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Referatsaker

Merknader til innkalling og saksliste:
Sak 145 behandlet etter sak 141.
Merknader til protokoll:
Ingen merknader, protokoll godkjent av May Britt Lunde og Morten Foss
Omvisning:
 På fritidsklubben: Om fritidsklubbens arbeid og utdeling av Jarls minnefond
 På Tvedestrand videregående skole avdeling Holt: Omvisning nyombygd fjøs v/ rektor
Line Marie Poppe
Orienteringer
 Presentasjon av ungdomsrådets arbeid. Flere fra ungdomsrådet var til stede. Leder
Simen Nævestad sto for presentasjonen. Saken om resultatene fra undersøkelsen
Ungdata ble diskutert, og dette vil bli fulgt opp videre.
 Orientering om fylkeskommunens arbeid med vekt på samarbeid med Tvedestrand ved
fylkesordfører Tellef Inge Mørland og fylkesrådmann Arild Eielsen. Se presentasjonen
under Annet politisk her: http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/annet-politisk/
 Rådmannen presenterte budsjett, assisterende fylkesmann Tom Egerhei og
økonomirådgiver Jostein Nordhus kommenterte. Se presentasjonen under Annet politisk
her: http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/annet-politisk/
Utdelt i møte:
Innspill fra tillitsvalgte i Vegårshei kommunen angående sak 144, DDØ og IKT-Agder -

Tvedestrand 16.11.2016
Anne Grete Aaby Hansen
Politisk sekretær

PS 140/16 Konsesjonsvedtak - søknad om utsettelse av boplikt - gnr
76 bnr 122 (Borøykilveien 37)
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre innvilger delvis søknaden om utsatt tilflytting til gnr 76 bnr 122.
Tilflyttingsfristen settes til 1. januar 2018 og er å anse som et vilkår. Vilkåret oppfylles ved at
eier sørger for at eiendommen brukes som helårsbolig, enten av eier sjøl eller andre. Tilflytting
til eiendommen skal innen fristen være registrert etter reglene i lov om folkeregistrering.
Begrunnelsen for vedtaket med utsatt tilflyttingsfrist er at kommunestyret kan se at det
foreligger noe oppgraderingsbehov av bolig på eiendommen, slik at den kommer i bedre stand
for helårs beboelse. En innvilgelse som omsøkt, dvs. frist 1. januar 2020 ville medført en
utsettelse på over 5 fem år utover ettårsfristen som erverver lovmessig har til å få registrert
bosetting på eiendommen. Kjøpsformålet oppgis til å være bosetting og en for lang utsettelse av
tilflyttingsfristen fører til at eiendommen for lenge vil bli brukt til fritidsformål.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 første ledd og § 11 og med bakgrunn i
lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune,
Aust-Agder (FOR-2013-10-09-1196).
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre innvilger søknaden om utsatt tilflytting til gnr 76 bnr 122.
Tilflyttingsfristen er å anse som et vilkår og settes til 1. januar 2020 (som omsøkt). Vilkåret
oppfylles ved at eier sørger for at eiendommen brukes som helårsbolig, enten av eier sjøl eller
andre. Tilflytting til eiendommen skal innen fristen være registrert etter reglene i lov om
folkeregistrering.
Begrunnelsen for vedtaket er at kommunestyret ser at boligsalgsrapporten tilsier et omfattende
og tidkrevende restaureringsbehov av boligen på eiendommen, slik at den kommer i bedre stand
for helårs beboelse. Kommunestyret finner det derfor rimelig å utsette tilflyttingsfristen som
omsøkt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 første ledd og § 11 og med bakgrunn i
lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune,
Aust-Agder (FOR-2013-10-09-1196).

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 08.11.2016
Behandling
Vidar Engh gikk gjennom sakens historikk, og ga uttrykk for misnøye med
saksbehandlingstiden i denne saken. Engh fremmet alternativ 1 fra rådmannens forslag til
vedtak.
Forslaget til Engh ble enstemmig vedtatt

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre innvilger delvis søknaden om utsatt tilflytting til gnr 76 bnr 122.
Tilflyttingsfristen settes til 1. januar 2018 og er å anse som et vilkår. Vilkåret oppfylles ved at
eier sørger for at eiendommen brukes som helårsbolig, enten av eier sjøl eller andre. Tilflytting
til eiendommen skal innen fristen være registrert etter reglene i lov om folkeregistrering.
Begrunnelsen for vedtaket med utsatt tilflyttingsfrist er at kommunestyret kan se at det
foreligger noe oppgraderingsbehov av bolig på eiendommen, slik at den kommer i bedre stand
for helårs beboelse. En innvilgelse som omsøkt, dvs. frist 1. januar 2020 ville medført en
utsettelse på over 5 fem år utover ettårsfristen som erverver lovmessig har til å få registrert
bosetting på eiendommen. Kjøpsformålet oppgis til å være bosetting og en for lang utsettelse av
tilflyttingsfristen fører til at eiendommen for lenge vil bli brukt til fritidsformål.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 første ledd og § 11 og med bakgrunn i
lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune,
Aust-Agder (FOR-2013-10-09-1196).

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.11.2016
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre innvilger delvis søknaden om utsatt tilflytting til gnr 76 bnr 122.
Tilflyttingsfristen settes til 1. januar 2018 og er å anse som et vilkår. Vilkåret oppfylles ved at
eier sørger for at eiendommen brukes som helårsbolig, enten av eier sjøl eller andre. Tilflytting
til eiendommen skal innen fristen være registrert etter reglene i lov om folkeregistrering.
Begrunnelsen for vedtaket med utsatt tilflyttingsfrist er at kommunestyret kan se at det
foreligger noe oppgraderingsbehov av bolig på eiendommen, slik at den kommer i bedre stand
for helårs beboelse. En innvilgelse som omsøkt, dvs. frist 1. januar 2020 ville medført en
utsettelse på over 5 fem år utover ettårsfristen som erverver lovmessig har til å få registrert
bosetting på eiendommen. Kjøpsformålet oppgis til å være bosetting og en for lang utsettelse av
tilflyttingsfristen fører til at eiendommen for lenge vil bli brukt til fritidsformål.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 første ledd og § 11 og med bakgrunn i
lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune,
Aust-Agder (FOR-2013-10-09-1196).

PS 141/16 Konsesjonsvedtak - avslag på lemping av vilkår - om
videre utsettelse av boplikt på gnr 81 bnr 145
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden om lemping av vilkår tilknyttet konsesjonsvedtak
av 29. januar 2015. Det gis ikke ytterligere utsettelse til 1. november 2017 for at noen skal ta
eiendommen i bruk som helårsbolig.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 og med bakgrunn i lokal forskrift om
nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder (FOR2013-10-09-1196).
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 08.11.2016
Behandling
Kristian Knutsen fremmet forslag om at det kunne gis utsettelse frem til 1 juni 2017 for å ta i
bruk eiendommen som helårsbolig.
Vidar Engh fremmet rådmannens forslag.
Ved voteringen ble Engh’s forslag tilrådd med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden om lemping av vilkår tilknyttet konsesjonsvedtak
av 29. januar 2015. Det gis ikke ytterligere utsettelse til 1. november 2017 for at noen skal ta
eiendommen i bruk som helårsbolig.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 og med bakgrunn i lokal forskrift om
nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder (FOR2013-10-09-1196).

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.11.2016
Behandling
Kristian Knutsen (TTL) fremmet sitt forslag fra teknikk, plan- og naturkomiteen.
Knutsens forslag:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite:

7 stemmer
18 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden om lemping av vilkår tilknyttet konsesjonsvedtak
av 29. januar 2015. Det gis ikke ytterligere utsettelse til 1. november 2017 for at noen skal ta
eiendommen i bruk som helårsbolig.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven § 10 og med bakgrunn i lokal forskrift om
nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder (FOR2013-10-09-1196).

PS 142/16 En ny region Agder? Høringsuttale
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre støtter innstillingen til flertallet i forhandlingsutvalget mellom Austog Vest-Agder fylkeskommuner om å etablere en ny region Agder fra 01.01.2020. Videre støttes
den fordelingen av funksjoner/arbeidsplasser og opplegget for den videre prosess som
innstillingen innebærer.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre støtter innstillingen til flertallet i forhandlingsutvalget mellom Austog Vest-Agder fylkeskommuner om å etablere en ny region Agder fra 01.01.2020.
Kommunestyret mener at forhandlingsutvalgets fordeling av funksjoner og arbeidsplasser
mellom Arendal og Kristiansand er basert på for usikre forutsetninger, og at de to
fylkeskommunene bør kreve videre dialog med sentrale statlige myndigheter for å få bedre
avklaringer på hva staten vil forplikte seg til av lokaliseringer. Etter denne dialogen/
avklaringene må en ha en i løpet av vinteren 2017 gjøre en ny vurdering av fordeling av
funksjoner mellom Kristiansand og Arendal, evt. også om noen funksjoner kan deles opp
mellom byene eller legges til andre steder på Agder.
Alternativ 3:
Tvedestrand kommunestyre mener at Aust-Agder bør inngå i en ny og større region som i tillegg
bør bestå av de nåværende fylkene/områdene……………………………………………………..
Alternativ 4:
Tvedestrand kommunestyre ønsker ikke at Aust-Agder skal slås sammen med andre
fylker/områder. Dette begrunnes med……………………………………………………………..

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2016
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens alternativ 2.
Morten Foss (Sp) fremmet rådmannens alternativ 4 med følgende begrunnelse:
Mange av våre innbyggere er avhengige av de offentlige arbeidsplassene i Arendal og en
sammenslåing er dårlig i forhold til levekår i Østre del av Aust-Agder.
Anne Killingmo (FrP) fremmet rådmannens forslag alternativ 3 med tillegg slik:


Tvedestrand kommunestyre mener at Aust-Agder bør inngå i en ny og større region som
i tillegg bør bestå av de nåværende fylkene/områdene Vest Agder og Telemark.



Regionadministrasjonen og regionstinget legges til Arendal

May Britt Lunde (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 3 med følgende begrunnelse:
Kommunestyret legger til grunn at Aust-Agder ikke kan fortsette som eget fylke/ region når det
gjennomføres en regionreform. Tvedestrand kommunestyre mener at en Agderregion basert på

dagens to Agderfylker er for liten. Vi anbefaler at det etableres en Sørlandsregion bestående av
Agderfylkene samt Telemark og evnt. Vestfold. Tvedestrand anbefaler på den bakgrunn at
fylkestingene forkaster forhandlingsutvalgets resultat av 3.10.16 og anbefaler at
forhandlingsresultatet reforhandles på bakgrunn av høringsinnspillene. Arendal anbefales som
administrasjonsby. Det er meget viktig at landsdelen må styrkes i bygging av en ny region.
Killingmo trakk forslaget og støttet forslaget til Lunde.
Prøvevotering:
Dukenes forslag:
Foss sitt forslag:
Lundes forslag:

5 stemmer
1 stemme
3 stemmer

Votering
Lundes forslag
Dukenes forslag

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter innstillingen til flertallet i forhandlingsutvalget mellom Austog Vest-Agder fylkeskommuner om å etablere en ny region Agder fra 01.01.2020.
Kommunestyret mener at forhandlingsutvalgets fordeling av funksjoner og arbeidsplasser
mellom Arendal og Kristiansand er basert på for usikre forutsetninger, og at de to
fylkeskommunene bør kreve videre dialog med sentrale statlige myndigheter for å få bedre
avklaringer på hva staten vil forplikte seg til av lokaliseringer. Etter denne dialogen/
avklaringene må en ha en i løpet av vinteren 2017 gjøre en ny vurdering av fordeling av
funksjoner mellom Kristiansand og Arendal, evt. også om noen funksjoner kan deles opp
mellom byene eller legges til andre steder på Agder.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.11.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) fremmet rådmannens alternativ 4 med samme begrunnelse som i
formannskap.
May Britt Lunde (Ap) fremmet rådmannens alternativ 3 med samme begrunnelse som i
formannskap.
Prøvevotering:
Foss sitt forslag:
Lundes forslag:
Innstilling fra formannskap:

4 stemmer
7 stemmer
14 stemmer

Votering:
Lundes forslag:
Innstilling fra formannskap:

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter innstillingen til flertallet i forhandlingsutvalget mellom Austog Vest-Agder fylkeskommuner om å etablere en ny region Agder fra 01.01.2020.
Kommunestyret mener at forhandlingsutvalgets fordeling av funksjoner og arbeidsplasser
mellom Arendal og Kristiansand er basert på for usikre forutsetninger, og at de to
fylkeskommunene bør kreve videre dialog med sentrale statlige myndigheter for å få bedre
avklaringer på hva staten vil forplikte seg til av lokaliseringer. Etter denne dialogen/
avklaringene må en ha en i løpet av vinteren 2017 gjøre en ny vurdering av fordeling av
funksjoner mellom Kristiansand og Arendal, evt. også om noen funksjoner kan deles opp
mellom byene eller legges til andre steder på Agder.

PS 143/16 Høringsuttale fra Tvedestrand kommune Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenesteder innen Agder politidistrikt
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre viser til politimesteren i Agder politidistrikt sitt notat “Høring –
Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder – Agder
politidistrikt”.
 Kommunestyret støtter forslaget om å etablere tre driftsenheter på Agder
 Kommunestyret støtter forslaget om organiseringen av tjenesteenheten for Risør/
Tvedestrand/Gjerstad/Vegårshei/Åmli inkl. plassering av tjenestested i Risør og et
oppmøtested i Åmli.
 Tvedestrand kommunestyre vil gi positiv tilbakemelding på politidistriktets/politimesterens
åpenhet og involvering av kommunene i prosessen fram til et samlet høringsforslag.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre viser til politimesteren i Agder politidistrikt sitt notat “Høring –
Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder – Agder
politidistrikt”.
 Kommunestyret støtter forslaget om å etablere tre driftsenheter på Agder
 Kommunestyret støtter ikke forslaget om organiseringen av tjenesteenheten for Risør/
Tvedestrand/Gjerstad/Vegårshei/Åmli med plassering av tjenestested i Risør.
For å få ro og legitimitet i regionen og blant innbyggerne, samt oppfylle nærpolitireformens
intensjoner inkl. de hovedkrav som er stilt fra politidirektøren, bør det vedtas en tjenesteenhet med to tjenestesteder, hhv. Risør og Tvedestrand. Tjenestestedene må plasseres i
sentrum/sentrumsnært for å sikre tilgjengelighet og rask responstid knyttet til de største
befolkningskonsentrasjonene.
Hvis politimesteren ikke har vilje til å se på en slik todelt løsning ber kommunestyret om at
lokaliseringsspørsmålet gis en ekstra vurdering for å sikre at den beste og mest effektive
løsningen både for innbyggerne og for produksjonen av polititjenestene velges.
 Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å etablere et oppmøtested i Åmli.
 Tvedestrand kommunestyre vil gi positiv tilbakemelding på politidistriktets/politimesterens
åpenhet og involvering av kommunene i prosessen fram til et samlet høringsforslag.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2016
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens alternativ 2 med endret siste setning i kulepunkt 2:
Oppmøtested for vaktpatruljen lokaliseres der politiet finner det hensiktsmessig.
Torleif Haugland (Krf) fremmet følgende forslag til tillegg i kulepunkt 2 etter første setning:
Som begrunnelse vises det til avsnitt «Ad tjenesteenheten, tjenestesteder og oppmøtesteder»
under «Rådmannens vurdering – forslag til uttale» og de vurderinger som der er skissert i
kulepunktene.
Dukenes forslag med tillegg fra Haugland enstemmig vedtatt.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre viser til politimesteren i Agder politidistrikt sitt notat “Høring –
Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder – Agder
politidistrikt”.
 Kommunestyret støtter forslaget om å etablere tre driftsenheter på Agder
Kommunestyret støtter ikke forslaget om organiseringen av tjenesteenheten for Risør/
Tvedestrand/Gjerstad/Vegårshei/Åmli med plassering av tjenestested i Risør.
Som begrunnelse vises det til avsnitt «Ad tjenesteenheten, tjenestesteder og oppmøtesteder»
under «Rådmannens vurdering – forslag til uttale» og de vurderinger som der er skissert i
kulepunktene.
For å få ro og legitimitet i regionen og blant innbyggerne, samt oppfylle nærpolitireformens
intensjoner inkl. de hovedkrav som er stilt fra politidirektøren, bør det vedtas en tjenesteenhet med to tjenestesteder, hhv. Risør og Tvedestrand. Tjenestestedene må plasseres i
sentrum/sentrumsnært for å sikre tilgjengelighet og rask responstid knyttet til de største
befolkningskonsentrasjonene. Oppmøtested for vaktpatruljen lokaliseres der politiet finner
det hensiktsmessig.
 Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å etablere et oppmøtested i Åmli.
 Tvedestrand kommunestyre vil gi positiv tilbakemelding på politidistriktets/politimesterens
åpenhet og involvering av kommunene i prosessen fram til et samlet høringsforslag.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.11.2016
Behandling
Jostein Langballe (Krf) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Det ble
også stilt spørsmål til Jan Dukene (TTL) sin habilitet på samme grunnlag og han fratrådte (23
voterende). Habiliteten ble vurdert etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd. Langballe og Dukene
ble enstemmig erklært habile og gjeninntrådte (25 voterende).
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre viser til politimesteren i Agder politidistrikt sitt notat “Høring –
Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder – Agder
politidistrikt”.
 Kommunestyret støtter forslaget om å etablere tre driftsenheter på Agder
Kommunestyret støtter ikke forslaget om organiseringen av tjenesteenheten for Risør/
Tvedestrand/Gjerstad/Vegårshei/Åmli med plassering av tjenestested i Risør.
Som begrunnelse vises det til avsnitt «Ad tjenesteenheten, tjenestesteder og oppmøtesteder»
under «Rådmannens vurdering – forslag til uttale» og de vurderinger som der er skissert i
kulepunktene.
For å få ro og legitimitet i regionen og blant innbyggerne, samt oppfylle nærpolitireformens
intensjoner inkl. de hovedkrav som er stilt fra politidirektøren, bør det vedtas en tjenesteenhet med to tjenestesteder, hhv. Risør og Tvedestrand. Tjenestestedene må plasseres i
sentrum/sentrumsnært for å sikre tilgjengelighet og rask responstid knyttet til de største
befolkningskonsentrasjonene. Oppmøtested for vaktpatruljen lokaliseres der politiet finner
det hensiktsmessig.




Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å etablere et oppmøtested i Åmli.
Tvedestrand kommunestyre vil gi positiv tilbakemelding på politidistriktets/politimesterens
åpenhet og involvering av kommunene i prosessen fram til et samlet høringsforslag.

PS 144/16 DDØ og IKT-Agder - Utredning av sammenslåing Videre prosess
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter intensjonen om å slå sammen ikt samarbeidene DDØ og IKT
Agder.
Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre kommunene i Østre
Agder og lederne i de to ikt samarbeidene, om å utrede hvordan en sammenslåing kan
gjennomføres i henhold til områdene i saksfremlegget.
Endelig sak legges frem for kommunestyret for behandling senest juni 2017.
Kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i kommunene
involveres i videre arbeid i henhold til hovedavtalen og det som er skissert i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) og Torleif Haugland (Krf) fremmet forslag til følgende tillegg til rådmannens
forslag:
Kommunestyret vil oppfordre til å vurdere desentraliserte lokasjoner i det videre
utredningsarbeidet.
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss og Haugland tilrådd mot 2 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter intensjonen om å slå sammen ikt samarbeidene DDØ og IKT
Agder.
Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre kommunene i Østre
Agder og lederne i de to ikt samarbeidene, om å utrede hvordan en sammenslåing kan
gjennomføres i henhold til områdene i saksfremlegget.
Endelig sak legges frem for kommunestyret for behandling senest juni 2017.
Kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i kommunene
involveres i videre arbeid i henhold til hovedavtalen og det som er skissert i saksfremlegget.
Kommunestyret vil oppfordre til å vurdere desentraliserte lokasjoner i det videre
utredningsarbeidet.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.11.2016
Behandling
Innspill fra tillitsvalgte i Vegårshei kommune var delt ut i saken.
Knut Aall (H) fremmet følgende forslag:
Avvente eventuell fusjon av DDØ og IKT-Agder til regionreformen er avklart.
Aalls forslag:
Innstilling fra formannskap:

10 stemmer
15 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter intensjonen om å slå sammen ikt samarbeidene DDØ og IKT
Agder.
Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre kommunene i Østre
Agder og lederne i de to ikt samarbeidene, om å utrede hvordan en sammenslåing kan
gjennomføres i henhold til områdene i saksfremlegget.
Endelig sak legges frem for kommunestyret for behandling senest juni 2017.
Kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i kommunene
involveres i videre arbeid i henhold til hovedavtalen og det som er skissert i saksfremlegget.
Kommunestyret vil oppfordre til å vurdere desentraliserte lokasjoner i det videre
utredningsarbeidet.

PS 145/16 Møteplan - politiske møter 2017
Rådmannens forslag til vedtak
Møteplanen for 2017 fastsettes slik:

MND

ARBEIDSMILJØUTVALG

LIVSLØPSKOMITE/
KOORDINGERINGS TEKNIKK, PLAN- OG
FORUM
MILJØUTVALG

ADM. OG
LIKEST.UTVALG/
FORMANNSKAP

KOMMUNESTYRE

DAG

TIRSDAG

ONSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

18.

31.

31.

JANUAR
FEBRUAR

28.

15.

MARS
APRIL

7.
4.

MAI
JUNI

7.
7.

14.

5.

18.

10. OG 31

23.

23.

30.

13.

13.

20.

6.

18 25.

JULI
AUGUST

23.

SEPTEMBE
R

26.

27.

5.

5.

12.

OKTOBER

24.

25.

10.

10.

17.

NOVEMBER 21.

15.

7.

7. 28. (budsjett)

14.

5.

5.

12.

DESEMBER

Kommunestyret, Livsløpskomite og teknikk- plan og naturutvalg avholder normalt sine møter
kl. 18.00 og formannskap kl. 14.00. på tirsdager. Det er planlagt 9 møter i disse fora.
Administrasjons- og likestillingsutvalget er normalt kl. 13.00 og arbeidsmiljøutvalg kl 14.00. på
tirsdager.
Koordineringsforum er onsdag kl. 09.00.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2016
Behandling
Det ble opplyst at eldrerådets møter vil bli flyttet til kl. 10.30.

Ordføreren redegjorde for en henvendelse fra Tvedestrand Fremskrittsparti v/ Yngve Monrad
om møtedagene.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Møteplanen for 2017 fastsettes slik:

MND

ARBEIDSMILJØUTVALG

LIVSLØPSKOMITE/
KOORDINGERINGS TEKNIKK, PLAN- OG
FORUM
MILJØUTVALG

ADM. OG
LIKEST.UTVALG/
FORMANNSKAP

KOMMUNESTYRE

DAG

TIRSDAG

ONSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

18.

31.

31.

JANUAR
FEBRUAR

28.

15.

MARS
APRIL

7.
4.

MAI
JUNI

7.
7.

14.

5.

18.

10. OG 31

23.

23.

30.

13.

13.

20.

6.

18 25.

JULI
AUGUST

23.

SEPTEMBE
R

26.

27.

5.

5.

12.

OKTOBER

24.

25.

10.

10.

17.

NOVEMBER 21.

15.

7.

7. 28. (budsjett)

14.

5.

5.

12.

DESEMBER

Kommunestyret, Livsløpskomite og teknikk- plan og naturutvalg avholder normalt sine møter
kl. 18.00 og formannskap kl. 14.00. på tirsdager. Det er planlagt 9 møter i disse fora.
Administrasjons- og likestillingsutvalget er normalt kl. 13.00 og arbeidsmiljøutvalg kl. 14.00. på
tirsdager.
Koordineringsforum er onsdag kl. 09.00.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.11.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplanen for 2017 fastsettes slik:

MND

ARBEIDSMILJØUTVALG

LIVSLØPSKOMITE/
KOORDINGERINGS TEKNIKK, PLAN- OG
FORUM
MILJØUTVALG

ADM. OG
LIKEST.UTVALG/
FORMANNSKAP

KOMMUNESTYRE

DAG

TIRSDAG

ONSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

18.

31.

31.

JANUAR
FEBRUAR

28.

15.

MARS
APRIL

7.
4.

MAI
JUNI

7.
7.

14.

5.

18.

10. OG 31

23.

23.

30.

13.

13.

20.

6.

18 25.

JULI
AUGUST

23.

SEPTEMBE
R

26.

27.

5.

5.

12.

OKTOBER

24.

25.

10.

10.

17.

NOVEMBER 21.

15.

7.

7. 28. (budsjett)

14.

5.

5.

12.

DESEMBER

Kommunestyret, Livsløpskomite og teknikk- plan og naturutvalg avholder normalt sine møter
kl. 18.00 og formannskap kl. 14.00. på tirsdager. Det er planlagt 9 møter i disse fora.
Administrasjons- og likestillingsutvalget er normalt kl. 13.00 og arbeidsmiljøutvalg kl. 14.00. på
tirsdager.
Koordineringsforum er onsdag kl. 09.00.

PS 146/16 Referatsaker




Digitale trygghetsalarmer
Grenlandsbanen, Brokelandsheia
Referat styremøte Østre Agder

Grunngitt spørsmål:
Ordfører orienterte om at det var innkommet to grunngitte spørsmål. Spørsmålet fra Anne
Killingmo (Frp) utgikk imidlertid etter avtale med Frp.
Nedleggelse av Valgkretser ved Aud Angelstad (Sp).
Valgstyret har i sitt møte den 08.11. valgt å legge ned 8 valgkretser, der argumentet er økonomi.
Sp stemte for å holde oppe et ekstra valg dag, søndag før valgdagen, dette med tanke på å øke
valgdeltagelsen.
Når valgstyret velger å legge ned 8 valgkretser blir dette å gå i feil retning, tilgjengeligheten blir
svekka for velgerne i disse kretsene. Så vidt meg bekjent gikk valgdeltagelsen i Vegårshei ned
7 % da de gikk ned i antall på sine valgkretser. Det hadde i hvert fall vært forventet at kretsene
hadde blitt spurt om hvilke sted de ville stemme dersom det ikke lenger var mulig å stemme i
egen krets.
Spørsmål: Hva koster det i kroner å opprettholde de 8 valgkretsene?
Kvastad? Nes Verk? Gjeving? Lyngør? Borøy? Eidbo? Angelstad/Valle? Laget?

Dukenes svar på grunngitt spørsmål fra representanten Angelstad:
Jeg vil starte med å korrigere Angelstad. Det står ikke i saken til valgstyret at grunnen for
nedleggelse av valgkretsene var økonomi. Det står at det er en måte å dekke det inn på.
Jeg har lagt til grunn dagens satser 300,- pluss arbeidsgiveravgift. Lokalleie er regninger fra
2013. I de nedlagte var det en som krevde tapt arbeidsfortjeneste.
Sparte utgifter:
Møte godtgjørelse
Leie av lokale
Kvastad
Kr. 1.026
Kr. 1.500
Nesverk
Kr. 1.368
Kr. 2.200 med mva.
Gjeving
Kr. 1.368
Kr. 0
Lyngør
Kr. 1.026
Kr. 0
Borøya
Kr. 1.026
Kr. 0
Eidbo
Kr. 1.026
Kr. 2.000
Angelstad
Kr. 1.026
Kr. 650
Laget
Kr. 1.368
Kr. 2.700
Tapt arbeidsfortj kr. 2.469
Sum
-

Kr. 9.234
Kr. 9.050
Totalt Kr. 20.753 pluss litt kjøring og ekstra valgmateriell.

2.469

Vi må øke litt på antallet i valglokalene, så jeg runder av til at vi sparer 20.000,Da har jeg ikke tatt med administrative innsparinger.

Vedtak i saken:
Morten Foss (Sp) fremmet forslag om at saken tas opp til ny behandling i neste kommunestyremøte. Det
ble vist til overordnede organs rett til å omgjøre delegerte avgjørelser – se Reglement for politiske
organer, punkt 6.
Foss sitt forslag:

13 stemmer og vedtatt

