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PS 116/08

Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning

PS 117/08

Motorisert ferdsel på Sandøya.

PS 118/08

Reguleringsplan for boligområde Ulevåg, gnr. 92, bnr. 7,8 - Avsluttende
behandling etter høring, mekling og befaring med fylkesmannen

PS 119/08

Arendal og omegn kunstisbane AS - selskapets framtid - spørsmål om evt.
deltakelse i nye regionale idrettsanlegg

PS 120/08

Tilbud om vedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg i 2009 - 2011.

PS 121/08

Valg av anbyder, Fortau Albukjær - Plankedalen.

PS 122/08

Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring

PS 123/08

Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen - behandling etter offentlig
høring

PS 124/08

Møteplan - politiske møter 2009

PS 125/08

Gjennomgang av den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager.
Forslag til mandat, arbeidsgruppe og prosess

PS 126/08

Valg av dyrevernsnemd for Aust- Agder- forslag til medlemmer og vurdering av
geografisk område
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Økt låneramme startlån (formidlingslån)
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Søknad om fritak fra politisk verv som leder/medlem av forhandlingsutvalg for
grunnerhverv - Magne Tolleshaug

PS 129/08

Fritak fra politisk verv

Merknader til innkalling og saksliste:





Dato på møteinnkalling side 1 er feil oppgitt til 14. oktober istedenfor 21. oktober
Sak PS 122/8 og 123/8 har kommet med på sakslista to ganger. Sak om
’Reguleringsplan del av Tvedestrands sentrum’ skulle vært tatt ut av sakslista.
Nummereringen av sakene er dermed feil i sakslista side 2.
Ny side 1 og 2 ble delt ut til medlemmene i møte
Sak PS 122/8 og 123/8 manglet innstillinger fra Planutvalgets møte 14. oktober. Disse
ble delt ut til medlemmene i møtet.

Merknader til protokoller:
Ingen

Referatsaker:


Tilskot til lokale folkevalde grupper fra Kommunal og regionaldep.



Stø kurs for bedre stamvei på Sørlandet fra KS



Etablering av nye statlige mottak for asylsøkere fra UDI



Referat fra møte i eldreråd 14.10.2008



Referat fra møte i ungdomsråd 14.10.2008



Line Mørch (V) etterspurte politisk behandling av Energi og klimaplan. Ordføreren
beklaget at forsinkelse ikke var redegjort for. Planen vil foreligge snart.
Ordføreren informerte om et eventuelt ekstra formannskapsmøte 04.11.2008 i
forbindelse med budsjettarbeidet.



Delt ut til medlemmene i kommunestyret:


Vedlegg til kommunestyresak PS 117/08: Mail fra Statens vegvesen v/ Kjell Pedersen

Før sakslisten fortalte Thor W. Bjørlo om Norsk Bane AS sine planer for hurtigtog.
Tvedestrand 16.10.2008
Jan Dukene
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken
Møtesekretær

PS 116/08 Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre søker Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommune i
forbindelse med utprøving av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om alternativ 2.
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Mørchs forslag:
Angelstads forslag:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at saken ble utsatt for at ungdomsrådet skal få behandlet
saken.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken slik at ungdomsrådet får behandlet den.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Vilde Johannessen og Åsta Evensberget fra Ungdomsrådet hadde innledning i saken.
Morten Foss (AP) fremmet forslag om alternativ 1

Alternativ votering:
Foss forslag:
12 stemmer
Formannskapets innstilling: 12 stemmer og er vedtatt med ordførers dobbeltstemme

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.

PS 117/08 Motorisert ferdsel på Sandøya.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret anbefaler overfor Statens vegvesen at fartsgrensen på
kommunale veier på Sandøya settes til 30km/t.
2. Det innføres ikke regulering av antall kjøretøyer på Sandøya.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.10.2008
Behandling
AP v/Dag Eide kom med følgende endringsforslag til punkt 1:
Tvedestrand kommunestyret anbefaler overfor Statens vegvesen at fartsgrensen på kommunale
veier på Sandøya settes til 20km/t.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Pkt. 1: AP v/Dag Eide’s endringsforslag ble tilrådd med 4 mot 3 stemmer
Rådmannens forslag til vedtak fikk 3 stemmer.
Pkt. 2: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret anbefaler overfor Statens vegvesen at fartsgrensen på
kommunale veier på Sandøya settes til 20km/t.
2. Det innføres ikke regulering av antall kjøretøyer på Sandøya.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Ordføreren foreslo om at saken ble utsatt for nærmere undersøkelse av mulighetene for skilting
ved lavere fartsgrense enn 30 km/t.
Forslaget ble vedtatt med 21 mot 3 stemmer
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken.

PS 118/08 Reguleringsplan for boligområde Ulevåg, gnr. 92, bnr. 7,8 - Avsluttende
behandling etter høring, mekling og befaring med fylkesmannen
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Kommunestyret slutter seg til forhandlingsutvalgets standpunkt gjengitt i meklingsprotokoll
datert 26.03.2008, og finner derved ikke å kunne etterkomme følgende av de gjenstående
innsigelser:
1. Kun 1 bolig kan bygges nærmere 100m i område B3. Kommunestyret mener det kan
tillates boliger i område B3 oppført i en avstand av ca. 60 m fra sjøen, slik at bygningene
derved kan legges med bakgrunnsdekning i det bakenforliggende fjellpartiet. Ved å
legge bygningene 100 m fra sjøen er det vanskeligere å finne en god plassering i
terrenget.
2. Kun 1 bolig i område B4. Kommunestyret mener det kan tillates oppført inntil 2 boliger
i område B4 under forutsetning av at det høyeste fjellpartiet holdes fri for bebyggelse.
Etter kommunestyrets skjønn kan 2 mindre boliger legges med god tilpasning til
terrenget, og i forhold til de hensyn som ligger bak den strenge strandsonepraksisen kan
ikke kommunestyret se at det blir noen forskjell om det bygges 1 eller 2 boliger.
Alle innsigelser er derved ikke etterkommet, og planutvalget bes sørge for at reguleringsplanen
revideres i samsvar med det ovenfor nevnte. Planen fremlegges deretter kommunestyret for
godkjenning og oversendelse til fylkesmannen/ miljøverndepartementet. (Jfr. §27-2, pkt. 2 pl.b.l.
, samt departementets rundskriv T-5195 og brev datert 15.05.2000.)
Alternativ 2.
Kommunestyret finner å kunne etterkomme innsigelsene fra miljøvernavdelingen på de vilkår
som er skissert i meklingsprotokoll datert 26.03.2008. Alle innsigelser er derved etterkommet,
og planutvalget bes sørge for at reguleringsplanen revideres i henhold til dette. Planen
fremlegges deretter kommunestyret for egengodkjenning. Jfr. §27-2, pkt. 1 pl.b.l.
Alternativ 3.
Kommunestyret finner ikke grunnlag for å ta noen av innsigelsene fra fylkesmannens
miljøvernavdeling til følge, heller ikke etter at de er blitt korrigert i mekling den 26.03.2008.
Kommunestyret kan altså for sin del godkjenne planforslaget slik det sist ble revidert den
8.11.2007 etter offentlig høring. Planutkastet blir derved å oversende til miljøverndepartementet
til endelig avgjørelse, jfr. §27-2, pkt. 2 pl.b.l. (Departementets rundskriv T-5195 og brev datert
15.05.2000.)
Saksprotokoll i Planutvalg - 14.10.2008
Behandling
Administrasjonen orienterte om den siste utviklingen i saken, bl.a. om befaringen som nylig ble
avholdt med fylkesmannen og oppfølgende korrespondanse i etterkant av befaringen.
Rådmannen omformulerte deretter sin innstilling til følgende ordlyd:

Forslag til revidert innstilling:
Kommunestyret finner å kunne etterkomme innsigelsene fra miljøvernavdelingen på de vilkår
som er skissert i meklingsprotokoll datert 26.03.2008 og under befaring 2.10.2008, med unntak
av innsigelsene som gjelder SS3/SS2, N3 og krav til byggegrense i boligområde B3. Alle
innsigelser er derved ikke etterkommet, og reguleringsplanen kan ikke sluttbehandles før
innsigelsene er avgjort i miljøverndepartementet
Planen bes korrigert i forhold til ovennevnte før saken legges frem til planutvalget og
kommunestyret for oversendelse til fylkesmannen/miljøverndepartementet.
Ved votering ble rådmannens reviderte innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling:
Kommunestyret finner å kunne etterkomme innsigelsene fra miljøvernavdelingen på de vilkår
som er skissert i meklingsprotokoll datert 26.03.2008 og under befaring 2.10.2008, med unntak
av innsigelsene som gjelder SS3/SS2, N3 og krav til byggegrense i boligområde B3. Alle
innsigelser er derved ikke etterkommet, og reguleringsplanen kan ikke sluttbehandles før
innsigelsene er avgjort i miljøverndepartementet
Planen bes korrigert i forhold til ovennevnte før saken legges frem til planutvalget og
kommunestyret for oversendelse til fylkesmannen/miljøverndepartementet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Jan Marcussen stilte spørsmål ved sin habilitet (=23 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil.
Innstilling fra Planutvalg enstemmig vedtatt.
Marcussen tiltrer igjen (=24 voterende)
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner å kunne etterkomme innsigelsene fra miljøvernavdelingen på
de vilkår som er skissert i meklingsprotokoll datert 26.03.2008 og under befaring 2.10.2008,
med unntak av innsigelsene som gjelder SS3/SS2, N3 og krav til byggegrense i boligområde B3.
Alle innsigelser er derved ikke etterkommet, og reguleringsplanen kan ikke sluttbehandles før
innsigelsene er avgjort i miljøverndepartementet
Planen bes korrigert i forhold til ovennevnte før saken legges frem til planutvalget og
kommunestyret for oversendelse til fylkesmannen/miljøverndepartementet.

PS 119/08 Arendal og omegn kunstisbane AS - selskapets framtid - spørsmål om evt.
deltakelse i nye regionale idrettsanlegg
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre er innforstått med at selskapet ”Arendal og omegn kunstisbane
AS” oppløses.
2. Tvedestrand kommunestyre ser det som interessant med en framtidig utvikling av regionale
idrettsanlegg i Myra-området i Arendal.
På bakgrunn av at prosjektene pr i dag er for lite konkretisert/at en vet lite om mulige
kostnader, og at kommunens økonomi er svært anstrengt, ser ikke kommunestyret det som
realtistisk å innarbeide midler til dette i kommende økonomiplan.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.10.2008
Behandling
Livsløpskomiteen sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre er innforstått med at selskapet ”Arendal og omegn
kunstisbane AS” oppløses.
2. Tvedestrand kommunestyre ser det som interessant med en framtidig utvikling av
regionale idrettsanlegg i Myra-området i Arendal.
På bakgrunn av at prosjektene pr i dag er for lite konkretisert/at en vet lite om mulige
kostnader, og at kommunens økonomi er svært anstrengt, ser ikke kommunestyret det
som realtistisk å innarbeide midler til dette i kommende økonomiplan.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.

Vedtak
3. Tvedestrand kommunestyre er innforstått med at selskapet ”Arendal og omegn
kunstisbane AS” oppløses.
4. Tvedestrand kommunestyre ser det som interessant med en framtidig utvikling av
regionale idrettsanlegg i Myra-området i Arendal.
På bakgrunn av at prosjektene pr i dag er for lite konkretisert/at en vet lite om mulige
kostnader, og at kommunens økonomi er svært anstrengt, ser ikke kommunestyret det
som realtistisk å innarbeide midler til dette i kommende økonomiplan.

PS 120/08 Tilbud om vedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg i 2009 - 2011.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå en 3 års avtale med
Arendal & Omegn Golfklubb om sommervedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg
innenfor en ramme på kr.480.000,- eks. mva.
2. Snørydding av kunstgressbanen er Tvedestrand fotballklubbs ansvar.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.10.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå en 3 års avtale med Arendal
& Omegn Golfklubb om sommervedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg innenfor en ramme
på kr.480.000,- eks. mva.
2. Snørydding av kunstgressbanen er Tvedestrand fotballklubbs ansvar.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
3. Tvedestrand kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå en 3 års avtale med Arendal
& Omegn Golfklubb om sommervedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg innenfor en ramme
på kr.480.000,- eks. mva.
4. Snørydding av kunstgressbanen er Tvedestrand fotballklubbs ansvar.

PS 121/08 Valg av anbyder, Fortau Albukjær - Plankedalen.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med Vegarheim Pukkverk AS om bygging av fortau fra Albukjær
til Plankedalen.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på kr. 2,65 mill. inkl.
refusjonsberettiget moms. Prosjektet finansieres på følgende måte:
Tilskudd fra Statens vegvesen
kr. 1.000.000,Avsatte midler til trafikksikkerhet
kr. 400.000,Lånemidler vann
kr. 300.000,Lånemidler kloakk
kr. 200.000,Salg av trekkrør
kr. 100.000,Lånemidler generelt
kr. 650.000,Sum finansiering
kr. 2.650.000,Kommunestyret godkjenner at kommunens låneopptak til investeringer i 2008 økes med
kr. 1,15 mill., fra kr. 14,837 til kr. 15,987 mill. med 30 års avdragstid.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.10.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med Vegarheim Pukkverk AS om bygging av fortau fra Albukjær
til Plankedalen.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på kr. 2,65 mill. inkl.
refusjonsberettiget moms. Prosjektet finansieres på følgende måte:
Tilskudd fra Statens vegvesen
kr. 1.000.000,Avsatte midler til trafikksikkerhet
kr. 400.000,Lånemidler vann
kr. 300.000,Lånemidler kloakk
kr. 200.000,Salg av trekkrør
kr. 100.000,Lånemidler generelt
kr. 650.000,Sum finansiering
kr. 2.650.000,Kommunestyret godkjenner at kommunens låneopptak til investeringer i 2008 økes med kr. 1,15
mill., fra kr. 14,837 til kr. 15,987 mill. med 30 års avdragstid.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Line Mørch stilte spørsmål ved sin habilitet (=23 voterende). Hun ble enstemmig erklært habil
og gjeninntrådte (=24 voterende).
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt.

Vedtak
3. Tvedestrand kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med Vegarheim Pukkverk AS om bygging av fortau fra Albukjær
til Plankedalen.
4. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på kr. 2,65 mill. inkl.
refusjonsberettiget moms. Prosjektet finansieres på følgende måte:
Tilskudd fra Statens vegvesen
kr. 1.000.000,Avsatte midler til trafikksikkerhet
kr. 400.000,Lånemidler vann
kr. 300.000,Lånemidler kloakk
kr. 200.000,Salg av trekkrør
kr. 100.000,Lånemidler generelt
kr. 650.000,Sum finansiering
kr. 2.650.000,Kommunestyret godkjenner at kommunens låneopptak til investeringer i 2008 økes med kr. 1,15
mill., fra kr. 14,837 til kr. 15,987 mill. med 30 års avdragstid.

PS 122/08 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter offentlig høring
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Vinterstøbukta sist revidert
3.03.08 med følgende vilkår og merknader:
1. Arealformålsgrensene endres slik det er skissert inn på kartutsnitt datert 18.08.2008
2. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at fortauet bygges før det gis
brukstillatelser innenfor B/F/F1. Mye av parkeringsbehovet er tenkt løst utenfor
planområdet.
3. Det tas inn krav om bebyggelsesplan for område B/F/F1.
4. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at all utbygging innenfor planområdet
skal ha tilstrekkelig parkeringsdekning.
5. Innsigelsene fra fylkesmannen etterkommes slik:
-Område B2 og F/F1 tas ut av planen.
-Knausen mellom bebyggelsen i den sør-østre del av B1 og sjøen reguleres til grønt
formål.
-Det settes krav om bebyggelsesplan for området B/F/F1. Bebyggelsesplanen skal også
ivareta hensynet til barn og unge innenfor samme område.
-Det tas inn bestemmelser om maksimalt tillatt byggehøyder for alle byggeområder.
6. Grunnet eksisterende bolig ca 10 m fra strandkanten og med tilhørende brygge tas ikke
anmodningen om formål for allmenn ferdsel langs sjøen fra B/F/F1 til TK2.
7. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse som setter krav om at det skal være gjennomført
en konsekvensanalyse i forhold til naturmiljøet i sjøen før nåværende båtplasskapasitet er
økt med mer enn 30% i antall. Nåværende båtplasser må i den forbindelse telles opp
nøyaktig.
8. Planlagte småbåtanlegg innenfor planområdet opprettholdes, men gis en noe annen form
slik det er foreslått med inntegning på kart av 18.08.2008
9. Det tas inn i rekkefølgebestemmelsene om undersøkelse og eventuelle tiltak knyttet til
mulig forurensede sedimenter/grunn før graving/utfylling iverksettes.
10. Eiendommen 84/426 tas ikke inn i plandokumentet nå. Parkering i fjell her ansees
uaktuelt.

11. Utbyggingen av båtplasser hindrer ikke sjøverts atkomst til 84/488, men det reguleres
inn et område mellom Holmen og SS8 frem til kanalen nord for holmen slik det er
skissert inn på reguleringskartet av 18.08.2008 behandlet av kommunestyret
12. Åpningen mellom SS6 og SS8 er på 20 meter og bør økes noe. Det samme gjelder
avstanden mellom SS4 og SS8, se ny inntegning på kart av 18.08.2008
13. Ønske om flytebrygge på 84/424. imøtekommes ikke. Brygge på bnr. 431 er allerede
tegnet inn
14. Det reguleres ikke inn slipp for allment båtopptak innenfor planområdet. Slippen som er
anlagt ved Lyngørfjorden Marina ansees som tilstrekkelig.
15. Gangvei TG6 opprettholdes til allment formål.
16. Parkeringsbehovet skal tas opp som separat sak i forbindelse med realisering av planen.
Det vil ikke bli foretatt utbygging som ikke har godkjent parkeringsdekning. Det settes
inn rekkefølgebestemmelser som stiller krav om at tilstrekkelig parkering skal være
opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye tiltak innenfor planområdet.
17. S1-S4 reguleres til offentlig brygge
18. Kombinert formål i område B/F/F1 opprettholdes som i høringsutkast.
19. Problemet med avløp fra kommunalt renseanlegg hører ikke inn under
reguleringsplanen.
20. Nåværende plasser som Gjeving vel disponerer må erstattes når planen skal realiseres, og
vilkår tas inn i ny utbyggingsavtale. Kostnader med flytting av brygger er et
avtalemessig forhold mellom kommunen og Gjeving Vel som ikke vedrører selve
arealplanarbeidet. Når planen er godkjent vil den styre hvordan brygge kan bygges.
21. Det skal foreligge en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggere som sikrer en
rimelig fordeling av båtplassene som skal bygges ut.
22. Byggegrense for bygging på 84/567 vil bli nærmere avklart gjennom bebyggelsesplan
som må utarbeides. Byggegrense beholdes foreløpig uendret. Båtnaust tillates ikke på
eiendommen.
23. Størrelsen på SS5 beholdes uendret
24. Bryggen kan ikke øremerkes for fiskerivirksomhet slik det anmodes om.
25. Alle som blir berørt for eksisterende plasser må få disse erstattet gjennom
utbyggingsavtaler. Dette tas inne som en beskrivelse til planen
26. Tilstrekkelige egnede arealer for utvikling av bedret avfallshåndtering må innarbeides i
plandokumentet.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre reguleringsplanen når kommunestyrets vilkår og
premisser er blitt innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Planutvalg - 14.10.2008
Behandling
Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling.
Pkt. 2
Erling Holm foreslå å endre ordet brukstillatelse til byggetillatelse .
Aasulv Løvdal foreslo: Fortau bygges før det gis tillatelse til å legge ut flere båtplasser i SS4.
Det ble først votert over Løvdals forslag som fikk 1 stemme og falt. Holms forslag ble deretter
tilrådd med 6 mot 3 stemmer.

Pkt. 5
Erling Holm foreslo å endre første strekpunkt slik: - Område B2 reguleres til næring og F/F1 tas
ut av planen.
Åsulv Løvdal foreslo følgende tilføyelse til 2 strekpunkt: Området som blir grønt ved bnr. 418
tilpasses eksisterende bebyggelse.
Ved voteringen ble både Holms og Løvdals forslag enstemmig tilrådd.
Punkt 15
Aasulv Løvdal foreslo: Gangvei TG6 gjelder kun eiendommen til Lyngør Båtbyggeri og SS6.
Arealkartet må endres i henhold til dette.
Ved voteringen ble Løvdals forslag enstemmig tilrådd .
Punkt 17
Erling Holm foreslo: Ordet brygge erstattes med småbåthavn
Ved voteringen ble Holms forslag enstemmig tilrådd.
Pkt.22/23
Åsulv Løvdal foreslo: Deles, slik at det er tydelig hva som gjelder bnr. 567 og bnr.418
Ved voteringen ble Løvdals forslag enstemmig tilrådd
Pkt.26
Aasulv Løvdal foreslo: Eksisterende avfallshåndtering flyttes lenger ut på brygga (bussplasser
ved de gule buene)
Ved voteringen ble Løvdals forslag enstemmig tilrådd.
Nye punkt:
Dag Eide foreslo: Langs bryggekanten på Salomonsens eiendom – området i sjøen, tegnes med
lyseblått med blå striper – privat småbåtanlegg.
Ved voteringen ble Eides forslag enstemmig tilrådd.
Aasulv Løvdal foreslo:
- Hjørnet nord i SS2 kappes litt for å komme inn til kommunal brygge.
- SS8 kommer for langt ut, og må avkortes minst med en L (ca. 30 m)
- Planen skal tilbake til planutvalget før den legges frem for kommunestyret
Ved voteringen ble Løvdals forslag enstemmig tilrådd.
De punktene der det ikke fremkom endringsforslag ble enstemmig tilrådd
Innstilling til kommunestyret:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at saken utsettes for videre bearbeiding i planutvalget
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det må foretas følgende revisjoner av reguleringsplanen
for Vinterstøbukta, sist revidert 3.03.08:
1. Arealformålsgrensene endres slik det er skissert inn på kartutsnitt datert 18.08.2008
2. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at fortauet bygges før det gis
byggetillatelser innenfor B/F/F1. Mye av parkeringsbehovet er tenkt løst utenfor
planområdet.
3. Det tas inn krav om bebyggelsesplan for område B/F/F1.

4. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at all utbygging innenfor planområdet
skal ha tilstrekkelig parkeringsdekning.
5. Innsigelsene fra fylkesmannen etterkommes slik:
-Område B2 reguleres til næring og F/F1 tas ut av planen.
-Knausen mellom bebyggelsen i den sør-østre del av B1 og sjøen reguleres til grønt
formål. Området som blir grønt ved bnr. 418 tilpasses eksisterende bebyggelse.
-Det settes krav om bebyggelsesplan for området B/F/F1. Bebyggelsesplanen skal også
ivareta hensynet til barn og unge innenfor samme område.
-Det tas inn bestemmelser om maksimalt tillatt byggehøyder for alle byggeområder.
6. Grunnet eksisterende bolig ca 10 m fra strandkanten og med tilhørende brygge tas ikke
anmodningen om formål for allmenn ferdsel langs sjøen fra B/F/F1 til TK2.
7. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse som setter krav om at det skal være gjennomført
en konsekvensanalyse i forhold til naturmiljøet i sjøen før nåværende båtplasskapasitet er
økt med mer enn 30% i antall. Nåværende båtplasser må i den forbindelse telles opp
nøyaktig.
8. Planlagte småbåtanlegg innenfor planområdet opprettholdes, men gis en noe annen form
slik det er foreslått med inntegning på kart av 18.08.2008
9. Det tas inn i rekkefølgebestemmelsene om undersøkelse og eventuelle tiltak knyttet til
mulig forurensede sedimenter/grunn før graving/utfylling iverksettes.
10. Eiendommen 84/426 tas ikke inn i plandokumentet nå. Parkering i fjell her ansees
uaktuelt.
11. Utbyggingen av båtplasser hindrer ikke sjøverts atkomst til 84/488, men det reguleres
inn et område mellom Holmen og SS8 frem til kanalen nord for holmen slik det er
skissert inn på reguleringskartet av 18.08.2008 behandlet av kommunestyret
12. Åpningen mellom SS6 og SS8 er på 20 meter og bør økes noe. Det samme gjelder
avstanden mellom SS4 og SS8, se ny inntegning på kart av 18.08.2008
13. Ønske om flytebrygge på 84/424. imøtekommes ikke. Brygge på bnr. 431 er allerede
tegnet inn
14. Det reguleres ikke inn slipp for allment båtopptak innenfor planområdet. Slippen som er
anlagt ved Lyngørfjorden Marina ansees som tilstrekkelig.
15. Gangvei TG6 opprettholdes til allment formål, og gjelder kun for eiendommen til
Lyngør Båtbyggeri og SS6. Arealkartet må endres i henhold til dette.
16. Parkeringsbehovet skal tas opp som separat sak i forbindelse med realisering av planen.
Det vil ikke bli foretatt utbygging som ikke har godkjent parkeringsdekning. Det settes
inn rekkefølgebestemmelser som stiller krav om at tilstrekkelig parkering skal være
opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye tiltak innenfor planområdet.
17. S1-S4 reguleres til offentlig småbåthavn
18. Kombinert formål i område B/F/F1 opprettholdes som i høringsutkast.
19. Problemet med avløp fra kommunalt renseanlegg hører ikke inn under
reguleringsplanen.
20. Nåværende plasser som Gjeving vel disponerer må erstattes når planen skal realiseres, og
vilkår tas inn i ny utbyggingsavtale. Kostnader med flytting av brygger er et
avtalemessig forhold mellom kommunen og Gjeving Vel som ikke vedrører selve
arealplanarbeidet. Når planen er godkjent vil den styre hvordan brygge kan bygges.
21. Det skal foreligge en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggere som sikrer en
rimelig fordeling av båtplassene som skal bygges ut.
22. Byggegrense for bygging på 84/567 vil bli nærmere avklart gjennom bebyggelsesplan
som må utarbeides. Byggegrense beholdes foreløpig uendret.
22.b Båtnaust tillates ikke på eiendommen bnr. 418
23. Størrelsen på SS5 beholdes uendret
24. Bryggen kan ikke øremerkes for fiskerivirksomhet slik det anmodes om.

25. Alle som blir berørt for eksisterende plasser må få disse erstattet gjennom
utbyggingsavtaler. Dette tas inne som en beskrivelse til planen
26. Tilstrekkelige egnede arealer for utvikling av bedret avfallshåndtering må innarbeides i
plandokumentet. Eksisterende avfallshåndtering flyttes lenger ut på brygga (bussplasser
ved de gule buene)
27. Langs bryggekanten på Salomonsens eiendom – området i sjøen, tegnes med lyseblått
med blå striper – privat småbåtanlegg.
28. Hjørnet nord i SS2 kappes litt for å komme inn til kommunal brygge.
29. SS8 kommer for langt ut, og må avkortes minst med en L (ca. 30 m)
Reguleringsplanen fremlegges planutvalget for ny behandling når ovennevnte revisjoner er
foretatt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Torleif Haugland (KRF)stilte spørsmål ved sin habilitet (=23 voterende). Han ble enstemmig
erklært habil og gjeninntrådte (=24 voterende).
Ordføreren foreslo at saken ble utsatt for videre bearbeiding i Planutvalget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken for videre behandling i Planutvalget.

PS 123/08 Revisjon for del av reguleringsplan for Barlinddalen - behandling etter offentlig
høring
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha
underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Planutvalg - 14.10.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd
Innstilling:
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha
underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Ordføreren foreslo at saken ble utsatt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken.

PS 124/08 Møteplan - politiske møter 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kommunestyret

Kl. 14:00

Kl. 18:00

Kl. 14:00

Januar
Februar

20

Kl. 18:00

27

27

Mars
April
Mai

9
21

Juni
Juli
August
September
Oktober

2

9

9

16

1
13

8
13

8
13/14

15
27

November
Desember

1

8

8

15

3
16
28

16
28

Merknad

Tema: oppstart
kommuneplan?

23
5

Regnskap og årsmelding
Dialogseminar 14. mai
1. tertialrapport

Økonomiplan/Budsjett
2. tertialrapport
Årsavslutning k-styret om
kvelden

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum
3. februar
26. november
23. mars
21. januar
28. april
18. februar
16. juni
22. april

Skrivefrist
19. januar
8. mars
13. april
29. mai

15. september
27. oktober
15. desember

28. august
12. oktober
27. nov.

4. august
16. september
21. oktober

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Saksprotokoll i Formannskap - 14.10.2008
Behandling
Rådmannen gjorde oppmerksom på at det var oppgitt feil datoer for politiske møter i mars (skal
være 17 og 24 mars) og at dette ble rettet i innstillinga.
Line Mørch (V) fremmet følgende alternative forslag:
Det opprettholdes 10 politiske møter i 2009.
Morten Foss (AP) fremmet følgende alternative forslag:
Det opprettholdes 9 politiske møter i 2009.
Alternativ votering:
Mørch/Foss sine forslag:
Rådmannens forslag:

4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
Rådmannens forslag til vedtak
Arbeidsmilj
ø – utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kommunestyret

Kl. 14:00

Kl. 14:00

Merknad

Kl. 18:00
Kl. 18:00

Januar

20

27

27
3

Februar
Mars
April
Mai

9
21

Juni
Juli
August
September

2

9

9

16

1
13

8
13

8
13/14

15
27

1

8

8

15

Oktober
November
Desember

17
28

17
28

Tema: oppstart
kommuneplan?

24
5

Regnskap og årsmelding
Dialogseminar 14. mai
1. tertialrapport

Økonomiplan/Budsjett
2. tertialrapport
Årsavslutning k-styret om
kvelden

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum
3. februar
26. november
23. mars
21. januar
28. april
18. februar
16. juni
22. april

Skrivefrist
19. januar
8. mars
13. april
29. mai

15. september
27. oktober
15. desember

28. august
12. oktober
27. nov.

4. august
16. september
21. oktober

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Ordføreren foreslo at saken ble utsatt og at det utarbeides et todelt forslag til møteplan som
forelegges Kommunestyret til behandling.
Forslaget ble vedtatt med 17 mot 7 stemmer
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken og det utarbeides et todelt forslag til møteplan som
forelegges Kommunestyret til behandling.

PS 125/08 Gjennomgang av den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager.
Forslag til mandat, arbeidsgruppe og prosess
Rådmannens forslag til vedtak
1. For å gjennomgå den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager, oppnevnes en
politisk styringsgruppe med følgende sammensetning:
……………………………. Leder
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………..
2. Rådmannen vil sørge for å utpeke de administrative representantene styringsgruppa ber
om, og stiller sekretariat til disposisjon for styringsgruppa.
3. Styringsgruppa vurderer selv hvordan tillitsvalgte og/eller representanter for brukere skal
involveres i arbeidet.
4. Styringsgruppa gis følgende mandat:
o Det skal foretas en gjennomgang av ulike måter å organisere skoler og
barnehager i Tvedestrand kommune. Gjennomgangen skal synliggjøre
økonomiske og pedagogiske fordeler og ulemper ved de ulike modeller opp i mot
nåværende skole- og barnehage-struktur. Arbeidet bør ses i sammenheng med
delprosjekt 7 av 26.4.07 og delprosjekt 11 av 19.11.07 i Omstillingsprosjektet.
Likeledes bør arbeidet pedagogisk sett kunne forankres i St.meld. nr. 31 (07-08)
Kvalitet i skolen og tilsvarende styringsdokument for barnehagene.
o Det skal gis tilråding om fremtidig organisering og struktur av skoler og
barnehager i Tvedestrand kommune. Konsekvensene av valgt modell skal
synliggjøres. Konsekvenser for brukerne og ansatte skal beskrives. Når det
gjelder økonomiske konsekvenser skal både de driftsmessige og eventuelt
investeringsmessige konsekvenser beskrives.
o Arbeidet skal ha som mål å redusere kostnadene i Tvedestrandsskolen med
tilfredsstillende kvalitet.
o Det innhentes kompetanse fra egen og/eller andre kommuner/spesialister på
området ved behov.
o Gruppen vurderer selv behov for arbeidsutvalg/ ad hoc grupper.
5. Styringsgruppas arbeid skal være i tråd med målene for kommunens utviklingsarbeid
og rapport fra arbeidet fremlegges for kommunestyret i juni 09.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.10.2008
Behandling
Til pkt. 1:

Livsløpskomiteen foreslår følgende sammensetning av styringsgruppa:
Per Ola Walle, H, Leder
Sveinung Lien TTL
Tor Granerud V
Marit Aass SV
Jørgen Goderstad SP
Linn Zwilgmeyer Ap
……………….. KrF.
Jan Wilhelm Nævestad fremmet følgende tilleggsforslag som nytt pkt. 6:
Kommunestyret gjorde i møte den 11.12.07 slikt vedtak i forbindelse med budsjettet for
2008:
Forebyggende arbeid barn og unge med kr 150 000,- i 2008 for Livsløpskomiteen.
Med bakgrunn i dette vedtak ber Livsløpskomiteen om at det i forbindelse med saken
”gjennomgang av den fremtidige organisering av skoler og barnehager – forslag til
mandat, arbeidsgruppe og prosess” benyttes kr 50 000,- til evt.
styringsgruppens/arbeidsgruppens besøk i andre kommuner/motta besøk fra andre
kommuner.
De resterende kr 100 000,- anmodes overført til 2009.
Rådmannens forslag til pkt. 1 – 5 ble enstemmig vedtatt med tillegg av Livsløpskomiteens
forslag til pkt. 1.
Jan Wilhelm Nævestads forslag til nytt pkt. 6 ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Innstilling
1. For å gjennomgå den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager, oppnevnes en
politisk styringsgruppe med følgende sammensetning:
Per Ola Walle (H)
Sveinung Lien (TTL)
Tor Granerud (V)
Marit Aass (SV)
Jørgen Goderstad (SP)
Linn Zwilgmeyer (Ap)
………………… (KrF)

Leder

2. Rådmannen vil sørge for å utpeke de administrative representantene styringsgruppa ber om,
og stiller sekretariat til disposisjon for styringsgruppa.
3. Styringsgruppa vurderer selv hvordan tillitsvalgte og/eller representanter for brukere skal
involveres i arbeidet.
4. Styringsgruppa gis følgende mandat:
 Det skal foretas en gjennomgang av ulike måter å organisere skoler og barnehager i
Tvedestrand kommune. Gjennomgangen skal synliggjøre økonomiske og pedagogiske

fordeler og ulemper ved de ulike modeller opp i mot nåværende skole- og barnehagestruktur. Arbeidet bør ses i sammenheng med delprosjekt 7 av 26.4.07 og delprosjekt
11 av 19.11.07 i Omstillingsprosjektet. Likeledes bør arbeidet pedagogisk sett kunne
forankres i St.meld. nr. 31 (07-08) Kvalitet i skolen og tilsvarende styringsdokument for
barnehagene.


Det skal gis tilråding om fremtidig organisering og struktur av skoler og barnehager i
Tvedestrand kommune. Konsekvensene av valgt modell skal synliggjøres.
Konsekvenser for brukerne og ansatte skal beskrives. Når det gjelder økonomiske
konsekvenser skal både de driftsmessige og eventuelt investeringsmessige konsekvenser
beskrives.



Arbeidet skal ha som mål å redusere kostnadene i Tvedestrandsskolen med
tilfredsstillende kvalitet.



Det innhentes kompetanse fra egen og/eller andre kommuner/spesialister på området ved
behov.



Gruppen vurderer selv behov for arbeidsutvalg/ ad hoc grupper.

5. Styringsgruppas arbeid skal være i tråd med målene for kommunens utviklingsarbeid og
rapport fra arbeidet fremlegges for kommunestyret i juni 09.
6. Kommunestyret gjorde i møte den 11.12.07 slikt vedtak i forbindelse med budsjettet for
2008:
Forebyggende arbeid barn og unge med kr 150 000,- i 2008 for Livsløpskomiteen.
Med bakgrunn i dette vedtak ber Livsløpskomiteen om at det i forbindelse med saken
”gjennomgang av den fremtidige organisering av skoler og barnehager – forslag til mandat,
arbeidsgruppe og prosess” benyttes kr 50 000,- til evt. styringsgruppens/arbeidsgruppens
besøk i andre kommuner/motta besøk fra andre kommuner.
De resterende kr 100 000,- anmodes overført til 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Til punkt nr 1:
Per O. Walle (H) foreslo at politisk styringsgruppe skulle bestå av formannskap samt en
representant fra KRF.
Torleif Haugland (KRF) foreslo Solveig Rørvik (KRF) som representant i styringsgruppa.

Alternativ votering:
Livsløpskomiteens innstilling:
Walles forslag med Hauglands tillegg:

7 stemmer
17 stemmer og er vedtatt

Punkt nr 2 tom 5
Livsløpskomiteens innstilling er enstemmig vedtatt.
Til punkt nr 6:
Livsløpskomiteens innstilling falt med 22 mot 2 stemmer.
Vedtak
1. For å gjennomgå den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager, oppnevnes
formannsskapet supplert med Solveig Rørvik (KRF) som en politisk styringsgruppe.
2. Rådmannen vil sørge for å utpeke de administrative representantene styringsgruppa ber
om, og stiller sekretariat til disposisjon for styringsgruppa.
3. Styringsgruppa vurderer selv hvordan tillitsvalgte og/eller representanter for brukere skal
involveres i arbeidet.
4. Styringsgruppa gis følgende mandat:
 Det skal foretas en gjennomgang av ulike måter å organisere skoler og barnehager i
Tvedestrand kommune. Gjennomgangen skal synliggjøre økonomiske og pedagogiske
fordeler og ulemper ved de ulike modeller opp i mot nåværende skole- og barnehagestruktur. Arbeidet bør ses i sammenheng med delprosjekt 7 av 26.4.07 og delprosjekt
11 av 19.11.07 i Omstillingsprosjektet. Likeledes bør arbeidet pedagogisk sett kunne
forankres i St.meld. nr. 31 (07-08) Kvalitet i skolen og tilsvarende styringsdokument for
barnehagene.


Det skal gis tilråding om fremtidig organisering og struktur av skoler og barnehager i
Tvedestrand kommune. Konsekvensene av valgt modell skal synliggjøres.
Konsekvenser for brukerne og ansatte skal beskrives. Når det gjelder økonomiske
konsekvenser skal både de driftsmessige og eventuelt investeringsmessige konsekvenser
beskrives.



Arbeidet skal ha som mål å redusere kostnadene i Tvedestrandsskolen med
tilfredsstillende kvalitet.



Det innhentes kompetanse fra egen og/eller andre kommuner/spesialister på området ved
behov.



Gruppen vurderer selv behov for arbeidsutvalg/ ad hoc grupper.

5. Styringsgruppas arbeid skal være i tråd med målene for kommunens utviklingsarbeid og
rapport fra arbeidet fremlegges for kommunestyret i juni 09.

PS 126/08 Valg av dyrevernsnemd for Aust- Agder- forslag til medlemmer og vurdering av
geografisk område
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune foreslår Veslemøy Pettersen som nytt medlem i dyrevernsnemnda for
Aust- Agder.
Tvedestrand Kommunestyre ønsker å opprettholde nåværende geografiske område og aktivitet.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.10.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd med den endring at det tilføyes ”kandidat til” i
første setning.
Innstilling
Tvedestrand kommune foreslår Veslemøy Pettersen som kandidat til nytt medlem i
dyrevernsnemnda for Aust- Agder.
Tvedestrand Kommunestyre ønsker å opprettholde nåværende geografiske område og aktivitet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune foreslår Veslemøy Pettersen som kandidat til nytt medlem i
dyrevernsnemnda for Aust- Agder.
Tvedestrand Kommunestyre ønsker å opprettholde nåværende geografiske område og aktivitet.

PS 127/08 Økt låneramme startlån (formidlingslån)
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner at opptak av formidlingslån i Husbanken økes med 4,0 mill. kroner
fra 2,5 mill. kroner til 6,5 mill. kroner. Avdragstiden fastsettes av Husbanken.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.10.2008
Behandling
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret godkjenner at opptak av formidlingslån i Husbanken økes med 4,0 mill. kroner
fra 2,5 mill. kroner til 6,5 mill. kroner. Avdragstiden fastsettes av Husbanken.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Inger Elise Hegland (H) stilte spørsmål ved sin habilitet (=23 voterende). Hun ble enstemmig
erklært inhabil.
Innstilling fra Formannsskap enstemmig vedtatt.
Hegland tiltrer igjen (=24 voterende)
Vedtak
Kommunestyret godkjenner at opptak av formidlingslån i Husbanken økes med 4,0 mill. kroner
fra 2,5 mill. kroner til 6,5 mill. kroner. Avdragstiden fastsettes av Husbanken.

PS 128/08 Søknad om fritak fra politisk verv som leder/medlem av forhandlingsutvalg for
grunnerhverv - Magne Tolleshaug
Rådmannens forslag til vedtak
1. Magne Tolleshaug gis fritak fra vervet som leder/medlem av kommunens forhandlingsutvalg
for grunnerverv.
2. Som ny leder for forhandlingsutvalget for grunnerverv oppnevnes…………………………..
3. Som nytt medlem av forhandlingsutvalget for grunnerverv oppnevnes………………………
Saksprotokoll i Formannskap - 14.10.2008
Behandling
Inger Elise Hegland tiltrer = 9 voterende.
Rådmannens forslag til pkt. 1 enstemmig tilrådd.
Pkt. 2 og 3 ønsket en å komme tilbake til i kommunestyret/alternativt utsette til et senere møte.
Innstilling
1. Magne Tolleshaug gis fritak fra vervet som leder/medlem av kommunens forhandlingsutvalg
for grunnerverv.
2. Som ny leder for forhandlingsutvalget for grunnerverv oppnevnes…………………………..
3. Som nytt medlem av forhandlingsutvalget for grunnerverv oppnevnes………………………
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Ordføreren foreslo Morten Foss (AP) som ny leder og at punkt 3 utsettes.
Votering:
Punkt 1: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Ordførerens forslag er enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Ordførerens forslag er enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Magne Tolleshaug gis fritak fra vervet som leder/medlem av kommunens
forhandlingsutvalg for grunnerverv.
2. Som ny leder for forhandlingsutvalget for grunnerverv oppnevnes Morten Foss (AP)
3. Saken om utnevning av nytt medlem utsettes.

PS 129/08 Fritak fra politisk verv
Saksprotokoll i Formannskap - 14.10.2008
Behandling
Rådmannens forlag til innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Evelyn Narvesen Tveite fritas fra sitt verv som meddommer i Tingretten med virkning fra
1.9.08.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.10.2008
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling/Vedtak
Evelyn Narvesen Tveite fritas fra sitt verv som meddommer i Tingretten med virkning fra
1.9.08.

