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PS 77/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av
kommunedelplan 2011-2022 for byggeområdene i kystsonen
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 11-15, vedtar kommunestyret kommunedelplan 2011-2022 for
byggeområdene i kystsonen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.05.2012
Behandling
Erling Holm foreslo at innspillet fra Robert Noem som gjelder gnr. 78, bnr. 34
KDP 24 Basteberg må tas hensyn til slik at planen blir i samsvar med tidligere vedtak.
Byggegrensen legges i eiendomsgrensen.
Geir Grimslad tok opp innspill fra Hans Petter Knutsen vedr. gnr. 77, bnr. 99 KDP19
Hauketangen. Grimsland foreslo at byggegrensen må justeres noe mer slik at det kan føres opp
et tilsvarende bygg som Knutsen fikk byggetillatelse for i 1998.
Holms og Grimslands endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Jan Marcussen tok opp et forhold som gjelder KDP13 Snaresund, og Erling Holm fratrådte som
inhabil, jfr. fvl § , pkt.a. Marcussen overtok møteledelsen (= 8 voterende).
Marcussen foreslo at byggegrensen må justeres så den kommer i samsvar med tidligere vedtak.
Marcussens endringsforslag ble enstemmig vedtatt, og Holm gjeninntrådte.
Innstilling
I medhold av PBL § 11-15, vedtar kommunestyret kommunedelplan 2011-2022 for
byggeområdene i kystsonen sist revidert 9.05.2012 etter planutvalgets behandling den 8.05.12.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL § 11-15, vedtar kommunestyret kommunedelplan 2011-2022 for
byggeområdene i kystsonen sist revidert 09.05.2012 etter planutvalgets behandling den
08.05.12.

PS 78/12 Kommunedelplan for E18 Tvedestrand-Arendal Egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §11-15 Pbl. egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre kommunedelplan av
15.02.2012 for ny E18 Arendal - Tvedestrand. Vedtatt plan kunngjøres og distribueres i et
samarbeid med Arendal kommune og Statens vegvesen..
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.05.2012
Behandling
Line Mørch fremmet følgende alternative vedtaksforslag:
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne egengodkjenne kommunedelplanen med
veivesenets anbefalte løsning.
Før planen fremlegges til egengodkjenning, må det legges opp til følgende løsning:
1. Grønn trasé fra Rømyr til Grenstøl.
2. Rød trasé fra Grenstøl til Stølen.
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Innstilling
I medhold av § 11-15 Pbl. egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre kommunedelplan av
15.02.2012 for ny E18 Arendal - Tvedestrand. Vedtatt plan kunngjøres og distribueres i et
samarbeid med Arendal kommune og Statens vegvesen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Habiliteten til Morten Foss (TTL), Knut Anders Goderstad (SP), Jørgen Goderstad (SP) og
Trine Goderstad Sunne (H) ble vurdert. 21 voterende ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Morten Foss (TTL) ble enstemmig erklært habil (ikke berørt av aktuelt trasevalg).
Knut Anders Goderstad (SP), Jørgen Goderstad (SP) og Trine Goderstad Sunne (H) ble
enstemmig erklært inhabile, jfr. FVL § 6, 1 ledd, pkt. a og b. 22 voterende ved behandlingen av
saken.
Tor Granrud (V) fremmet følgende endringsforslag:
Tvedestrand kommunestyre finner ikke å kunne egengodkjenne kommunedelplanen med
veivesenets anbefalte løsning.
Før planen fremlegges til egengodkjenning, må det legges opp til følgende løsning:
1. Grønn trasé fra Rømyr til Grenstøl.
2. Rød trasé fra Grenstøl til Stølen.
Ved alternativ votering over de 2 forslagene ble innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite
vedtatt med 21 mot 1 stemme.

25 voterende etter behandlingen av denne saken.
Vedtak
I medhold av § 11-15 Pbl. egengodkjenner Tvedestrand kommunestyre kommunedelplan av
15.02.2012 for ny E18 Arendal - Tvedestrand. Vedtatt plan kunngjøres og distribueres i et
samarbeid med Arendal kommune og Statens vegvesen.

PS 79/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering
for Sia
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Sia på Borøya, med
følgende endring:
1. Følgende setning tilføyes pkt 6.3: BYA for bygningen skal ikke overstige BYA=12m2,
og mønehøyde = 4,0m fra gjennomsnittlig terreng.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Sia på Borøya, med
følgende endring:
1. Følgende setning tilføyes pkt 6.3: BYA for bygningen skal ikke overstige BYA = 12 m2,
og mønehøyde = 4,0 m fra gjennomsnittlig terreng.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Habiliteten til Jostein Langballe (KRF) ble vurdert. 24 voterende ved behandlingen av
habilitetsspørsmålet. Jostein Langballe (KF) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. FVL § 6, 1 ledd,
pkt. a og b. 24 voterende ved behandlingen av saken.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
25 voterende etter behandlingen av denne saken.
Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Sia på Borøya, med
følgende endring:
1. Følgende setning tilføyes pkt 6.3: BYA for bygningen skal ikke overstige BYA = 12 m2,
og mønehøyde = 4,0 m fra gjennomsnittlig terreng.

PS 80/12 Ny behandling,- Søknad om fritak for boplikt,gnr 76 bnr 92
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre gir ikke konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, Borøy, i Tvedestrand kommune, fordi huset ikke skal brukes til
fast bosetting, jfr konsesjonsloven §§ 2, 6 og 10. Innen 26.10.2012 må de eller noen andre
bosette seg på eiendommen, jfr konsesjonslovens §§ 6 og 7.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, Borøy, i Tvedestrand kommune med fritak fra boplikten, jfr
konsesjonsloven § 11.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.05.2012
Behandling
Erling Holm mente saken fremdeles var uklar, og henviste til vedlagt egenerklæring der det ikke
var krysset av for at eiendommen skulle benyttes til fast bosetting. Det foreligger også et skjøte
som tilsier at eiendommen er registrert som fritidseiendom.
Administrasjonen la frem egenerklæringen som lå til grunn for tinglysningen, og her er det
krysset av for at eiendommen skal nyttes til fast bosetting.
Jan Marcussen fremmet forslag om å utsette saken.
Ved voteringen ble Marcussens utsettelsesforslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
Saken utsettes til neste møte.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite vedtatt med 19 mot 6 stemmer.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

PS 81/12 Årsmelding 2011 for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Årsmelding for kontrollutvalget i Tvedestrand kommune for 2011 tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsmelding for kontrollutvalget i Tvedestrand kommune for 2011 tas til orientering.

PS 82/12 Søknad om skjenkebevilling - Nids thai mat
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Nids thai mat,
organisasjonsnummer 984 608 144, Nakkedrag 12, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder fra 01.06.12 - 30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-21.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal innvilges i henhold til vedlagt skisse.
6. Jo Helge Myrvoll godkjennes som styrer og Thiphaphan Myrvoll som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Nids thai mat,
organisasjonsnummer 984 608 144, Nakkedrag 12, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder fra 01.06.12 - 30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-21.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal innvilges i henhold til vedlagt skisse.
6. Jo Helge Myrvoll godkjennes som styrer og Thiphaphan Myrvoll som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand

kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Nids thai mat,
organisasjonsnummer 984 608 144, Nakkedrag 12, 4912 Gjeving.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bevillingen gjelder fra 01.06.12 - 30.06.16.
Skjenketiden er kl. 10.00-21.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Utendørs skjenkeareal innvilges i henhold til vedlagt skisse.
Jo Helge Myrvoll godkjennes som styrer og Thiphaphan Myrvoll som stedsfortreder.
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

PS 83/12 Høringsuttalelse-Landbruksmelding for Aust-Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar landbruksmeldingen for Aust-Agder til etterretning med
følgende kommentarer:
 Under hver målsetting tilrås at det fremkommer hvem som er aktuelle
samarbeidspartnere.
 Jordvern/omdisponering og drifts- og arronderingsmessige hensyn bør nevnes i
meldingen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar landbruksmeldingen for Aust-Agder til etterretning med
følgende kommentarer:
 Under hver målsetting tilrås at det fremkommer hvem som er aktuelle
samarbeidspartnere.
 Jordvern/omdisponering og drifts- og arronderingsmessige hensyn bør nevnes i
meldingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar landbruksmeldingen for Aust-Agder til etterretning med
følgende kommentarer:



Under hver målsetting tilrås at det fremkommer hvem som er aktuelle
samarbeidspartnere.
Jordvern/omdisponering og drifts- og arronderingsmessige hensyn bør nevnes i
meldingen.

PS 84/12 Kontantstøtte
Rådmannens forslag til vedtak
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
I tråd med vedtatt kommuneplan innføres det ikke lokal kontantstøtteordning for toåringene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende endringsforslag:
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen innarbeide midler til kontantstøtte for 2 åringer i
budsjett og økonomiplan for 2013 – 2016.
Ved alternativ votering over de 2 forslagene ble innstilling fra livsløpskomiteen vedtatt med 16
mot 9 stemme.
Vedtak
I tråd med vedtatt kommuneplan innføres det ikke lokal kontantstøtteordning for toåringene.

PS 85/12 Samarbeidsavtale - dekning av utgifter til barnehageplass
i kommunal barnehage for barn bosatt i annen kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag til samarbeidsavtale om dekning av utgifter til barnehageplass i kommunale
barnehager for barn bosatt i annen kommune vedtas og iverksettes fra 1.8.12.
2. Det forutsettes at Risør kommune gjør tilsvarende vedtak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utvide samarbeidet med andre kommuner etter
forutgående drøftinger med angjeldende kommune og Risør kommune.
4. Utvidelse av opptaksområdet nedfelles i vedtektene for de kommunale barnehagene i
Tvedestrand.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Forslag til samarbeidsavtale om dekning av utgifter til barnehageplass i kommunale
barnehager for barn bosatt i annen kommune vedtas og iverksettes fra 1.8.12.
2. Det forutsettes at Risør kommune gjør tilsvarende vedtak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utvide samarbeidet med andre kommuner etter
forutgående drøftinger med angjeldende kommune og Risør kommune.
4. Utvidelse av opptaksområdet nedfelles i vedtektene for de kommunale barnehagene i
Tvedestrand.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forslag til samarbeidsavtale om dekning av utgifter til barnehageplass i kommunale
barnehager for barn bosatt i annen kommune vedtas og iverksettes fra 1.8.12.
2. Det forutsettes at Risør kommune gjør tilsvarende vedtak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utvide samarbeidet med andre kommuner etter
forutgående drøftinger med angjeldende kommune og Risør kommune.
4. Utvidelse av opptaksområdet nedfelles i vedtektene for de kommunale barnehagene i
Tvedestrand.

PS 86/12 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2011 til 2012
Rådmannens forslag til vedtak
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2011 innarbeides i budsjett 2012 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
0650
0654
0734
0779
0781
0783
0832
0839
0842
0849
0852
0858
0891
0901

Kunstgressbane på Lyngmyr
Minnelund Lyngør
Songe skole – til grunnerverv
Lyngbakken bhg, utvide med to
avdelinger
Helsehuset
Strannasenteret, carporter
Østerå – utvidelse kloakkanlegg (fra
2010)
Svarttjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon
Gjeving renseanlegg, luktfjerningsanlegg
Vanninvesteringer; Bergsmyr og
Fjærkleivene
Nedgraving/etterisolering av
sjøledninger
Glastadheia boligfelt II
Østerå, utskifting av vegbelysning
IT-investeringer
Sum

Ubrukt
bevilgning
13.000
301.000
15.000
50.000

Finansiering
Bundne Finansiert av
fond
kommunen
6.000
6.000
11.000
290.000
15.000
50.000

Tilskudd/
refusjoner

23.000
18.000
23.000
400.000

23.000
18.000
23.000
200.000

200.000

59.000

59.000

251.000

251.000

62.000

62.000

362.000
137.000
46.000
1.760.000

362.000
55.000
628.000

6.000

82.000
46.000
1.126.000

Samlet beløp som må finansieres av kommunen dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler fra
2011.
2. Bevilgningen til formidlingslån økes med 2.017.000 kroner i 2012. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2011.
3. Finansiering i investeringsbudsjettet med generelt ubundet investeringsfond og lånemidler
flyttes fra enkeltprosjekter og til et felles prosjekt. Unntatt fra dette er formidlingslån, KLP
egenkapitaltilskudd o.l.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2011 innarbeides i budsjett 2012 for
følgende prosjekter:

Prosjekt

Finansiering

0650
0654
0734
0779
0781
0783
0832
0839
0842
0849
0852
0858
0891
0901

Kunstgressbane på Lyngmyr
Minnelund Lyngør
Songe skole – til grunnerverv
Lyngbakken bhg, utvide med to
avdelinger
Helsehuset
Strannasenteret, carporter
Østerå – utvidelse kloakkanlegg (fra
2010)
Svarttjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon
Gjeving renseanlegg, luktfjerningsanlegg
Vanninvesteringer; Bergsmyr og
Fjærkleivene
Nedgraving/etterisolering av
sjøledninger
Glastadheia boligfelt II
Østerå, utskifting av vegbelysning
IT-investeringer
Sum

Ubrukt
bevilgning
13.000
301.000
15.000
50.000

Tilskudd/
refusjoner
11.000

Bundne Finansiert av
fond
kommunen
6.000
6.000
290.000
15.000
50.000

23.000
18.000
23.000
400.000

23.000
18.000
23.000
200.000

200.000

59.000

59.000

251.000

251.000

62.000

62.000

362.000
137.000
46.000
1.760.000

362.000
55.000
628.000

6.000

82.000
46.000
1.126.000

Samlet beløp som må finansieres av kommunen dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler fra
2011.
2. Bevilgningen til formidlingslån økes med 2.017.000 kroner i 2012. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2011.
3. Finansiering i investeringsbudsjettet med generelt ubundet investeringsfond og lånemidler
flyttes fra enkeltprosjekter og til et felles prosjekt. Unntatt fra dette er formidlingslån, KLP
egenkapitaltilskudd o.l.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2011 innarbeides i budsjett 2012 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
0650
0654
0734
0779
0781
0783
0832
0839

Kunstgressbane på Lyngmyr
Minnelund Lyngør
Songe skole – til grunnerverv
Lyngbakken bhg, utvide med to
avdelinger
Helsehuset
Strannasenteret, carporter
Østerå – utvidelse kloakkanlegg (fra
2010)
Svarttjern/Valbergheia, ny trykk-

Ubrukt
bevilgning
13.000
301.000
15.000
50.000

Finansiering
Bundne Finansiert av
fond
kommunen
6.000
6.000
11.000
290.000
15.000
50.000

Tilskudd/
refusjoner

23.000
18.000
23.000
400.000

23.000
18.000
23.000
200.000

200.000

økningsstasjon
0842 Gjeving renseanlegg, luktfjerningsanlegg
0849 Vanninvesteringer; Bergsmyr og
Fjærkleivene
0852 Nedgraving/etterisolering av
sjøledninger
0858 Glastadheia boligfelt II
0891 Østerå, utskifting av vegbelysning
0901 IT-investeringer
Sum

59.000

59.000

251.000

251.000

62.000

62.000

362.000
137.000
46.000
1.760.000

362.000
55.000
628.000

6.000

82.000
46.000
1.126.000

Samlet beløp som må finansieres av kommunen dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler fra
2011.
2. Bevilgningen til formidlingslån økes med 2.017.000 kroner i 2012. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2011.
3. Finansiering i investeringsbudsjettet med generelt ubundet investeringsfond og lånemidler
flyttes fra enkeltprosjekter og til et felles prosjekt. Unntatt fra dette er formidlingslån, KLP
egenkapitaltilskudd o.l.

PS 87/12 Arne Garborgs Plass
Rådmannens forslag til vedtak
1. Plassen foran hovedinngangen til Tvedestrand kommunehus A/S får navneendring fra
Tjennaveien 30 til Arne Garborgs plass.
2. A: Plassen tilrettelegges som beskrevet og dette finansieres med inntil kr. 24.000, som
omdisponeres fra post for egenandle interkommunal samfunnsmedisiner på ansvar
210 Rådmann.
B: Plassen tilrettelegges uten at det på nåværende tidspunkt tas stilling til foreslåtte
endringer angående parkeringsplasser.
Punkt 2 i vedtaket innebærer at rammen til ansvar 270 Kultur og næring økes med kr.
24.000. Videre reduseres rammen til ansvar 210 Rådmann med samme beløp.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannen fremmet nytt forslag til alternativ 2 A:
Plassen tilrettelegges som beskrevet og dette finansieres med inntil kr 33 000,- fra ubrukte
midler i forprosjekt ”Steg for Steg”, omdømmebygging.
Jarl Abrahamsen fremmet rådmannens nye alternativ 2 A.
Rådmannens forslag til pkt. 1 ble enstemmig tilrådd.
Jarl Abrahamsens forslag nye alternativ 2 A ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Plassen foran hovedinngangen til Tvedestrand kommunehus A/S får navneendring fra
Tjennaveien 30 til Arne Garborgs plass.
2. Plassen tilrettelegges som beskrevet og dette finansieres med inntil kr 33 000,- fra
ubrukte midler i forprosjekt ”Steg for Steg”, omdømmebygging.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Jarl Abrahamsen (AP) fremmet rådmannens forslag punkt 2 B som tilleggsforslag.
Innstilling fra livsløpskomiteen inkl. tilleggsforslag for Jarl Abrahamsen (AP) enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1. Plassen foran hovedinngangen til Tvedestrand kommunehus A/S får navneendring fra
Tjennaveien 30 til Arne Garborgs plass.

2. A: Plassen tilrettelegges som beskrevet og dette finansieres med inntil kr 33 000,- fra
ubrukte midler i forprosjekt ”Steg for Steg”, omdømmebygging.
B: Plassen tilrettelegges uten at det på nåværende tidspunkt tas stilling til foreslåtte
endringer angående parkeringsplasser.

PS 88/12 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - ny vurdering
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret overdrar ca. 250 m2 fra gnr 84, bnr. 575 til Sameiet Lyngør Båtbyggeri. Arealet
er benevnt som A på vedlagte kart datert 14.09.2011. For parsellen på ca. 250 m2 fastsettes
prisen til kr. …….. pr. m2.
Alternativ innstilling:
Tingslyst erklæring om bruksrett endrer ikke grunneierstatus, og kommunestyret fremholder sitt
vedtak av 22.11.11. Kommunestyret vil inntil videre ikke avhende den aktuelle parsellen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.05.2012
Behandling
Geir Grimsland foreslo alternativ innstilling, men med den endring at ordet ”fremholder”
erstattes med ”fastholder”.
Grimslands forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. Mindretallet stemte for rådmannens
forslag til vedtak.
Innstilling
Tingslyst erklæring om bruksrett endrer ikke grunneierstatus, og kommunestyret fastholder sitt
vedtak av 22.11.11. Kommunestyret vil inntil videre ikke avhende den aktuelle parsellen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tingslyst erklæring om bruksrett endrer ikke grunneierstatus, og kommunestyret fastholder sitt
vedtak av 22.11.11. Kommunestyret vil inntil videre ikke avhende den aktuelle parsellen

PS 89/12 Etablering av råd for funksjonshemmede for perioden
2011 - 2015
Rådmannens forslag til vedtak
1. Hilda Berit Evensen gis fritak fra sitt verv som medlem
2. Tidligere oppnevnt varamedlem Bård Midtgård velges som fast medlem
3. Tore Gustavsen gis fritak fra sitt verv som varamedlem
4. Som nye varamedlemmer velges …………………………………….
Rekkefølgen for varamedlemmer blir da som følger:
1. Marit Pedersen
2. Salve Kløvfjell
3. Marit Kristine Olsen
4. ………………….
5. ………………….
Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2012
Behandling
Irene Strandene Hansen (AP) kom med forslag om Lillian Sundsdal som nytt varamedlem.
Jan Dukene (TTL) kom med forslag om Marit Lien som nytt varamedlem.
Enstemmig tilrådd som rådmannens forslag til vedtak og forslagene fra Irene Strandene Hansen
(AP) og Jan Dukene (TTL).
Innstilling
1. Hilda Berit Evensen gis fritak fra sitt verv som medlem
2. Tidligere oppnevnt varamedlem Bård Midtgård velges som fast medlem
3. Tore Gustavsen gis fritak fra sitt verv som varamedlem
4. Som nye varamedlemmer velges Lillian Sundsdal og Marit Lien.
Rekkefølgen for varamedlemmer blir da som følger:
1. Marit Pedersen
2. Salve Kløvfjell
3. Marit Kristine Olsen
4. Lillian Sundsdal
5. Marit Lien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hilda Berit Evensen gis fritak fra sitt verv som medlem

2. Tidligere oppnevnt varamedlem Bård Midtgård velges som fast medlem
3. Tore Gustavsen gis fritak fra sitt verv som varamedlem
4. Som nye varamedlemmer velges Lillian Sundsdal og Marit Lien.
Rekkefølgen for varamedlemmer blir da som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Marit Pedersen
Salve Kløvfjell
Marit Kristine Olsen
Lillian Sundsdal
Marit Lien.

PS 90/12 Årsplan 2012 for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2012.
2. Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll forutsettes lagt frem for
behandling som egne saker i 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2012.
2. Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll forutsettes lagt frem for
behandling som egne saker i 2012.

PS 91/12 Underskuddsgaranti. Kystkulturuka
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune imøtekommer ikke forespørselen fra Kystkulturuka om å stille
underskuddsgaranti i forbindelse med årets arrangement.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2012
Behandling
Jan Dukene reiste spørsmål om sin habilitet som følge av at sønnen sitter i styret for
Kystkulturuka. Jan Dukene fratrådte ved behandlingen av sin habilitet. Jan Dukene ble
enstemmig erklært innhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 b. Varaordfører Carl F. Bertelsen
overtok ledelsen av møtet under behandlingen av denne saken. (8 voterende medlemmer).
Håvard Røiseland (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Utsettingsforslag fra Håvard Røiseland (AP) falt med 6 mot 2 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Jan Dukene tiltrådte igjen og overtok ledelsen av møtet (9 voterende).
Innstilling
Tvedestrand kommune imøtekommer ikke forespørselen fra Kystkulturuka om å stille
underskuddsgaranti i forbindelse med årets arrangement.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Habiliteten til Jan Dukene (TTL), Sverre Tobias Dukene (TTL), Tor Granrud (V) og Siw
Johannessen (AP) ble vurdert. 21 voterende ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Jan Dukene (TTL), Sverre Tobias Dukene (TTL), Tor Granrud (V) og Siw Johannessen (AP)
ble enstemmig erklært inhabile, jfr. FVL § 6, 1 ledd, pkt. a og b. 21 voterende ved behandlingen
av saken. Varaordfører Carl F. Bertelsen overtok ledelsen av møtet under behandlingen av
denne saken.
Jarl Abrahamsen (AP) fremmet følgende endringsforslag:
1. Tvedestrand kommune kan av prinsipielle grunner ikke i møtekomme søknaden fra
Kystkulturuka om underskuddsgaranti i 2012.
2. Tvedestrand kommune øker årets tilskudd til Kystkulturuka med kr. 24.000,-. Midlene
omdisponeres fra post til egenandel interkommunal samfunnsmedisiner på ansvar 210
rådmannen.
3. Hvis styret for Kystkulturuka anser det som ønskelig med dialog og hjelp fra kommunen
i forbindelse med å vurdere fremtidige alternative organisasjonsformer, vil Tvedestrand
kommune bistå i så henseende.

Endringsforslag fra Jarl Abrahamsen (AP) enstemmig vedtatt.
25 voterende etter behandlingen av denne saken.
Ordfører Jan Dukene overtak ledelsen av møtet igjen.
Vedtak
1. Tvedestrand kommune kan av prinsipielle grunner ikke i møtekomme søknaden fra
Kystkulturuka om underskuddsgaranti i 2012.
2. Tvedestrand kommune øker årets tilskudd til Kystkulturuka med kr. 24.000,-. Midlene
omdisponeres fra post til egenandel interkommunal samfunnsmedisiner på ansvar 210
rådmannen.
3. Hvis styret for Kystkulturuka anser det som ønskelig med dialog og hjelp fra kommunen
i forbindelse med å vurdere fremtidige alternative organisasjonsformer, vil Tvedestrand
kommune bistå i så henseende.

PS 92/12 Tilleggsbevilgning. Media Service
Rådmannens forslag til vedtak
1. Media Service tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via enhet for kultur og
næring.
2. Media Service tildeles ytterligere et tilskudd på kr. …………,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) kom med forslag under punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak om å tildele
kr. 10.000,-.
Rådmannens forslag til vedtak inklusiv Morten Foss (TTL) sitt forslag til vedtak enstemmig
tilrådd.
Innstilling
1. Media Service tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via enhet for kultur og
næring.
2. Media Service tildeles ytterligere et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Media Service tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via enhet for kultur og
næring.
2. Media Service tildeles ytterligere et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.

PS 93/12 Tvedestrands deltakelse i regionalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskap - 08.05.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ A under punkt 2.
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og Morten Foss (AP) sitt forslag til vedtak punkt 2
enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunes egenandel til næringsfondet i østregionen for 2012 på kr.
245.667,- finansieres på følgende måte:
A: 49.000,- ved bruk av for mye innbetalt til RNØ på tidligere tidspunkt.
B: 101.000,- ved bruk av bundet fond til næringsprosjekter.
C: 96.667,- ved omdisponering av midler avsatt på ansvar 210 Rådmann til finansiering
av interkommunal samfunnsmedisiner.
Punktene B og C innebærer at rammen til ansvar 270 Kultur og næring økes med kr.
197.000. Videre reduseres rammen til ansvar 210 Rådmann med kr. 96.000.
2. Tvedestrand kommune prioriterer næringsarbeid i økonomiplanen 2013-2016 og
opprettholder en egenandel til næringsfondet. Budsjettpost for egenandel blir å
innarbeide i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Tvedestrand kommunestyre ber
fondets styre ta en gjennomgang av fondets vedtekter og retningslinjer på bakgrunn av
nye rammebetingelser fra fylkeskommunen. Dette for å gi større forutsigbarhet for både
søker og kommune.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) gjorde oppmerksom på at det var skrevet feil partitilhørighet for Morten
Foss ved behandlingen i formannskapet. Det korrekte skal være TTL og ikke AP.
Håvard Røiseland (AP) fremmet følgende tillegg til punkt 2:
Forslag til nye vedtekter og retningslinjer bes fremlegges for formannskapet og rådmannen
oppfordres til å holde formannskapet løpende orientert om hvilke søkere som får innvilget
tilskudd.
Innstilling fra formannskapet inkl. tilleggsforslag fra Håvard Røiseland (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunes egenandel til næringsfondet i østregionen for 2012 på kr.
245.667,finansieres på følgende måte:
A: 49.000,- ved bruk av for mye innbetalt til RNØ på tidligere tidspunkt.
B: 101.000,- ved bruk av bundet fond til næringsprosjekter.
C: 96.667,- ved omdisponering av midler avsatt på ansvar 210 Rådmann til finansiering

av interkommunal samfunnsmedisiner.
Punktene B og C innebærer at rammen til ansvar 270 Kultur og næring økes med kr.
197.000. Videre reduseres rammen til ansvar 210 Rådmann med kr. 96.000.
2. Tvedestrand kommune prioriterer næringsarbeid i økonomiplanen 2013-2016 og opprettholder en egenandel til næringsfondet. Budsjettpost for egenandel blir å innarbeide i
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Tvedestrand kommunestyre ber fondets styre
ta en gjennomgang av fondets vedtekter og retningslinjer på bakgrunn av nye
rammebetingelser fra fylkeskommunen. Dette for å gi større forutsigbarhet for både søker
og kommune.
Forslag til nye vedtekter og retningslinjer bes fremlegges for formannskapet og
rådmannen oppfordres til å holde formannskapet løpende orientert om hvilke søkere som
får innvilget tilskudd.

PS 94/12 Søknad om Skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Mama Mia Moulod,
organisasjonsnummer 983 748 074, Fritz Smithsgate 10, 4900 Tvedestrand. Avlaget gis fordi
kravet til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovens bestemmelser og skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.05.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Mama Mia Moulod,
organisasjonsnummer 983 748 074, Fritz Smithsgate 10, 4900 Tvedestrand. Avslaget gis fordi
kravet til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovens bestemmelser og skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012
Behandling
Kommunestyret ønsket nærmere informasjon om uttalelsene og vedleggene i denne saken
som var unntatt offentligheten, jfr. Offentliglova § 13 og Forvalningslovens § 13.
Kommunestyremøtet ble lukket ved utlevering av disse opplysningene, jfr.
kommunelovens § 31, 2 ledd. Ved behandling av saken, ble møtet åpnet igjen.
Innstilling fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Mama Mia Moulod,
organisasjonsnummer 983 748 074, Fritz Smithsgate 10, 4900 Tvedestrand. Avslaget gis fordi
kravet til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovens bestemmelser og skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.

PS 95/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012


iPad-prosjektet – Det ble orientert om fremdriften for prosjektet, og innkalling til
opplæringsdager den 22. og 23. mai 2012 kl. 17.00. – 21.00. ble delt ut i møtet. Siste
opplæringsdag er 6.juni 2012 kl. 18.00. – 21.00.



Eldreråd 8/5-12 – Referert i møtet av rådmannen.



Råd for funksjonshemmede 18/4-12 – Referert i møtet av rådmannen.



Bevaringssoner sjø – Brev fra kommunen ble referert i møtet av ordføreren.
Ordføreren orienterte kort om saken.



Rådmannen orienterte om Kommuneprp. for 2013 og revidert Nasjonalbudsjett for
2012 vedrørende økning i skatt- og rammeoverføringer.



Ordføreren orienterte om vedtatt utbytte fra Agder Energi AS som kommer til
utbetaling i 2012, samt ny utbyttepolitikk fra 2013.



Ordføreren oppfordret til deltagelse i 17-mai toget og til deltagelse ved Dronningens
besøk søndag den 20.mai 2012 ved jubileum av Dypvåg kirke og minnelund på
Lyngør.

