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Innhold

PS 1/07

Tvedestrand bibliotek - omdisponering av avsatte midler

PS 2/07

Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving.

PS 3/07

Østerå kloakkpumpestasjon - valg av leverandør.

PS 4/07

23.01.2007 Referat, saker i arbeid, "Din tanke er fri"

PS 5/07

Bygdekinoen - Konsesjon for visning av film på Kjennhaug, Sandøya 2007-2012

Merknader til innkalling
Jan W. Nævestad, TTL , bad om at PS 4/07 Referat, saker i arbeid, ”Din tanke er fri” ikke får
saksnummer og bare blir lagt ved protokollen. Han bad videre om at PS 05/07 får nr. 04/07, om
dette lar seg gjøre i sakssystemet.

Merknader til protokoll
Ingen

Drøftingstema
Komiteen blei orientert om den økonomiske situasjonen for planene om oppsetting av Richard
Wagner: Den flyvende Hollender.

Tvedestrand 24.01.07.
Jan W. Nævestad
Leder

Jan Kløvstad
Møtesekretær

PS 1/07 Tvedestrand bibliotek - omdisponering av avsatte midler
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 23.01.2007
Behandling
Kristin Heidal, SV og Jan Wilhelm Nævestad, TTL foreslo å stryke ”ca.” og legge til ”i
hovedsak” i rådmannens forslag.
Rådmannens forslag med nevnte justeringer blei enstemmig vedtatt.
Innstilling
Rådmannen anbefaler at kommunestyret frigir. kr. 68000 som er avsatt til etablering av
rullestolrampe til biblioteket, til i hovedsak IKT-investeringer på biblioteket.

PS 2/07 Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune går aktivt ut og reklamerer for P-plassene ved Einarsvika.
2. Det kjøpes inn en ny P-automat med kortleser som monteres på Nybrygga. P-automaten
finansieres av økte P-gebyr/inntekter.
3. Inntil ½ parten av P-plassene (20) kan leies ut på årsbasis for kr.4.000,- pr.år.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 23.01.2007
Behandling
Komiteen gikk enstemmig inn for rådmannens forslag.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune går aktivt ut og reklamerer for P-plassene ved Einarsvika.
2. Det kjøpes inn en ny P-automat med kortleser som monteres på Nybrygga. Pautomaten finansieres av økte P-gebyr/inntekter.
3. Inntil ½ parten av P-plassene (20) kan leies ut på årsbasis for kr.4.000,- pr.år

PS 3/07 Østerå kloakkpumpestasjon - valg av leverandør.
Rådmannens forslag til vedtak
1. ABS-pumper velges som leverandør av Østerå Pumpestasjon, kostnad kr. 395.668,- inkl.
25% mva.

2. Vi avventer eventuell klage fra Flygt AS til KOFA, før kontraktforhandlinger innledes
med ABS-pumper.
3. Rådmannen gis fullmakt til å innlede kontraktforhandlinger med ABS-pumper samt
undertegne kontrakt.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 23.01.2007
Behandling
Komiteen gikk enstemmig inn for rådmannens forslag.
Innstilling
1. ABS-pumper velges som leverandør av Østerå Pumpestasjon, kostnad kr. 395.668,inkl. 25% mva.
2. Vi avventer eventuell klage fra Flygt AS til KOFA, før kontraktforhandlinger
innledes med ABS-pumper.
3. Rådmannen gis fullmakt til å innlede kontraktforhandlinger med ABS-pumper samt
undertegne kontrakt.

PS 4/07 23.01.2007 Referat, saker i arbeid, "Din tanke er fri"
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 23.01.2007
Referat
Miljøgruppas oversikt over dagsverk 2006 blei lagt fram, og vedlegges også i referat til
kommunestyret.
Saker i arbeid
Administrasjonen orienterte om spillemiddelsøknader, kommunens omstillingsprosjekt og
høringsuttalelse om Den kulturelle skolesekken.

PS 5/07 Bygdekinoen - Konsesjon for visning av film på Kjennhaug,
Sandøya 2007-2012
Rådmannens forslag til vedtak
Bygdekinoen får konsesjon for visning av film på Kjennhaug på Sandøya også i perioden 20072012.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 23.01.2007
Behandling
Komiteen gikk enstemmig inn for rådmannens forslag.

Innstilling
Bygdekinoen får konsesjon for visning av film på Kjennhaug på Sandøya også i perioden 20072012.

