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Referatsaker

Tvedestrand mannskor:
Ved oppstart av møtet ble det vist film med mannskoret, og det var flere fra mannskoret til
stede.

Merknader til innkalling og saksliste:
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: nr. 87, 90, 93, 96, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 94, 95, 92,
86, 88, 89, 91, 100
Merknader til protokoll:
Ingen merknader, protokoll godkjent av May Britt Lunde og Torleif Haugland
Forfall skal meldes på telefon 37 19 95 23. Alternativt kan det sendes mail til
ingebjorg.voie@tvedestrand.kommune.no med kopi til politisk sekretær
ag@tvedestrand.kommune.no. Ordfører og gruppeleder i partiet skal varsles.

ROBEK:
Fylkesmannsembetet ved assisterende fylkesmann Tom Egerhei og økonomirådgiver Jostein
Nordhus var til stede og redegjorde for ROBEK og oppfølgingen overfor Tvedestrand
kommune.
Nærpolitireformen:
Lensmann i Tvedestrand og leder av reformprosjektet her i Agder redegjorde for reformen.
Reformen har fokus på oppgaveløsning, men vil få konsekvenser for organisering. Kommunene
vil bli invitert til en workshop 26. august. Politiet imøteser uttalelser fra kommunene kort etter
dette og det vil foreligge et foreløpig forslag fra Agderpolitiet 15. oktober. Høringsfrist for
forslaget er 1.desember og endelig forslag sendes til politidirektoratet innen 15. desember. Ny
organisering skal være vedtatt i april 2017.

Tvedestrand 23.6.2016
Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 83/16 Kommunereform - Avsluttende behandling

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å gå videre med intensjonsavtalen med 4K Øst; Arendal,
Risør, Gjerstad og Tvedestrand.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å fortsette som selvstendig kommune.
Begrunnelsen for kommunestyrets vedtak er den klare anbefalingen som fremkommer i brukerundersøkelsen og fra folkemøtene.
Alternativ 1, signaler
Hvis det blir aktuelt å bruke tvang eller at andre forhold tilsier sammenslåing med andre
kommuner, vil kommunestyret primært signalisere alternativet 8K med alle Østre Agder
kommunene, subsidiært 4K Vest med Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.
Alternativ 2, signaler
Kommunestyret ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å sende signaler om andre alternativer
til kommunesammenslåing.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Som saksordfører til kommunestyret ble valgt May Britt Lunde (Ap).
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende tillegg til 3 avsnitt:

Jfr. Kommunestyresakene av 9.2.2016 og 26.4.2016.
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
May Britt Lunde (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Torleif Haugland (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av KrF og V:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å gå videre med intensjonsavtalen med 4K Øst;
Arendal, Risør, Gjerstad og Tvedestrand.
2. Begrunnelsen for kommunestyrets vedtak er den klare anbefalingen som fremkommer i
bruker-undersøkelsen og fra folkemøtene.
3. På bakgrunn av bl.a. innbyggerundersøkelsen høsten 2015, inviterer Tvedestrand
Vegårshei kommune til intensjonsdrøftinger for å se om det er grunnlag for å slå
sammen de to kommunene
4. En eventuell intensjonsavtale legges ut på kort høring og innbyggerundersøkelse foretas
i august.
5. Forhandlingsutvalget bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, supplert
med to politikere (Sp og H) velges til å føre forhandlingene, supplert av rådmannen.
6. Endelig avgjørelse treffes i kommunestyret 6.9.2016 etter innstilling fra formannskapet
30.8.2016.
Tilleggsforslag fra KrF:
Tvedestrand kommune ønsker grensejustering mot Risør, slik at skolekretsen Røiseland
overføres til Songe/ Tvedestrand der skoleelevene går i dag.
Hauglands forslag (KrF og V):
Hauglands forslag (KrF)

2 stemmer for, 7 mot og falt
3 stemmer for, 6 mot og falt

Dukenes forslag:

enstemmig tilrådd

Votering:
Lundes forslag:
Nævestads forslag:

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å gå videre med intensjonsavtalen med 4K Øst; Arendal,
Risør, Gjerstad og Tvedestrand.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å fortsette som selvstendig kommune.
Begrunnelsen for kommunestyrets vedtak er den klare anbefalingen som fremkommer i brukerundersøkelsen og fra folkemøtene, jfr. kommunestyresakene av 9.2.2016 og 26.4.2016.
Signaler
Hvis det blir aktuelt å bruke tvang eller at andre forhold tilsier sammenslåing med andre
kommuner, vil kommunestyret primært signalisere alternativet 8K med alle Østre Agder
kommunene, subsidiært 4K Vest med Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Saksordfører May Britt Lunde (Ap) redegjorde for saken.
Simen Nævestad, leder av ungdomsrådet hadde innlegg i saken.
Torleif Haugland (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av KrF og V:
7. Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å gå videre med intensjonsavtalen med 4K Øst;
Arendal, Risør, Gjerstad og Tvedestrand.
8. Begrunnelsen for kommunestyrets vedtak er den klare anbefalingen som fremkommer i
bruker-undersøkelsen og fra folkemøtene.
9. På bakgrunn av bl.a. innbyggerundersøkelsen høsten 2015, inviterer Tvedestrand
Vegårshei kommune til intensjonsdrøftinger for å se om det er grunnlag for å slå
sammen de to kommunene
10. En eventuell intensjonsavtale legges ut på kort høring og innbyggerundersøkelse foretas
i august.
11. Forhandlingsutvalget bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, supplert
med to politikere (Sp og H) velges til å føre forhandlingene, supplert av rådmannen.
12. Endelig avgjørelse treffes i kommunestyret 6.9.2016 etter innstilling fra formannskapet
30.8.2016.
Tilleggsforslag fra KrF:
Tvedestrand kommune ønsker grensejustering mot Risør, slik at skolekretsen Røiseland
overføres til Songe/ Tvedestrand der skoleelevene går i dag.
Morten Foss (Sp) fremmet rådmannens forslag alternativ 2,
Kommunestyret ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å sende signaler om andre alternativer
til kommunesammenslåing.
Hauglands forslag (KrF og V):
Hauglands forslag (KrF):

4 stemmer for, 21 mot og falt.
11 stemmer for, 14 mot og falt.

Innstillingen 1, 2 og 3 avsnitt:

enstemmig vedtatt

Votering, tillegg angående signaler:
Formannskapets innstilling …
Foss sitt forslag

13 stemmer og vedtatt
12 stemmer

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar ikke å gå videre med intensjonsavtalen med 4K Øst; Arendal,
Risør, Gjerstad og Tvedestrand.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å fortsette som selvstendig kommune.
Begrunnelsen for kommunestyrets vedtak er den klare anbefalingen som fremkommer i brukerundersøkelsen og fra folkemøtene, jfr. kommunestyresakene av 9.2.2016 og 26.4.2016.

Signaler
Hvis det blir aktuelt å bruke tvang eller at andre forhold tilsier sammenslåing med andre
kommuner, vil kommunestyret primært signalisere alternativet 8K med alle Østre Agder
kommunene, subsidiært 4K Vest med Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.
PS 84/16 Skyss - farlig skolevei

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens vurdering av følgende veistrekninger:
Fylkesvei 112 over Solberg t.o.m. Statoilstasjonen på Fiane.
Elevene fra Liane som bor mer enn 4 km fra skolen går veien ut til Nes Verk og tar bussen
derfra. De andre elevene har gangvei over Korsen eller via Statoilstasjonen.
Fylkesvei 411 til Østerå
Farlig skolevei
Fylkesvei 108 Reinsfjell
Det innvilges skyss til de barna som har gangavstand over 2,0 km.
Riksvei 411 – Krokvåg.
Veistykket fra bussholdeplassen på Krokvåg og opp til den nye gang- og sykkelstien defineres
som farlig skolevei.
Riksvei 410 – Glastadsvingen
Strekningen rundt Glastadsvingen blir opprettholdt som farlig skolevei.
Riksvei 113 – Gamleveien
Strekningen fra Lunde til Amtmannsvingen blir definert som farlig skolevei.
Stornes – Fiane
Farlig skolevei
Langtveit
Farlig skolevei.
Fylkesvei 111 – Gamle Songevei
Ekstraordinær skyss for elever på Nesveien faller bort.
Fylkesvei 11 – Torsgt. – Solodden
Definisjonen farlig skolevei oppheves på denne strekningen, men 1. trinns elever får ivaretatt sin
skyssrett hvis de bor over 2. km fra skolen.
Langansveien
Veistrekningen fra krysset E18 til Dalane får definisjonen farlig skolevei.
Skålandsveien
Ikke definert som farlig skolevei.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 14.06.2016
Behandling
Knut Aall stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte for behandling av Fylkesvei 112 over
Solberg… (= 8 voterende
Knut Aall ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, pkt a. (= 8 voterende)
Kristian Knutsen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte for behandling av Fylkesvei 411 til
Østerå (= 8 voterende)

Kristian Knutsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl §6, 2 ledd (= 8 voterende)
Aall og Knutsen gjeninntrådte etter at veistrekningene de var inhabile i var ferdig behandlet
(= 9) voterende for de øvrige veistrekninger.
Kristian Knutsen refererte et skriv som var oversendt komiteen fra privatperson.
Kristin Knutsen fremmet følgende forslag:
Fylkesvei 112 over Solberg t.o.m. Statoilstasjonen på Fiane.
Defineres som farlig skolevei inntil ny E18 er bygd.
Enstemmig vedtatt
Åsta Marte Evensberget fremmet følgende forslag:
Fylkesvei 411 til Østerå
Elevene fra Østerå kan benytte sti til Valbergheia som skolevei.
Forslaget falt mot 2 stemmer
Rådmannen forslag for øvrige veistrekninger ble enstemmig vedtatt

Innstilling
Kommunestyret vedtar slik vurdering av følgende veistrekninger:
Fylkesvei 112 over Solberg t.o.m. Statoilstasjonen på Fiane.
Defineres som farlig skolevei inntil ny E18 er bygd.
Fylkesvei 411 til Østerå
Farlig skolevei
Fylkesvei 108 Reinsfjell
Det innvilges skyss til de barna som har gangavstand over 2,0 km.
Riksvei 411 – Krokvåg.
Veistykket fra bussholdeplassen på Krokvåg og opp til den nye gang- og sykkelstien defineres
som farlig skolevei.
Riksvei 410 – Glastadsvingen
Strekningen rundt Glastadsvingen blir opprettholdt som farlig skolevei.
Riksvei 113 – Gamleveien
Strekningen fra Lunde til Amtmannsvingen blir definert som farlig skolevei.
Stornes – Fiane
Farlig skolevei
Langtveit
Farlig skolevei.

Fylkesvei 111 – Gamle Songevei
Ekstraordinær skyss for elever på Nesveien faller bort.
Fylkesvei 11 – Torsgt. – Solodden
Definisjonen farlig skolevei oppheves på denne strekningen, men 1. trinns elever får ivaretatt sin
skyssrett hvis de bor over 2. km fra skolen.
Langansveien
Veistrekningen fra krysset E18 til Dalane får definisjonen farlig skolevei.
Skålandsveien
Ikke definert som farlig skolevei.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Knut Aall (H), Kristian Knutsen (TTL), Jan Dukene (TTL) og Jan Roger Ekedal (Sp) stilte
spørsmål til sin habilitet og fratrådte (21 voterende).
Alle ble enstemmig erklært habile, jfr. forvaltningslovens § 6 og gjeninntrådte (25 voterende).
Teknikk-, plan og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret vedtar slik vurdering av følgende veistrekninger:
Fylkesvei 112 over Solberg t.o.m. Statoilstasjonen på Fiane.
Defineres som farlig skolevei inntil ny E18 er bygd.
Fylkesvei 411 til Østerå
Farlig skolevei
Fylkesvei 108 Reinsfjell
Det innvilges skyss til de barna som har gangavstand over 2,0 km.
Riksvei 411 – Krokvåg.
Veistykket fra bussholdeplassen på Krokvåg og opp til den nye gang- og sykkelstien defineres
som farlig skolevei.
Riksvei 410 – Glastadsvingen
Strekningen rundt Glastadsvingen blir opprettholdt som farlig skolevei.
Riksvei 113 – Gamleveien
Strekningen fra Lunde til Amtmannsvingen blir definert som farlig skolevei.
Stornes – Fiane
Farlig skolevei

Langtveit
Farlig skolevei.
Fylkesvei 111 – Gamle Songevei
Ekstraordinær skyss for elever på Nesveien faller bort.
Fylkesvei 11 – Torsgt. – Solodden
Definisjonen farlig skolevei oppheves på denne strekningen, men 1. trinns elever får ivaretatt sin
skyssrett hvis de bor over 2. km fra skolen.
Langansveien
Veistrekningen fra krysset E18 til Dalane får definisjonen farlig skolevei.
Skålandsveien
Ikke definert som farlig skolevei.

PS 85/16 Innføring av eiendomsskatt fra 2017. Ad hoc utvalgets rapport

Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret slutter seg til ad hoc utvalgets konklusjoner fremlagt i rapport datert
20.6.16 og fatter slikt vedtak:
 I medhold av eiendomsskattelovens § 2 skrives det ut eiendomsskatt på boliger
og fritidseiendommer i Tvedestrand kommune fra 2017.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 3 g) skrives det ut eiendomsskatt på faste
eiendommer i kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 8 C-1 benyttes skatteetatens
formuegrunnlag som utgangspunkt for eiendomsskatt på boliger.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 8 A-2 fastsettes eiendomsskatten for faste
eiendommer som ikke kan gå inn under § 8 C-1 (herunder fritidseiendommer)
etter takst i samsvar med retningslinjer som sakkyndig nemnd utarbeider.

2.

Kommunestyret forutsetter at det til møtet i september 2016 fremlegges følgende saker
til behandling:
 eiendomsskattevedtekter (saksbehandlingsregler)
 oppnevning av sakkyndig nemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A-3 (4)
 oppnevning av klagenemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 20

3.

Kommunestyret forutsetter at det i forbindelse med budsjettet 2017 og økonomiplan
2017-20
 fastsettes skattesatsen for 2017, jfr. eiendomsskattelovens § 10
 tas det stilling til om det i forbindelse med fastsetting av skattesatsen skal
benyttes et eventuelt bunnfradrag (jfr. eiendomsskattelovens § 11) eller en
eventuell lokal reduksjonsfaktor
 tas det stilling til om og i tilfelle hvilke eiendommer som skal fritas for
eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7
 opprettes det en ca. 50 % stilling som eiendomsskattekontor i kommunen, jfr.
eiendomsskattelovens § 14
 fastsettes antall betalingsterminer for eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskattelovens §

4.

25.
Rådmannen bes om å etablere et midlertidig eiendomsskattekontor fra høsten 2016 og
inntil stilling med funksjon som eiendomsskattekontor formelt og reelt er på plass i
2017.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Anne Killingmo (Frp) var ikke til stede i saken (8 voterende).
Som saksordfører til kommunestyret ble valgt Marianne Landaas (H).
Rådgiver Kari Stoveland Sjursen orienterte om saken og svarte på spørsmål.
Rådmannens forslag:

1 stemme mot, 7 stemmer for og tilrådd.

Innstilling
1.

Kommunestyret slutter seg til ad hoc utvalgets konklusjoner fremlagt i rapport datert
20.6.16 og fatter slikt vedtak:
 I medhold av eiendomsskattelovens § 2 skrives det ut eiendomsskatt på boliger
og fritidseiendommer i Tvedestrand kommune fra 2017.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 3 g) skrives det ut eiendomsskatt på faste
eiendommer i kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 8 C-1 benyttes skatteetatens
formuegrunnlag som utgangspunkt for eiendomsskatt på boliger.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 8 A-2 fastsettes eiendomsskatten for faste
eiendommer som ikke kan gå inn under § 8 C-1 (herunder fritidseiendommer)
etter takst i samsvar med retningslinjer som sakkyndig nemnd utarbeider.

2.

Kommunestyret forutsetter at det til møtet i september 2016 fremlegges følgende saker
til behandling:
 eiendomsskattevedtekter (saksbehandlingsregler)
 oppnevning av sakkyndig nemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A-3 (4)
 oppnevning av klagenemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 20

3.

Kommunestyret forutsetter at det i forbindelse med budsjettet 2017 og økonomiplan
2017-20
 fastsettes skattesatsen for 2017, jfr. eiendomsskattelovens § 10
 tas det stilling til om det i forbindelse med fastsetting av skattesatsen skal
benyttes et eventuelt bunnfradrag (jfr. eiendomsskattelovens § 11) eller en
eventuell lokal reduksjonsfaktor
 tas det stilling til om og i tilfelle hvilke eiendommer som skal fritas for
eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7
 opprettes det en ca. 50 % stilling som eiendomsskattekontor i kommunen, jfr.
eiendomsskattelovens § 14



4.

fastsettes antall betalingsterminer for eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskattelovens §
25.
Rådmannen bes om å etablere et midlertidig eiendomsskattekontor fra høsten 2016 og
inntil stilling med funksjon som eiendomsskattekontor formelt og reelt er på plass i
2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Saksordfører Marianne Landaas (H) redegjorde for saken.
Formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 5 stemmer.
Vedtak
1.

Kommunestyret slutter seg til ad hoc utvalgets konklusjoner fremlagt i rapport datert
20.6.16 og fatter slikt vedtak:
 I medhold av eiendomsskattelovens § 2 skrives det ut eiendomsskatt på boliger
og fritidseiendommer i Tvedestrand kommune fra 2017.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 3 g) skrives det ut eiendomsskatt på faste
eiendommer i kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 8 C-1 benyttes skatteetatens
formuesgrunnlag som utgangspunkt for eiendomsskatt på boliger.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 8 A-2 fastsettes eiendomsskatten for faste
eiendommer som ikke kan gå inn under § 8 C-1 (herunder fritidseiendommer)
etter takst i samsvar med retningslinjer som sakkyndig nemnd utarbeider.

2.

Kommunestyret forutsetter at det til møtet i september 2016 fremlegges følgende saker
til behandling:
 eiendomsskattevedtekter (saksbehandlingsregler)
 oppnevning av sakkyndig nemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A-3 (4)
 oppnevning av klagenemnd, jfr. eiendomsskattelovens § 20

3.

Kommunestyret forutsetter at det i forbindelse med budsjettet 2017 og økonomiplan
2017-20
 fastsettes skattesatsen for 2017, jfr. eiendomsskattelovens § 10
 tas det stilling til om det i forbindelse med fastsetting av skattesatsen skal
benyttes et eventuelt bunnfradrag (jfr. eiendomsskattelovens § 11) eller en
eventuell lokal reduksjonsfaktor
 tas det stilling til om og i tilfelle hvilke eiendommer som skal fritas for
eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7
 opprettes det en ca. 50 % stilling som eiendomsskattekontor i kommunen, jfr.
eiendomsskattelovens § 14
 fastsettes antall betalingsterminer for eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskattelovens §
25.
Rådmannen bes om å etablere et midlertidig eiendomsskattekontor fra høsten 2016 og

4.

inntil stilling med funksjon som eiendomsskattekontor formelt og reelt er på plass i
2017.

PS 86/16 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2016

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter reduseres med
2.355.000 kroner.
b. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med
647.000 kroner.
c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, rammetilskudd fast del økes med
66.000 kroner.
d. Som følge av tildelt prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen til “Genetisk kartlegging av
sjøørretbestandene på Sørlandet” økes inntektene på ansvar 290 Frie disponible inntekter
og avsetninger med 100.000 kroner. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom økes
tilsvarende.
e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd økes med
1.000.000 kroner.
f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, vertskommunetilskudd asylmottak
økes med 100.000 kroner.
g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteutgifter investeringslån
reduseres med 150.000 kroner.
h. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra diverse rentekompensasjonsordninger økes med 50.000 kroner.
i. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, avdrag på lån reduseres med
445.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, amortisering av
tidligere års premieavvik, utgiftene økes med 71.000 kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetningen til felles
kompetansemidler reduseres med 100.000 kroner.
l. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utgiftene til Norsk
pasientskadeerstatning reduseres med 53.000 kroner.
m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, refusjon for indirekte
kostnader ved utbyggingsavtaler, inntektene økes med 100.000 kroner.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bevilgningen til
innføringsutgifter i forbindelse med eiendomsskatt økes med 130.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, det avsettes 950.000
kroner til å dekke kommunens utgifter til avtale med tidligere rådmann.
p. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bevilgningen på
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost reduseres med 165.000 kroner.
q. Ansvar 265 NAV, reduksjon i rammen som følge av lavere utgifter til introduksjonsstønad, 1.000.000 kroner.
r. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk
av bundet driftsfond med 170.000 kroner.
s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt
avsetning til bundet driftsfond med 200.000 kroner.

3. Samlet avsetning i driftsbudsjettet til elever med svært store behov reduseres med 300.000
kroner til 4.850.000 kroner. Bakgrunnen for endringen er omdisponering av midler for å
dekke opp effekten av nye kriterieverdier i tildelingsmodellen for skolene.
4. I driftsbudsjettet til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom gjøres det følgende omdisponeringer
innenfor budsjettrammen:
Grotten barnehage, omdisponere bevilgning til økt husleie
1672 Kommuneplan hovedrevisjon, økt bevilgning
1782 Øygardstjern, detaljregulering, redusert bevilgning
1782 Grendstøl, endring områdeplan næringsområde, redusert
bevilgning
1786 Reguleringsplan Mjåvann-Vasstø, økt bevilgning
1780 Reguleringsplan skole, økt bevilgning
1671 Reguleringsplan barnehage, økt bevilgning
Totalt

-65 000 kroner
100 000 kroner
-225 000 kroner
-100 000 kroner
100 000 kroner
95 000 kroner
95 000 kroner
0 kroner

5. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 437.000 kroner til prosjekt 0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg.
Kostnadsrammen settes også til 437.000 kroner. Det budsjetteres med 350.000 kroner i
øremerket tilskudd til prosjektet.
b. Bevilgningen til prosjekt 0901 IT-investeringer generelt økes med 500.000 kroner.
c. Det bevilges 1.300.000 kroner til prosjekt 0403 Barnehage Bronsbu.
d. Bevilgningen til prosjekt 0738 Rådhuset, prosjektere ombygging reduseres med 100.000
kroner til 0 kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0749 Mjåvann, tomtekjøp reduseres med 2.500.000 kroner til 0
kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0758 Mjåvann, idrettshall økes med 2.500.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0796 Nedre bydel, nytt offentlig toalett mv. reduseres med
588.000 kroner til 0 kroner.
h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0798 Lyngmyr, rensemetode basseng
reduseres med 50.000 kroner til 200.000 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg, pumpestasjon og
avløpsledning reduseres med 3.000.000 kroner til 0 kroner.
j. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling avløp
reduseres med 150.000 kroner til 0 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0808 Svarttjern, damutbedring økes med 1.400.000 kroner.
l. Bevilgningen på 150.000 kroner til prosjekt 0171 Byløft/Møllbekken (forprosjekt)
overføres til prosjekt 0819 Møllebekken, åpne ytre del.
m. Det budsjetteres med 204.000 kroner i salgsinntekter i prosjekt 0790 Salg av tomter.
Samme beløp avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
n. I prosjekt 0934 Grendstøl, salg av næringsareal reduseres salgsinntekten med 1.500.000
kroner til 0 kroner. Budsjettert avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler
reduseres tilsvarende.
o. Merverdiavgiftskompensasjon fra investering økes med 713.000 kroner.
p. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler knyttet til finansiering av KLP
egenkapitalinnskudd reduseres med 977.000 kroner.
q. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med 317.000 kroner.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7. Det gjøres følgende endringer i antall årsverk i 2016:
a. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, reduksjon med 5,6 årsverk i hjemmetjenesten fra
1.5.2016.
b. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, økning med 0,5 årsverk som kreftkoordinator.
c. Ansvar 260 Familiehuset - RBU, økning med 0,1 årsverk legesekretær ved Tjenna
legekontor fra 1.7.2016.
8. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
a. Aust-Agder fylkeslag av LEVE, 5.000 kroner i driftstilskudd.
b. Norges Blindeforbund Aust-Agder, 1.500 kroner til utgivelse av lydavis.
c. Fagforbundet, støtte til fylkesmesterskap i helsearbeider, samt barne- og ungdomsarbeiderfaget.
d. Aust-Agder idrettskrets, 20.000 kroner til idrettsleiren.
e. Aust-Agder MS-forening, støtte til aktiviteter for medlemmene og deres familier.
f. Agder Kunstsenter, 20.000 kroner til kunstprosjekt.
g. Skateboarding Across Norway, 25.000 kroner til dokumentarfilm.
h. Tvedestrand næringsforening, tilskudd til Blomstrende Tvedestrand 2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Som saksordfører til kommunestyret ble valgt Anne Killingmo (Frp).
Konstituert rådmann orienterte om saken og svarte på spørsmål.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter reduseres med
2.355.000 kroner.
b. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med
647.000 kroner.
c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, rammetilskudd fast del økes med
66.000 kroner.
d. Som følge av tildelt prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen til “Genetisk kartlegging av
sjøørretbestandene på Sørlandet” økes inntektene på ansvar 290 Frie disponible inntekter
og avsetninger med 100.000 kroner. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom økes
tilsvarende.
e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd økes med
1.000.000 kroner.
f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, vertskommunetilskudd asylmottak
økes med 100.000 kroner.
g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteutgifter investeringslån
reduseres med 150.000 kroner.

h. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra diverse rentekompensasjonsordninger økes med 50.000 kroner.
i. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, avdrag på lån reduseres med
445.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, amortisering av
tidligere års premieavvik, utgiftene økes med 71.000 kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetningen til felles
kompetansemidler reduseres med 100.000 kroner.
l. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utgiftene til Norsk
pasientskadeerstatning reduseres med 53.000 kroner.
m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, refusjon for indirekte
kostnader ved utbyggingsavtaler, inntektene økes med 100.000 kroner.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bevilgningen til
innføringsutgifter i forbindelse med eiendomsskatt økes med 130.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, det avsettes 950.000
kroner til å dekke kommunens utgifter til avtale med tidligere rådmann.
p. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bevilgningen på
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost reduseres med 165.000 kroner.
q. Ansvar 265 NAV, reduksjon i rammen som følge av lavere utgifter til introduksjonsstønad, 1.000.000 kroner.
r. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk
av bundet driftsfond med 170.000 kroner.
s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt
avsetning til bundet driftsfond med 200.000 kroner.
3. Samlet avsetning i driftsbudsjettet til elever med svært store behov reduseres med 300.000
kroner til 4.850.000 kroner. Bakgrunnen for endringen er omdisponering av midler for å
dekke opp effekten av nye kriterieverdier i tildelingsmodellen for skolene.
4. I driftsbudsjettet til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom gjøres det følgende omdisponeringer
innenfor budsjettrammen:
Grotten barnehage, omdisponere bevilgning til økt husleie
1672 Kommuneplan hovedrevisjon, økt bevilgning
1782 Øygardstjern, detaljregulering, redusert bevilgning
1782 Grendstøl, endring områdeplan næringsområde, redusert
bevilgning
1786 Reguleringsplan Mjåvann-Vasstø, økt bevilgning
1780 Reguleringsplan skole, økt bevilgning
1671 Reguleringsplan barnehage, økt bevilgning
Totalt

-65 000 kroner
100 000 kroner
-225 000 kroner
-100 000 kroner
100 000 kroner
95 000 kroner
95 000 kroner
0 kroner

5. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 437.000 kroner til prosjekt 0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg.
Kostnadsrammen settes også til 437.000 kroner. Det budsjetteres med 350.000 kroner i
øremerket tilskudd til prosjektet.
b. Bevilgningen til prosjekt 0901 IT-investeringer generelt økes med 500.000 kroner.
c. Det bevilges 1.300.000 kroner til prosjekt 0403 Barnehage Bronsbu.
d. Bevilgningen til prosjekt 0738 Rådhuset, prosjektere ombygging reduseres med 100.000
kroner til 0 kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0749 Mjåvann, tomtekjøp reduseres med 2.500.000 kroner til 0
kroner.

f. Bevilgningen til prosjekt 0758 Mjåvann, idrettshall økes med 2.500.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0796 Nedre bydel, nytt offentlig toalett mv. reduseres med
588.000 kroner til 0 kroner.
h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0798 Lyngmyr, rensemetode basseng
reduseres med 50.000 kroner til 200.000 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg, pumpestasjon og
avløpsledning reduseres med 3.000.000 kroner til 0 kroner.
j. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling avløp
reduseres med 150.000 kroner til 0 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0808 Svarttjern, damutbedring økes med 1.400.000 kroner.
l. Bevilgningen på 150.000 kroner til prosjekt 0171 Byløft/Møllbekken (forprosjekt)
overføres til prosjekt 0819 Møllebekken, åpne ytre del.
m. Det budsjetteres med 204.000 kroner i salgsinntekter i prosjekt 0790 Salg av tomter.
Samme beløp avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
n. I prosjekt 0934 Grendstøl, salg av næringsareal reduseres salgsinntekten med 1.500.000
kroner til 0 kroner. Budsjettert avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler
reduseres tilsvarende.
o. Merverdiavgiftskompensasjon fra investering økes med 713.000 kroner.
p. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler knyttet til finansiering av KLP
egenkapitalinnskudd reduseres med 977.000 kroner.
q. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med 317.000 kroner.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
7. Det gjøres følgende endringer i antall årsverk i 2016:
a. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, reduksjon med 5,6 årsverk i hjemmetjenesten fra
1.5.2016.
b. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, økning med 0,5 årsverk som kreftkoordinator.
c. Ansvar 260 Familiehuset - RBU, økning med 0,1 årsverk legesekretær ved Tjenna
legekontor fra 1.7.2016.
8. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
a. Aust-Agder fylkeslag av LEVE, 5.000 kroner i driftstilskudd.
b. Norges Blindeforbund Aust-Agder, 1.500 kroner til utgivelse av lydavis.
c. Fagforbundet, støtte til fylkesmesterskap i helsearbeider, samt barne- og ungdomsarbeiderfaget.
d. Aust-Agder idrettskrets, 20.000 kroner til idrettsleiren.
e. Aust-Agder MS-forening, støtte til aktiviteter for medlemmene og deres familier.
f. Agder Kunstsenter, 20.000 kroner til kunstprosjekt.
g. Skateboarding Across Norway, 25.000 kroner til dokumentarfilm.
h. Tvedestrand næringsforening, tilskudd til Blomstrende Tvedestrand 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Saksordfører Anne Killingmo (FrP) redegjorde for saken.

Saksordfører Anne Killingmo (FrP) redegjorde for saken.
Konstituert rådmann orienterte om saken.
Det var utdelt et notat datert 22.06.16 angående spesialundervisning. Følgende tilleggspunkt
foreslås av rådmannen:
Kommunestyret godkjenner at budsjettet for skoleskyss reduseres med kr. 500.000,- i 2016, og
at disse midlene brukes til styrking av spesialundervisningen ved de skolene som har størst
behov, ut fra vedtakene om spesialundervisning og tildelt budsjettramme.
Rådmannen redegjorde for skriv vedrørende Østre Agder samarbeidet om dykkerberedskap, og
saken må behandles av formannskapet den 30.08.16.
Siw Johannesen (Ap) tok opp spørsmål om gamle rådhuset og fremmet følgende vedrørende
punkt 5 D: Post for prosjekt 0738 blir vurdert i neste tertialrapport
Anne Killingmo (FrP) fremmet følgende forslag:
Kr 250.000 av den statlig tiltakspakka skal brukes ved Lyngmyr ungdomsskole.
Administrasjonen samarbeider med skolen og elevrådet om bruken.
Henstillingen fra Siw Johannessen enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling med tillegg fra Killingmo og rådmannen enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter reduseres med
2.355.000 kroner.
b. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med
647.000 kroner.
c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, rammetilskudd fast del økes med
66.000 kroner.
d. Som følge av tildelt prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen til “Genetisk kartlegging av
sjøørretbestandene på Sørlandet” økes inntektene på ansvar 290 Frie disponible inntekter
og avsetninger med 100.000 kroner. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom økes
tilsvarende.
e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd økes med
1.000.000 kroner.
f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, vertskommunetilskudd asylmottak
økes med 100.000 kroner.
g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteutgifter investeringslån
reduseres med 150.000 kroner.
h. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra diverse rentekompensasjonsordninger økes med 50.000 kroner.
i. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, avdrag på lån reduseres med
445.000 kroner.

j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, amortisering av
tidligere års premieavvik, utgiftene økes med 71.000 kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetningen til felles
kompetansemidler reduseres med 100.000 kroner.
l. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utgiftene til Norsk
pasientskadeerstatning reduseres med 53.000 kroner.
m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, refusjon for indirekte
kostnader ved utbyggingsavtaler, inntektene økes med 100.000 kroner.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bevilgningen til
innføringsutgifter i forbindelse med eiendomsskatt økes med 130.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, det avsettes 950.000
kroner til å dekke kommunens utgifter til avtale med tidligere rådmann.
p. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, bevilgningen på
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost reduseres med 165.000 kroner.
q. Ansvar 265 NAV, reduksjon i rammen som følge av lavere utgifter til introduksjonsstønad, 1.000.000 kroner.
r. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk
av bundet driftsfond med 170.000 kroner.
s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt
avsetning til bundet driftsfond med 200.000 kroner.
3. Samlet avsetning i driftsbudsjettet til elever med svært store behov reduseres med 300.000
kroner til 4.850.000 kroner. Bakgrunnen for endringen er omdisponering av midler for å
dekke opp effekten av nye kriterieverdier i tildelingsmodellen for skolene.
4. I driftsbudsjettet til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom gjøres det følgende omdisponeringer
innenfor budsjettrammen:
Grotten barnehage, omdisponere bevilgning til økt husleie
1672 Kommuneplan hovedrevisjon, økt bevilgning
1782 Øygardstjern, detaljregulering, redusert bevilgning
1782 Grendstøl, endring områdeplan næringsområde, redusert
bevilgning
1786 Reguleringsplan Mjåvann-Vasstø, økt bevilgning
1780 Reguleringsplan skole, økt bevilgning
1671 Reguleringsplan barnehage, økt bevilgning
Totalt

-65 000 kroner
100 000 kroner
-225 000 kroner
-100 000 kroner
100 000 kroner
95 000 kroner
95 000 kroner
0 kroner

5. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Det bevilges 437.000 kroner til prosjekt 0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg.
Kostnadsrammen settes også til 437.000 kroner. Det budsjetteres med 350.000 kroner i
øremerket tilskudd til prosjektet.
b. Bevilgningen til prosjekt 0901 IT-investeringer generelt økes med 500.000 kroner.
c. Det bevilges 1.300.000 kroner til prosjekt 0403 Barnehage Bronsbu.
d. Bevilgningen til prosjekt 0738 Rådhuset, prosjektere ombygging reduseres med 100.000
kroner til 0 kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0749 Mjåvann, tomtekjøp reduseres med 2.500.000 kroner til 0
kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0758 Mjåvann, idrettshall økes med 2.500.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0796 Nedre bydel, nytt offentlig toalett mv. reduseres med
588.000 kroner til 0 kroner.

h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0798 Lyngmyr, rensemetode basseng
reduseres med 50.000 kroner til 200.000 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg, pumpestasjon og
avløpsledning reduseres med 3.000.000 kroner til 0 kroner.
j. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling avløp
reduseres med 150.000 kroner til 0 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0808 Svarttjern, damutbedring økes med 1.400.000 kroner.
l. Bevilgningen på 150.000 kroner til prosjekt 0171 Byløft/Møllbekken (forprosjekt)
overføres til prosjekt 0819 Møllebekken, åpne ytre del.
m. Det budsjetteres med 204.000 kroner i salgsinntekter i prosjekt 0790 Salg av tomter.
Samme beløp avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
n. I prosjekt 0934 Grendstøl, salg av næringsareal reduseres salgsinntekten med 1.500.000
kroner til 0 kroner. Budsjettert avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler
reduseres tilsvarende.
o. Merverdiavgiftskompensasjon fra investering økes med 713.000 kroner.
p. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler knyttet til finansiering av KLP
egenkapitalinnskudd reduseres med 977.000 kroner.
q. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med 317.000 kroner.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
7. Det gjøres følgende endringer i antall årsverk i 2016:
a. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, reduksjon med 5,6 årsverk i hjemmetjenesten fra
1.5.2016.
b. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, økning med 0,5 årsverk som kreftkoordinator.
c. Ansvar 260 Familiehuset - RBU, økning med 0,1 årsverk legesekretær ved Tjenna
legekontor fra 1.7.2016.
8. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
a. Aust-Agder fylkeslag av LEVE, 5.000 kroner i driftstilskudd.
b. Norges Blindeforbund Aust-Agder, 1.500 kroner til utgivelse av lydavis.
c. Fagforbundet, støtte til fylkesmesterskap i helsearbeider, samt barne- og ungdomsarbeiderfaget.
d. Aust-Agder idrettskrets, 20.000 kroner til idrettsleiren.
e. Aust-Agder MS-forening, støtte til aktiviteter for medlemmene og deres familier.
f. Agder Kunstsenter, 20.000 kroner til kunstprosjekt.
g. Skateboarding Across Norway, 25.000 kroner til dokumentarfilm.
h. Tvedestrand næringsforening, tilskudd til Blomstrende Tvedestrand 2016.
9.Kommunestyret godkjenner at budsjettet for skoleskyss reduseres med kr. 500.000,- i 2016, og
at disse midlene brukes til styrking av spesialundervisningen ved de skolene som har størst
behov, ut fra vedtakene om spesialundervisning og tildelt budsjettramme.
10.Kr 250.000 av den statlige tiltakspakka skal brukes ved Lyngmyr ungdomsskole.
Administrasjonen samarbeider med skolen og elevrådet om bruken.
11.Post for prosjekt 0738 blir vurdert i neste tertialrapport

PS 87/16 Skjenketider i alkoholpolitisk handlingsplan

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i alkoholpolitisk handlingsplan punkt 9. skjenketider:
Skjenketiden for alle alkoholgrupper er til kl. 02.00 alle dager ute og inne.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.06.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret vedtar følgende endringer i alkoholpolitisk handlingsplan punkt 9. skjenketider:
Skjenketiden for alle alkoholgrupper er til kl. 02.00 alle dager ute og inne.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Torleif Haugland fremmet følgende forslag:
Skjenketid ute til kl. 24.00
Anne Killingmo (FRP) fremmet følgende forslag:
Skjenking inne til kl.03.00
Skjenking ute til kl. 02.00
Killingmos forslag:

1 stemme for, 24 mot og falt

Votering:
Hauglands forslag:
Livsløpskomiteens innstilling

1 stemme
24 stemmer og vedtatt

Vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i alkoholpolitisk handlingsplan punkt 9. skjenketider:
Skjenketiden for alle alkoholgrupper er til kl. 02.00 alle dager ute og inne.

PS 90/16 Vindilhytta - enkeltanledning, Skagerrak Water Festival 4. t.o.m. 10. juli 2016

Rådmannens forslag til vedtak


I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 gir Tvedestrand kommunestyre
skjenkebevilling til 976653440 Vindilhytta Astrid Raudåna AS.



Bevillingen gjelder skjenking av alkoholgruppe 1 og 2, alkoholholdig drikk inntil
22%, for Skagerak Wather Festival og fra 4. til 10. juli 2016






Skjenketiden settes fra kl. 09.00 tom kl. 02.00

Astrid Raudåna godkjennes som skjenkestyrer og Vegard Haugane som
stedfortreder.

Bevillingen gjelder for inntil 3000 deltakere for den enkelte dag.



Området må tydelig og forsvarlig avgrenses med gjerde eller lignende i sin
helhet.



At det tas hensyn til naboer og at en unngår unødig støy.



Bevillingen forutsetter et noe økt og tilstrekkelig vakthold. Navn på vakter bes
oversendt kommunen før arrangementet.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.06.2016
Behandling
Notat med presisering og endring av søknaden fra Vegard Haugane ble delt ut.
Aud Angelstad (Sp) fremmet rådmannens forslag med følgende endring:
Bevilling for skjenking av alkoholgruppe 3 innvilges til lukket selskap i eget avgrenset område
fra 5. til 10. juli fra kl. 20.00 til kl. 24.00.
Rådmannens forslag med tillegg fra Angelstad ble enstemmig tilrådd.
Innstilling










I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 gir Tvedestrand kommunestyre
skjenkebevilling til 976653440 Vindilhytta Astrid Raudåna AS.
Bevillingen gjelder skjenking av alkoholgruppe 1 og 2, alkoholholdig drikk inntil 22%,
for Skagerak Wather Festival og fra 4. til 10. juli 2016
Skjenketiden settes fra kl. 09.00 tom kl. 02.00
Bevilling for skjenking av alkoholgruppe 3 innvilges til lukket selskap i eget avgrenset
område fra 5. til 10. juli fra kl. 20.00 til kl. 24.00.
Astrid Raudåna godkjennes som skjenkestyrer og Vegard Haugane som stedfortreder.
Bevillingen gjelder for inntil 3000 deltakere for den enkelte dag.
Området må tydelig og forsvarlig avgrenses med gjerde eller lignende i sin helhet.
At det tas hensyn til naboer og at en unngår unødig støy.
Bevillingen forutsetter et noe økt og tilstrekkelig vakthold. Navn på vakter bes oversendt
kommunen før arrangementet.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak










I medhold av alkohollovens kapittel 1 og 4 gir Tvedestrand kommunestyre
skjenkebevilling til 976653440 Vindilhytta Astrid Raudåna AS.
Bevillingen gjelder skjenking av alkoholgruppe 1 og 2, alkoholholdig drikk inntil 22%,
for Skagerak Wather Festival og fra 4. til 10. juli 2016
Skjenketiden settes fra kl. 09.00 tom kl. 02.00
Bevilling for skjenking av alkoholgruppe 3 innvilges til lukket selskap i eget avgrenset
område fra 5. til 10. juli fra kl. 20.00 til kl. 24.00.
Astrid Raudåna godkjennes som skjenkestyrer og Vegard Haugane som stedfortreder.
Bevillingen gjelder for inntil 3000 deltakere for den enkelte dag.
Området må tydelig og forsvarlig avgrenses med gjerde eller lignende i sin helhet.
At det tas hensyn til naboer og at en unngår unødig støy.
Bevillingen forutsetter et noe økt og tilstrekkelig vakthold. Navn på vakter bes oversendt
kommunen før arrangementet.

PS 88/16 Reviderte vedtekter skolefritidsordningen

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å opprettholde dagens ordninger med søskenmoderasjon for
SFO og barnehage.
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til SFO vedtekter. Vedtektene er gjeldene fra 1.8.16.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.06.2016
Habiliteten til Monica Mostad Güttrup (Ap) ble diskutert, men ble ikke tatt opp til votering.
Siw Johannesen (Ap) ble innvilget permisjon under deler av diskusjonen av saken.
Monica Mostad Güttrup (Ap) leverte følgende forslag:
Komiteen ber administrasjonen vurdere innarbeidelse av oversendte forslag til endringer av
vedtektene før behandling i kommunestyret.
Ole Goderstad (H) fremmet rådmannens forslag.
June Anette Marcussen (V) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at søskenmoderasjonen i barnehage og SFO samordnes.
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til SFO vedtekter med følgende formulering i punkt 3.2:

Ved to eller flere barn i SFO og barnehage gis det søskenmoderasjon. Yngste barn i barnehage eller
SFO betaler full pris. Barn nummer to får 30 % moderasjon og barn nummer tre og flere får 50 %
moderasjon.
Vedtektene er gjeldende fra 1.8.16.
Güttrups forslag:

Enstemmig tilrådd

Votering:
Marcussens forslag:
Goderstads forslag:

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å opprettholde dagens ordninger med søskenmoderasjon for
SFO og barnehage.
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til SFO vedtekter. Vedtektene er gjeldene fra 1.8.16.
Komiteen ber administrasjonen vurdere innarbeidelse av oversendte forslag til endringer av
vedtektene før behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
May Britt Lunde (Ap) fremmet et utsettelsesforslag i påvente av behandling av nye
betalingssatser til desember ved behandlingen av budsjettet for 2017.
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til desembermøtet.

PS 89/16 Tilstandsrapport for Tvedestrandskolen 2016

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar “Tilstandsrapporten for Tvedestrandskolen 2016” til etterretning
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.06.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar “Tilstandsrapporten for Tvedestrandskolen 2016” til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Livsløpskomiteens forslag enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar “Tilstandsrapporten for Tvedestrandskolen 2016” til etterretning.

PS 93/16 Søknad fra Lisand Industrier AS om kommunal lånegaranti

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Lisand Industrier AS
tar opp til eiendommen Grendstølveien 16 i Tvedestrand.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 15.000.000 kroner, med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 3.750.000 kroner +
10 %, totalt 4.125.000 kroner.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med
tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3.
4. Dersom det skjer endringer i eierforhold eller selskapsstruktur må sak om kommunal lånegaranti tilbake til eierne for ny vurdering.
5. Lisand Industrier AS kan ikke bruke eiendommen det stilles garanti for som sikkerhet/pant i
forbindelse med andres saker uten at det behandles av samtlige eiere først.
6. Vedtaket betinger likelydende beslutning i alle eierkommuner.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Lisand Industrier AS
tar opp til eiendommen Grendstølveien 16 i Tvedestrand.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 15.000.000 kroner, med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 3.750.000 kroner +
10 %, totalt 4.125.000 kroner.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med
tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3.
4. Dersom det skjer endringer i eierforhold eller selskapsstruktur må sak om kommunal lånegaranti tilbake til eierne for ny vurdering.
5. Lisand Industrier AS kan ikke bruke eiendommen det stilles garanti for som sikkerhet/pant i
forbindelse med andres saker uten at det behandles av samtlige eiere først.
6. Vedtaket betinger likelydende beslutning i alle eierkommuner.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Lisand Industrier AS
tar opp til eiendommen Grendstølveien 16 i Tvedestrand.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 15.000.000 kroner, med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 3.750.000 kroner +
10 %, totalt 4.125.000 kroner.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med
tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3.
4. Dersom det skjer endringer i eierforhold eller selskapsstruktur må sak om kommunal lånegaranti tilbake til eierne for ny vurdering.
5. Lisand Industrier AS kan ikke bruke eiendommen det stilles garanti for som sikkerhet/pant i
forbindelse med andres saker uten at det behandles av samtlige eiere først.
6. Vedtaket betinger likelydende beslutning i alle eierkommuner.

PS 92/16 Utkast til utbyggingsavtale med Najaden Holding - Vinterstøbukta Gjeving

Rådmannens forslag til vedtak
Saken fremlegges til drøfting i utvalget før behandling i kommunestyret
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 14.06.2016
Behandling
Utkastet til avtale ble drøftet med følgende omforente konklusjon.
Rådmannen bes gå i nærmere dialog med utbygger om vilkårene i avtalen der det gis følgende
premisser fra utvalget:
1. Kommunen må få tilbake et antall båt og parkeringsplasser som står i et mer rimelig
forhold til det som blir tatt i bruk av kommunens eiendom.
2. Vilkårene om fortau, jfr. sak. 42/16 i planutvalget, må innarbeides i utbyggingsavtalen’
Dersom rådmannen og utbygger klarer å komme frem til et forslag til avtale før møtet den 23.6 i
kommunestyret vil utvalget kunne ta et nytt møte i forkant av kommunestyrets behandling.
Enstemmig

Innstilling
Utkastet til avtale ble drøftet med følgende omforente konklusjon.
Rådmannen bes gå i nærmere dialog med utbygger om vilkårene i avtalen der det gis følgende
premisser fra utvalget:
1. Kommunen må få tilbake et antall båt og parkeringsplasser som står i et mer rimelig
forhold til det som blir tatt i bruk av kommunens eiendom.
2. Vilkårene om fortau, jfr. sak. 42/16 i planutvalget, må innarbeides i utbyggingsavtalen.
Dersom rådmannen og utbygger klarer å komme frem til et forslag til avtale før møtet den 23.6 i
kommunestyret vil utvalget kunne ta et nytt møte i forkant av kommunestyrets behandling.
Dersom ikke dette lyktes må kommunestyrebehandlingen utsettes.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Knut Aall (H) redegjorde for saken.
Aall fremmet et utsettelsesforslag.
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes.

PS 95/16 Medlem i styringsgruppa for "Agders uthavner i verdensklasse"

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen fremmer to forslag til vedtak, og ber kommunestyret om velge ett av alternativene.
1. Kommunestyret i Tvedestrand velger ……….. til å sitte i styringsgruppen for «Agders
uthavner i verdensklasse»
2. Rådmannen peker ut en fra administrasjonen som skal sitte i styringsgruppa for «Agders
uthavner i verdensklasse»
Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Marianne Landaas (H) fremmet rådmannens forslag alternativ 1 med tillegg slik:
Kommunestyret i Tvedestrand velger Knut B. Aall (H) til å sitte i styringsgruppen for «Agders
uthavner i verdensklasse»
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 2
Votering:
Landaas sitt forslag:

1 stemme

Nævestads forslag

8 stemmer og tilrådd

Innstilling
Rådmannen peker ut en fra administrasjonen som skal sitte i styringsgruppa for «Agders
uthavner i verdensklasse»

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Marianne Landaas (H) fremmet rådmannens forslag alternativ 1 med Knut Aall (H):
Votering:
Landaas sitt forslag:
Formannskapets innstilling:

10 stemmer
15 stemmer og vedtatt

Vedtak
Rådmannen peker ut en fra administrasjonen som skal sitte i styringsgruppa for «Agders
uthavner i verdensklasse»

PS 91/16 Forespørsel om salg av Lyngør skole

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder avgjørelsen fra oktober 2014, og kan på nåværende
tidspunkt ikke gi samtykke til at Lyngør Vel kan selge Lyngør gamle skole eller tilhørende
brygge uten nærmere vilkår.
Dersom det er ønskelig fra vellets side får ordfører og rådmann fullmakt til på nytt gå i dialog
med vellet for en nærmere vurdering av mulighetene for å komme frem til en omforent løsning.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at Lyngør Vel kan selge Lyngær gamle skole med unntak
av bryggen.
Votering:
Foss sitt forslag:
Rådmannens forslag:

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder avgjørelsen fra oktober 2014, og kan på nåværende
tidspunkt ikke gi samtykke til at Lyngør Vel kan selge Lyngør gamle skole eller tilhørende
brygge uten nærmere vilkår.
Dersom det er ønskelig fra vellets side får ordfører og rådmann fullmakt til på nytt gå i dialog
med vellet for en nærmere vurdering av mulighetene for å komme frem til en omforent løsning.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Jan Roger Ekedal (Sp) redegjorde for saken.
Anne Killingmo (FrP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ønsker at tidligere Lyngør skole (gnr 82/ bnr 76) kommer til nytte og tas i bruk.
Vi mener at det ikke vil være aktuelt med offentlig bruk av bygget i overskuelig framtid. Derfor
gir kommunestyret samtykke til at vellet kan selge bygget. Samtidig vil vi signalisere en positiv
holdning til å godkjenne endret formål og bruk av bygningen
Anne Killingmo (FrP) fremmet deretter utsettelsesforslag
Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme for, 24 mot og falt.
Killingmos forslag:
Formannskapets innstilling:

4 stemmer
21 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder avgjørelsen fra oktober 2014, og kan på nåværende
tidspunkt ikke gi samtykke til at Lyngør Vel kan selge Lyngør gamle skole eller tilhørende
brygge uten nærmere vilkår.
Dersom det er ønskelig fra vellets side får ordfører og rådmann fullmakt til på nytt gå i dialog
med vellet for en nærmere vurdering av mulighetene for å komme frem til en omforent løsning.

PS 94/16 Endring av reguleringsplan for Østre Odden - 2 gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL. § 12-12 godkjenner kommunestyret revidert reguleringsplan for “Del av
Odden (82/74) Lyngør” av 27.10.2015 med bestemmelser av 13.5.2016.
Før planen kunngjøres må følgende endringer gjennomføres:
Arealet for offentlig brygge må defineres med eget formål og bestemmelser i planen, i den
hensikt å få en mer entydig fremstilling i planen. Ny revisjonsdato må påføres plandokumentene
før kunngjøring.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 14.06.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
I medhold av PBL. § 12-12 godkjenner kommunestyret revidert reguleringsplan for “Del av
Odden (82/74) Lyngør” av 27.10.2015 med bestemmelser av 13.5.2016.
Før planen kunngjøres må følgende endringer gjennomføres:
Arealet for offentlig brygge må defineres med eget formål og bestemmelser i planen, i den
hensikt å få en mer entydig fremstilling i planen. Ny revisjonsdato må påføres plandokumentene
før kunngjøring.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Teknikk-,plan og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av PBL. § 12-12 godkjenner kommunestyret revidert reguleringsplan for “Del av
Odden (82/74) Lyngør” av 27.10.2015 med bestemmelser av 13.5.2016.
Før planen kunngjøres må følgende endringer gjennomføres:
Arealet for offentlig brygge må defineres med eget formål og bestemmelser i planen, i den
hensikt å få en mer entydig fremstilling i planen. Ny revisjonsdato må påføres plandokumentene
før kunngjøring.

PS 96/16 Søknad om deltagelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram,
bolig for velferd 2016-2020.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 14.06.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram,
bolig for velferd 2016-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram,
bolig for velferd 2016-2020.

PS 97/16 Valg av meddommere for perioden 2017 til og med 2020

Rådmannens forslag til vedtak
Til meddommere ved Aust-Agder tingrett i perioden 01.01.2017-31.12.2020 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
Kvinner:
 Tine Goderstad Sunne
 Monica Mostad Güttrup
 Line Løvdal
 Hildeborg Thorbjørnsen
 Aud Rønningen
 Hilda Berit Evensen
 Celina Dukene
 Tone-Lin Hansen
 Heidi Monge Øya
 …………………..
 …………………..
 …………………..
 …………………...
 …………………...
 …………………...
 …………………...
Menn:










Arne Guddal
Arnold Johnsen
Ole Goderstad
Hermann Goderstad
Sverre Tobias Dukene
Inge Ramleth
Geir Grimsland
Espen Giving Nilsen
Gunnar Aadne Waagestad









Søren Robert Sørensen
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………...

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Følgende tilleggsforslag ble fremmet:
Kvinner:
Lise Ingvild Olsen
Ellen Hertzberg
Nina Sperre Nilsen
Ann-Irene Skjerkholt
Marianne Goderstad
Marita Syvertsen Olsen
Gro Hagane
Menn:
Emil Pedersen
Erlend Klouman Høiner
Peder Torp
Tore Gustavsen
Steinar Lunde
Arne Martin Gjøseid
Rådmannens forslag med overnevnte tillegg enstemmig tilrådd.

Innstilling
Til meddommere ved Aust-Agder tingrett i perioden 01.01.2017-31.12.2020 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
Kvinner:
 Tine Goderstad Sunne
 Monica Mostad Güttrup
 Line Løvdal
 Hildeborg Thorbjørnsen
 Aud Rønningen
 Hilda Berit Evensen
 Celina Dukene
 Tone-Lin Hansen
 Heidi Monge Øya
 Lise Ingvild Olsen







Menn:

















Ellen Hertzberg
Nina Sperre Nilsen
Ann-Irene Skjerkholt
Marianne Goderstad
Marita Syvertsen Olsen
Gro Hagane
Arne Guddal
Arnold Johnsen
Ole Goderstad
Hermann Goderstad
Sverre Tobias Dukene
Inge Ramleth
Geir Grimsland
Espen Giving Nilsen
Gunnar Aadne Waagestad
Søren Robert Sørensen
Emil Pedersen
Erlend Klouman Høiner
Peder Torp
Tore Gustavsen
Steinar Lunde
Arne Martin Gjøseid

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Til meddommere ved Aust-Agder tingrett i perioden 01.01.2017-31.12.2020 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
Kvinner:
 Tine Goderstad Sunne
 Monica Mostad Güttrup
 Line Løvdal
 Hildeborg Thorbjørnsen
 Aud Rønningen
 Hilda Berit Evensen
 Celina Dukene
 Tone-Lin Hansen
 Heidi Monge Øya
 Lise Ingvild Olsen
 Ellen Hertzberg
 Nina Sperre Nilsen





Menn:

















Ann-Irene Skjerkholt
Marianne Goderstad
Marita Syvertsen Olsen
Gro Hagane
Arne Guddal
Arnold Johnsen
Ole Goderstad
Hermann Goderstad
Sverre Tobias Dukene
Inge Ramleth
Geir Grimsland
Espen Giving Nilsen
Gunnar Aadne Waagestad
Søren Robert Sørensen
Emil Pedersen
Erlend Klouman Høiner
Peder Torp
Tore Gustavsen
Steinar Lunde
Arne Martin Gjøseid

PS 98/16 Valg av forliksrådsmedlemmer 2017 - 2020

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommune viderefører dagens ordning med eget forliksråd og velger
forliksrådsmedlemmer slik:
Medlemmer:
1. Ole Goderstad
2. …
3. …
Varamedlemmer:
1. Lisa Hegland
2. …
3. …
Som leder velges:
Alternativ 2
Saken om valg av forliksråd utsettes. Rådmannen får fullmakt til å ta initiativ til å avklare et
mulig felles forliksråd for de fem kommunene Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Risør.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
May Britt Lunde (Ap) fremmet rådmannens forslag alt 2, men primært med 2 forliksråd for de 5
kommunene.
Lundes forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling
Saken om valg av forliksråd utsettes. Rådmannen får fullmakt til å ta initiativ til å avklare mulig
fellesløsning for forliksråd for de fem kommunene Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad og
Risør, primært med 2 forliksråd for de 5 kommunene.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken om valg av forliksråd utsettes. Rådmannen får fullmakt til å ta initiativ til å avklare mulig
fellesløsning for forliksråd for de fem kommunene Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad og
Risør, primært med 2 forliksråd for de 5 kommunene.

PS 99/16 Søknad om ytterligere permisjon fra politisk verv

Rådmannens forslag til vedtak
Tor Ustad (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som 1. varamedlem i kommunestyre og 3.
varamedlem i livsløpskomite fra 30.06.16 – 30.06.17.
Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tor Ustad (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som 1. varamedlem i kommunestyre og 3.
varamedlem i livsløpskomite fra 30.06.16 – 30.06.17.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 23.06.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tor Ustad (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som 1. varamedlem i kommunestyre og 3.
varamedlem i livsløpskomite fra 30.06.16 – 30.06.17.

PS 100/16 Referatsaker : Innmelding Robek fra Fylkesmannen, Ref. Østre Agder-møte i
mai. Ref. Eldrerådet 9. mai





Uttalelse fra Årsmøtet i Skogselskapet i Agder - Marnardal 28. mai 2016
Referat fra styremøte i Østre Agder 3. juni 2016
Referat fra møte i eldrerådet 13. juni 2016
Innmelding i ROBEK - 0914 Tvedestrand kommune

