1. Feles ungdomsskole 8. – 10. trinn for hele kommunen ved Lyngmyr skole (ingen
endring).
2. Opprettholde dagens skolestruktur for barneskolene 1. – 7. trinn, og ruste opp/bygge ut
dagens skolebygg.
3. For Tvedestrand skole vurderes følgende alternativ:
a. Bygge ny skole til erstatning for Tvedestrand gamle skole
b. Ruste opp/bygge ut Tvedestrand gamle skole.
Tidspunktet for når punkt 2 skal gjennomføres, vedtas i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.
Videre planlegging i tråd med vedtaket legges frem som egen sak til kommunestyret. Nærmere
detaljer i forhold til eventuell annen administrativ organisering av grunnskolen som følge av
dette vedtaket, vurderes etter at evaluering av omstillingen er foretatt i 2010.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 10.11.2009
Behandling
Det ble presisert i begynnelsen av møtet at Rådmannens forslag kun omfatter alternativ I.
Jan Dukene fremmet forslag om at det ved votering også fremkom i protokollen hvem som
hadde stemt for og mot de ulike forslag. Dette ble enstemmig vedtatt.
Morten Foss fremmet følgende forslag:
Arbeidsmiljøutvalget utsetter saken om skole- barnehagedrift, og ber om at den blir tatt
opp høsten 2011. Ingen skoler blir rusta opp, vanlig vedlikehold utføres.
Utsettelsesforslaget falt med 6 mot (Jan Dukene, Jarle Bjørn Hanken, John H. Johnsen, Lise
Jensen Tveit, Jarl Abrahamsen, Anna Elisabeth Pedersen) 1 stemme (Morten Foss)
Rådmannen fremmet slikt tillegg til alternativ I:
Arbeidsmiljøutvalget ber om å bli tatt med på råd i forhold til den videre prosess i saken.
Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at det videre arbeid med skole- og barnehagestruktur
innbefatter gode involverende prosesser i alle organisasjonsledd.
Morten Foss fremmet rådmannens alternativ II med rådmannens tilleggsforslag.
Ved alternativ votering mellom alternativ I og II, begge med rådmannens tilleggsforslag, ble
alternativ I ble vedtatt med 6 (Anna Elisabeth Pedersen, Jan Dukene, Jarle Bjørn Hanken, John
H. Johansen, Lise Jenssen Tveit og Jarl Abrahamsen) mot 1 stemme (Morten Foss).

Innstilling
Arbeidsmiljøutvalget tilrår Tvedestrand kommunestyre å vedta følgende fremtidig organisering
og struktur for grunnskolen i kommunen:
1. Felles ungdomsskole 8.-10. trinn for hele kommunen ved Lyngmyr skole (ingen
endring).
2. Bygge ny, felles, barneskole 1.-7. trinn i sentrum for hele kommunen, og legge ned alle
grendeskolene.
Tidspunktet for når punkt 2 skal gjennomføres vedtas i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.
Videre planlegging i tråd med vedtaket legges frem som egen sak til kommunestyret.
Arbeidsmiljøutvalget ber om å bli tatt med på råd i forhold til den videre prosess i saken.
Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at det videre arbeid med skole- og barnehagestruktur
innbefatter gode involverende prosesser i alle organisasjonsledd.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.11.2009
Behandling
Det ble presisert i begynnelsen av møtet at Rådmannens forslag kun omfatter alternativ I.
Jan Dukene fremmet forslag om at det ved votering også fremkom i protokollen hvem som
hadde stemt for og mot de ulike forslag. Dette ble enstemmig vedtatt.
Aud Angelstad fremmet følgende forslag:
Administrasjonsutvalget utsetter saken om skole- barnehagedrift, og ber om at den blir
tatt opp høsten 2011. Ingen skoler blir rusta opp, vanlig vedlikehold utføres.
Utsettelsesforslaget falt med 5 (Jan Dukene, Per Ola Walle, Hege Bjerkeseth, Lise Jensen Tveit,
Tine Goderstad) mot 2 stemmer (Morten Foss og Aud Angelstad)
Rådmannen fremmet slikt tillegg til alternativ I:

Administrasjonsutvalget ber om å bli tatt med på råd i forhold til den videre prosess i
saken. Administrasjonsutvalget forutsetter at det videre arbeid med skole- og
barnehagestruktur innbefatter gode involverende prosesser i alle organisasjonsledd.
Aud Angelstad fremmet slikt forslag til vedtak:
Beholde dagens skolestruktur. Ingen skoler blir rusta opp. Vanlig vedlikehold utføres.
Morten Foss fremmet rådmannens alternativ II med rådmannens tilleggsforlag.
Aud Angelstads forslag falt med 6 (Jan Dukene, Per Ola Walle, Morten Foss, Tine Goderstad
Sunne, Hege Bjerkeseth og Lise Jenssen Tveit) mot 1 stemme (Aud Angelstad).
Ved alternativ votering mellom rådmannen og Mortens Foss forslag ble rådmanns forslag med
tilleggsforslag vedtatt med 4 (Jan Dukene, Per Ola Walle, Hege Bjerkeseth og Lise Jenssen
Tveit) mot 3 stemmer (Aud Angelstad, Morten Foss og Tine Goderstad Sunne)

Innstilling
Administrasjonsutvalget tilrår Tvedestrand kommunestyre å vedta følgende fremtidig
organisering og struktur for grunnskolen i kommunen:
1. Felles ungdomsskole 8.-10. trinn for hele kommunen ved Lyngmyr skole (ingen
endring).
2. Bygge ny, felles, barneskole 1.-7. trinn i sentrum for hele kommunen, og legge ned alle
grendeskolene.
Tidspunktet for når punkt 2 skal gjennomføres vedtas i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.
Videre planlegging i tråd med vedtaket legges frem som egen sak til kommunestyret.
Administrasjonsutvalget ber om å bli tatt med på råd i forhold til den videre prosess i saken.
Administrasjonsutvalget forutsetter at det videre arbeid med skole- og barnehagestruktur
innbefatter gode involverende prosesser i alle organisasjonsledd.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.11.2009
Behandling
Det ble presisert i begynnelsen av møtet at rådmannens forslag kun omfattet alternativ I.
Deretter ble vedtakene fra Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget referert og
protokollene ble delt ut.
Ole Goderstad ba om at hans habilitet ble vurdert. Goderstad ble ærklært inhabil med 4 mot 3
stemmer og fratrådte sakens videre behandling.
Liv Helen Sundsdal trådte inn i stedet for Goderstad.
Linn Zwilgmeyer fremmet følgende forslag:
Kommunestyret utsetter saken om skole- barnehagedrift, og ber om at den blir tatt opp
høsten 2011. Ingen skoler blir rusta opp, vanlig vedlikehold utføres.
Utsettelsesforslaget falt med 4 (Inger Elise Heggland, Liv Helen Sundsdal, Håkon Nilsen og
Birgitt Kristin Fidgett) mot 3 stemmer (Linn Zwilgmeyer, Bjørg Haaland Bjørnstad og Irene
Strandene Hansen).
Linn Zwilgmeyer fremmet deretter rådmannens forslag, alternativ II.
Ved alternativ votering mellom rådmannens og Zwilgmeyers forslag ble rådmannens forslag
vedtatt med 5 (Bjørg Haaland Bjørnstad, Inger Elise Heggland, Håkon Nilsen, Birgitt Kristin
Fidgett og Liv Helen Sundsdal) mot 2 stemmer (Irene Strandene Hansen og Linn Zwilgmeyer)
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fremtidig organisering og struktur for grunnskolen i
kommunen:
1. Felles ungdomsskole 8.-10. trinn for hele kommunen ved Lyngmyr skole (ingen
endring).
2. Bygge ny, felles, barneskole 1.-7. trinn i sentrum for hele kommunen, og legge ned alle
grendeskolene.

Tidspunktet for når punkt 2 skal gjennomføres vedtas i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.
Videre planlegging i tråd med vedtaket legges frem som egen sak til kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Ole Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende).
8 representanter stemte for at Goderstad var inhabil.
Det var dermed 16 representanter som mente at han var habil, og Goderstad gjeninntrådte (=25
voterende).
Ordføreren ba om at det i denne saken skal framgå av saksprotokollen hva den enkelte
representant har stemt. Det ble enstemmig vedtatt.
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Så snart som mulig i 2010 gjennomføres en rådgivende folkeavstemming. Det
presenteres to klare alternativ, en felles storskole for hele kommunene for 1-7 klasse eller en
desentralisert skolestruktur.
Representantene avga følgende stemmer:
Jan Dukene
Per Ola Walle
Inger Elise Hegland
Geir Løvdal
Dag Eide
Morten Foss
Torleif Haugland
Solveig Annette Røvik
Aud Angelstad
Jan Marcussen
Marit Synøve Marcussen
Ole Goderstad
Line Mørch
Erling Holm
Linn Zwilgmeyer
Jørgen Goderstad
Bjørg Haaland Bjørnstad
Hege Bjerkeseth
Sissel Bjørge
Carl F. Bertelsen
Åsulv Løvdal
Birgit Kristin Fidgett
Sveinung Georg Lien
Steinar Thorsen
Agnar Hauge
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Mørch forslag fikk 4 stemmer og falt.

Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til høsten 2011. Vi beholder dagens skolestruktur. Ingen skoler blir rusta opp.
Vanlig vedlikehold utføres.
Representantene avga følgende stemmer:
Jan Dukene
Per Ola Walle
Inger Elise Hegland
Geir Løvdal
Dag Eide
Morten Foss
Torleif Haugland
Solveig Annette Røvik
Aud Angelstad
Jan Marcussen
Marit Synøve Marcussen
Ole Jørgen Goderstad
Line Mørch
Erling Holm
Linn Zwilgmeyer
Jørgen Goderstad
Bjørg Haaland Bjørnstad
Hege Bjerkeseth
Sissel Bjørge
Carl F. Bertelsen
Åsulv Løvdal
Birgit Kristin Fidgett
Sveinung Georg Lien
Steinar Thorsen
Agnar Hauge
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Angelstads forslag fikk 14 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til høsten 2011. Vi beholder dagens skolestruktur. Ingen skoler blir rusta opp.
Vanlig vedlikehold utføres.

PS 101/09 Tilbud om frikjøp av kommunale festetomter Brunåsen.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby innløsning av festetomtene til 40 % av dagens
tomteverdi. Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 28/m2 .
Kommunestyret aksepterer ordlyd og vilkår som beskrevet i brevutkastet vedlagt saken, og
rådmannen bes sende ut tilbudsbrevene til aktuelle tomtefestere så snart som mulig.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 35/m2
Rådmannens innstilling med Foss sitt endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby innløsning av festetomtene til 40 % av dagens
tomteverdi. Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 35/m2 .
Kommunestyret aksepterer ordlyd og vilkår som beskrevet i brevutkastet vedlagt saken, og
rådmannen bes sende ut tilbudsbrevene til aktuelle tomtefestere så snart som mulig.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby innløsning av festetomtene til 40 % av dagens
tomteverdi. Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 35/m2 .
Kommunestyret aksepterer ordlyd og vilkår som beskrevet i brevutkastet vedlagt saken, og
rådmannen bes sende ut tilbudsbrevene til aktuelle tomtefestere så snart som mulig.

PS 102/09 Nedklassifisering av kommunale veier.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret vedtar at det forbindelse med tiltaket nedklassifisering av
kommunale veier fra 01.01.2011 opprettes et ad-hoc utvalg på 3 medlemmer:
1. ……………………………….., leder
2. ………………………………..
3. ………………………………..
Rådmannen peker ut sekretær for utvalget.
Utvalget får som mandat å vurdere hvilken kommunale veier som skal nedklassifiseres til
private og hvilke prosess, kriterier og ordninger som skal vektlegges.
Innstillingen fra utvalget legges frem innen 1.mars 2010.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.11.2009
Behandling
Saksordfører og leder for komiteen Dag Eide (Ap) orienterte om saken.
Uttalelsen fra Eldrerådet’s møte den 08.09.09 vedrørende nedklassifisering av de kommunale
veiene ble delt ut møtet.
Erling Holm (H) fremmet følgende tillegg vedrørende mandat for ad-hoc utvalget:
”vurdere om og hvilken”
Det ble fremmet forslag i komiteen om følgende medlemmer av ad-hoc utvalget:
1. Dage Eide (Ap), leder
2. Ole Goderstad (H)
3. Jan Marcussen (TTL)
Rådmannens forslag til vedtak med tillegget fra Erling Holm og forslag til medlemmer
enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyret vedtar at det forbindelse med tiltaket nedklassifisering av
kommunale veier fra 01.01.2011 opprettes et ad-hoc utvalg på 3 medlemmer:
1. Dage Eide (Ap), leder
2. Ole Goderstad (H)
3. Jan Marcussen (TTL)
Rådmannen peker ut sekretær for utvalget.
Utvalget får som mandat å vurdere om og hvilken kommunale veier som skal nedklassifiseres til
private og hvilke prosess, kriterier og ordninger som skal vektlegges.
Innstillingen fra utvalget legges frem innen 1.mars 2010.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyret vedtar at det forbindelse med tiltaket nedklassifisering av
kommunale veier fra 01.01.2011 opprettes et ad-hoc utvalg på 3 medlemmer:
1. Dage Eide (Ap), leder
2. Ole Goderstad (H)
3. Jan Marcussen (TTL)
Rådmannen peker ut sekretær for utvalget.
Utvalget får som mandat å vurdere om og hvilken kommunale veier som skal nedklassifiseres til
private og hvilke prosess, kriterier og ordninger som skal vektlegges.
Innstillingen fra utvalget legges frem innen 1.mars 2010.

PS 103/09 17. mai-komiteen 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret supplerer 17. mai-komiteen med følgende personer:
…………………… som stedfortreder for venstres representant. Vedkommende velges for 1 år.
……………………….. , Høyre, som velges for 2010 og 2011 som nestleder.
……………………….. , Sosialistisk Venstreparti, som velges for 2010 og 2011.
……………………….. , Arbeiderpartiet, som velges for 2010 og 2011. 17. mai-komiteen for
17. mai-komiteen 2010 blir etter dette:
Leder:…………………………….. Venstre (2010)
Nestleder………………………….. Høyre (2010 og 2011)
Medlem ………………………….. Sosialistisk Venstreparti (2010 og 2011)
Medlem……………………………Arbeiderpartiet (2010 og 2011)
Medlem Anne-Lise Hjermstad Tvedestrand tverrpolitiske liste (valgt 2009 og 2010)
Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om Tor Granerud som stedfortreder for Venstres representant.
Marit Aass (SV) fremmet forslag om Salve Kløvfjell for Sosialistisk Venstreparti.
Arbeiderpartiet og Høyre kommer med forslag til representanter i kommunestyremøtet 17.11.
Innstilling
Kommunestyret supplerer 17. mai-komiteen med følgende personer:
Tor Granerud som stedfortreder for venstres representant. Vedkommende velges for 1 år.
……………………….. , Høyre, som velges for 2010 og 2011 som nestleder.
Salve Kløvfjell, Sosialistisk Venstreparti, som velges for 2010 og 2011.
……………………….. , Arbeiderpartiet, som velges for 2010 og 2011.
17. mai-komiteen 2010 blir etter dette:
Leder: Tor Granerud
Nestleder…………
Medlem Salve Kløvfjell
Medlem……………………………
Medlem Anne-Lise Hjermstad

Venstre (2010)
Høyre (2010 og 2011)
Sosialistisk Venstreparti (2010 og 2011)
Arbeiderpartiet (2010 og 2011)
Tvedestrand tverrpolitiske liste
(valgt 2009 og 2010)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Som tillegg til formannskapets innstilling ble følgende foreslått til 17 mai-komiteen:
Håvard Røysland, Arbeiderpartiet
Liv Helen Sundsdal, Høyre

Videre ble det opplyst at medlem Anne-Lise Hjermstad nå representerer Arbeiderpartiet.
Formannskapets innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
17. mai-komiteen 2010 blir etter dette:
Leder: Tor Granerud
Venstre
Nestleder Liv Helen Sundsdal
Høyre
Medlem Salve Kløvfjell
Sosialistisk Venstreparti
Medlem Håvard Røysland
Arbeiderpartiet
Medlem Anne-Lise Hjermstad
Arbeiderpartiet

2010
2010 og 2011
2010 og 2011
2010 og 2011
2009 og 2010

PS 104/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 23 bnr. 1 i
Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av konsesjonslovens § 2 avslår Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden fra
Kristian Foss for erverv av gnr 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune.
Avslaget begrunnes med at kjøpesummen er før høy til å kunne aksepteres, jfr.
saksfremstillingen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.11.2009
Behandling
Erling Holm (H) og Åsulv Løvdal (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
I medhold av konsesjonslovens § 2 innvilger Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden fra
Kristian Foss for erverv av gnr 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune i henhold til avtalt pris mellom
selger og kjøper på kr. 2,45 mill.
Det er en forutsetning at søkeren tilflytter eiendommen innen 1 år og selv bebor og driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.
Dag Eide (Ap) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
Skulle partene (selger og kjøper) bli enige om en salgssum på kr. 1,35 mill, innvilger
Tvedestrand kommune i medhold av konsesjonslovens § 2 konsesjonssøknaden fra Kristian
Foss for erverv av gnr. 23, bnr. 1 i Tvedestrand kommune.
Ved avstemmingen i komiteen ble det slikt resultat:
Erling Holm (H) og Åsulv Løvdal (TTL) sitt forslag fikk 4 stemmer
Dag Eide (Ap) sitt forslag fikk 3 stemmer
Innstilling
I medhold av konsesjonslovens § 2 innvilger Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden fra
Kristian Foss for erverv av gnr 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune i henhold til avtalt pris mellom
selger og kjøper på kr. 2,45 mill.
Det er en forutsetning at søkeren tilflytter eiendommen innen 1 år og selv bebor og driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Morten Foss stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil. Reidun Kaddeberg trådte inn i stedet for Foss i saken (=25 voterende).
Dag Eide (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:

Skulle partene (selger og kjøper) bli enige om en salgssum på kr. 1,35 mill, innvilger
Tvedestrand kommune i medhold av konsesjonslovens § 2 konsesjonssøknaden fra Kristian Foss
for erverv av gnr. 23, bnr. 1 i Tvedestrand kommune.

Erling Holm (H) fremmet flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite med følgende
tillegg:
Verdiberegningen må bygge på en totalvurdering av eiendommens enkeltkomponenter slik at
den samlede verdi fremkommer som følger:
Våningshus:
Boverdi:
Uthus:
Skog/utmark:
Dyrka mark:
Totalt:

kr 1.600.000,kr
500.000,kr
100.000,kr
150.000,kr
100.000,kr 2.450.000,-

Dag Eides forslag:
Flertallsinnstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite
med tillegg fra Holm:

10 stemmer
15 stemmer og vedtatt

Kaddeberg fratrer og Morten Foss tiltrer igjen (=25 voterende).
Vedtak
I medhold av konsesjonslovens § 2 innvilger Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden fra
Kristian Foss for erverv av gnr 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune i henhold til avtalt pris mellom
selger og kjøper på kr. 2,45 mill.
Verdiberegningen må bygge på en totalvurdering av eiendommens enkeltkomponenter slik at
den samlede verdi fremkommer som følger:
Våningshus:
Boverdi:
Uthus:
Skog/utmark:
Dyrka mark:
Totalt:

kr 1.600.000,kr
500.000,kr
100.000,kr
150.000,kr
100.000,kr 2..450.000,-

Det er en forutsetning at søkeren tilflytter eiendommen innen 1 år og selv bebor og driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.

PS 105/09 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i
2008/2009
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av politiske saker fra 1.11.08 til 1.10.09
til orientering. Tilbakemelding gis sist i året, på grunnlag av saker behandlet i kommunestyret
innen 1.10.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Tilbakemelding gis i første kommunestyremøte hvert år, dvs at tilbakemelding for 2010 gis i
første kommunestyremøte i 2011.
Rådmannens forslag med Foss sitt endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av politiske saker fra 1.11.08 til 1.10.09
til orientering. Tilbakemelding gis i første kommunestyremøte hvert år, dvs at tilbakemelding
for 2010 gis i første kommunestyremøte i 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av politiske saker fra 1.11.08 til 1.10.09
til orientering. Tilbakemelding gis i første kommunestyremøte hvert år, dvs at tilbakemelding
for 2010 gis i første kommunestyremøte i 2011.

PS 106/09 Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 65 bnr. 7, Nævestad
Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser avslår Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden
til Halvor Skjerkholt og Ann- Iren Sætrha til å erverve eiendommen Nævestad, gnr. 65 bnr. 7 i
Tvedestrand kommune.
Avslaget begrunnes med at kjøpesummen er for høy til å kunne aksepteres, jfr.
saksfremstillingen.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.11.2009
Behandling
Erling Holm (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser innvilger Tvedestrand kommune
konsesjonssøknaden fra Halvor Skjerkholt og Anne-Iren Sætrha til å erverve eiendommen
Nævestad, gnr. 65, bnr. 7 i Tvedestrand kommune i henhold til avtalt pris mellom selger og
kjøper på kr. 1,85 mill.
Dag Eide (Ap) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
Skulle partene (selger og kjøper) bli enige om en salgssum på kr. 1,3 mill, innvilger Tvedestrand
kommune i henhold til konsesjonslovens bestemmelser konsesjonssøknaden fra Halvor
Skjerkholt og Anne-Iren Sætrha til å erverve eiendommen Nævestad, gnr. 65, bnr. 7 i
Tvedestrand kommune.
Ved avstemmingen i komiteen ble det slikt resultat:
Erling Holm (H) sitt forslag fikk 4 stemmer
Dag Eide (Ap) sitt forslag fikk 3 stemmer

Innstilling
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser innvilger Tvedestrand kommune
konsesjonssøknaden fra Halvor Skjerkholt og Anne-Iren Sætrha til å erverve eiendommen
Nævestad, gnr. 65, bnr. 7 i Tvedestrand kommune i henhold til avtalt pris mellom selger og
kjøper på kr. 1,85 mill.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Aud Angelstad stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Hun ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).

Dag Eide (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
Skulle partene (selger og kjøper) bli enige om en salgssum på kr. 1,3 mill, innvilger Tvedestrand
kommune i henhold til konsesjonslovens bestemmelser konsesjonssøknaden fra Halvor
Skjerkholt og Anne-Iren Sætrha til å erverve eiendommen Nævestad, gnr. 65, bnr. 7 i
Tvedestrand kommune.
Dag Eides forslag:
Flertallsinnstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite:

10 stemmer
15 stemmer og vedtatt

Vedtak
I henhold til konsesjonslovens bestemmelser innvilger Tvedestrand kommune
konsesjonssøknaden fra Halvor Skjerkholt og Anne-Iren Sætrha til å erverve eiendommen
Nævestad, gnr. 65, bnr. 7 i Tvedestrand kommune i henhold til avtalt pris mellom selger og
kjøper på kr. 1,85 mill.

PS 107/09 Søknad om konsesjon ved erverv av gnr. 78 bnr. 144,
Vestre Sandøya
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir ikke Gunn Eriksen konsesjon for erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre
Sandøya. jfr konsesjonsloven §§ 6 og 7.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.11.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir ikke Gunn Eriksen konsesjon for erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre
Sandøya. jfr konsesjonsloven §§ 6 og 7.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.11.2009
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune gir ikke Gunn Eriksen konsesjon for erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre
Sandøya. jfr konsesjonsloven §§ 6 og 7.

PS 108/09 Referatsaker
Ingen saker

