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PS 39/10 Søknad om skjenkebevilling, Søgnebrygga spiseri
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen legger fram alternative forslag til vedtak.
Alternativ I
Søknad fra Unni Hansen Moulod om alminnelig skjenkebevilling for Søgnebrygga spiseri
avslås. Avslaget begrunnes i skjønnsmessig vurdering etter alkohollovens § 1-7b, krav til
uklanderlig vandel er ikke oppfylt.
Alternativ II
Søknad fra Unni Hansen Moulod om alminnelig skjenkebevilling avslås på grunnlag av
kommunens skjønnsmessige vurdering av antall skjenkesteder totalt sett på brygga jf.
alkohollovens § 1-7a.
Alternativ III
1. Søgnebrygga spiseri, organisasjons nr. 994 176 064 Fritz Smiths gate 10 v/Unni Hansen
Moulod innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) og
2 (inntil 22 volumprosent).
2. Bevillingen gjelder frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er i sommersesongen fra 01.07.-30.8 fra kl. 11.00- kl 02.00. og
fra kl. 16.00-02.00 fredager og lørdager og fra kl. 16.00-23.00 resten av året.
4. Uteområdet må være fysisk avgrenset.
5. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
6. Unni Hansen Moulod godkjennes som styrer.
8. Nihad Moulod godkjennes som stedsfortreder.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
10. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 18.05.2010
Behandling
Sveinung Lien (TTL) fremmet alternativ I.
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet alternativ III.
Ved avstemmingen i komiteen ble det slikt resultat:
• Sveinung Lien’s forslag fikk 1 stemme
• Jan Wilhelm Nævestad’s forslag fikk 5 stemmer.
Innstilling

1. Søgnebrygga spiseri, organisasjons nr. 994 176 064 Fritz Smiths gate 10 v/Unni Hansen
Moulod innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) og
2 (inntil 22 volumprosent).
2. Bevillingen gjelder frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er i sommersesongen fra 01.07.-30.8 fra kl. 11.00- kl 02.00. og
fra kl. 16.00-02.00 fredager og lørdager og fra kl. 16.00-23.00 resten av året.
4. Uteområdet må være fysisk avgrenset.
5. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
6. Unni Hansen Moulod godkjennes som styrer.
8. Nihad Moulod godkjennes som stedsfortreder.
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 - 25.05.2010
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende tillegg til flertallsinnstillingen fra
livsløpskomiteen:
Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale for areal til uteservering. Det forutsettes at arealet
for uteservering ikke blir så stort at det er til hinder for øvrig ferdsel og parkering.
Steinar Thorsen (SV) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag.
Thorsens forslag:
Flertallsinnstillingen fra livsløpskomiteen med Nævestads tillegg:

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Søgnebrygga spiseri, organisasjons nr. 994 176 064 Fritz Smiths gate 10 v/Unni Hansen
Moulod innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) og
2 (inntil 22 volumprosent).
2. Bevillingen gjelder frem til 31.03.12.
3. Skjenketiden inne og utendørs er i sommersesongen fra 01.07.-30.8 fra kl. 11.00- kl 02.00. og
fra kl. 16.00-02.00 fredager og lørdager og fra kl. 16.00-23.00 resten av året.
4. Uteområdet må være fysisk avgrenset.
5. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer (k-sak
75/08).
6. Unni Hansen Moulod godkjennes som styrer.
8. Nihad Moulod godkjennes som stedsfortreder.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
10. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse
Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale for areal til uteservering. Det forutsettes at arealet
for uteservering ikke blir så stort at det er til hinder for øvrig ferdsel og parkering.

PS 40/10 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 03.04.09, egengodkjennes.
Saksprotokoll i Planutvalg - 13.04.2010
Behandling
Det ble avklart at feil kartunderlag var lagt ved saken. Korrekt kart datert 11.03.2010 ble
fremlagt under behandlingen.
Erling Holm fremmet følgende tilføyelse til innstillingen: Med unntak av eiendommen til Bjørn
Hansen, gnr. 75, bnr. 329, som holdes utenfor planen.
Rådmannen tilføyde følgende tillegg til sitt forslag: Stien tegnes inn sammenhengende bak
eiendommen gnr. 75, bnr. 329 før kunngjøring
Ved voteringen ble rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Innstilling
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 11.03.2010, egengodkjennes. Stien tegnes inn
sammenhengende bak eiendommen gnr. 75, bnr. 329 før kunngjøring
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.04.2010
Behandling
Steinar Thorsen (SV) og Erling Holm (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte
(= 23 voterende) Thorsen ble enstemmig erklært inhabil og Holm ble enstemmig erklært habil
(= 24 voterende).
Erling Holm (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 11.03.2010, egengodkjennes med unntak av
eiendommen til Bjørn Hansen, gnr 75 bnr 329, som holdes utenfor planen. Stien tegnes inn
sammenhengende bak eiendommen gnr 75 bnr 329 før kunngjøring.
Jan Marcussen (TTL) fremmet forslag om utsettelse.
Marcussens forslag enstemmig vedtatt.
Som følge av utsettelsesvedtaket ble ikke Holms forslag til vedtak realitetsbehandlet.
Thorsen gjeninntrådte (= 25 voterende)
Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Planutvalg - 18.05.2010
Behandling
Det ble foretatt befaring på området før møtet.
Rådmannen fremmet følgende tilføyelse til innstilling:
1. Bryggeområde SBS1 tegnes korrekt inn der den er anlagt i dag, på Bjørn Langballes
eiendom.
2. Det tegnes inn steinbrygge på gnr. 75, bnr. 329 med plassering og utstrekning som
godkjent i byggetillatelse.
3. Eiendommen gnr. 75, bnr. 329 markeres med gul farge (boligformål) helt ned mot sjøen.
Byggegrenselinjen beholdes uendret.
Ved behandlingen ble rådmannens innstilling (med tilføyelser) enstemmig vedtatt

Innstilling
Reguleringsplanen for Kalven, sist revidert 03.04.09, egengodkjennes på følgende vilkår:
1. Bryggeområde SBS1 tegnes korrekt inn der den er anlagt i dag, på Bjørn Langballes
eiendom.
2. Det tegnes inn steinbrygge på gnr. 75, bnr. 329 med plassering og utstrekning som
godkjent i byggetillatelse.
3. Eiendommen gnr. 75, bnr. 329 markeres med gul farge (boligformål) helt ned mot sjøen.
Byggegrenselinjen beholdes uendret.
Stien tegnes inn sammenhengende bak eiendommen gnr. 75, bnr. 329 før kunngjøring
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Steinar Thorsen stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil iht. kommunelovens § 40, jfr. forvaltningslovens § 6, 1 ledd.
Rådmannen fremmet et utsettelsesforslag begrunnet i saksbehandlingsfeil.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Thorsen gjeninntrådte( = 25 voterende).
Vedtak
Saken utsettes.

PS 41/10 Regnskap for 2009 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Saken om godkjenning av regnskapet for 2009 legges frem for formannskapet til videre
behandling uten anbefaling fra rådmannen.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Carl F. Bertelsen fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2009 og slutter seg til
revisorberetning datert 08.04.2010.
Bertelsens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2009 og slutter seg til
revisorberetning datert 08.04.2010.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2009 og slutter seg til
revisorberetning datert 08.04.2010.

PS 42/10 Årsmelding for 2009 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.05.2010
Behandling
Gjennomgang av Årsmelding for 2009 med enkelte kommentarer til innhold og prosessen i den
enkelte enhet.
Innstilling
AMU tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.
Utdanningsforbundet kom med følgende kommentar:
• Etterlyser fremdriftsplan og ansvarlig enhet for utbygging og ferdigstilling for Parkveien
i 2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd. Hege Bjerkeseth (TTL) ble oppnevnt til
saksordfører.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.

PS 43/10 Endringer i budsjett 2010 - regnskapsresultat 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Det gjøres korrigering i følgende enheters resultat for 2009:
a. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 430.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin innsparing reduseres med 490.000 kroner.
c. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sin innsparing reduseres med 500.000
kroner.

2.

NAV må dekke sitt merforbruk fra 2008 med innsparingen i 2009.

3.

a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i
2009 og korrigeringer i punkt 1 og 2 over:
Ansvarsområde/enhet
(beløp i kroner)
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
223 Dypvåg og Gjeving skoler
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
265 NAV
270 Kultur og næring
Sum

Korrigert
resultat
273.210,99
270.283,60
50.231,98
46.983,17
32.048,53
694.069,61
612.447,73
866.542,27
701.426,27
1.475.935,90
125.335,74
355.630,31
5.504.146,10

Midlene overføres fra disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk”.
b. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2010 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal
benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
c. Dersom en enhet har merforbruk i 2010 og et disposisjonsfond, skal en bruke av
disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
4.

Resterende på disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk” benyttes slik:
a. 604.000 kroner benyttes til å styrke enhetenes disposisjonsfond, slik at tilgodelappene fra 2008-regnskapet kan gjøres tilgjengelig for enhetene, jf. oppsett i
saksfremlegget.
b. Budsjettert bruk av kommunens generelle disposisjonsfond reduseres med 148.000
kroner.
c. 1.361.649,03 kroner avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

5.

Ansvar 245 Teknisk drift trekkes 72.000 kroner i sin driftsbudsjettramme i 2010 som
følge av merforbruk i 2009. Midlene avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Ordfører tiltrådte = 9 voterende
Framlagt: Notat av 18.05.2010.
Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6:
Det bevilges 100.000,- kroner i investeringsbudsjettet som egenandel til Enova-prosjekter.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
Rådmannens innstilling inkl. forslag til nytt pkt 6 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

Det gjøres korrigering i følgende enheters resultat for 2009:
a. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 430.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin innsparing reduseres med 490.000 kroner.
c. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sin innsparing reduseres med 500.000
kroner.

2.

NAV må dekke sitt merforbruk fra 2008 med innsparingen i 2009.

3.

a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i
2009 og korrigeringer i punkt 1 og 2 over:
Ansvarsområde/enhet
(beløp i kroner)
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
223 Dypvåg og Gjeving skoler
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
265 NAV
270 Kultur og næring
Sum

Korrigert
resultat
273.210,99
270.283,60
50.231,98
46.983,17
32.048,53
694.069,61
612.447,73
866.542,27
701.426,27
1.475.935,90
125.335,74
355.630,31
5.504.146,10

Midlene overføres fra disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk”.
b. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2010 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal

benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
c. Dersom en enhet har merforbruk i 2010 og et disposisjonsfond, skal en bruke av
disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
4.

Resterende på disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk” benyttes slik:
a. 604.000 kroner benyttes til å styrke enhetenes disposisjonsfond, slik at tilgodelappene fra 2008-regnskapet kan gjøres tilgjengelig for enhetene, jf. oppsett i
saksfremlegget.
b. Budsjettert bruk av kommunens generelle disposisjonsfond reduseres med 148.000
kroner.
c. 1.361.649,03 kroner avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

5.

Ansvar 245 Teknisk drift trekkes 72.000 kroner i sin driftsbudsjettramme i 2010 som
følge av merforbruk i 2009. Midlene avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

6.

Det bevilges 100.000,- kroner i investeringsbudsjettet som egenandel til Enovaprosjekter. Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Line Mørch (V) foreslo at innstillingen fra formannskapet vedtas med følgende endring:
Punkt 1:
Underpunkt c. (RBU) strykes
Punkt 4c:
Kr 861.649,03 avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.
Mørchs forslag:

6 stemmer

Formannskapets innstilling

19 stemmer og vedtatt

Vedtak
1.

Det gjøres korrigering i følgende enheters resultat for 2009:
a. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 430.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin innsparing reduseres med 490.000 kroner.
c. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sin innsparing reduseres med 500.000
kroner.

2.

NAV må dekke sitt merforbruk fra 2008 med innsparingen i 2009.

3.

a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i
2009 og korrigeringer i punkt 1 og 2 over:
Ansvarsområde/enhet
(beløp i kroner)
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
223 Dypvåg og Gjeving skoler
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
265 NAV
270 Kultur og næring
Sum

Korrigert
resultat
273.210,99
270.283,60
50.231,98
46.983,17
32.048,53
694.069,61
612.447,73
866.542,27
701.426,27
1.475.935,90
125.335,74
355.630,31
5.504.146,10

Midlene overføres fra disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk”.
b. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2010 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal
benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
c. Dersom en enhet har merforbruk i 2010 og et disposisjonsfond, skal en bruke av
disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
4.

Resterende på disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk” benyttes slik:
a. 604.000 kroner benyttes til å styrke enhetenes disposisjonsfond, slik at tilgodelappene fra 2008-regnskapet kan gjøres tilgjengelig for enhetene, jf. oppsett i
saksfremlegget.
b. Budsjettert bruk av kommunens generelle disposisjonsfond reduseres med 148.000
kroner.
c. 1.361.649,03 kroner avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

5.

Ansvar 245 Teknisk drift trekkes 72.000 kroner i sin driftsbudsjettramme i 2010 som
følge av merforbruk i 2009. Midlene avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

6.

Det bevilges 100.000,- kroner i investeringsbudsjettet som egenandel til Enovaprosjekter. Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.

PS 44/10 Handlingsplan for Klippeblåvinge - høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak
De faglige og juridiske vurderinger som er gjengitt i vedlagte notat, og i saksfremstillingen
nedenfor, er basis for kommunestyrets høringsuttalelse.
Tvedestrand kommunestyre vil hevde at det er sterke indikasjoner på manglende biologiske og
juridiske holdepunkter for å legge så strenge statlige føringer på kommunens arealforvaltning
som skissert i den foreliggende "Handlingsplan for klippeblåvinge". Kommunestyret mener det
er stor grunn til å stille spørsmål ved faktagrunnlaget i handlingsplanen, og om konklusjoner er
ufullstendige og eventuelt til dels gale.
I handlingsplanen legges det opp til en konfrontasjonslinje mot lokale grunneiere og mot lokal
forvaltning, i stedet for å oppmuntre til en samarbeidslinje der det lokale selvstyre fremheves
som en viktig suksessfaktor. Kommunestyret vil spesielt be om at den generelle oppfordringen
til å inngi innsigelser tas ut av planen. Kommunen anser det som dårlig forvaltningsskikk å
generelt oppfordre til innsigelser i slike saker.
En slik inngripen i kommunens arealforvaltning som det legges opp til, og hvor det kan stilles
store spørsmål ved rettslig og faglig forankring, bidrar til å undergrave kommunens rett til å
regulere sine egne arealer. Dette senker folks respekt for naturvern, og det er heller ikke
sannsynliggjort at en slik inngripen vil bidra til vern av klippeblåvingepopulasjonen, snarere
tvert imot. Skal klippeblåvinge overleve i Norge må det etter Tvedestrand
kommunes mening etableres samarbeid og forståelse for de involverte parters syn og behov for å
oppnå resultater. Etter kommunens oppfatning er det den beste arbeidsmåten for oppnå resultater
i arbeidet med å bevare klippeblåvingen.
Direktoratet anmodes om å ta hensyn til de anbefalinger som her er gitt, og som etter
kommunestyrets mening gir grunnlag for å stille spørsmål om handlingsplanen må forkastes,
eller i det minste omarbeides fullstendig. For å underbygge dette vil kommunestyret vise til
følgende konklusjoner/innspill som er innhentet fra kompetent fagmiljø:
1. På et faglig grunnlag fremstår planen som helt urealistisk
2. Den genetiske basis for en klippeblåvingepopulasjon i Tvedestrandsområdet er ikke
tilstede, og er uansett særdeles svak med tanke på å båndlegge områder
3. Handlingsplanen legger opp til gamle løsninger man vet ikke virker.
4. Det foreligger ikke sammenheng mellom nedgang i bestanden og utbygging generelt.
5. En robust forvaltning av en eventuell klippeblåving kan tape på en ensidig fokus på
klippene langs stranden i Ulevågkilen og Åstø når funnene faktisk er gjort i det åpne
kulturlandskapet.
6. Oppnåelsen av et bærekraftig habitat for klippeblåvingen er avhengig av omfattende
menneskelig aktivitet i området.
7. Det ansees som etisk uakseptabelt, og på grensen til miljøkriminalitet, å overføre nye
eksemplarer av arten til Tvedestrand.
8. Det er ulogisk når det slås fast at det vil kreves skjøtsel og omfattende endringer i
landskapet i de aktuelle områder, og det samtidig skal det være den aller mest restriktive
håndheving av PBL i strandsonen.
9. ”Føre var” prinsippets rekkevidde strekker seg ikke så langt at det kan forsvare store
inngrep på bakgrunn av høyst usikre eller manglende faglige vurderinger.

10. Planen bærer mer preg av å være en politisk ytring om strandsoneforvaltning enn å være
en vitenskaplig utredning, og inneholder dessuten dramatiske utsagn basert på
spekulasjoner som ikke er faglig forankret.
11. Det er unyanserte fokus på naturmangfoldet, uten å ta hensyn til hvilke konsekvenser et
tiltak kan medføre. Tvert i mot fremstår det som om ingen avveininger skal foretas
overhodet.
12. Det står ikke noe klart i handlingsplanen hva som er habitatet til klippeblåvinge i
Tvedestrand siden det ikke drøftes at funnene er gjort langs vei og bebyggelse. Dette er en
fundamental mangel ved handlingsplanen.
13. Det foreligger tilstrekkelig faglig grunnlag for at Tvedestrand ikke står overfor en situasjon
som kan medføre "vesentlig skade" på naturmangfoldet. (Jfr. §9 i handlingsplanen.)
Klippeblåvingen har allerede mistet sin tilhørighet i Tvedestrand.
14. Det er her aktuelt å legge beslag på et meget stort geografisk område, før det i det hele tatt
er på det rene om størrelsen av reguleringen vil ha virkning for en eventuell
klippeblåvingepopulasjon. Dette er i strid med lovens formål med hensynssoner. Det er her
klart forutsatt at det ikke skal legges begrensninger på hva som helst, men at det faktisk må
foreligge et formål bak reguleringen. Videre tilsier forarbeidene at områdebegrensningen
må avgrenses til de områder der det faktisk er nødvendig. Bestemmelsene om
hensynssoner bør derfor tas ut av handlingsplanen.
I planen er det trukket en gjennomgående linje som gir en uforholdsmessig inngripende i
relasjon til selvstyreretten. Det er ikke grunnlag for å tilsidesette det kommunale selvstyret, da
dette etter all sannsynlighet uansett ikke vil ha noen virkning. Handlingsplanens foreslåtte tiltak
vil derfor bare være hemmende for kommunens næringsgrunnlag.
Saksprotokoll i Planutvalg - 18.05.2010
Behandling
Jan Marcussen fremmet følgende endringsforslag til innstillingen.
4 avsnitt:
…vern av klippeblåvingepopulasjon,….. endres til: …vern av eventuell
klippeblåvingepopulasjon,…..
…den beste arbeidsmåten for oppnå…. endres til …den beste arbeidsmåten for å oppnå….
…. i arbeidet med å bevare klippeblåvingen. endres til : …. i arbeidet med å bevare
klippeblåvingen som art.
Punkt 5 gis følgende tilføyelse: ”langs riksveier og i dens umiddelbare nærhet.”
Punkt 10 gis følgende tilføyelse: ”og dokumentert. ”
Forslaget ble enstemmig tilrådd
Innstilling
De faglige og juridiske vurderinger som er gjengitt i vedlagte notat, og i saksfremstillingen
nedenfor, er basis for kommunestyrets høringsuttalelse.
Tvedestrand kommunestyre vil hevde at det er sterke indikasjoner på manglende biologiske og
juridiske holdepunkter for å legge så strenge statlige føringer på kommunens arealforvaltning
som skissert i den foreliggende "Handlingsplan for klippeblåvinge". Kommunestyret mener det
er stor grunn til å stille spørsmål ved faktagrunnlaget i handlingsplanen, og om konklusjoner er
ufullstendige og eventuelt til dels gale.

I handlingsplanen legges det opp til en konfrontasjonslinje mot lokale grunneiere og mot lokal
forvaltning, i stedet for å oppmuntre til en samarbeidslinje der det lokale selvstyre fremheves
som en viktig suksessfaktor. Kommunestyret vil spesielt be om at den generelle oppfordringen
til å inngi innsigelser tas ut av planen. Kommunen anser det som dårlig forvaltningsskikk å
generelt oppfordre til innsigelser i slike saker.
En slik inngripen i kommunens arealforvaltning som det legges opp til, og hvor det kan stilles
store spørsmål ved rettslig og faglig forankring, bidrar til å undergrave kommunens rett til å
regulere sine egne arealer. Dette senker folks respekt for naturvern, og det er heller ikke
sannsynliggjort at en slik inngripen vil bidra til vern av en eventuell klippeblåvinge-populasjon,
snarere tvert imot. Skal klippeblåvinge overleve i Norge må det etter Tvedestrand
kommunes mening etableres samarbeid og forståelse for de involverte parters syn og behov for å
oppnå resultater. Etter kommunens oppfatning er det den beste arbeidsmåten for å oppnå
resultater i arbeidet med å bevare klippeblåvingen som art.
Direktoratet anmodes om å ta hensyn til de anbefalinger som her er gitt, og som etter
kommunestyrets mening gir grunnlag for å stille spørsmål om handlingsplanen må forkastes,
eller i det minste omarbeides fullstendig. For å underbygge dette vil kommunestyret vise til
følgende konklusjoner/innspill som er innhentet fra kompetent fagmiljø:
1. På et faglig grunnlag fremstår planen som helt urealistisk
2. Den genetiske basis for en klippeblåvingepopulasjon i Tvedestrandsområdet er ikke
tilstede, og er uansett særdeles svak med tanke på å båndlegge områder
3. Handlingsplanen legger opp til gamle løsninger man vet ikke virker.
4. Det foreligger ikke sammenheng mellom nedgang i bestanden og utbygging generelt.
5. En robust forvaltning av en eventuell klippeblåving kan tape på en ensidig fokus på
klippene langs stranden i Ulevågkilen og Åstø når funnene faktisk er gjort i det åpne
kulturlandskapet langs riksveier og i dens umiddelbare nærhet.
6. Oppnåelsen av et bærekraftig habitat for klippeblåvingen er avhengig av omfattende
menneskelig aktivitet i området.
7. Det ansees som etisk uakseptabelt, og på grensen til miljøkriminalitet, å overføre nye
eksemplarer av arten til Tvedestrand.
8. Det er ulogisk når det slås fast at det vil kreves skjøtsel og omfattende endringer i
landskapet i de aktuelle områder, og det samtidig skal det være den aller mest restriktive
håndheving av PBL i strandsonen.
9. ”Føre var” prinsippets rekkevidde strekker seg ikke så langt at det kan forsvare store
inngrep på bakgrunn av høyst usikre eller manglende faglige vurderinger.
10. Planen bærer mer preg av å være en politisk ytring om strandsoneforvaltning enn å være
en vitenskaplig utredning, og inneholder dessuten dramatiske utsagn basert på
spekulasjoner som ikke er faglig forankret og dokumentert.
11. Det er unyanserte fokus på naturmangfoldet, uten å ta hensyn til hvilke konsekvenser et
tiltak kan medføre. Tvert i mot fremstår det som om ingen avveininger skal foretas
overhodet.
12. Det står ikke noe klart i handlingsplanen hva som er habitatet til klippeblåvinge i
Tvedestrand siden det ikke drøftes at funnene er gjort langs vei og bebyggelse. Dette er
en fundamental mangel ved handlingsplanen.
13. Det foreligger tilstrekkelig faglig grunnlag for at Tvedestrand ikke står overfor en
situasjon som kan medføre "vesentlig skade" på naturmangfoldet. (Jfr. § 9 i
handlingsplanen.) Klippeblåvingen har allerede mistet sin tilhørighet i Tvedestrand.
14. Det er her aktuelt å legge beslag på et meget stort geografisk område, før det i det hele
tatt er på det rene om størrelsen av reguleringen vil ha virkning for en eventuell

klippeblåvingepopulasjon. Dette er i strid med lovens formål med hensynssoner. Det er
her klart forutsatt at det ikke skal legges begrensninger på hva som helst, men at det
faktisk må foreligge et formål bak reguleringen. Videre tilsier forarbeidene at
områdebegrensningen må avgrenses til de områder der det faktisk er nødvendig.
Bestemmelsene om hensynssoner bør derfor tas ut av handlingsplanen.
I planen er det trukket en gjennomgående linje som gir en uforholdsmessig inngripende i
relasjon til selvstyreretten. Det er ikke grunnlag for å tilsidesette det kommunale selvstyret, da
dette etter all sannsynlighet uansett ikke vil ha noen virkning. Handlingsplanens foreslåtte tiltak
vil derfor bare være hemmende for kommunens næringsgrunnlag.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 18.05.2010
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteen slutter seg til planutvalgets innstilling behandlet i planutvalgets
møte den 18.05.2010
Enstemmig
Innstilling
Teknikk, plan- og naturkomiteen slutter seg til planutvalgets innstilling behandlet i planutvalgets
møte den 18.05.2010
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag til høringsuttalelse:
Tvedestrand kommunestyre mener handlingsplanen for klippeblåvinge gir god
bakgrunnsinformasjon omkring dagens kunnskap om artens biologi, økologi og utbredelse i
Norge.
Handslingsplanen gir et godt grunnlag for videre arbeid med å verne om bestanden av
klippeblåvinge, og vi er innforstått med det lokale ansvaret kommunen må ta for å ta vare på en
dyreart som er utrydningstruet nasjonalt. Imidlertid vil en del av tiltakene i handlingsplanen
kunne oppfattes som en for sterk inngripen i kommunens arealforvaltning. Det er derfor viktig å
understreke at skal klippeblåvinge overleve i Norge må det etter Tvedestrand kommunes mening
etableres samarbeid og forståelse for de involverte parters syn og behov for å oppnå resultater.
Det må føres en åpen dialog om nye funn fra forskning og overvåkning av klippeblåvinge som
er viktig i kommunens forvaltning. En finansiering av tiltak i handlingsplanen, bl.a. når det
gjelder skjøtsel, må ikke utelukkende belastes den enkelte kommune. Siden det er tale om et
statlig pålegg og en nasjonal handlingsplan for å bevare en nasjonalt truet art, må kostnadene
bæres deretter. En eventuell reintroduksjon av klippeblåvinge må baseres på en ny høring,
etterfulgt av et konkret vedtak.
Åsulv Løvdal (TTL) foreslo følgende tillegg til innstilling fra planutvalg og teknikk, plan- og
naturkommite:

Dersom direktoratet for naturforvaltning likevel finner å innlemme Tvedestrand i
handlingsplanen så:
- Forventer Tvedestrand kommune at det innen 2010 er klarlagt hvilke eventuelle arealer
som skal undergis spesiell behandling i Tvedestrand
- Og at det etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert

Mørch’s forslag:
Innstillingen fra planutvalg og teknikk, plan- og naturkomite
med tillegg fra Løvdal:

3 stemmer
22 stemmer og vedtatt

Vedtak
De faglige og juridiske vurderinger som er gjengitt i vedlagte notat, og i saksfremstillingen
nedenfor, er basis for kommunestyrets høringsuttalelse.
Tvedestrand kommunestyre vil hevde at det er sterke indikasjoner på manglende biologiske og
juridiske holdepunkter for å legge så strenge statlige føringer på kommunens arealforvaltning
som skissert i den foreliggende "Handlingsplan for klippeblåvinge". Kommunestyret mener det
er stor grunn til å stille spørsmål ved faktagrunnlaget i handlingsplanen, og om konklusjoner er
ufullstendige og eventuelt til dels gale.
I handlingsplanen legges det opp til en konfrontasjonslinje mot lokale grunneiere og mot lokal
forvaltning, i stedet for å oppmuntre til en samarbeidslinje der det lokale selvstyre fremheves
som en viktig suksessfaktor. Kommunestyret vil spesielt be om at den generelle oppfordringen
til å inngi innsigelser tas ut av planen. Kommunen anser det som dårlig forvaltningsskikk å
generelt oppfordre til innsigelser i slike saker.
En slik inngripen i kommunens arealforvaltning som det legges opp til, og hvor det kan stilles
store spørsmål ved rettslig og faglig forankring, bidrar til å undergrave kommunens rett til å
regulere sine egne arealer. Dette senker folks respekt for naturvern, og det er heller ikke
sannsynliggjort at en slik inngripen vil bidra til vern av en eventuell klippeblåvinge-populasjon,
snarere tvert imot. Skal klippeblåvinge overleve i Norge må det etter Tvedestrand
kommunes mening etableres samarbeid og forståelse for de involverte parters syn og behov for å
oppnå resultater. Etter kommunens oppfatning er det den beste arbeidsmåten for å oppnå
resultater i arbeidet med å bevare klippeblåvingen som art.
Direktoratet anmodes om å ta hensyn til de anbefalinger som her er gitt, og som etter
kommunestyrets mening gir grunnlag for å stille spørsmål om handlingsplanen må forkastes,
eller i det minste omarbeides fullstendig. For å underbygge dette vil kommunestyret vise til
følgende konklusjoner/innspill som er innhentet fra kompetent fagmiljø:
1. På et faglig grunnlag fremstår planen som helt urealistisk
2. Den genetiske basis for en klippeblåvingepopulasjon i Tvedestrandsområdet er ikke
tilstede, og er uansett særdeles svak med tanke på å båndlegge områder
3. Handlingsplanen legger opp til gamle løsninger man vet ikke virker.
4. Det foreligger ikke sammenheng mellom nedgang i bestanden og utbygging generelt.
5. En robust forvaltning av en eventuell klippeblåving kan tape på en ensidig fokus på
klippene langs stranden i Ulevågkilen og Åstø når funnene faktisk er gjort i det åpne
kulturlandskapet langs riksveier og i dens umiddelbare nærhet.
6. Oppnåelsen av et bærekraftig habitat for klippeblåvingen er avhengig av omfattende
menneskelig aktivitet i området.

7. Det ansees som etisk uakseptabelt, og på grensen til miljøkriminalitet, å overføre nye
eksemplarer av arten til Tvedestrand.
8. Det er ulogisk når det slås fast at det vil kreves skjøtsel og omfattende endringer i
landskapet i de aktuelle områder, og det samtidig skal det være den aller mest restriktive
håndheving av PBL i strandsonen.
9. ”Føre var” prinsippets rekkevidde strekker seg ikke så langt at det kan forsvare store
inngrep på bakgrunn av høyst usikre eller manglende faglige vurderinger.
10. Planen bærer mer preg av å være en politisk ytring om strandsoneforvaltning enn å være
en vitenskaplig utredning, og inneholder dessuten dramatiske utsagn basert på
spekulasjoner som ikke er faglig forankret og dokumentert.
11. Det er unyanserte fokus på naturmangfoldet, uten å ta hensyn til hvilke konsekvenser et
tiltak kan medføre. Tvert i mot fremstår det som om ingen avveininger skal foretas
overhodet.
12. Det står ikke noe klart i handlingsplanen hva som er habitatet til klippeblåvinge i
Tvedestrand siden det ikke drøftes at funnene er gjort langs vei og bebyggelse. Dette er
en fundamental mangel ved handlingsplanen.
13. Det foreligger tilstrekkelig faglig grunnlag for at Tvedestrand ikke står overfor en
situasjon som kan medføre "vesentlig skade" på naturmangfoldet. (Jfr. § 9 i
handlingsplanen.) Klippeblåvingen har allerede mistet sin tilhørighet i Tvedestrand.
14. Det er her aktuelt å legge beslag på et meget stort geografisk område, før det i det hele
tatt er på det rene om størrelsen av reguleringen vil ha virkning for en eventuell
klippeblåvingepopulasjon. Dette er i strid med lovens formål med hensynssoner. Det er
her klart forutsatt at det ikke skal legges begrensninger på hva som helst, men at det
faktisk må foreligge et formål bak reguleringen. Videre tilsier forarbeidene at
områdebegrensningen må avgrenses til de områder der det faktisk er nødvendig.
Bestemmelsene om hensynssoner bør derfor tas ut av handlingsplanen.
I planen er det trukket en gjennomgående linje som gir en uforholdsmessig inngripende i
relasjon til selvstyreretten. Det er ikke grunnlag for å tilsidesette det kommunale selvstyret, da
dette etter all sannsynlighet uansett ikke vil ha noen virkning. Handlingsplanens foreslåtte tiltak
vil derfor bare være hemmende for kommunens næringsgrunnla
Dersom direktoratet for naturforvaltning likevel finner å innlemme Tvedestrand i
handlingsplanen så:
- Forventer Tvedestrand kommune at det innen 2010 er klarlagt hvilke eventuelle arealer
som skal undergis spesiell behandling i Tvedestrand
- Og at det etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert

PS 45/10 Endring i avdragstid på kommunens startlån i Husbanken
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse avdragsprofilen (inkl. forlenge avdragstiden) på
kommunale startlån i Husbanken slik at avdragsbeløpene om lag tilsvarer det kommunen mottar
i ordinære avdrag fra kommunens lånekunder.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse avdragsprofilen (inkl. forlenge avdragstiden) på
kommunale startlån i Husbanken slik at avdragsbeløpene om lag tilsvarer det kommunen mottar
i ordinære avdrag fra kommunens lånekunder.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse avdragsprofilen (inkl. forlenge avdragstiden) på
kommunale startlån i Husbanken slik at avdragsbeløpene om lag tilsvarer det kommunen mottar
i ordinære avdrag fra kommunens lånekunder.

PS 46/10 Søknad om garanti for låneopptak - Næs
Jernverksmuseum
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for stiftelsen Næs Jernverksmuseum.
2. Garantien settes til maksimum 1 250 000 kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010.
4. Tvedestrand kommune krever en årlig garantiprovisjon på 0,2% av garantibeløpet.
Garantiprovisjonen for hvert år skal uoppfordret betales til kommunen innen 15. januar det
etterkommende år.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for stiftelsen Næs Jernverksmuseum.
2. Garantien settes til maksimum 1 250 000 kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010.
4. Tvedestrand kommune krever en årlig garantiprovisjon på 0,2% av garantibeløpet.
Garantiprovisjonen for hvert år skal uoppfordret betales til kommunen innen 15. januar det
etterkommende år.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for stiftelsen Næs Jernverksmuseum.
2. Garantien settes til maksimum 1 250 000 kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010.
4. Tvedestrand kommune krever en årlig garantiprovisjon på 0,2% av garantibeløpet.
Garantiprovisjonen for hvert år skal uoppfordret betales til kommunen innen 15. januar det
etterkommende år.

PS 47/10 Knatten barnehage - Søknad om kommunal garanti for
byggelån og investeringslån
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti til Knatten barnehage for
byggelån på inntil kr. 360.000,- i form av en selvskyldnerkausjon, og for fast
investeringslån på inntil kr. 180.000,- i form av en simpel kausjon.
2. Garantiens varighet for byggelånet settes til maksimum 1 år fra 2010 og for fast
investeringslån til maksimum 23 år fra 2010.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti til Knatten barnehage for
byggelån på inntil kr. 360.000,- i form av en selvskyldnerkausjon, og for fast
investeringslån på inntil kr. 180.000,- i form av en simpel kausjon.
2. Garantiens varighet for byggelånet settes til maksimum 1 år fra 2010 og for fast
investeringslån til maksimum 23 år fra 2010.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti til Knatten barnehage for
byggelån på inntil kr. 360.000,- i form av en selvskyldnerkausjon, og for fast
investeringslån på inntil kr. 180.000,- i form av en simpel kausjon.
2. Garantiens varighet for byggelånet settes til maksimum 1 år fra 2010 og for fast
investeringslån til maksimum 23 år fra 2010.

PS 48/10 Eventuell sammenslutning av Vest-Agder og Aust-Agder Høringsuttale
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme ja til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder, og til å arbeide for å få realisert en slik sammenslunting
fra årsskiftet 2011/2012.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme nei til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt.
Alternativ 3
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å legge spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder ut for folkeavstemning i forbindelse med neste
kommune- og fylkestingsvalg.
Tvedestrand kommunestyre anbefaler videre at dersom flertallet i folkeavstemningen sier ja til
sammenslåing, så bør fylkestinget for Aust-Agder fremme forslag overfor Storting og regjering
om gjennomføring av fylkessammenslutning fra og med valgperioden 2015 -19.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Morten Foss (UA) fremmet forslag om alternativ 2,
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 3.
Alternativ votering:
Mørch sitt fortslag
Foss sitt forslag

4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme nei til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet forslag om alternativ 1.
Marit Aas (SV) fremmet forslag om alternativ 3.
1. votering:
Nævestads forslag fikk 1 stemme og falt.

2. votering:
Aas sitt forslag:
Formannsskapets flertallsinnstilling:

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme nei til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt.

PS 49/10 Behandling av klage på vedtak om konsesjon Arne Bjørn
Mildal.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar Arne Bjørn Mildal sin klage til følge, og i gir påklager fritak fra boplikten i
medhold av konsesjonslovens §§ 2, 5, 9 og 11 og uten vilkår innvilger konsesjon for erverv av
gnr. 97 bnr. 1 og 3 i Tvedestrand kommune jfr kosesjonslovens §§ 2 og 9. Dette fritar dog ikke
erverver fra kravet om driveplikt.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 18.05.2010
Behandling
Erling Holm fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Dag Eide fremmet kommunestyrets flertallsforslag fra forrige behandling.
Ved behandlingen ble Holms forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Rådmannen ble bedt om å gi en utfyllende redegjørelse/hjemmelshenvisning vedr. det juridiske
i forhold til mulighetene for en senere fradeling av bygningsmassen fra eiendommen.
Redegjørelsen fremlegges til kommunestyrets møte den 25.05.10
Innstilling
Kommunestyret tar Arne Bjørn Mildal sin klage til følge, og i gir påklager fritak fra boplikten i
medhold av konsesjonslovens §§ 2, 5, 9 og 11 og uten vilkår innvilger konsesjon for erverv av
gnr. 97 bnr. 1 og 3 i Tvedestrand kommune jfr konsesjonslovens §§ 2 og 9. Dette fritar dog ikke
erverver fra kravet om driveplikt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Dag Eide (AP) fremmet mindretallsinnstillingen fra teknikk, plan og naturkomiteen.
Eides forslag:
Flertallsinnstillingen fra teknikk, plan- og naturkomiteen:

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tar Arne Bjørn Mildal sin klage til følge, og i gir påklager fritak fra boplikten i
medhold av konsesjonslovens §§ 2, 5, 9 og 11 og uten vilkår innvilger konsesjon for erverv av
gnr. 97 bnr. 1 og 3 i Tvedestrand kommune jfr konsesjonslovens §§ 2 og 9. Dette fritar dog ikke
erverver fra kravet om driveplikt.

PS 50/10 Forslag til planprogram - Forenkla rullering av
kommuneplan
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag til planprogram for forenkla rullering av kommuneplanen, datert 04.05.2010, legges
ut på høring samtidig ved varsling av planoppstart.
2. Forutsatt at det ikke kommer høringsinnspill av prinsipiell karakter delegerer
kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 9-5/plan- og bygningslovens § 11-13 til
ordføreren å godkjenne planprogrammet. Kommer det høringsinnspill av prinsipiell karakter
delegerer kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 8-3/plan- og bygningslovens §
11-13 til formannskapet å godkjenne planprogrammet.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Forslag til planprogram for forenkla rullering av kommuneplanen, datert 04.05.2010, legges
ut på høring samtidig ved varsling av planoppstart.
2. Forutsatt at det ikke kommer høringsinnspill av prinsipiell karakter delegerer
kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 9-5/plan- og bygningslovens § 11-13 til
ordføreren å godkjenne planprogrammet. Kommer det høringsinnspill av prinsipiell karakter
delegerer kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 8-3/plan- og bygningslovens §
11-13 til formannskapet å godkjenne planprogrammet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forslag til planprogram for forenkla rullering av kommuneplanen, datert 04.05.2010, legges
ut på høring samtidig ved varsling av planoppstart.
2. Forutsatt at det ikke kommer høringsinnspill av prinsipiell karakter delegerer
kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 9-5/plan- og bygningslovens § 11-13 til
ordføreren å godkjenne planprogrammet. Kommer det høringsinnspill av prinsipiell karakter
delegerer kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 8-3/plan- og bygningslovens §
11-13 til formannskapet å godkjenne planprogrammet.

PS 51/10 Organisering av arbeid med plassering av eventuell ny
barneskole og nye barnehager i sentrum
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å arbeide videre med plassering av
eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum:
2.

Rapport legges frem for kommunestyret i løpet av 2010.

Bakgrunn for saken
I budsjettet for 2010 vedtok kommunestyret å avsette kr. 100.000,- til reguleringsplan for ny
sentrumsskole. I forhold til skolestruktursaken vedtok kommunestyret den 17.11.09, sak nr.
100/09, å utsette saken til høsten 2011, og at dagens skolestruktur skulle beholdes frem til denne
saken ble behandlet på nytt. I saken om barnehagestruktur som ble behandlet av kommunestyret
den 20.04.10, som sak nr. 24/10, ble det m.a. vedtatt at sak om videre arbeid med plassering av
eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum skulle legges frem i neste møte i
kommunestyret.

Problemstilling
Hvorledes skal arbeidet med plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum
organiseres?

Faglige merknader/historikk
Tidligere vedtak
Sak nr. 100/09 fra kommunestyrets møte den 17.11.09, skolestruktur.
Budsjettvedtak for 2010 fra kommunestyremøte den 15.12.09, sak nr. 114/09.
Sak nr. 24/10 fra kommunestyrets møte den 20.04.10, barnehagestruktur.

Overordnede plandokumenter/retningslinjer
Gjeldende arealplan, som i liten grad har vurdert hvor en eventuell ny sentrumskole eller nye
barnehagebygg i sentrum skal plasseres.
Gjeldende budsjettforutsetninger
Det er avsatt kr. 100.000,- i budsjettet for 2010 til reguleringsplanarbeid for eventuell ny
sentrumskole.
Vurderinger
Rådmannen oppfatter at kommunestyret i denne saken vil vurdere hvorledes arbeidet med
plassering av en eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum skal organiseres.
I barnehagestruktursaken som ble behandlet i aprilmøtet var det fremme forslag til ulike
løsninger. Ut fra den diskusjonen var følgende skisser til organisering vurdert:
• Livsløpskomiteen
• Ad-hoc utvalg bestående av ordfører, varaordfører, lederen for livsløpskomiteen, lederen
for teknikk, plan og naturkomiteen, enhetslederen for barnehagen,

•

enhetslederen/rektoren for Tvedestrand og V-Sandøya skole og enhetslederen for plan,
miljø og eiendom
Styringsgruppa for organisering av skole og barnehager, som var formannskapet med
tillegg av en representant fra Krf (Solveig Røvik).

For kulepunkt 1 og 3 vil det være naturlig at rådmannen peker ut nødvendig administrativ
kompetanse og sekretærhjelp for politikerne. Kulepunkt 2 er et alternativ som er direkte
sammensatt av både politikere og administrativ kompetanse/sekretærhjelp.
Det finnes selvsagt andre alternativer til organisering av dette arbeidet på. Det kan for eksempel
være at planutvalget eller kommunens faste plan- og byggekomite blir gitt oppgaven, eller andre
ulike sammensetninger.

Konklusjon
Det vises til saksfremlegget hvor ulike måter å organisere dette arbeidet på er skissert. Saken
legges frem for livsløpskomiteen som innstiller overfor kommunestyret i denne saken.

Tvedestrand, 10.05.2010
Rådmannen
________________
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 18.05.2010
Behandling
Rådmannen tok opp til drøfting i komiteen om også plassering av nye boliger for psykisk
utviklingshemmede og eventuell ny sykehjemsavdeling i sentrum skal være en del av mandatet
til arbeidsgruppen for plassering av eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum.
Komiteen fant det ikke rett å utvide mandatet til arbeidsgruppen, men vil komme tilbake til disse
punktene etter nærmere vurdering fra rådmannen.
Irene Strandene Hansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å arbeide videre med plassering av
eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum:
• Livsløpskomiteen med tillegg av enhetslederen for barnehagen,
enhetslederen/rektoren for Tvedestrand og V-Sandøya skole og enhetslederen for
plan, miljø og eiendom.
2. Rapport legges frem for kommunestyret i løpet av 2010.
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å arbeide videre med plassering av
eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum:
• Ordfører, varaordfører, leder for livsløpskomiteen samt en representant fra hvert
av de øvrige partiene (Ap, SV, Krf og V). Rådmannen peker ut nødvendig
administrativ kompetanse og sekretærhjelp (enhetslederen for barnehagen,
enhetslederen/rektoren for Tvedestrand og V-Sandøya skole og enhetsleder for
plan, miljø og eiendom)
2. Rapport legges frem for kommunestyret i løpet av 2010.

Ved avstemmingen i komiteen ble det slikt resultat:
• Irene Strandene Hansen’s forslag fikk 1 stemme
• Jan Wilhelm Nævestad’s forslag fikk 5 stemmer.
Innstilling
1.

Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å arbeide videre med plassering av
eventuell ny barneskole og nye barnehager i sentrum:
• Ordfører, varaordfører, leder for livsløpskomiteen samt en representant fra hvert
av de øvrige partiene (Ap, SV, Krf og V). Rådmannen peker ut nødvendig
administrativ kompetanse og sekretærhjelp (enhetslederen for barnehagen,
enhetslederen/rektoren for Tvedestrand og V-Sandøya skole og enhetsleder for
plan, miljø og eiendom)
Rapport legges frem for kommunestyret i løpet av 2010.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2010
Behandling
Dag Eide (AP) fremmet mindretallsforslaget fra livsløpskomiteen med følgende tillegg:
---supplert med de partiene som ikke er med i komiteen…
Ordføreren fremmet tilleggsforslag om at inntil 2 tillitsvalgte deltar.
Eides forslag med ordførerens tilleggsforslag:

7 stemmer

Flertallsinnstillingen fra livsløpskomiteen med ordførerens tilleggsforslag:
18 stemmer og vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å arbeide videre med plassering av eventuell ny
barneskole og nye barnehager i sentrum:
• Ordfører, varaordfører, leder for livsløpskomiteen samt en representant fra hvert
av de øvrige partiene (Ap, SV, Krf og V). Rådmannen peker ut nødvendig
administrativ kompetanse og sekretærhjelp (enhetslederen for barnehagen,
enhetslederen/rektoren for Tvedestrand og V-Sandøya skole og enhetsleder for
plan, miljø og eiendom)
I tillegg deltar inntil 2 tillitsvalgte
Rapport legges frem for kommunestyret i løpet av 2010.

PS 52/10 Referatsaker
1.
Rådmannen informerte om at det i forbindelse med en avklaring av den videre utvikling av
Furøya er avholdt møte med riksantikvaren.
2.
Rådmannen informerte om at den sentrale meglingen nå er inne i en sluttfase. En eventuell
streik vil bli iverksatt tidligst torsdag 27.5, og 30 kommunale arbeidstakere vil da gå ut i streik.

