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Morten Foss (AP) stilte spørsmål når politikergodtgjørelsen for 1.halvår kommer.
Morten Foss (AP) stilte spørsmål om når det kom sak om stemmerett for 16-åringer, og ba
om at denne kom på første møte etter ferien.
Morten Foss (AP) oppfordret til å arbeide videre med boligfelt på Holt.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om oversikt over festearealer.
Line Mørch (V) oppfordret ordfører til å være restriktiv mtp. bruk av talerstol i
kommunestyremøtene, og tok også opp spørsmål om lengde på replikker.
Marit Aass (SV) tok opp at hun ikke hadde fått innkalling til dialogmøte hun var oppsatt på.
Carl F. Bertelsen (H) orienterte om at Tvedestrand Vekst AS ønsket å gå i gang med
reguleringsarbeid for kommunens arealer mellom Valbergheia og Tangen.
Carl F. Bertelsen oppfordret til en innsats for forskjønnelse rundt adm.bygget og rådhuset.
Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om at det kunne bli fremmet ekstrasak til
kommunestyremøtet 17.06 vedr. ubygging av Holt skole, dette avhengig av hva
anbudsåpning 16.06. resulterte i. Formannskapet ga uttrykk for at det var aktuelt å delegere
saken til formannskapet og sette et ekstraordinært møte senere i juni.
Kommunalsjef Øyvind Johannesen orienterte om behov for endret kostnadsramme for
kunstgressutbygging på Lyngmyr, men at denne var finansiert av fotballklubben.
Formannskapet hadde ikke noen merknader til dette.
Jan Dukene (TTL) orienterte og fikk tilslutning til å oppnevne Carl F. Bertelsen, Solveig
Røvik (leder) og May Britt Lunde til å utgjøre styret for Rutebilstasjonsbygget AS. Han
ønsket også å endre navnet på selskapet. Videre at Carl F. Bertelsen, May Britt Lunde og
Solveig Røvik gikk inn i styret for Grenstøl industribygg.
Jan Dukene (TTL) tok opp plassering av ”loddsalgshytte” for Kiwanis, og fikk aksept for at
en måtte finne en løsning for 2008 som kunne innebære plassering i Slepa.
Jan Dukene (TTL) orienterte om salgsprosessen for RTB og at det ville komme ekstrasak til
kommunestyremøtet 17.06. Orienteringen ble med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3
holdt for lukkede dører.
I forbindelse med ekstrasakene (RTB og Holt skole) ba ordføreren om at formannskapet og
gruppelederne møtte kl 17.00 den 17.06.

Tvedestrand 11.06.08
Jan Dukene,
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken,
Møtesekretær

PS 37/08 Økonomiplan 2009-2012 - Foreløpige prioriteringer, valg
av fokusområder og videre prosess
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge. Enheten blir p.t. ikke pålagt
noe omstillingskrav i planperioden.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september
2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 10.06.2008
Behandling
Morten Foss (Ap) fremmet slikt alternativt forslag:
Som rådmannens forslag med unntak av pkt. 2, 2. setning – som går ut.
Ved alternativ votering mellom Foss’ forslag og rådmannens forslag, ble Foss’ forslag
enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge.
3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september 2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Per Ola Walle (H) fremmet forslag om å stryke 2. setning i pkt. 2
Alternativ votering:
Rådmannens forslag:
Walles forslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret prioriterer barnehageenheten og reduserer enhetens omstillingskrav til
170.000 kroner hvert år i planperioden.
2. Kommunestyret prioriterer ressurssenter for barn og unge.

3. Kommunestyret velger brukere, medarbeidere og økonomi som likeverdige fokusområder.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige økonomiske rammer for planperioden i september
2008.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i desember 2008.

PS 38/08 Videreutvikling av Hagefjord Brygge
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir Tvedestrand Vekst AS i oppdrag å gjennomføre og å ivareta
kommunens interesser i Hagefjordprosjektet.
1. Tvedestrand Vekst får ansvaret for å utarbeide en revidert reguleringsplan for ”Hagefjord
Brygge”
2. Tvedestrand Vekst AS står som utbygger av prosjektet, enten alene eller i samarbeid
med andre.
3. Tvedestrand Vekst AS er avtalepartner for de øvrige interessenter.
4. Når godkjent reguleringsplan foreligger kjøper Tvedestrand Vekst AS aktuelle arealer av
Tvedestrand kommune. Dette gjelder ikke trafikkarealer, eksisterende parkeringsarealer,
snuplass eller brygger.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir Tvedestrand Vekst AS i oppdrag å gjennomføre og å ivareta
kommunens interesser i Hagefjordprosjektet.
1. Tvedestrand Vekst får ansvaret for å utarbeide en revidert reguleringsplan for ”Hagefjord
Brygge”
2. Tvedestrand Vekst AS står som utbygger av prosjektet, enten alene eller i samarbeid
med andre.
3. Tvedestrand Vekst AS er avtalepartner for de øvrige interessenter.
4. Når godkjent reguleringsplan foreligger kjøper Tvedestrand Vekst AS aktuelle arealer av
Tvedestrand kommune. Dette gjelder ikke trafikkarealer, eksisterende parkeringsarealer,
snuplass eller brygger.

PS 39/08 Søknad om erverv av kommunal eiendom gnr.2,bnr.127 til
industriformål
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby salg av eiendommen gnr. 2, bnr. 127 til Solfjeld
Holding A/S for kr. 28,-/m2 eksklusiv salgsomkostninger. Kommunens arbeid med salget
faktureres etter medgått tid ved.

Kommunestyret gjør oppmerksom på at området er uregulert, og at kjøper må sørge for å få
utarbeidet en offentlig godkjent reguleringsplan som må ligge til grunn for all utbygging i
området.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) og Line Mørch (V) stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte = 7
voterende.
Bertelsen og Mørch ble enstemmig erklært inhabile.
Morten Foss (AP) fremmet endringsforslag om å sette kvm prisen til kr. 30,-.
Votering:
Rådmannens innstilling med Foss endringsforslag enstemmig tilrådd.
Bertelsen og Mørch tiltrer igjen.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby salg av eiendommen gnr. 2, bnr. 127 til Solfjeld
Holding A/S for kr. 30,-/m2 eksklusiv salgsomkostninger. Kommunens arbeid med salget
faktureres etter medgått tid ved.
Kommunestyret gjør oppmerksom på at området er uregulert, og at kjøper må sørge for å få
utarbeidet en offentlig godkjent reguleringsplan som må ligge til grunn for all utbygging i
området.

PS 40/08 Tariffrevisjonen pr. 1.5.08 - uravstemning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand formannskap stemmer ja til riksmeklingsmannens forslag i forbindelse med
tariffrevisjonen pr. 1.5.08. Vedtaket er gjort i medhold av delegert myndighet i hastesaker, pkt.
10.3.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand formannskap stemmer ja til riksmeklingsmannens forslag i forbindelse med
tariffrevisjonen pr. 1.5.08. Vedtaket er gjort i medhold av delegert myndighet i hastesaker, pkt.
10.3.

