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Avtale om overtagelse av Rørkil avløpsanlegg.
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Stiftelsen Kanonjolla - søknad om fast post på budsjettet
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Valg av nytt medlem fra Tvedestrand kommune til representantskapet for AustAgder kulturhistoriske senter
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senter IKS - endring i selskapsavtalen

Merknader til innkalling og saksliste
Ingen merknader.

Merknader til protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

Referatsaker
Brev fra RTA om status for ny renovasjonsordning pr. juni 2007, RTA kommer på neste møte.
Jan Wilhelm Nævestad, TTL, reiste spørsmål om det utvendige vedlikeholdet av Boligstiftelsens
eiendommer. Han foreslo å sende en henvendelse til styret for Boligstiftelsen, som etter drøfting
i komiteen fikk følgende ordlyd: ”Komiteen for kultur, miljø og næring vil oppfordre
Boligstiftelsen til å bedre utvendig vedlikehold på enkelte av stiftelsens eiendommer. Noen av
Boligstiftelsens boliger framstår i dag som svært slitt. Dette er ikke med på å øke trivselen i de
områder dette gjelder.”
Komiteen vedtok enstemmig å sende brevet med de endelige formuleringene komiteen kom
fram til.

Tvedestrand, 13.06.07.
Jan W. Nævestad
Leder

Jan Kløvstad
Møtesekretær

PS 15/07 Kulturmidler - barne-og ungdomsorganisasjoner 2007
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre fordeler kr 20.000 til barne- og ungdomsorganisasjoner iht. det
som er skissert i innstillinga fra Tvedestrand ungdomsråd, jfr. tabell.
2. Pengene hentes fra konto 14701.600.2313.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 12.06.2007
Behandling
Ole Goderstad, Høyre, reiste rådmannens og ungdomsrådets forslag.
Enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre fordeler kr 20.000 til barne- og ungdomsorganisasjoner iht. det
som er skissert i innstillinga fra Tvedestrand ungdomsråd, jfr. tabell.
2. Pengene hentes fra konto 14701.600.2313.

PS 16/07 Avtale om overtagelse av Rørkil avløpsanlegg.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand komunestyret godkjenner avtalen om overtagelse av Rørkil avløpsanlegg,
undertegnet av forhandlingsutvalget v/Magne Tolleshaug og av Rørkil avløpsanlegg v/Geir
Grimsland.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 12.06.2007
Behandling
Enstemmig som rådmannens forslag.
Innstilling
Tvedestrand komunestyret godkjenner avtalen om overtagelse av Rørkil avløpsanlegg,
undertegnet av forhandlingsutvalget v/Magne Tolleshaug og av Rørkil avløpsanlegg v/Geir
Grimsland.

PS 17/07 Stiftelsen Kanonjolla - søknad om fast post på budsjettet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vil støtte Stiftelsen Kanonjolla med kr 10.000 i driftsbudsjettet årlig
fra 2008, og kommer tilbake til saka i ordinær budsjettbehandling.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 12.06.2007
Behandling
Dag Eide (Ap), ba om vurdering av egen habilitet. 6 stemmeberettiga.
Komiteen vedtok med 6 stemmer å erklære Dag Eide som inhabil.
Forslag fra Jan Wilhelm Nævestad, (TTL):
1. Tvedestrand kommunestyre vil se på muligheten til å støtte stiftelsen Kanonjolla med inntil kr
10.000 årlig.
2. Forslaget tas opp til behandling ved ordinær budsjett- og økonomiplanbehandling i 2008.
3. Det forutsettes at kommunen hvert år uoppfordret mottar årsrapport og regnskap.
Nævestads forslag vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vil se på muligheten til å støtte stiftelsen Kanonjolla med inntil kr
10.000 årlig.
2. Forslaget tas opp til behandling ved ordinær budsjett- og økonomiplanbehandling i 2008.
3. Det forutsettes at kommunen hvert år uoppfordret mottar årsrapport og regnskap.

PS 18/07 Valg av nytt medlem fra Tvedestrand kommune til
representantskapet for Aust-Agder kulturhistoriske senter
Rådmannens forslag til vedtak
……………………………….. velges som nytt medlem til representantskapet for Aust-Agder
kulturhistoriske senter fram til 31.12.2007.

Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 12.06.2007
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) foreslo Sveinung Lien som nytt medlem.
Dette blei enstemmig vedtatt.
Innstilling
Sveinung Lien velges som nytt medlem til representantskapet for Aust-Agder kulturhistoriske senter
fram til 31.12.2007.

PS 19/07 Kulturarenainvesteringer - disponering av resten av
kontoen
Rådmannens forslag til vedtak
Restsummen kr 53.021,12 hentes fra balansekonto 29100522 Kulturarenainvesteringer og overføres til
Tvedestrand museum – Forvaltergården til bruk i arbeid med bakhageområdet.

Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 12.06.2007
Behandling
Behandling
Tilleggsforslag fra Jan Wilhelm Nævestad,(TTL), nytt pkt. 2: Det forutsettes at kommunen
mottar rapport og regnskap for arbeidet med bakhagen.
Rådmannens forslag med Nævestads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Restsummen kr 53.021,12 hentes fra balansekonto 29100522 Kulturarenainvesteringer og overføres til
Tvedestrand museum – Forvaltergården til bruk i arbeid med bakhageområdet.

2. Det forutsettes at kommunen mottar rapport og regnskap for arbeidet med bakhagen.

PS 20/07 Søknad fra Lillesand kommune om medeierskap i AustAgder kulturhistoriske senter IKS - endring i selskapsavtalen
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner følgende endringer i selskapsavtalen § 2 for Aust-Agder
kulturhistoriske senter IKS:
Fra
”Som deltakere er: Aust-Agder fylkeskommune og kommunene; Risør, Gjerstad, Vegårshei,
Åmli, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland,
Valle og Bykle.
Deltakeransvar utgjør 21/50 for Aust-Agder fylkeskommune, 16/50 for Arendal kommune og
for de øvrige 13 kommuner 1/50 på hver. Deltakeransvaret tilsvarer eierandelen i selskapet.”
Til:
”Som deltakere er: Aust-Agder fylkeskommune og kommunene; Risør, Gjerstad, Vegårshei,
Åmli, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes,
Bygland, Valle og Bykle.
Deltakeransvar utgjør 21/50 for Aust-Agder fylkeskommune, 16/50 for Arendal kommune og
for de øvrige 14 kommuner 13/14/50 på hver. Deltakeransvaret tilsvarer eierandelen i selskapet.”

Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 12.06.2007
Behandling
Enstemmig som rådmannens innstilling.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner følgende endringer i selskapsavtalen § 2 for Aust-Agder
kulturhistoriske senter IKS:
Fra
”Som deltakere er: Aust-Agder fylkeskommune og kommunene; Risør, Gjerstad, Vegårshei,
Åmli, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland,
Valle og Bykle.
Deltakeransvar utgjør 21/50 for Aust-Agder fylkeskommune, 16/50 for Arendal kommune og
for de øvrige 13 kommuner 1/50 på hver. Deltakeransvaret tilsvarer eierandelen i selskapet.”
Til:
”Som deltakere er: Aust-Agder fylkeskommune og kommunene; Risør, Gjerstad, Vegårshei,
Åmli, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes,
Bygland, Valle og Bykle.
Deltakeransvar utgjør 21/50 for Aust-Agder fylkeskommune, 16/50 for Arendal kommune og
for de øvrige 14 kommuner 13/14/50 på hver. Deltakeransvaret tilsvarer eierandelen i selskapet.”

