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I leders og nestleders fravær ble Dag Eide, Ap, valgt til møteleder.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 6/07

Tvedestrand videregående skole - tilskudd til jubileumsbok for Holt
landbruksskole 1907-2007

PS 7/07

Opprettelse av stiftelse for Furøya

PS 8/07

Bygdekinoen - konsesjon for visning av film på Risøya

PS 9/07

Fast liggeplass for båter i indre havn.

Merknader til innkalling og saksliste
Dag Eide, AP, ba om den årlige rapporten fra regionalt næringsfond til neste møte.

Merknader til protokoll
Ingen

Drøftingstema
Kristin Heidal, SV, spurte om kommunen kan gjøre noe for å slå av strømmen på brusautumaten
i Lyngmyrhallen på dagtid, siden brus likevel er forbudt å nyte i skoletida.
Administrasjonen sender spørsmålet videre til styret i Lyngmyrhellen AS

Tvedestrand, 21.02.07

Dag Eide
Møteleder
Jan Kløvstad
Møtesekretær

PS 6/07 Tvedestrand videregående skole - tilskudd til jubileumsbok for Holt
landbruksskole 1907-2007
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir tilskudd kr 5000,00 til jubileumsbok for Holt landbruksskole
1907-2007, medregna at kommunen får 2 bøker. Pengene hentes fra kulturbudsjettet.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 20.02.2007
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir tilskudd kr 5000,00 til jubileumsbok for Holt landbruksskole
1907-2007, medregna at kommunen får 2 bøker. Pengene hentes fra kulturbudsjettet.

PS 7/07 Opprettelse av stiftelse for Furøya
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det arbeides videre med å etablere en stiftelse for
Furøya innenfor de rammer som er skissert i saksfremstillingen
Administrasjonen vil komme tilbake med endelig forslag til etablering av en slik stiftelse i eget
framlegg til kommunestyret på et seinere tidspunkt.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 20.02.2007
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det arbeides videre med å etablere en stiftelse for
Furøya innenfor de rammer som er skissert i saksfremstillingen
Administrasjonen vil komme tilbake med endelig forslag til etablering av en slik stiftelse i eget
framlegg til kommunestyret på et seinere tidspunkt.

PS 8/07 Bygdekinoen - konsesjon for visning av film på Risøya
Rådmannens forslag til vedtak
Bygdekinoen får konsesjon for visning av film på Risøy folkehøgskole i perioden 2007-2012.
Tvedestrand kommunestyre gir tilskudd kr 5000,00 henta fra 14703.600.2332.

Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 20.02.2007
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling
Bygdekinoen får konsesjon for visning av film på Risøy folkehøgskole i perioden 2007-2012.
Tvedestrand kommunestyre gir tilskudd kr 5000,00 henta fra 14703.600.2332.

PS 9/07 Fast liggeplass for båter i indre havn.
Rådmannens forslag til vedtak
1. M/K Ulstind og M/S Stein Viking får fast liggeplass ved kommunal brygge i Bakkeskåt.
2. Det betales en årlig havneavgift på kr 7 500.- per sesong. Det betales for strøm etter
forbruk.
3. ”Søgnebrygga” skal kunne brukes til fast av og påstigningsbrygge
4. Ved eventuelle byggearbeide i område får administrasjonen fullmalt til å finne
midlertidige løsninger på plasseringen av båtene.
5. Båtene må kunne flyttes på kort varsel, hvis det blir båtanløp som krever dypvannskai.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 20.02.2007
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling
1. M/K Ulstind og M/S Stein Viking får fast liggeplass ved kommunal brygge i Bakkeskåt.
2. Det betales en årlig havneavgift på kr 7 500.- per sesong. Det betales for strøm etter
forbruk.
3. ”Søgnebrygga” skal kunne brukes til fast av og påstigningsbrygge
4. Ved eventuelle byggearbeide i område får administrasjonen fullmalt til å finne
midlertidige løsninger på plasseringen av båtene.
5. Båtene må kunne flyttes på kort varsel, hvis det blir båtanløp som krever dypvannskai

