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PS 29/09 Kompetanseplan for grunnskolen 2009 - 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar kompetanseplan for 2009-12 for grunnskolen slik den
fremkommer i vedlegg.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 21.04.2009
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar kompetanseplan for 2009-12 for grunnskolen slik den
fremkommer i vedlegg.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar kompetanseplan for 2009-12 for grunnskolen slik den
fremkommer i vedlegg.

PS 30/09 Renovasjon i kystsonen, ansvarsområder/samarbeid
mellom RTA og Tvedestrand kommune.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utnevne følgende adhocutvalg for å vurdere ulike sider
vedrørende renovasjon i kystsonen i Tvedestrand kommune:
Per O. Walle
Dag Eide
RTA utnevner en representant.
Rådmannen utnevner en representant fra administrasjonen.
Som leder for adhocutvalget velges ………………………………..
Mandatet for utvalget blir som følger:
- Skjærgårdsrenovasjon, tømmehyppighet/landingsplasser.
- Båtrenovasjon, tilrettlegging av mottaksplasser.
- Søppelmottak i skjærgården, utforming og plassering.
- Fritidsrenovasjon, vurdere differensiering av avgifter.
- Definere ansvarsfordeling i henhold til renovasjonsforskriften mellom kommunen og
RTA.
- Utvalgets innstilling legges fremmes til politisk behandling høsten 2009.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 21.04.2009
Behandling
Erling Holm, H, kom med forslag om Dag Eide som leder for adhocutvalget.
Rådmannens forslag til vedtak med forslaget fra Erling Holm enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utnevne følgende adhocutvalg for å vurdere ulike sider
vedrørende renovasjon i kystsonen i Tvedestrand kommune:
Per O. Walle
Dag Eide
RTA utnevner en representant.
Rådmannen utnevner en representant fra administrasjonen.
Som leder for adhocutvalget velges Dag Eide.
Mandatet for utvalget blir som følger:
- Skjærgårdsrenovasjon, tømmehyppighet/landingsplasser.
- Båtrenovasjon, tilrettlegging av mottaksplasser.
- Søppelmottak i skjærgården, utforming og plassering.
- Fritidsrenovasjon, vurdere differensiering av avgifter.
- Definere ansvarsfordeling i henhold til renovasjonsforskriften mellom kommunen og
RTA.
- Utvalgets innstilling legges fremmes til politisk behandling høsten 2009.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Teknikk, plan- og nautkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å utnevne følgende adhocutvalg for å vurdere ulike sider
vedrørende renovasjon i kystsonen i Tvedestrand kommune:
Per O. Walle
Dag Eide
RTA utnevner en representant.
Rådmannen utnevner en representant fra administrasjonen.
Som leder for adhocutvalget velges Dag Eide.
Mandatet for utvalget blir som følger:
- Skjærgårdsrenovasjon, tømmehyppighet/landingsplasser.
- Båtrenovasjon, tilrettlegging av mottaksplasser.
- Søppelmottak i skjærgården, utforming og plassering.
- Fritidsrenovasjon, vurdere differensiering av avgifter.
- Definere ansvarsfordeling i henhold til renovasjonsforskriften mellom kommunen og
RTA.
- Utvalgets innstilling legges fremmes til politisk behandling høsten 2009.

PS 31/09 Reklamasjon i forbindelse med aksjekjøp - RTB
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte avtale datert 17. april 2009 mellom Risør
kommune, Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune og Tvedestrand
Vekst AS på den ene side og Nettbuss Sør AS og Nettbuss AS på den andre side.
Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2009
Behandling
Saksframstilling ble lagt fram i møtet.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte avtale datert 17. april 2009 mellom Risør
kommune, Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune og Tvedestrand
Vekst AS på den ene side og Nettbuss Sør AS og Nettbuss AS på den andre side.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte avtale datert 17. april 2009 mellom Risør
kommune, Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune og Tvedestrand
Vekst AS på den ene side og Nettbuss Sør AS og Nettbuss AS på den andre side.

PS 32/09 Status for opptak til barnehagene 2009/2010 - Utvidelse av
kapasitet
Rådmannens forslag til vedtak
I påvente av utredning/planlegging og eventuell bygging av ny kommunal sentrumsbarnehage
opprettes det 18 midlertidige heltidsplasser i modulbygg ved Lyngbakken barnehage.
Driften av plassene finansieres innenfor Barnehageenhetens årsbudsjett med ekstra inntekter i
form av økte statlige overføringer og foreldrebetaling.
Inventar/utstyr i modulbygget dekkes av tilskudd til midlertidige lokaler.
Utgifter til leie eller renter/avdrag ved kjøp av modulbygget finansieres delvis med tilskudd fra
staten i form av ekstra Skjønnsmidler. I tillegg må en regne med egne kommunale midler.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt om leie eller kjøp av modulbygg ved Lyngbakken
barnehage.
Nærmere om detaljer vil bli gitt i 1. tertialrapporten til kommunestyret i junimøtet.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 21.04.2009
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
I påvente av utredning/planlegging og eventuell bygging av ny kommunal sentrumsbarnehage
opprettes det 18 midlertidige heltidsplasser i modulbygg ved Lyngbakken barnehage.
Driften av plassene finansieres innenfor Barnehageenhetens årsbudsjett med ekstra inntekter i
form av økte statlige overføringer og foreldrebetaling.
Inventar/utstyr i modulbygget dekkes av tilskudd til midlertidige lokaler.
Utgifter til leie eller renter/avdrag ved kjøp av modulbygget finansieres delvis med tilskudd fra
staten i form av ekstra Skjønnsmidler. I tillegg må en regne med egne kommunale midler.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt om leie eller kjøp av modulbygg ved Lyngbakken
barnehage.
Nærmere om detaljer vil bli gitt i 1. tertialrapporten til kommunestyret i junimøtet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
I påvente av utredning/planlegging og eventuell bygging av ny kommunal sentrumsbarnehage
opprettes det 18 midlertidige heltidsplasser i modulbygg ved Lyngbakken barnehage.
Driften av plassene finansieres innenfor Barnehageenhetens årsbudsjett med ekstra inntekter i
form av økte statlige overføringer og foreldrebetaling.
Inventar/utstyr i modulbygget dekkes av tilskudd til midlertidige lokaler.
Utgifter til leie eller renter/avdrag ved kjøp av modulbygget finansieres delvis med tilskudd fra
staten i form av ekstra Skjønnsmidler. I tillegg må en regne med egne kommunale midler.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt om leie eller kjøp av modulbygg ved Lyngbakken
barnehage.
Nærmere om detaljer vil bli gitt i 1. tertialrapporten til kommunestyret i junimøtet.

PS 33/09 Reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt egengodkjenning
Rådmannens forslag til innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt (kart av 15.12.2008
og bestemmelser av 25.03.2009) på følgende vilkår:
1. Maks mønehøyde settes til 5,5 m som foreslått i reviderte bestemmelser
2. Det settes krav i reguleringsbestemmelsene om maks størrelse på 120 m2 BYA på
byggearealet. Det tas da inn i bestemmelsene at plattinger, terrasser og parkeringsareal
ikke medregnes innenfor BYA i dette tilfelle.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planen når pålagte revisjoner er gjennomført.
Saksprotokoll i Planutvalg - 21.04.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt (kart av 15.12.2008
og bestemmelser av 25.03.2009) på følgende vilkår:
1. Maks mønehøyde settes til 5,5 m som foreslått i reviderte bestemmelser
2. Det settes krav i reguleringsbestemmelsene om maks størrelse på 120 m2 BYA på
byggearealet. Det tas da inn i bestemmelsene at plattinger, terrasser og parkeringsareal
ikke medregnes innenfor BYA i dette tilfelle.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planen når pålagte revisjoner er gjennomført.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for del av Hantho hyttefelt (kart av 15.12.2008
og bestemmelser av 25.03.2009) på følgende vilkår:
3. Maks mønehøyde settes til 5,5 m som foreslått i reviderte bestemmelser
4. Det settes krav i reguleringsbestemmelsene om maks størrelse på 120 m2 BYA på
byggearealet. Det tas da inn i bestemmelsene at plattinger, terrasser og parkeringsareal
ikke medregnes innenfor BYA i dette tilfelle.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planen når pålagte revisjoner er gjennomført.

PS 34/09 Fritak for boplikt- Leilighet hovedgt. 10, Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyre gir ikke Ivar Sørlie fritak for boplikt i en leilighet i Hovedgt. 10 i Tvedestrand
kommune, jf konsesjonsloven § 7.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 21.04.2009
Behandling
Kommunalsjefen opplyset at ungdomsrådet hadde gitt følgende uttale i denne saken:
”Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag.”
Solveig Annette Røvik, Krf, fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret gir Ivar Sørli fritak for boplikt i en leilighet i Hovedgt. 10 i Tvedestrand
kommune på samme vilkår som han i dag har fritak for i Hovedgt. 18, under forutsetning av at
Hovedgt. 18 overdras til Kilsund AS.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Solveig Annette Røviks forslag til vedtak fikk 5 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak fikk 2 stemmer.
Rådmannen bes avklare, innen kommunestyrebehandlingen av denne saken, hvilken paragraf i
konsesjonsloven som er aktuell i forhold til flertallsinnstillingen.
Innstilling
Kommunestyret gir Ivar Sørli fritak for boplikt i en leilighet i Hovedgt. 10 i Tvedestrand
kommune på samme vilkår som han i dag har fritak for i Hovedgt. 18, under forutsetning av at
Hovedgt. 18 overdras til Kilsund AS.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Det var delt ut et notat i kommunestyremøtet datert 28.4 fra administrasjonen med vurderinger i
saken.
Dag Eide (AP) foreslo følgende:
Kommunestyret kan ikke innvilge søknaden fra Ivar Sørli, slik den foreligger i brev datert
18.02.09.
Jan Dukene (TTL) foreslo følgende:
1. Kommunestyret kan ikke innvilge søknaden fra Ivar Sørli, slik den foreligger i brev
datert 18.02.09
2. Kommunestyret vil stille seg positiv til en konsesjonssøknad på erverv av seksjonert
leilighet i Hovedgata 10 fra søkeren der vedkommende får fritak for boplikten, under
forutsetning av at Hovedgata 18 overdras til Kilsund AS.

Alternativ votering:
Dag Eides forslag
Jan Dukenes forslag

8 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret kan ikke innvilge søknaden fra Ivar Sørli, slik den foreligger i brev
datert 18.02.09
2. Kommunestyret vil stille seg positiv til en konsesjonssøknad på erverv av seksjonert
leilighet i Hovedgata 10 fra søkeren der vedkommende får fritak for boplikten, under
forutsetning av at Hovedgata 18 overdras til Kilsund AS.

PS 35/09 Midlertidig plassering av "Parkveien"
Rådmannens forslag til vedtak
1. Område der modulbygget er tenkt plassert må snarest omreguleres til offentlig formål,
Eksisterende bolighus rives og areal for midlertidig bygning tegnes inn
2. Det velges en modulløsning basert på planløsning fremforhandlet mellom personell og
RBU.
3. Nødvendig antall moduler tilleggsbestilles.
4. Tiltaket gjennomføres innenfor allerede gitte rammer.
5. Modulbygget må stå ferdig til skolestart høsten 2009.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 21.04.2009
Behandling
Lederen for komiteen orienterte om at saken ikke var blitt behandlet i den faste plan og
byggekomiteen. Det er innkalt til møte i denne komiteen torsdag den 23.04.09, og deres
innstilling vil bli ettersendt til kommunestyret.
Kommunalsjefen opplyset at ungdomsrådet hadde gitt følgende uttale i denne saken:
”Det viktige for ungdomsrådet er at elevene i Parkveien får best mulige forhold.”
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Område der modulbygget er tenkt plassert må snarest omreguleres til offentlig formål.
Eksisterende bolighus rives og areal for midlertidig bygning tegnes inn.
2. Det velges en modulløsning basert på planløsning fremforhandlet mellom personell og
RBU.
3. Nødvendig antall moduler tilleggsbestilles.
4. Tiltaket gjennomføres innenfor allerede gitte rammer.
5. Modulbygget må stå ferdig til skolestart høsten 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Line Mørch fremmet et utsettelsesforslag.
Forslaget falt mot 2 stemmer.
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Område der modulbygget er tenkt plassert må snarest omreguleres til offentlig formål.
Eksisterende bolighus rives og areal for midlertidig bygning tegnes inn.
2. Det velges en modulløsning basert på planløsning fremforhandlet mellom personell og
RBU.

3. Nødvendig antall moduler tilleggsbestilles.
4. Tiltaket gjennomføres innenfor allerede gitte rammer.
5. Modulbygget må stå ferdig til skolestart høsten 2009.

PS 36/09 Søknad om skjenkebevilling - "Tollboden"
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling til Tollboden AS, ved daglig leder Svein
Erik Damsgaard, Bakkeskåt 8, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 0900-0200 for øl og vin. Skjenketiden inne og
utendørs er kl. 1300-0100 for brennevin.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
5. Utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen.
6. Bevillingen forutsetter gyldig serveringsbevilling.
7. Svein Erik Damsgaard godkjennes som styrer og Aashild Høiseth godkjennes som
stedsfortreder.
8. Bevillingen forutsetter at styrer Svein Erik Damsgaard og stedsfortreder Aashild Høiseth
innehar godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
10. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.
Alternativ II
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden om alminnelig skjenkebevilling til Tolboden A/S
med hjemmel i alkohollovens § 1-7a og med bakgrunn i antall salgs- og skjenkesteder totalt sett
i Tvedestrand.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 21.04.2009
Behandling
Ungdomsrådets uttalelse ble referert.
Ole Goderstad fremmet rådmannens forslag alternativ I.
Goderstads forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling til Tollboden AS, ved daglig leder Svein
Erik Damsgaard, Bakkeskåt 8, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 0900-0200 for øl og vin. Skjenketiden inne og
utendørs er kl. 1300-0100 for brennevin.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
5. Utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen.
6. Bevillingen forutsetter gyldig serveringsbevilling.
7. Svein Erik Damsgaard godkjennes som styrer og Aashild Høiseth godkjennes som
stedsfortreder.

8. Bevillingen forutsetter at styrer Svein Erik Damsgaard og stedsfortreder Aashild Høiseth
innehar godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
10. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Livsløpskomiteens flertallsinnstilling ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling til Tollboden AS, ved daglig leder Svein
Erik Damsgaard, Bakkeskåt 8, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 0900-0200 for øl og vin. Skjenketiden inne og
utendørs er kl. 1300-0100 for brennevin.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
5. Utendørs skjenkeareal må være fysisk avgrenset og godkjent av kommunen.
6. Bevillingen forutsetter gyldig serveringsbevilling.
7. Svein Erik Damsgaard godkjennes som styrer og Aashild Høiseth godkjennes som
stedsfortreder.
8. Bevillingen forutsetter at styrer Svein Erik Damsgaard og stedsfortreder Aashild Høiseth
innehar godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
10. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.

PS 37/09 Søknad fra Amtmannsvingen Eiendom AS om ettergivelse
av refusjonskrav.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder refusjonskravet til Amtmannsvingen Eiendom AS på
til sammen kr. 244.888,-.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 21.04.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder refusjonskravet til Amtmannsvingen Eiendom AS på
til sammen kr. 244.888,-.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Rådmann Jarle Bjørn Hanken redegjorde innledningsvis for at saksframlegget hadde en
faktafeil. Amtmannssvingen Eiendom AS kjøpte arealet i 2008 og ikke i 1992. De hadde ikke
unnlatt å betale inn det tinglyste kravet uoppfordret.
Bjarne Sundsdal stilte spørsmål om sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Geir Løvdal (AP) fremmet et utsettelsesforslag.
Forslaget falt mot 4 stemmer.
Line Mørch fremmet forslag om at det utestående beløp blir ettergitt.
Alternativ votering:
Line Mørch sitt forslag
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomite

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder refusjonskravet til Amtmannsvingen Eiendom AS på
til sammen kr. 244.888,-.

PS 38/09 Valg av vara til viltkontakt
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret velger…………… som vara til viltkontakt i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 21.04.2009
Behandling
Sissel Bjørge, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret velger Peder Vaaje Hegland som vara til viltkontakt i Tvedestrand kommune.
Sissel Bjørges forslaget til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret velger Peder Vaaje Hegland som vara til viltkontakt i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet forslag om Line Mørch som ny vare for viltkontakt.
Alternativ votering:
Innstilling fra Teknikk, plan og naturkomite
Morten Foss sitt forslag
|

12 stemmer
13 stemmer

Vedtak
Line Mørch er valgt til ny vare for viltkontakt i Tvedestrand kommune

PS 39/09 Referat- og drøftingssaker
1. Referat fra møte i eldreråd
2. Referat fra møte i ungdomsråd
--- slutt på saksprotokoll ---

