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”Najadens minde”, forprosjekt for historikk og plan for restaurering

Tvedestrand 4.2.2010
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
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PS 1/10 Valg av ny varaordfører
Rådmannens forslag til vedtak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges……………………………………………
Som ny varaordfører velges………………………………………………………………….
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges………………………………….
(ny varaordfører). .
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum
velges…………………….(ny varaordfører)
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges………………………….
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges………………...
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges:………………………………....
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges ……………………………………...
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås………………………………………………….
Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges………………………………………………..
Som vara som representant til Agderrådet velges ……………………………………………
Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges …………………………………..
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges………………………………………...
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges ……………………………..
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges……………………………………………

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges: Ole Goderstad (som da trer ut av
Livsløpskomiteen).
Som ny 11 vara i formannskapet velges: Tellef Goderstad.
Som ny fast representant i Livsløpskomiteen velges: Tellef Goderstad (som da trer ut av 3
plass på varamannslisten til Teknikk, plan og naturkomiteen)
Som ny 3 vara til Teknikk, plan og naturkomiteen velges: Birger Eggen
Som ny varaordfører velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum velges Carl F.
Bertelsen
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges: Carl F. Bertelsen
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges: Ole Goderstad
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Carl F. Bertelsen

•
•
•
•
•
•
•

Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges: Carl F. Bertelsen
Som vara som representant til Agderrådet velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges. Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges: Carl F. Bertelsen
Til medlem i ad-hoc-utvalg i samarbeid med RTA for håndtering av avfall i kystsonen/på
øyene velges: (Høyre kommer med forslag i kommunestyret).

Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag: Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Dag
Eide
Voteringer:
Bertelsens forslag (unntatt styreverv RTA) enstemmig tilrådd.
Styreverv RTA:
Foss sitt forslag:
Bertelsens forslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd

Formannskapet gikk enstemmig inn for å foreslå Dag Eide som varamann til styret for RTA
Innstilling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges: Ole Goderstad (som da trer ut av
Livsløpskomiteen).
Som ny 11 vara i formannskapet velges: Tellef Goderstad.
Som ny fast representant i Livsløpskomiteen velges: Tellef Goderstad (som da trer ut av 3
plass på varamannslisten til Teknikk, plan og naturkomiteen)
Som ny 3 vara til Teknikk, plan og naturkomiteen velges: Birger Eggen
Som ny varaordfører velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum velges Carl F.
Bertelsen
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges: Carl F. Bertelsen
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges: Ole Goderstad
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Carl F. Bertelsen med Dag Eide som
varamedlem.
Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges: Carl F. Bertelsen
Som vara som representant til Agderrådet velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges. Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges: Carl F. Bertelsen
Til medlem i ad-hoc-utvalg i samarbeid med RTA for håndtering av avfall i kystsonen/på
øyene velges: (Høyre kommer med forslag i kommunestyret).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Jan Dukene redegjorde for følgende rettelser i kulepunkt 13 i innstilling fra formannskap:
• Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Birger Eggen med Dag Eide som
varamedlem
Erling Holm (H) foreslo nytt punkt:
• Som ny 3 vara til planutvalget velges: Birger Eggen
Votering:
Kulepunkt 1 tom 5:
Fra kulepunkt 6 med Holms forslag til tillegg:

enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt

Vedtak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges: Ole Goderstad (som da trer ut av
Livsløpskomiteen).
Som ny 11 vara i formannskapet velges: Tellef Goderstad.
Som ny fast representant i Livsløpskomiteen velges: Tellef Goderstad (som da trer ut av 3
plass på varamannslisten til Teknikk, plan og naturkomiteen)
Som ny 3 vara til Teknikk, plan og naturkomiteen velges: Birger Eggen
Som ny 3 vara til Planutvalget velges: Birger Eggen
Som ny varaordfører velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum velges Carl F.
Bertelsen
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges: Carl F. Bertelsen
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges: Ole Goderstad
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås:Birger Eggen med Dag Eide som varamedlem.
Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges: Carl F. Bertelsen
Som vara som representant til Agderrådet velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges. Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges: Carl F. Bertelsen
Til medlem i ad-hoc-utvalg i samarbeid med RTA for håndtering av avfall i kystsonen/på
øyene velges: (Høyre kommer med forslag i kommunestyret).

PS 2/10 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 97 bnr. 1 og gnr. 97
bnr. 3
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av konsesjonslovens §§ 2 og 9 gir Tvedestrand kommune konsesjon til Arne Bjørn
Mildal for erverv av gnr 97 bnr. 1 og 3 i Tvedestrand kommune. Arne Bjørn Mildal fritas fra
kravet om boplikt i 5 år på eiendommen, jfr konsesjonslovens §§5, 9 og 11, men han må drive
eiendommen på en driftsmessig forsvarlig måte, jfr § 9 i konsesjonsloven.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 26.01.2010
Behandling
Erling Holm fremmet endringsforslag om at ordene ”i 5 år” i andre setning i rådmannens forslag
til vedtak ble tatt bort, da dette kunne misforstås.
Dag Eide fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommune gir ikke Arne Bjørn Mildal konsesjon for erverv av gnr. 97 bnr. 1 og 3 i
Tvedestrand kommune, da han ikke gis fritak fra kravet om boplikt på eiendommen, jfr.
konsesjonslovens §§ 2, 5, 9 og 11.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslaget fra Erling Holm fikk 4 stemmer
Dag Eides forslag til vedtak fikk 3 stemmer.
Innstilling
I medhold av konsesjonslovens §§ 2 og 9 gir Tvedestrand kommune konsesjon til Arne Bjørn
Mildal for erverv av gnr 97 bnr. 1 og 3 i Tvedestrand kommune. Arne Bjørn Mildal fritas fra
kravet om boplikt på eiendommen, jfr konsesjonslovens §§5, 9 og 11, men han må drive
eiendommen på en driftsmessig forsvarlig måte, jfr § 9 i konsesjonsloven.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet Dag Eides mindretallsforslag fra Teknikk, plan- og naturkomiten.
Foss sitt forslag

13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommune gir ikke Arne Bjørn Mildal konsesjon for erverv av gnr. 97 bnr. 1 og 3 i
Tvedestrand kommune, da han ikke gis fritak fra kravet om boplikt på eiendommen, jfr.
konsesjonslovens §§ 2, 5, 9 og 11.

PS 3/10 Invitasjon til å foreslå kandidater ved oppnevning av nye
styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styrene for Sørlandet
sykehus HF:
---------------------------------------------------------------------------------------------

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Aud Angelstad (SP) foreslo Torleif Haugland som kandidat
Carl F. Bertelsen foreslo Erling Holm som kandidat
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styrene for Sørlandet
sykehus HF: Torleif Haugland og Erling Holm

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styrene for Sørlandet
sykehus HF: Torleif Haugland og Erling Holm

PS 4/10 Minnemarkeringen i Lyngør 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Det etableres en komité i forbindelse med minnemarkeringen av slaget ved Lyngør 1812.
Det er ønskelig å ha med representanter fra følgende parter:
Tvedestrand kommune ved …………………………………
Fylkesmannen i Aust- Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Risør kommune
Den norske kirke
Lyngør Vel
Lyngør Grunneierforening
Lyngør Sjømannsforening og Lyngørklubben oppnevner vararepresentanter for henholdsvis
Lyngør Vel og Lyngør Grunneierforening.
Råmannen stiller sekretærhjelp til disposisjon for komiteen ved enhetsleder for kultur og
næring.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 26.01.2010
Behandling
Rådmannen orienterte om vedtaket i Eldrerådet den 26.1.10:
”I forbindelse med sak om jubileet for Najanden i 2012 beklager eldrerådet at det ikke er
foreslått med en representant fra Askerøya Vel i styringsgruppa”.
Linn Zwilgmeyer foreslo at ordfører stiller fra Tvedestrand kommune.
Håkon Nilsen fremmet forslag om at en representant fra Askerøya Vel og Lyngør
kulturhistoriske samlinger deltar i komiteen.
Rådmannens forslag med Zwilgmeyer og Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Det etableres en komité i forbindelse med minnemarkeringen av slaget ved Lyngør 1812.
Det er ønskelig å ha med representanter fra følgende parter:
Tvedestrand kommune ved ordfører.
Fylkesmannen i Aust- Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Risør kommune
Den norske kirke
Lyngør Vel
Lyngør Grunneierforening
Lyngør kulturhistoriske samlinger
Askerøya vel

Lyngør Sjømannsforening og Lyngørklubben oppnevner vararepresentanter for henholdsvis
Lyngør Vel og Lyngør Grunneierforening.
Råmannen stiller sekretærhjelp til disposisjon for komiteen ved enhetsleder for kultur og
næring.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Linn Zwilgmeyer (AP) foreslo innstillingen fra livsløpskomiteen med følgende tillegg i
opplistningen over ønskelige representanter:
Stiftelsen kanonjolla af 1812.
Line Mørch (V) foreslo innstillingen fra livsløpskomiteen endret slik:
Det etableres en komité i forbindelse med minnemarkeringen av slaget ved Lyngør 1812.
Det er ønskelig å ha med representanter fra følgende parter:
Tvedestrand kommune ved ordfører.
Fylkesmannen i Aust- Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Risør kommune
Lyngør Vel
Lyngør Grunneierforening
Lyngør kulturhistoriske samlinger
Askerøya vel
Lyngør Sjømannsforening og Lyngørklubben oppnevner vararepresentanter for henholdsvis
Lyngør Vel og Lyngør Grunneierforening.
Råmannen stiller sekretærhjelp til disposisjon for komiteen ved enhetsleder for kultur og
næring.
Mørch’s forslag
Zwilgmeyers forslag

2 stemmer
23 stemmer og vedtatt

Vedtak
Det etableres en komité i forbindelse med minnemarkeringen av slaget ved Lyngør 1812.
Det er ønskelig å ha med representanter fra følgende parter:
Tvedestrand kommune ved ordfører.
Fylkesmannen i Aust- Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Risør kommune
Den norske kirke
Lyngør Vel
Lyngør Grunneierforening
Lyngør kulturhistoriske samlinger
Askerøya vel
Stiftelsen kanonjolla af 1812.

Lyngør Sjømannsforening og Lyngørklubben oppnevner vararepresentanter for henholdsvis
Lyngør Vel og Lyngør Grunneierforening.
Råmannen stiller sekretærhjelp til disposisjon for komiteen ved enhetsleder for kultur og
næring.

PS 5/10 Evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevning av arbeidsgruppe og mandat for arbeidet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Til arbeidsgruppe for evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevnes
følgende:…………………………………………………………………………………….
2. Som leder av gruppen oppnevnes:…………………………………………………………..
3. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens politiske organisering og arbeidsmåter ved å
foreta en full gjennomgang av ”Reglement for politiske organer”, ”Reglement for
godtgjørelser for kommunale ombud” og Reglement for delegering fra kommunestyret til
rådmannen”, og å komme med de endringer/nye forslag som vurderes som relevante for å få
et best mulig fungerende lokalpolitisk system.
4. Arbeidsgruppen fastsetter selv sin møteplan, bestemmer arbeidsform mv.
5. Arbeidsgruppen legger fram sine tilrådinger til behandling i kommunestyret senest 16.
november d.å.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Ordføreren foreslo at en til evalueringsgruppen skulle ha en representant fra hvert politisk parti i
kommunestyret og at det aktuelle partiet selv plukker ut vara.
De ulike partier foreslo: Geir Løvdal (AP), Carl F. Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Line
Mørch (V), Bjørg Haaland Bjørnstad (SP),……………….(Krf), og ………………….(SV)
Morten Foss (AP) foreslo at ordføreren skulle lede gruppa.
De foreliggende forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling

1. Til arbeidsgruppe for evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevnes
følgende: Geir Løvdal (AP), Carl F. Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Line Mørch (V),
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP),……………….(Krf), og ………………….(SV). Det enkelte
parti oppnevner selv vara.
2. Som leder av gruppen oppnevnes: Ordføreren
3. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens politiske organisering og arbeidsmåter ved å
foreta en full gjennomgang av ”Reglement for politiske organer”, ”Reglement for
godtgjørelser for kommunale ombud” og Reglement for delegering fra kommunestyret til
rådmannen”, og å komme med de endringer/nye forslag som vurderes som relevante for å få
et best mulig fungerende lokalpolitisk system.
4. Arbeidsgruppen fastsetter selv sin møteplan, bestemmer arbeidsform mv.
5. Arbeidsgruppen legger fram sine tilrådinger til behandling i kommunestyret senest 16.
november d.å.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Det kom følgende forslag til representanter i arbeidsgruppa:
Håkon Haug (SV) foreslo Steinar Thorsen (SV)
Hilda Berit Evensen (KRF) foreslo Solveig Røvik (KRF)
Innstillingen fra formannskapet med tillegg fra Haug og Evensen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Til arbeidsgruppe for evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevnes
følgende: Geir Løvdal (AP), Carl F. Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Line Mørch (V),
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP), Solveig Røvik (Krf), og Steinar Thorsen(SV). Det enkelte
parti oppnevner selv vara.
2. Som leder av gruppen oppnevnes: Ordføreren
3. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens politiske organisering og arbeidsmåter ved å
foreta en full gjennomgang av ”Reglement for politiske organer”, ”Reglement for
godtgjørelser for kommunale ombud” og Reglement for delegering fra kommunestyret til
rådmannen”, og å komme med de endringer/nye forslag som vurderes som relevante for å få
et best mulig fungerende lokalpolitisk system.
4. Arbeidsgruppen fastsetter selv sin møteplan, bestemmer arbeidsform mv.
5.

Arbeidsgruppen legger fram sine tilrådinger til behandling i kommunestyret senest 16.
november d.å.

PS 6/10 Samhandlingsreformen - samarbeid med Østre Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til Samhandlinsprosjektet i Østre Agder interkommunale
samarbeid i forbindelse med samhandlingsreformen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 26.01.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommune slutter seg til Samhandlinsprosjektet i Østre Agder interkommunale
samarbeid i forbindelse med samhandlingsreformen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Innstillingen fra livsløpskomiten ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til Samhandlinsprosjektet i Østre Agder interkommunale
samarbeid i forbindelse med samhandlingsreformen.

PS 7/10 Revidert møteplan 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Møteplanen for 2010 fastsettes slik:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

AMU

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
Ingsforum

14:00
19.
23.

18:00
26.

14:00
26.

9.
13.
18.
15.

9.
13.
18.
15.

6.
4.
1.

18:00
2.
16.
20.
25.
22.

08.00
13.
2.
7.
12.
2.

Arendalskonf. 7.-9. juni
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Rådmannens budsjettinnst.16
november

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Møteplanen for 2010 fastsettes slik:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

AMU

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
Ingsforum
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Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.

Rådmannens budsjettinnst.16
november

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Møteplanen for 2010 fastsettes slik:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

AMU

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
Ingsforum
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Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00

Rådmannens budsjettinnst.16
november

PS 8/10 Fritak politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Knut Haavard Kløvfjell (SV) gis permisjon fra sine politiske verv i Tvedestrand fram til 1.
januar 2011.
2. I permisjonstiden benyttes første vararepresentant til kommunestyret og banestyret for
Lyngmyr sentralidrettsanlegg. De øvrige varamedlemmer flyttes i permisjonstiden en plass opp i
forhold til den nummerorden som de er valgt.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Knut Haavard Kløvfjell (SV) gis permisjon fra sine politiske verv i Tvedestrand fram til 1.
januar 2011.
2. I permisjonstiden benyttes første vararepresentant til kommunestyret og banestyret for
Lyngmyr sentralidrettsanlegg. De øvrige varamedlemmer flyttes i permisjonstiden en plass opp i
forhold til den nummerorden som de er valgt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Line Mørch (V) opplyste at Knut Haavard Kløvfjell også er varamedlem i Friluftsrådet Sør, og
ba om at det ble oppnevnt et ny varamedlem.
Jan Dukene (TTL) opplyste at Torbjørn Aanesland (AP), 4. vararepresentant til kommunestyret,
har flyttet. Dukene ba om at Aanesland fritas for vervet. Dukene opplyste videre at
Arbeiderpartiet ønsket at Geir Løvdal skal tiltre varamannslisten (4 plass) i planutvalget og
teknikk, plan- og naturkomite.
1. Knut Haavard Kløvfjell (SV) gis permisjon fra sine politiske verv i Tvedestrand fram til 1.
januar 2011.
2. I permisjonstiden benyttes første vararepresentant til kommunestyret og banestyret for
Lyngmyr sentralidrettsanlegg. De øvrige varamedlemmer flyttes i permisjonstiden en plass
opp i forhold til den nummerorden som de er valgt.
3. Steinar Thorsen oppnevnes som varamedlem i Friluftsrådet Sør
4. Torbjørn Aanesland (AP) fritas for sitt politiske verv. 5. tom 7. varamann flyttes opp en
plass. Wenche Lund (AP), første reserve for vararepresentanter til kommunestyret, blir
dermed 7. varamann. Geir Løvdal (AP) går inn som 4. varamedlem i Teknikk, plan- og
naturkomite og i Planutvalget.

PS 9/10 Referatsaker
•

Tilbakemelding fra Fylkesmannen på budsjett- og økonomiplan

•

Brev fra Statens vegvesen, E18 Tvedestrand – Arendal

•

Referat fra møte i Eldrerådet 26.1. Birger Solfjell valgt som ny leder av Eldreråd.

•

Dag Eide (AP) tok opp at det nyutnevnte ad hoc utvalget for renovasjon i skjærgården
også ønsker å lage et forslag til nødvendig opprustning av kommunale brygger

•

Jan Dukene (TTL) redegjorde for problemene med frakt til Lyngør på grunn av isen.

PS 10/10 Kommunal støtte til Røde Kors sitt arbeid på Haiti
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre bevilger kr 10 000,- til Røde Kors sitt hjelpearbeid i forhold til
jordskjelvrammede på Haiti.
Utgiften belastes kommunestyret tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 90 000,-.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre bevilger kr 10 000,- til Røde Kors sitt hjelpearbeid i forhold til
jordskjelvrammede på Haiti.
Utgiften belastes kommunestyret tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 90 000,-.

PS 11/10 Årsplan 2010 for Kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2010.
Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Kontrollutvalget forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2010.
Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

PS 12/10 Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget etter 2009
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen om sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalget mellom fylkesrevisjonen i Aust-Agder og Tvedestrand kommune forlenges
frem til 31.12.2011 med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.02.2010
Behandling
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen om sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalget mellom fylkesrevisjonen i Aust-Agder og Tvedestrand kommune forlenges
frem til 31.12.2011 med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist.

