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Merknader til innkalling og saksliste
Ordføreren opplyste at sak 2/08 ” Ny behandling for del av kommuneplan - område Hyt05 Langesand, Dypvåg” ved en feil var satt på sakskartet. Saken utgår.
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Delt ut i møtet
1. Notat til kommunestyret vedr. PS 01/08 ”Reguleringsplan for del av Østre Odden –
egengodkjenning”
2. Ope brev til nyvalde kommunepolitikarar, fra Det kriminalforbyggende råd, datert 14.01.08.
3. Uttalelse vedr. eventuell ombygging øverste etasje Helsehuset, brev til rådmannen datert
29.01.08.
Tvedestrand, 31.01.08
Jan Dukene, Ordfører
Hege Fjeldstad Larsen
Møtesekretær

PS 1/08 Reguleringsplan for del av Østre Odden - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av §27-2 pl.b.l. Reguleringsplan for Del av Odden
sist revidert 10.12.2007. Plandokumentene bes kunngjort i samsvar med plan og bygningslovens
prosessregler.
Saksprotokoll i Planutvalg - 22.01.2008
Behandling
Før kommunestyrets behandling sjekker administrasjonen om uthus kan tillates i
reguleringsplan Odden, sak. 1/2008
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av §27-2 pl.b.l. Reguleringsplan for Del av Odden
sist revidert 10.12.2007. Plandokumentene bes kunngjort i samsvar med plan og bygningslovens
prosessregler.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Med henvisning til Planutvalgets innstilling viste enhetsleder Svein O. Dale til tilbakemelding
fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Den aksepter at siste setning i reguleringsbestemmelsene
pkt 3.01 endres slik:
Innenfor områdene B2 og B3 tillates ikke oppføring av frittliggende anneks. Det tillates likevel
oppføring av mindre frittliggende uthus inntil 12 m2 på vilkår av at det ikke monteres vinduer i
uthuset, og at det legges vekt på en god terrengtilpassing.
Planutvalgets innstilling med tillegget fra Miljøvernavdelingen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av §27-2 pl.b.l. Reguleringsplan for Del av Odden
sist revidert 10.12.2007.
Innenfor områdene B2 og B3 tillates ikke oppføring av frittliggende anneks. Det tillates likevel
oppføring av mindre frittliggende uthus inntil 12 m2 på vilkår av at det ikke monteres vinduer i
uthuset, og at det legges vekt på en god terrengtilpassing.
Plandokumentene bes kunngjort i samsvar med plan og bygningslovens prosessregler.

PS 2/08 Ny behandling for del av kommuneplan - område Hyt05 Langesand, Dypvåg
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Saken var ved en feil satt opp på sakskartet og utgår.

PS 3/08 Bygging av samlokaliserte boliger med døgnbemanning til
mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ber om at det tilrettelegges for å bygge 4 – 5 samlokaliserte
boliger med personalbase for mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri.
2. Boligene planlegges på tomten som boligstiftelsen eier på Vasstø. Tidligere vedtak om å
utrede spesialskoletomten på Holt settes derved ut av kraft.
3. Kommunestyret ber om at følgende planleggingsarbeid gjennomføres, slik at
kommunestyret kan ta endelig stilling til totalprosjektet i juni -08. Planarbeidet
gjennomføres slik:
Den faste plan – og byggekomiteen utvidet med enhetsleder for Omsorg og
rehabilitering, enhetsleder Oppfølgingsenheten og leder for NAV, Tvedestrand,
etablerer en planprosess som legger til rette for full utnyttelse av husbankens
tilskuddsordninger.
Dette innebærer bla.
 Tydelig kommunal bestilling med nødvendige økonomiske kalkyler og
finansieringsopplegg for grunnlagsinvesteringer, samt bygging og drift
 Plassering og utforming av boligene
 Strategi for brukermedvirkning
 Nabo – og mediestrategi
 Prosedyre for innbetaling av husleie
 Ny lokalisering og finansiering av midlertidige boenheter på Vasstø.
Oppfølgingsenheten, i dialog med de øvrige tjenesteytende enhetene utreder i
fellesskap driftskostnadene med hensyn til døgnbemanning/-miljøtjenester,
aktivitet og arbeidstrening: f. eks. kostnader knyttet til forsvarlig bemanning,
ansattes plass i botiltaket med mer. Likeledes forutsettes at enhetene i samarbeid
utreder hvordan tjenestene kan organiseres.
4. Enhet for teknisk forvaltning og bygning igangsetter nødvendig avklaring av tekniske
forhold relatert til krav i plan og bygningsloven, reguleringsforhold, avklaring av vann
og kloakkforhold og lignende. Arbeidet gjennomføres parallelt med øvrig planprosess
som beskrevet ovenfor under pkt. 3.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 22.01.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ber om at det tilrettelegges for å bygge 4 – 5 samlokaliserte
boliger med personalbase for mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri.
2. Boligene planlegges på tomten som boligstiftelsen eier på Vasstø. Tidligere vedtak om å
utrede spesialskoletomten på Holt settes derved ut av kraft.
3. Kommunestyret ber om at følgende planleggingsarbeid gjennomføres, slik at
kommunestyret kan ta endelig stilling til totalprosjektet i juni -08. Planarbeidet
gjennomføres slik:
Den faste plan – og byggekomiteen utvidet med enhetsleder for Omsorg og
rehabilitering, enhetsleder Oppfølgingsenheten og leder for NAV, Tvedestrand,
etablerer en planprosess som legger til rette for full utnyttelse av husbankens
tilskuddsordninger.
Dette innebærer bla.
 Tydelig kommunal bestilling med nødvendige økonomiske kalkyler og
finansieringsopplegg for grunnlagsinvesteringer, samt bygging og drift
 Plassering og utforming av boligene
 Strategi for brukermedvirkning
 Nabo – og mediestrategi
 Prosedyre for innbetaling av husleie
 Ny lokalisering og finansiering av midlertidige boenheter på Vasstø.
Oppfølgingsenheten, i dialog med de øvrige tjenesteytende enhetene utreder i
fellesskap driftskostnadene med hensyn til døgnbemanning/-miljøtjenester,
aktivitet og arbeidstrening: f. eks. kostnader knyttet til forsvarlig bemanning,
ansattes plass i botiltaket med mer. Likeledes forutsettes at enhetene i samarbeid
utreder hvordan tjenestene kan organiseres.
4. Enhet for teknisk forvaltning og bygning igangsetter nødvendig avklaring av tekniske
forhold relatert til krav i plan og bygningsloven, reguleringsforhold, avklaring av vann
og kloakkforhold og lignende. Arbeidet gjennomføres parallelt med øvrig planprosess
som beskrevet ovenfor under pkt. 3.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Ole Goderstad (H) fremmet følgende tilleggstekst i andre avsnitt i pkt 3 (uthevet tekst):
Den faste plan- og byggekomiteen utvides med enhetsleder for Omsorg og rehabilitering,
enhetsleder for Oppfølgingsenheten og leder for NAV Tvedestrand, samt Boligstiftelsen
etablerer en planprosess som…
Geir Løvdal (Ap) fremmet utsettelsesforslag.

Løvdals utsettelsesforslag falt med 4 mot 21 stemmer.
Komiteens innstilling med Goderstads tilleggstekst enstemmig vedtatt.
Vedtak
1

Tvedestrand kommunestyre ber om at det tilrettelegges for å bygge 4 – 5 samlokaliserte
boliger med personalbase for mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri.
2 Boligene planlegges på tomten som boligstiftelsen eier på Vasstø. Tidligere vedtak om å
utrede spesialskoletomten på Holt settes derved ut av kraft.
3 Kommunestyret ber om at følgende planleggingsarbeid gjennomføres, slik at
kommunestyret kan ta endelig stilling til totalprosjektet i juni -08. Planarbeidet
gjennomføres slik:
Den faste plan – og byggekomiteen utvidet med enhetsleder for Omsorg og
rehabilitering, enhetsleder Oppfølgingsenheten og leder for NAV, Tvedestrand
samt Boligstiftelsen etablerer en planprosess som legger til rette for full utnyttelse
av husbankens tilskuddsordninger.
Dette innebærer bla.
 Tydelig kommunal bestilling med nødvendige økonomiske kalkyler og
finansieringsopplegg for grunnlagsinvesteringer, samt bygging og drift
 Plassering og utforming av boligene
 Strategi for brukermedvirkning
 Nabo – og mediestrategi
 Prosedyre for innbetaling av husleie
 Ny lokalisering og finansiering av midlertidige boenheter på Vasstø.
Oppfølgingsenheten, i dialog med de øvrige tjenesteytende enhetene utreder i
fellesskap driftskostnadene med hensyn til døgnbemanning/-miljøtjenester,
aktivitet og arbeidstrening: f. eks. kostnader knyttet til forsvarlig bemanning,
ansattes plass i botiltaket med mer. Likeledes forutsettes at enhetene i samarbeid
utreder hvordan tjenestene kan organiseres.
4. Enhet for teknisk forvaltning og bygning igangsetter nødvendig avklaring av tekniske
forhold relatert til krav i plan og bygningsloven, reguleringsforhold, avklaring av vann
og kloakkforhold og lignende. Arbeidet gjennomføres parallelt med øvrig planprosess
som beskrevet ovenfor under pkt. 3.

PS 4/08 Opprettelse av Stiftelsen Furøya
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i opprettelsen av ”Stiftelsen Furøya” sammen
med Aust-Agder fylkeskommune. Stiftelseskapitalen er gnr. 98, bnr. 4 med påstående
bygninger og båthuset på gnr. 98, bnr 1 – begge objekter på Furøya i Tvedestrand
kommune. Tvedestrand kommune deltar med kr. 50 000 i stiftelseskapital.
2. Tvedestrand kommune godkjenner stiftelsesdokumenter og vedtekter for stiftelsen.

3. Tvedestrand kommune yter et kontantbeløp til stiftelsen stort kr 500 000 som finansieres
med kr 300 000 fra kommunen som et ansvarlig lån (rente- og avdragsfritt) kr.100 000
som bidrag fra Tvedestrand Vekst AS og kr. 100 000 søkes fra Det regionale
næringsfond for østregionen. Det ansvarlige lånet, kr 300 000,- finansieres ved bruk av
kraftfondet.
3. Tvedestrand kommune velger tre medlemmer med personlige varamedlemmer og
utpeker styrets leder. Utvelgelsen skjer i henhold til §21 i Likestillingsloven og §27 i
stiftelsesloven
4. Tvedestrand kommune er innstilt på å stille personalressurser til disposisjon for
stiftelsens styre.
5. Til styre med personlige varamedlemmer velges
1. Navn . Styrleder
2. Navn. Styremedlem
3. Navn. Styremedlem

Navn. Varamedlem
Navn. Varamedlem
Navn. Varamedlem

Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2008
Behandling
Bjørg Håland Bjørnstad permitteres= 8 voterende
Formannskapet ønsket å legge fram forslag på navn i pkt. 6 direkte i kommunestyremøtet 29.01
Punktvis votering:
Pkt. 1:
Enstemmig tilrådd
Pkt. 2-5:
Enstemmig tilrådd
Pkt. 6:
Tilråding legges fra direkte i kommunestyremøtet
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i opprettelsen av ”Stiftelsen Furøya” sammen
med Aust-Agder fylkeskommune. Stiftelseskapitalen er gnr. 98, bnr. 4 med påstående
bygninger og båthuset på gnr. 98, bnr 1 – begge objekter på Furøya i Tvedestrand
kommune. Tvedestrand kommune deltar med kr. 50 000 i stiftelseskapital.
2. Tvedestrand kommune godkjenner stiftelsesdokumenter og vedtekter for stiftelsen.
3. Tvedestrand kommune yter et kontantbeløp til stiftelsen stort kr 500 000 som finansieres
med kr 300 000 fra kommunen som et ansvarlig lån (rente- og avdragsfritt) kr.100 000
som bidrag fra Tvedestrand Vekst AS og kr. 100 000 søkes fra Det regionale
næringsfond for østregionen. Det ansvarlige lånet, kr 300 000,- finansieres ved bruk av
kraftfondet.
4. Tvedestrand kommune velger tre medlemmer med personlige varamedlemmer og
utpeker styrets leder. Utvelgelsen skjer i henhold til §21 i Likestillingsloven og §27 i
stiftelsesloven
5. Tvedestrand kommune er innstilt på å stille personalressurser til disposisjon for
stiftelsens styre.
6. Til styre med personlige varamedlemmer velges
1. Navn. Styrleder
Navn. Varamedlem
2. Navn. Styremedlem
Navn. Varamedlem
3. Navn. Styremedlem
Navn. Varamedlem

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende endringsforslag til pkt 6:
Arbeidet med å finne styremedlemmer og varamedlemmer delegeres til Formannskapet.
Erling Holm (H) fremmet følgende endringsforslag til pkt 2:
Tvedestrand kommune godkjenner det fremlagte stiftelsesdokumentet. Vedtektenes § 8 endres
til å lyde ”Stiftelsen kan ikke stille garant eller annen sikkerhet på vegne av andre”. For øvrig
godkjennes vedtektene som de fremgår av stiftelsesdokumentet.
Punktvis votering:
Pkt. 1:
Pkt. 2:
Pkt. 3-5:
Pkt. 6:

Enstemmig vedtatt
Komiteens innstilling.
8 stemmer
Holms forslag:
17 stemmer og er vedtatt
Enstemmig vedtatt
Nævestads forslag enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i opprettelsen av ”Stiftelsen Furøya” sammen
med Aust-Agder fylkeskommune. Stiftelseskapitalen er gnr. 98, bnr. 4 med påstående
bygninger og båthuset på gnr. 98, bnr 1 – begge objekter på Furøya i Tvedestrand
kommune. Tvedestrand kommune deltar med kr. 50 000 i stiftelseskapital.
2. Tvedestrand kommune godkjenner det fremlagte stiftelsesdokumentet. Vedtektenes § 8
endres til å lyde ”Stiftelsen kan ikke stille garant eller annen sikkerhet på vegne av
andre”. For øvrig godkjennes vedtektene som de fremgår av stiftelsesdokumentet.
3. Tvedestrand kommune yter et kontantbeløp til stiftelsen stort kr 500 000 som finansieres
med kr 300 000 fra kommunen som et ansvarlig lån (rente- og avdragsfritt) kr.100 000
som bidrag fra Tvedestrand Vekst AS og kr. 100 000 søkes fra Det regionale
næringsfond for østregionen. Det ansvarlige lånet, kr 300 000,- finansieres ved bruk av
kraftfondet.
4. Tvedestrand kommune velger tre medlemmer med personlige varamedlemmer og
utpeker styrets leder. Utvelgelsen skjer i henhold til §21 i Likestillingsloven og §27 i
stiftelsesloven
5. Tvedestrand kommune er innstilt på å stille personalressurser til disposisjon for
stiftelsens styre.
6. Arbeidet med å finne styremedlemmer og varamedlemmer delegeres til Formannskapet.

PS 5/08 Salg Helsehuset
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. Helsehuset selges til takst til By & Senterutvikling AS for foreliggende takst. I
salgsavtalen legges til grunn at kommunen ikke påføres leiekostnader i den perioden
Ressursenheten for barn og unge har tilhold der, og at de andre leietakerne kan forbli i
huset i perioden frem til nye lokaler kan tas i bruk.
2. Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet og kjøper må legge frem og
dokumenterer sine planer for utvikling av eiendommen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å selge Helsehuset i henhold til kommunestyrets vedtak.
Alternativ 2
1. Helsehuset legges ut for salg på det åpne marked med en kort budperiode. Minstepris er
NOK 5 mill. I salgsavtalen legges til grunn at kommunen ikke påføres leiekostnader i
den perioden Ressursenheten for barn og unge har tilhold der, og at de andre leietakerne
kan forbli i huset i perioden frem til nye lokaler kan tas i bruk.
2. Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet og kjøper må legge frem og
dokumenterer sine planer for utvikling av eiendommen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å selge Helsehuset i henhold til kommunestyrets vedtak.
Alternativ 3
Helsehuset selges ikke nå. En må da vurdere bruken av huset på nytt, bl.a. behov for
ombygging og investeringer. Det kan føre til andre vurderinger og prioriteringer når det
gjelder utbygging ved Rutebilstasjonsbygget. Dette kan gjelde arealbehov,
langtidsbudsjett og etablering tilstrekkelig av egenkapital o.a.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2008
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet forslag om alternativ 2.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommune er villig å gi By og Senterutvikling AS en opsjon på kjøp av
Helsehuset til takst på kr 5 mill.
2. Det skal utarbeides en opsjonsavtale hvor de nærmere vilkårene avklares. Det forutsettes at
denne avtalen er knyttet opp mot utbyggingsrekkefølge for By og Senterutvikling AS sine
prosjekter, angivelse av hvilket bruk som kan tillates for bygget etter et kjøp, hvilke deler av
bygget selskapet kan disponeres og til hvilke vilkår i opsjonsperioden mv.
3. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8, 3 til
formannskapet å godkjenne de endelige vilkår for en slik opsjonsavtale.
Alternativ votering:
Foss sitt forslag:
Ordførerens forslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommune er villig å gi By og Senterutvikling AS en opsjon på kjøp av
Helsehuset til takst på kr 5 mill.
2. Det skal utarbeides en opsjonsavtale hvor de nærmere vilkårene avklares. Det forutsettes at
denne avtalen er knyttet opp mot utbyggingsrekkefølge for By og Senterutvikling AS sine
prosjekter, angivelse av hvilket bruk som kan tillates for bygget etter et kjøp, hvilke deler av
bygget selskapet kan disponeres og til hvilke vilkår i opsjonsperioden mv.
3. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8, 3 til
formannskapet å godkjenne de endelige vilkår for en slik opsjonsavtale
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Morten Foss (Ap) fremmet forslag om rådmannens alternativ 2.
Alternativ votering:
Foss sitt forslag:
2 stemmer
Formannskapets innstilling: 23 stemmer og er vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommune er villig å gi By og Senterutvikling AS en opsjon på kjøp av
Helsehuset til takst på kr 5 mill.
2. Det skal utarbeides en opsjonsavtale hvor de nærmere vilkårene avklares. Det forutsettes at
denne avtalen er knyttet opp mot utbyggingsrekkefølge for By og Senterutvikling AS sine
prosjekter, angivelse av hvilket bruk som kan tillates for bygget etter et kjøp, hvilke deler av
bygget selskapet kan disponeres og til hvilke vilkår i opsjonsperioden mv.
3. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8, 3 til
formannskapet å godkjenne de endelige vilkår for en slik opsjonsavtale

PS 6/08 Barnas representant i plansaker - Oppnevning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner enhetsleder for barnehager, Karen Vandal Pedersen,
som barnas representant i det faste utvalget for plansaker. Som stedfortreder oppnevnes Jan
Kløvstad, enhetsleder for kultur, miljø og næring.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre oppnevner enhetsleder for barnehager, Karen Vandal Pedersen,

som barnas representant i det faste utvalget for plansaker. Som stedfortreder oppnevnes Jan
Kløvstad, enhetsleder for kultur, miljø og næring.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner enhetsleder for barnehager, Karen Vandal Pedersen,
som barnas representant i det faste utvalget for plansaker. Som stedfortreder oppnevnes Jan
Kløvstad, enhetsleder for kultur, miljø og næring.

PS 7/08 Valg av meddommere Aust-Agder tingrett
Rådmannens forslag til vedtak
Til meddommere ved Aust-Agder tingrett i perioden 01.05.08.-01.01.13 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
1. Bjørnstad
Birgit
SFO-leder
4900 Tv.strand
2. Hegland
Inger Elise
Sekretær
4900 Tv.strand
3. Haaland Bjørnstad Bjørg
sekretær
4900 Tv.strand
4. Lofstad
Torunn
Kokk
4900 Tv.strand
5. Løvdal
Line
F.skolel./apotektekn.4900 Tvedestrand
6. Marcussen
Brit Maria
Adjunkt
4900 Tv.strand
7. Narvesen Tveite
Evelyn M.
Regnskapsfører
4900 Tv.strand
8. Nævestad
Kari
psyk.hjelpepleier
4900 Tv.strand
9. Søraker
Elin
Typograf
4900 Tv.strand
10. Zwilgmeyer
Linn
Konsulent
4915 V. Sandøya
11. Aanonsen
Turid
Sykepleier
4900 Tv.strand
12. Myrvin
Hanne Mari
………..
4900 Tv.strand
13. Håland
Nina Cecilie
………...
4900 Tv.strand
1. Fone
2. Goderstad
3. Hagane
4. Johnsen
5. Larsen
6. Løvdal
7. Olsen
8. Ramleth
9. Rise
10. Stiansen
11. Sørensen
12. Halvorsen
13. Lindland

Tor Arnt
Jørgen
Tor Georg
Arnold
Knut
Morten
Ole Jørgen
Inge
Magnar
Harry
Søren Robert
Frode
Glenn

Fagarbeider
Bilmekaniker
Miljøingeniør
Teamleder
Trykker
Murer
Daglig leder
Fagarbeider
Postmann
Fabrikkarb.
Elektriker
…………..
…………..

4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
Laget, 4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tvedestrand
4934 Nesgrenda
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4950 Risør (Laget)
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Ordføreren viste til at arbeidet med å finne kandidater ble delegert til ordfører og
administrasjonen i kommunestyre sak 183/07.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til meddommere ved Aust-Agder tingrett i perioden 01.05.08.-01.01.13 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
1. Bjørnstad
Birgit
SFO-leder
4900 Tv.strand
2. Hegland
Inger Elise
Sekretær
4900 Tv.strand
3. Haaland Bjørnstad Bjørg
sekretær
4900 Tv.strand
4. Lofstad
Torunn
Kokk
4900 Tv.strand
5. Løvdal
Line
F.skolel./apotektekn.4900 Tvedestrand
6. Marcussen
Brit Maria
Adjunkt
4900 Tv.strand
7. Narvesen Tveite
Evelyn M.
Regnskapsfører
4900 Tv.strand
8. Nævestad
Kari
psyk.hjelpepleier
4900 Tv.strand
9. Søraker
Elin
Typograf
4900 Tv.strand
10. Zwilgmeyer
Linn
Konsulent
4915 V. Sandøya
11. Aanonsen
Turid
Sykepleier
4900 Tv.strand
12. Myrvin
Hanne Mari
………..
4900 Tv.strand
13. Håland
Nina Cecilie
………...
4900 Tv.strand
1. Fone
2. Goderstad
3. Hagane
4. Johnsen
5. Larsen
6. Løvdal
7. Olsen
8. Ramleth
9. Rise
10. Stiansen
11. Sørensen
12. Halvorsen
13. Lindland

Tor Arnt
Jørgen
Tor Georg
Arnold
Knut
Morten
Ole Jørgen
Inge
Magnar
Harry
Søren Robert
Frode
Glenn

Fagarbeider
Bilmekaniker
Miljøingeniør
Teamleder
Trykker
Murer
Daglig leder
Fagarbeider
Postmann
Fabrikkarb.
Elektriker
…………..
…………..

4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
Laget, 4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tvedestrand
4934 Nesgrenda
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4950 Risør (Laget)
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand

PS 8/08 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
Rådmannens forslag til vedtak
Til særskilt utvalg for jordskiftedommere for perioden 01.05.08.-01.01.13 velger Tvedestrand
kommunestyret følgende medlemmer:
1. Asbjørn Angelstad
2. Halvor Torp
3. Ragnar Loftstad

4900 Tvedestrand
”
”

4. Kåre Haugås
5. Aasulv Løvdal
6. Herman Goderstad
7. Anne Berit Nedrebø
8. Gunnlaug H. Stene
9. Jørn Mortensen
10. Anders Frydendal
11. Solveig Granerud
12. Erling Bertsen
13. Aud Angelstad
14. Marit Pedersen
15. Grethe Pedersen Walsh
16. Anne Karen Samuelsen
17. Arnfrid Aal
18. Gregert Gliddi
19. Gregert Tveite
20. Ingeborg Hasla

”
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand
”
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand
”
”
4915 V. Sandøya
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4916 Borøy
4900 Tvedestrand
4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
”
”

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Ordføreren viste til at arbeidet med å finne kandidater ble delegert til ordfører og
administrasjonen i kommunestyre sak 185/07.
Aud Angelstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Asbjørn Angelstad utgår og erstattes av Jørgen Goderstad.
Rådmannens forslag med Angelstads endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Jørgen Goderstad
2. Halvor Torp
3. Ragnar Loftstad
4. Kåre Haugås
5. Aasulv Løvdal
6. Herman Goderstad
7. Anne Berit Nedrebø
8. Gunnlaug H. Stene
9. Jørn Mortensen
10. Anders Frydendal
11. Solveig Granerud
12. Erling Bertsen
13. Aud Angelstad
14. Marit Pedersen
15. Grethe Pedersen Walsh
16. Anne Karen Samuelsen
17. Arnfrid Aal
18. Gregert Gliddi
19. Gregert Tveite

4900 Tvedestrand
”
”
”
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand
”
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand
”
”
4915 V. Sandøya
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4916 Borøy
4900 Tvedestrand
4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
”

20. Ingeborg Hasla

”

PS 9/08 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger til lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett i perioden 01.05.08-31.12.12. følgende:
1. Berit Nilsen
Ass.omsorgssjef
4909 Songe
2. Barbro Stiansen
Miljøarbeider
Laget, 4950 Risør
3. Ingebjørg Fraas
Selvst. næringsdrivende
4900 Tvedestrand
4. Anne Mari Graver
Formidler
4916 Borøy
5. …
1.
2.
3.
4.
5.

Jon-Håkon Hageli
Ole Petter Holm
Birger Eggen
Tellef Goderstad
Dag Eide

Elektriker
Lektor
Førstekonsulent
Pensjonist
Karriereveileder

4912 Gjeving
4916 Borøy
4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Ordføreren viste til at arbeidet med å finne kandidater ble delegert til ordfører og
administrasjonen i kommunestyre sak 182/07.
Ordføreren beklaget at det ved en feil var utelatt følgende navn i forslaget til vedtak:
Ellen Nora Bodin, Konsulent, 4900 Tvedestrand.
Rådmannens forslag til vedtak, supplert med overnevnte navn ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Berit Nilsen
Barbro Stiansen
Ingebjørg Fraas
Anne Mari Graver
Ellen Nora Bodin

Ass.omsorgssjef
Miljøarbeider
Selvst. næringsdrivende
Formidler
Konsulent

4909 Songe
Laget, 4950 Risør
4900 Tvedestrand
4916 Borøy
4900 Tvedestrand

1.
2.
3.
4.
5.

Jon-Håkon Hageli
Ole Petter Holm
Birger Eggen
Tellef Goderstad
Dag Eide

Elektriker
Lektor
Førstekonsulent
Pensjonist
Karriereveileder

4912 Gjeving
4916 Borøy
4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

PS 10/08 Oppnevning av møtefullmektiger, Forliksrådet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende personer som utvalg av faste møtefullmektiger
til Forliksrådet for perioden 2008-2011:
1. Aud Angelstad
2. Morten Foss
3. Erling Holm
Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende personer som utvalg av faste møtefullmektiger
til Forliksrådet for perioden 2008-2011:
1. Aud Angelstad
2. Morten Foss
3. Erling Holm
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende personer som utvalg av faste møtefullmektiger
til Forliksrådet for perioden 2008-2011:
1. Aud Angelstad
2. Morten Foss
3. Erling Holm

PS 11/08 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å opprette et viltforum bestående av fire medlemmer valgt
fra Tvedestrand Jeger og Fisk, Holt og Dypvåg skogeierlag, Tvedestrand Viltlag og
ettersøk/fallviltgruppen. En representant fra komite for teknikk, plan og natur er leder av
forumet. Komiteen oppnevner forumet. Administrasjonen er sekretær. Dette forumet skal bare
være et rådgivende organ.
Det oppnevnes en kommunal fallvilt/ettersøksgruppe bestående av fem personer. Komite for
plan, teknikk og natur får i oppgave å oppnevne disse. Det er viktig at gruppen fordeles
geografisk over det meste av kommunen. Gruppen oppnevnes for kommunestyreperioden dvs

fire år. Gruppen må ha liste over godkjente etttersøkshunder i kommunen og det er viktig at vi
får gode ekvipasjer som er villig til og kunne rykke ut hele døgnet. Lista revideres hvert
år. Vaktmannskap skal ha fullmakt til å avgjøre om et dyr skal kasseres eller ikke, med eller uten
støtte i uttale frå veterinær. Dette er aktuellt ved felling av skadd vilt under jakt og dyr med
skuddskader forårsaket av andre enn jaktlaget som felte dyret. Det kan også gjelde avmagrede
dyr uten tegn på ytre skader.
Komite for teknikk, plan og natur får delegert myndighet til avgjøre fortløpende saker som
kommer inn angående den kommunale viltforvaltning. Den myndigheten som viltnemda hadde
styres til rådmannen.
Komite for teknikk, plan og natur oppnevner leder som er ansvarlig for jegerprøveeksamener.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.01.2008
Behandling
Brev datert 14.01.08 fra Tvedestrand Viltlag v/Ingvar Tveite ble delt ut i møtet.
Dag Eide (Ap) kom med endringsforslag om å ta bort følgende i andre avsnitt i rådmannens
forslag til vedtak og se dette som en del av saksfremlegget:
”Gruppen må ha liste over godkjente ettersøkshunder i kommunen og det er viktig at vi får gode
ekvipasjer som er villig til og kunne rykke ut hele døgnet. Lista revideres hvert
år. Vaktmannskap skal ha fullmakt til å avgjøre om et dyr skal kasseres eller ikke, med eller uten
støtte i uttale frå veterinær. Dette er aktuelt ved felling av skadd vilt under jakt og dyr med
skuddskader forårsaket av andre enn jaktlaget som felte dyret. Det kan også gjelde avmagrede
dyr uten tegn på ytre skader.”
Ellers som rådmannens forslag til vedtak.
Dag Eide sitt endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å opprette et viltforum bestående av fire medlemmer valgt
fra Tvedestrand Jeger og Fisk, Holt og Dypvåg skogeierlag, Tvedestrand Viltlag og
ettersøk/fallviltgruppen. En representant fra komite for teknikk, plan og natur er leder av
forumet. Komiteen oppnevner forumet. Administrasjonen er sekretær. Dette forumet skal bare
være et rådgivende organ.
Det oppnevnes en kommunal fallvilt/ettersøksgruppe bestående av fem personer. Komite for
plan, teknikk og natur får i oppgave å oppnevne disse. Det er viktig at gruppen fordeles
geografisk over det meste av kommunen. Gruppen oppnevnes for kommunestyreperioden dvs
fire år.
Komite for teknikk, plan og natur får delegert myndighet til avgjøre fortløpende saker som
kommer inn angående den kommunale viltforvaltning. Den myndigheten som viltnemda hadde
styres til rådmannen.
Komite for teknikk, plan og natur oppnevner leder som er ansvarlig for jegerprøveeksamener

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Morten Foss (Ap) fremmet nytt forslag:
Kommunestyret velger viltkontakt etter forslag fra valgkomiteen
Rådmannen opprettet viltforum bestående av viltkontakt, JFF, viltlaget og skogeierlaget med
sekretær fra administrasjonen.
Rådmannen engasjerer 3-5 personer til en fallvilt/ettersøksgruppe. Viltlaget og JFF kan også
engasjeres dersom de ønsker det og kan ivareta oppgaven.
Rådmannen sørger for at det finnes jegerprøvetilbud i området.
Myndigheten i viltsaker er fastsatt i delegasjonsvedtak 104/07 og tillagt rådmannen.
Aud Angelstad (Sp) fremmet følgende endringer i komiteens innstilling:
I første avsnitt strykes følgende i 3. og 4 linje: ”og ettersøk/fallviltgruppen”.
Nytt tilleggsavsnitt etter andre avsnitt: Det lages klare retningslinjer som fastsetter hvilke
myndighet, rutiner og begrensninger ettersøk/fallviltgruppa skal ha.
Dag Eide (Ap) fremmet utsettelsesforslag.
Eides utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes.

PS 12/08 Konsesjon gnr. 72, gnr. 6 og 7, gnr. 71, bnr. 2 og 6 i
Tvedestrand kommune. Søker: Rune Stea Christiansen og Grethe
Andersen
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold til konsesjonslovens §2 gir Tvedestrand komunestyre Rune Stea Chritiansen og
Grethe Andersen konsesjon for overtakelse av gnr. 72, bnr. 6 og 7, og gnr. 71, bnr. 2 og 6 i
Tvedestrand kommune, under forutsetning av at søker driver eiendommen på en
landbruksmessig forsvarlig måte.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.01.2008
Behandling
Dag Eide (Ap) opplyste at prisen var kr. 1,1 mill, og det manglet i saksfremlegget.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
I medhold til konsesjonslovens §2 gir Tvedestrand komunestyre Rune Stea Chritiansen og
Grethe Andersen konsesjon for overtakelse av gnr. 72, bnr. 6 og 7, og gnr. 71, bnr. 2 og 6 i
Tvedestrand kommune, under forutsetning av at søker driver eiendommen på en
landbruksmessig forsvarlig måte.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold til konsesjonslovens §2 gir Tvedestrand kommunestyre Rune Stea Christiansen og
Grethe Andersen konsesjon for overtakelse av gnr. 72, bnr. 6 og 7, og gnr. 71, bnr. 2 og 6 i
Tvedestrand kommune, under forutsetning av at søker driver eiendommen på en
landbruksmessig forsvarlig måte.

PS 13/08 Konsesjon gnr. 84 bnr. 622 i Tvedestrand kommune.
Søker: Bente Marcussen
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold til konsesjonsloven §2 gir Tvedestrand kommunestyre Bente Marcussen konsesjon
for overtakelse av gnr. 84 bnr. 622 i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.01.2008
Behandling
Dag Eide kom med følgende forslag:
Saken trekkes og behandles administrativt.
Dag Eide sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken trekkes og behandles administrativt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken trekkes og behandles administrativt.

PS 14/08 Kommunalt ansvar for tilgang på veterinærtjenester,
herunder klinisk veterinærvakt, fra 01.01.08. Kommunesamarbeid
mellom Åmli, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, froland,
Arendal og Grimstad
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS)
og Den norske veterinærforening (DNV) om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk
veterinærvakt.
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår et samarbeid med kommunene Åmli,
Risør, Vegårshei, Gjerstad, Froland, Arendal og Grimstad, som inngår i Nedenes og Holt
vaktområde, med Åmli kommune som administrasjonskommune/vertskommune.
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at:
- Åmli kommune inngår samarbeidavtale med veterinærene i vaktområdet.
- Administrasjonstilskuddet for veterinærordningen som Tvedestrand kommune mottar
skal overføres Åmli kommune som kompensasjon for arbeidet med administrering av
veterinærvaktordningen
Rådmannen får fullmakt til å inngå formell avtale med Åmli kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 22.01.2008
Behandling
I komiteen kom det frem følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at eventuelt Lillesand og/eller Birkenes
kommune slutter seg samarbeidsavtalen. Forutsetningen er dette ikke medfører merutgifter eller
andre ulemper for de tiltakende kommunene.
Rådmannens innstilling med tillegget fra komiteen enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar Rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS)
og Den norske veterinærforening (DNV) om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk
veterinærvakt.
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår et samarbeid med kommunene Åmli,
Risør, Vegårshei, Gjerstad, Froland, Arendal og Grimstad, som inngår i Nedenes og Holt
vaktområde, med Åmli kommune som administrasjonskommune/vertskommune.
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at eventuelt Lillesand og/eller Birkenes
kommune slutter seg samarbeidsavtalen. Forutsetningen er dette ikke medfører merutgifter eller
andre ulemper for de tiltakende kommunene.
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at:

-

Åmli kommune inngår samarbeidavtale med veterinærene i vaktområdet.
Administrasjonstilskuddet for veterinærordningen som Tvedestrand kommune mottar
skal overføres Åmli kommune som kompensasjon for arbeidet med administrering av
veterinærvaktordningen

Rådmannen får fullmakt til å inngå formell avtale med Åmli kommune.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.01.2008
Behandling
Rådmannen beklaget 3 skrivefeil i komiteens protokoll i 3. avsnitt. Riktig tekst i avsnittet skal
være (feilene er med uthevet skrift):
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at eventuelt Lillesand og/eller Birkenes
kommune slutter seg til samarbeidsavtalen. Forutsetningen er at dette ikke medfører merutgifter
eller andre ulemper for de deltakende kommunene.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS)
og Den norske veterinærforening (DNV) om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk
veterinærvakt.
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår et samarbeid med kommunene Åmli,
Risør, Vegårshei, Gjerstad, Froland, Arendal og Grimstad, som inngår i Nedenes og Holt
vaktområde, med Åmli kommune som administrasjonskommune/vertskommune.
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at eventuelt Lillesand og/eller Birkenes
kommune slutter seg til samarbeidsavtalen. Forutsetningen er at dette ikke medfører merutgifter
eller andre ulemper for de deltakende kommunene.
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at:
- Åmli kommune inngår samarbeidavtale med veterinærene i vaktområdet.
- Administrasjonstilskuddet for veterinærordningen som Tvedestrand kommune mottar
skal overføres Åmli kommune som kompensasjon for arbeidet med administrering av
veterinærvaktordningen
Rådmannen får fullmakt til å inngå formell avtale med Åmli kommune.

