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PS 56/14 Revisjon av "Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand
kommune"
Rådmannens forslag til vedtak


Kommunestyret tilrår at gjeldende politivedtekter med nedenstående forslag til endring sendes ut på offentlig
høring:
o

Politivedtektens § 3 - forslag til nytt 2. ledd:

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
etter kl. 2300 og til kl. 0600. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum.
Politiet i samråd med kommunen kan gi dispensasjon i perioder eller ved større arrangement.
o

Politivedtektens § 4 - forslag til nytt 3. ledd:

Før det kan samles inn penger til egne eller andres formål skal tiltaket meldes politiet.
o

Politivedtektens § 5 - forslag til nytt pkt. 4:

..å bære kniv på offentlig sted eller annet skarpt redskap som er egnet til bruk ved
legemskrenkelser.
Nytt tillegg til siste setning:
Dette gjelder også våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen.
o

Politivedtektens § 7 – forslag

….. av hensyn til sikkerhet, ferdsel….
o

Politivedtektens § 19 – forslag:

Siste ledd strykes.
o

Forslag til ny § 20 a Hundehold:

Båndtvang m.m.
1. På offentlig sted er det forbudt å la hund gå løs. Politiet kan dispensere fra denne
bestemmelsen.
2. Hund skal være utstyrt med halsbånd med navn, adresse og telefonnummer til
eieren eller den som har ansvaret for hunden eller være lovlig merket på annen måte.
3. Politiet kan bestemme at hund som kan forulempe mennesker eller dyr på offentlig
sted skal være forsynt med munnkurv.
4. Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som
hunden etterlater seg på offentlig sted.
5. Det er forbudt å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er
åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.
Salg, avliving o.a.
Politiet kan ta i forvaring hund som går løs i strid med bestemmelsene foran. Unnlater

eier eller besitter av hunden å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er
varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen,
kan politiet la hunden selges eller avlives.
o

Politivedtektenes § 24 - forslag til endring:

Ordet “betydelig” fjernes.
o

Politivedtektens § 26 - forslag til endring:

Bestemmelsen fjernes.


Kommunestyret forutsetter at endelig godkjenning av politivedtektene skjer i februar 2015 og slik at disse kan
ha virkning fra juni 2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2014
Behandling
Spesialrådgiver Kari Stoveland Sjursen redegjorde for rådmannens forslag.
Tine G. Sunne (H) forslår at første kulepunkt, første underpunkt utgår.
Morten Foss (TTL) foreslår følgende endring i første kulepunkt, første underpunkt:
“kl 2300..” endres til “kl 2400..”
Jan Dukene (TTL) foreslår følgende endring i første kulepunkt, første underpunkt:
“Politiet i samråd med kommunen..” endres til “Kommunen i samråd med politiet..”.
Alternativ votering første kulepunkt, første underpunkt:
Goderstad Sunnes forslag:
1 stemme
Rådmannens forslag
1 stemme
Foss sitt forslag
7 stemmer og tilrådd.
Dukenes forslag

enstemmig tilrådd.

Rådmannens forslag første kulepunkt underpunkt 2 tom 7 samt kulepunkt 2 enstemmig tilrådd.
Innstilling


Kommunestyret tilrår at gjeldende politivedtekter med nedenstående forslag til endring sendes ut på offentlig
høring:
o

Politivedtektens § 3 - forslag til nytt 2. ledd:

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
etter kl. 2400 og til kl. 0600. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum.
Kommunen i samråd med politiet kan gi dispensasjon i perioder eller ved større arrangement.
o

Politivedtektens § 4 - forslag til nytt 3. ledd:

Før det kan samles inn penger til egne eller andres formål skal tiltaket meldes politiet.
o

Politivedtektens § 5 - forslag til nytt pkt. 4:

..å bære kniv på offentlig sted eller annet skarpt redskap som er egnet til bruk ved
legemskrenkelser.
Nytt tillegg til siste setning:
Dette gjelder også våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen.
o

Politivedtektens § 7 – forslag

….. av hensyn til sikkerhet, ferdsel….
o

Politivedtektens § 19 – forslag:

Siste ledd strykes.
o

Forslag til ny § 20 a Hundehold:

Båndtvang m.m.
1. På offentlig sted er det forbudt å la hund gå løs. Politiet kan dispensere fra denne
bestemmelsen.
2. Hund skal være utstyrt med halsbånd med navn, adresse og telefonnummer til
eieren eller den som har ansvaret for hunden eller være lovlig merket på annen måte.
3. Politiet kan bestemme at hund som kan forulempe mennesker eller dyr på offentlig
sted skal være forsynt med munnkurv.
4. Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som
hunden etterlater seg på offentlig sted.
5. Det er forbudt å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er
åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.
Salg, avliving o.a.
Politiet kan ta i forvaring hund som går løs i strid med bestemmelsene foran. Unnlater
eier eller besitter av hunden å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er
varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen,
kan politiet la hunden selges eller avlives.
o

Politivedtektenes § 24 - forslag til endring:

Ordet “betydelig” fjernes.
o

Politivedtektens § 26 - forslag til endring:

Bestemmelsen fjernes.


Kommunestyret forutsetter at endelig godkjenning av politivedtektene skjer i februar 2015 og slik at disse kan
ha virkning fra juni 2015.

PS 57/14 Utleie av Byløftlokaler
Rådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Tvedestrand kommune leier ut lokaler i Familiehusets sokkeletasje til næringsvirksomhet.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale ut fra en helthetlig vurdering av virksomhetens betydning for
nedre bydel.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) foreslår nytt punkt 3:
Husleien fastsettes til kr 30.000 i oppstartsåret.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Foss med enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.
2.
3.

Tvedestrand kommune leier ut lokaler i Familiehusets sokkeletasje til næringsvirksomhet.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale ut fra en helthetlig vurdering av virksomhetens betydning for
nedre bydel.
Husleien fastsettes til kr 30.000 i oppstartsåret.

PS 58/14 Midlertidig bruk av det gamle rådhuset
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune inngår avtale med Kulturklubben om midlertidig bruk av
kommunestyresalen i det gamle rådhuset på følgende premisser:





Avtalen er tidsbegrenset til perioden 20.11.14 -20.04.15
Bruk av lokalet må ikke være i konflikt med eksisterende bruk.
Fysisk tilrettelegging av lokalet må være reversibel og ikke påføre interiøret permanente endringer.
Hvis ikke annet avtales avvikler Kulturklubben arrangementsarenaen ved avtalens utløp og setter lokalet i
samme stand som før midlertidig bruk.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2014
Behandling
Rådmannen fremmet følgende reviderte forslag:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for del av rådhuset til sommeren 2015.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for del av rådhuset til sommeren 2015.

PS 59/14 Prosess kommunereform - sammensetning av utvalg og
mandat
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret nedsetter følgende utvalg for å arbeide med kommunereformen:
Utvalgets medlemmer;
1) Leder ...
2) …
3) …
4) …
5) …
Rådmannen deltar, og stiller med sekretær for utvalget.
Utvalgets mandat er å sondere med andre kommuner, og utrede spørsmål knyttet til
kommunereformen.
Utvalget rapporterer i alle møter i formannskapet og kommunestyret.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2014
Behandling
TTL foreslår:
KFR foreslår:
H foreslår:
SP foreslår:
AP foreslår:

Jan Dukene.
Thorleif Haugland
Carl F. Bertelsen
Aud Angelstad
Siw Johannessen

Han foreslås som leder.

Rådmannens forslag til vedtak med tillegg for deltakernes navn enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret nedsetter følgende utvalg for å arbeide med kommunereformen:
Utvalgets medlemmer;
1) Leder Jan Dukene (TTL)
2) Thorleif Haugland (KRF)
3) Carl F. Bertelsen (H)
4) Aud Angelstad (SP)
5) Siw Johannessen (AP)
Rådmannen deltar, og stiller med sekretær for utvalget.
Utvalgets mandat er å sondere med andre kommuner, og utrede spørsmål knyttet til
kommunereformen.
Utvalget rapporterer i alle møter i formannskapet og kommunestyret.

PS 60/14 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder
Tingrett
Rådmannens forslag til vedtak
Alf Norvald Nodland fritas fra sitt verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett i medhold av
Domstollovens bestemmelser § 74.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2014
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Alf Norvald Nodland fritas fra sitt verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett i medhold av
Domstollovens bestemmelser § 74.

PS 61/14 Referat og drøftingssaker
1.

Politiske reglement og reglement for godtgjørelser
Følgende ble tatt opp som problemstillinger i forhold til Politisk reglement:












En komite som er saksforbereder til kommunestyret kan i medhold av kommuneloven ikke ha
beslutningsmyndighet. Det betyr at Planutvalget kan gjeninnføres med beslutningsmyndighet i
saker som har sitt utspring i plan- og bygningsloven. Planutvalget kan være personidentisk med
Teknikk, plan- og naturkomiteen. Dette må drøftes videre i forslag til reglement.
Behov for å tydeliggjøre kjønnskvoteringsregler i forhold til råd og utvalg.
Behov for å tydeliggjøre reglene for gyldig forfall, habilitet/ inhabilitet og åpne og lukkede møter.
Behov for å avklare saksordførerens rolle i forhold til lovverket. Det ble bedt om at
administrasjonen ser på en formulering om ønske om en redegjørelse fra saksordfører i
kommunestyret.
Vurdere å kalle Administrasjonsutvalget for Administrasjons- og likestillingsutvalget?
Legge fram utkast til nytt reglement for Arbeidsmiljøutvalget. Hva med framtidig
politikerrepresentasjon?
Legg fram utkast til nytt reglement for delegering til Valgstyret.
Foreslå retningsregler for Innvandrerråd. Se på en blandet representasjon av innvandrere og
politikere i rådet.
Ordførerens sommerfullmakt. Se på praktiske løsninger her.
Forhandlingsutvalg grunnerverv, skal det opprettholdes?

Følgende ble tatt opp i forhold til Godtgjørelsesreglementet:



Ordførerens godtgjørelse er knyttet mot stortingsrepresentanters godtgjørelse og
møtegodtgjørelsene for øvrig er knyttet opp mot ordføreren igjen.
o Dette er ikke tenkt endret.
Se på en økning av godtgjørelse for ledere av komiteer ol, men slik at dette ble en fast
godtgjørelse?

Morten Foss (TTL) ba om et råutkast før endelig behandling av saken
2.

Status investeringsprosjekter nov. 2014
Kun noen av kommunens prosjektene omtales.








3.

Olav Sverres vei:
I alle hovedsak ferdig som planlagt. Noe økt rente i husbanken medfører litt økt husleie.
Ubetydelige overskridelser av budsjett, hovedsakelig pga mur. Innvielse desember 2014.
Tak Songe skole, basseng Strannasenteret og brygge på Lyngør noe under budsjett.
Innkjøp nytt aggregat på Lyngmyr skole utsatt til 2015.
Ny brygge i Sandøykilen antagelig noe over budsjett, men er ikke igangsatt
Velferdsteknologiprosjekt Olav Sverres vei er ikke igangsatt fordi det må ut på anbud først.
Nedgravde renovasjonsløsninger ble ca 1.000.000 dyrere enn forutsett, men RTA har betalt dette i
all hovedsak.
Hovedgata/ Hulgata
Det er lagt fram en rapport her og det blir en sak for politisk behandling i desember.

Informasjon fra ordføreren
Skolestruktur videregående skole:
 Det er innkalt til befaring av alternative plasseringer av skolen i Tvedestrand kommune.
 Det er beramma møte med fylkeskommunen
 Endelig plassering blir bestemt i Fylkestinget i januar.

4.

Informasjon fra rådmann



Arbeidet med å vurdere en sammenslåing av Teknisk enhet og Plan, miljø og eiendomsenheten er
igangsatt



Arbeidet med å vurdere en sammenslåing av Familiehuset RBU og Oppfølgingsenheten settes i gang på
nyåret



Sak angående mangler i skoletilbudet
Det er en rapport under avslutning som avdekker at en del elever (13) ikke har hatt tilstrekkelig tilbud ihht
. Det er i orden fra og med i morgen. Skolen er ikke tilført noen nye ressurser, det er organisert et tilbud
innenfor nåværende rammer. Rapporten vil bli offentliggjort.



Det foreligger planer for en ny type vegserviceanlegg ved E18 - med folkehelse i sentrum. Assisterende
rådmann redegjorde om saken.

PS 62/14 Forespørsel fra RTA om bruk av kommunal eiendom til
avfallsbod (63 m2) - Dypvåg
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret finner foreløpig ikke å etterkomme anmodningen om å benytte de aktuelle
parkeringsplassene til avfallsbod før det er gjort en mer grundig utredning av alternative
løsninger der det blir mindre ulemper. Rådmannen bes gjøre en nærmere vurdering av slike
alternativer sammen med RTA og aktuelle grunneiere.
Om man etter en slik prosess ikke klarer å finne alternativer som kan benyttes får rådmannen
fullmakt til å inngå avtale om bruk av arealene ved Dypvåg bofellesskap på følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.

RTA må bekoste opparbeidelse av nye parkeringsplasser til erstatning for de som går tapt.
Selve avfallsboden må tegnes om slik at den får et arkitektonisk uttrykk som harmonerer med eksisterende
bygninger i området.
Tilkomsten til boden må anordnes slik at renovasjonsbilen på en sikker måte kan returnere til fylkesveien
uten å kjøre forbi bofellesskapet.
Det må avtales hyppig tømming slik at luktproblematikk blir minimalisert.
Plasseringen må sjekkes ut i forhold til eventuelle vilkår i festekontrakten med opplysningsvesenets fond

Saksprotokoll i Formannskap - 11.11.2014
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret finner foreløpig ikke å etterkomme anmodningen om å benytte de aktuelle
parkeringsplassene til avfallsbod før det er gjort en mer grundig utredning av alternative
løsninger der det blir mindre ulemper. Rådmannen bes gjøre en nærmere vurdering av slike
alternativer sammen med RTA og aktuelle grunneiere.
Om man etter en slik prosess ikke klarer å finne alternativer som kan benyttes får rådmannen
fullmakt til å inngå avtale om bruk av arealene ved Dypvåg bofellesskap på følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.

RTA må bekoste opparbeidelse av nye parkeringsplasser til erstatning for de som går tapt.
Selve avfallsboden må tegnes om slik at den får et arkitektonisk uttrykk som harmonerer med eksisterende
bygninger i området.
Tilkomsten til boden må anordnes slik at renovasjonsbilen på en sikker måte kan returnere til fylkesveien
uten å kjøre forbi bofellesskapet.
Det må avtales hyppig tømming slik at luktproblematikk blir minimalisert.
Plasseringen må sjekkes ut i forhold til eventuelle vilkår i festekontrakten med opplysningsvesenets fond

