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Referatsaker

Underholdning:
 Gitar ved kulturskolens Sebastian Tomas
Presentasjon og informasjon fra Fylkesmann:
Fylkesmann Stein Ytterdal:
 Vest- og Aust Agder samorganisert fra 1. januar 2016.
 Fylkesmannsembetet styres av regjeringen og er en del av statsapparatet.
Org- og utviklingsdirektør Knut Berg:
 Økonomi, samordning, kommunereformen
 Beredskapsstaben
Utdanning- og barnevern v/ Elise Marie Kringen
 Grunnopplæring, barnehage, barnevern
Helse og sosial v/ Geir Stangeland
 Helsetjeneste, folkehelse og levekår
Justis- og vergemål v/ fylkesmann Stein Ytterdal
 Vergemål, rettssikkerhet i forhold til plan- og bygningsloven, kommuneloven,
offentlighetslov og forvaltningslov.
Miljøvern v/ Ørnulf Haraldstad
 Kommunale planer, forurensning, naturvern, artsforvaltning,
 Særlig om arbeidet med mulig opprettelse av Raet nasjonalpark. Fokuserer på det
særegne ved endemorenen, biologien, landskap og kulturminnene
Landbruk v/ Tore Haugum
 Jord/ jordvern, skog/ miljøfaktor, juridisk veiledning og næringsutvikling
Ungdomsrådet ved Simen Nævestad
Ungdomsrådet består i dag av Emma Christiansen, Rasmus Lomm, Elise Guddal og Simen
Nævestad. Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdommen, engasjere seg for tiden blant
annet i:
 Utvikling av ny videregående skole og barneskole
 Funksjonen for rådgiverordningen på skolene

Merknader til innkalling og saksliste:
Sak nr. 11 og deretter nr. 20 ble behandlet etter sak nr. 5. Etter det fortsatte den ordinære
saksrekkefølgen.
Merknader til protokoll
Ingen merknader
Dokumenter lagt på nettsiden og sendt ut før møtet






Reguleringsendring Tangenheia, vedlegg til kommunestyret 22/16
Interpellasjon til kommunestyre 9.2.16, Skolesaken
Barn og unge, midler til oppbygging av helsetjenester
Eldreråd, referat fra møte 02.02.2016
Referat fra eiermøtet i Agder Energi 29. januar

Interpellasjon fra Jan Roger Ekedal (SP)
Det ble bestemt at interpellasjonen skulle behandles etter ordinært sakskart
Ekedal gjennomgikk interpellasjonen, teksten finner du på nettsiden her:
http://www.tvedestrand.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=180&FilId=4580
Han fremmet sitt forslag om vedtak kun for punkt 2 slik:
Jeg mener påleggene om reduksjon ved Tvedestrand skole trekkes tilbake i påvente av korrekt
bemanning iht. punkt 1 hvor eventuelle stillingskutt gjennomføres først f.o.m. oppstart høsten
2016.
Han tilføyde: Dette tilsvarer en tilleggsbevilging på 0,6 mill.
Ordføreren redegjorde for saken. Han foreslo følgende formulering av vedtak:
Tvedestrand kommunestyre gir en tilleggsbevilgning på kr. 600.000,- til enheten
Tvedestrandsskolen som ekstra ressursinnsats i 1. halvår 2016. Bevilgningen gis utenfor
tildelingsmodellen, og rådmannen får fullmakt til å fordele ekstrabevilgningen videre i samråd
med enhetsleder og rektorene. Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost går ned fra kr. 815.000,til kr. 215.000,-.
Ekedal trakk på dette grunnlag sitt forslag.
Ordføreren ba kommunestyret om en avstemming i kommunestyret om realitetsbehandling av
forslaget.
Realitetsbehandling:

Enstemmig vedtatt.

Ragnvald Zwilgmeyer (AP) og Monica Mostad Gutrup (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og
fratrådte (23 voterende). Begge ble enstemmig erklært inhabile etter forvaltningslovens § 6, 2
ledd. Espen Tegdan (AP) og Syvert Holbek Feed (AP) tiltrådte (25 voterende).
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Tegdan og Feed fratrådte og Zwilgmeyer og Gutrup tiltrådte (25 voterende).
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir en tilleggsbevilgning på kr. 600.000,- til enheten
Tvedestrandsskolen som ekstra ressursinnsats i 1. halvår 2016. Bevilgningen gis utenfor
tildelingsmodellen, og rådmannen får fullmakt til å fordele ekstrabevilgningen videre i samråd
med enhetsleder og rektorene. Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost går ned fra kr. 815.000,til kr. 215.000,-.

PS 1/16 Nedleggelse av Dypvåg bofellesskap - Utfordringsbilde for
omsorgssektoren
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre legger til grunn at enhet for omsorg og rehabilitering må omstille,
endre retning og prioritere i tråd med føringene i denne saken og vedtatt budsjettramme.
Kommunestyret vedtar at Dypvåg bofellesskap legges ned fra 1.juni 2016, eller så snart
tilsvarende eller høyere omsorgsnivå kan stilles til disposisjon for dagens beboere.
Fast ansatte som blir berørt av nedleggelsen tilbys annen stilling i kommunen.
Kommunestyret vedtar at Tvedestrand kommunale boligstiftelse kan selge og/eller leie ut
bygningen ved Dypvåg bofelleskap på fritt grunnlag fra 1.juni 2016.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Arne Bjørnstad (TTL) fremmet følgende forslag:
Driften ved Dypvåg bofellesskap opprettholdes, og inntaksstoppen oppheves med snarlig
virkning.
Rådmannens forslag
Bjørnstads forslag

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Innstilling
Driften ved Dypvåg bofellesskap opprettholdes, og inntaksstoppen oppheves med snarlig
virkning.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Enhetsleder Svein Elgvin, omsorg og rehabilitering redegjorde for saken.
Sveinung Lien (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Lien ble
erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav e. Arne Martin Gjøseid (TTL)
tiltrådte (25 voterende).
Leder av eldrerådet Arne Bjørnstad redegjorde for feil i referat fra rådets møte 1. februar:
Vedtak i denne saken var 5 mot 2 for rådmannens forslag.
Ordføreren opplyste om at arbeidsmiljøutvalget enstemmig støttet rådmannens forslag.
Ole Goderstad (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak.

Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende forslag:
1. Dypvåg bofellesskap er en viktig og nødvendig del av omsorgstilbudet i Tvedestrand og
nedlegges ikke.
2. Inntaksstopp oppheves umiddelbart og tilbudet tilbys aktuelle søkere.
3. Det bevilges 0,8 mill, fra «til kommunestyrets disposisjon» til dekning av de økte
utgiftene i 2016. Inndekning for senere år legges inn i budsjett- og
økonomiplanbehandlingen senere i år.
4. Tvedestrand kommunestyre vil følge budsjettilpasningen og omstillingen nøye i årets
tertialrapporter.
Votering:
Goderstads forslag
Hauglands forslag:

12 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Gjøseid fratrådte og Lien tiltrådte (25 voterende).

Vedtak
1. Dypvåg bofellesskap er en viktig og nødvendig del av omsorgstilbudet i Tvedestrand og
nedlegges ikke.
2. Inntaksstopp oppheves umiddelbart og tilbudet tilbys aktuelle søkere.
3. Det bevilges 0,8 mill, fra «til kommunestyrets disposisjon» til dekning av de økte
utgiftene i 2016. Inndekning for senere år legges inn i budsjett- og
økonomiplanbehandlingen senere i år.
4. Tvedestrand kommunestyre vil følge budsjettilpasningen og omstillingen nøye i årets
tertialrapporter.

PS 2/16 Varsel om tilsyn med Tvedestrand kommune Opplæringsloven - Spesialundervisning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten og tilbakemeldingen på tiltakene til orientering.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Monica Mostad Guttrup stilte spørsmål om sin habilitet. Hun ble enstemmig vedtatt habil av
komiteen.
Ole Goderstad H fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om løpende oppdatering på tiltak/handlingsplan i livsløpskomiteen og
tilbakemelding innen 1. juni hvor alle lovbrudd/avvik skal være lukket.
Rådmannens forslag med tillegg fra Goderstad ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten og tilbakemeldingen på tiltakene til orientering.
Kommunestyret ber om løpende oppdatering i livsløpskomiteen og tilbakemelding innen 1. juni
hvor alle lovbrudd/avvik skal være lukket.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Monica Mostad Guttrup (AP) stilte spørsmål med sin habilitet og fratrådte (24 voterende).
Guttrup ble enstemmig erklært habil etter forvaltningslovens § 6, og gjeninntrådte
(25voterende).
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten og tilbakemeldingen på tiltakene til orientering.
Kommunestyret ber om løpende oppdatering i livsløpskomiteen og tilbakemelding innen 1. juni
hvor alle lovbrudd/avvik skal være lukket.

PS 3/16 Kommunereformen - intensjonsavtale
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Arendal,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli (6K), eventuelt med færre eller flere kommuner.
Forutsetningen er at Arendal kommune er en av kommunene.
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Alternativt 2
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Risør,
Gjerstad og Vegårshei (4K).
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) informerte om at det er planlagt seks folkemøter ila våren.
Sveinung Lien (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Jan W Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
En referansegruppe oppnevnes, bestående av utvidet formannskap (formannskap samt MDG).
Mai Britt Lunde fremmet følgende forslag:
Vara til forhandlingsutvalg velges i rekke slik:
-

Morten Foss (SP)
Marianne Landaas (H)

Nævestads forslag om referansegruppe enstemmig tilrådd.
Lundes forslag til varamedlemmer i rekke enstemmig tilrådd.

Votering:
Foss sitt forslag om alternativ 2:
Liens forslag om alternativ 1:

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Kommunereformutvalget er som følge av disse valgene lagt ned.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Arendal,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli (6K), eventuelt med færre eller flere kommuner.
Forutsetningen er at Arendal kommune er en av kommunene.
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Vara til forhandlingsutvalg i rekke:
-

Morten Foss (SP)
Marianne Landaas (H)

Det oppnevnes en referansegruppe bestående av utvidet formannskap.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet forslag om at følgende setning ble fjernet fra innstillingen:
Forutsetningen er at Arendal kommune er en av kommunene.
Innstilling fra formannskap med endring fra Foss enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Arendal,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli (6K), eventuelt med færre eller flere kommuner.
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Vara til forhandlingsutvalg i rekke:
-

Morten Foss (SP)
Marianne Landaas (H)

Det oppnevnes en referansegruppe bestående av utvidet formannskap.

PS 4/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt imot forslaget om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene. Etter kommunestyret oppfatning legges det opp til i for stor grad bruk
av «tvang», gjennom økonomiske virkemidler, i kommunereformprosessen ved dette forslaget.
Samlet vil forslagene gi for store omfordelingseffekter, som vil ytterligere forsterke sentraliseringen
i Norge.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre støtter alle forslagene.
Alternativ 3:
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre støtter forslagene om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene prinsipielt, men foreslår at reiselengden settes til 13,3 km i
strukturkriteriet, og at endringene i de regionalpolitiske tilskuddene ikke vris mot en fordeling pr.
innbygger, men mer pr. kommune. Hensikten med endringsforslagene er at de skal gi langt mindre
omfordelingseffekt enn høringsforslaget.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Anne Killingmo (FRP) fremmet rådmannens forslag alternativ 3.
Killingmos forslag
Foss sitt forslag

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt imot forslaget om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene. Etter kommunestyret oppfatning legges det opp til i for stor grad bruk
av «tvang», gjennom økonomiske virkemidler, i kommunereformprosessen ved dette forslaget.
Samlet vil forslagene gi for store omfordelingseffekter, som vil ytterligere forsterke sentraliseringen
i Norge.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt imot forslaget om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene. Etter kommunestyret oppfatning legges det opp til i for stor grad bruk
av «tvang», gjennom økonomiske virkemidler, i kommunereformprosessen ved dette forslaget.
Samlet vil forslagene gi for store omfordelingseffekter, som vil ytterligere forsterke sentraliseringen
i Norge.

PS 5/16 Fremtidig leie av utvidet barnehagetilbud i Holt området
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre takker for revidert tilbudet fra Holt Idrettsforening datert
18.01.2016 vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Med utgangspunkt i vurderingene fra NVE vedrørende flomfaren, samt økonomiske og
strategiske vurderinger, finner kommunestyret det ikke aktuelt å inngå ny leieavtale med Holt
Idrettsforening om utvidelse av barnehagebygget ved Grotten barnehage med 1 ny avdeling til 3
avdelinger.
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede muligheten for å bygge en eventuell ny
barnehage i Holt området med 3 avdelinger, med muligheten for utvidelse med ytterligere 1
avdeling, til 4. Utredningen gjennomføres som en revisjon av barnehageplanen på dette punktet,
og vurderes nærmere i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre godkjenner tilbud datert 18.01.2016 fra Holt Idrettsforening
vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Rådmannen får fullmakt til å inngå ny leieavtale med Holt Idrettsforening med en leietid på 20
år fra høsten 2016 i tråd med tilbud datert 18.01.2016.
Rådmannen får i oppdrag i samarbeid med NVE og Holt Idrettsforening å vurdere nærmere
flomsikringstiltak ved Grotten barnehage innen 30.09.2016. Vurderingen og forslag til tiltak
legges frem for kommunestyret.
Kommunestyret vedtar å innvilge en lånegaranti i form av en selvskyldnerkausjon for et
investeringslån på inntil 6,8 mill. kroner til Holt Idrettsforening i forbindelse med utvidelse med
1 ny barnehageavdeling, til 3 avdelinger, og ombygging ved Grotten barnehage. Tilsvarende
garanti gjelder i byggeperioden for et byggelån på inntil 8,5 mill. kroner.
Garantiens varighet settes til maksimum 20 år fra høsten 2016 for investeringslånet.
Kommunestyret vedtar at økte husleieutgifter på ytterligere 338.000 kroner pr. år legges inn i
budsjettet fra 2017. Kommunestyret vedtar at økte husleieutgifter for høsten 2016 (4 måneder),
om lag 48.000 kroner, dekkes fra kommunestyret tilleggsbevilgningspost, slik at den går ned fra
1.615.000 til 1.567.000 kroner.
Alternativ 3:
Tvedestrand kommunestyre takker for revidert tilbudet fra Holt Idrettsforening datert
18.01.2016 vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.

Med utgangspunkt i vurderingene fra NVE vedrørende flomfaren, samt økonomiske
vurderinger, finner kommunestyret det ikke aktuelt å inngå ny leieavtale med Holt
Idrettsforening om utvidelse av barnehagebygget ved Grotten barnehage med 1 ny avdeling til 3
avdelinger.Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Styrer i Grotten barnehage, enhetsleder plan-, miljø og eiendom og assisterende rådmann
redegjorde for utfordringene i forhold til midlertidige løsninger, mulig flomfare, parkering,
toalettforhold mv
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre takker for revidert tilbudet fra Holt Idrettsforening datert
18.01.2016 vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Med utgangspunkt i vurderingene fra NVE vedrørende flomfaren, samt økonomiske og
strategiske vurderinger, finner kommunestyret det ikke aktuelt å inngå ny leieavtale med Holt
Idrettsforening om utvidelse av barnehagebygget ved Grotten barnehage med 1 ny avdeling til 3
avdelinger.
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede muligheten for å bygge en eventuell ny
barnehage i Holt området med 3 avdelinger, med muligheten for utvidelse med ytterligere 1
avdeling, til 4. Utredningen gjennomføres som en revisjon av barnehageplanen på dette punktet,
og vurderes nærmere i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Knut Benjamin Aall (H) stilte spørsmål til sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Aall ble
erklært inhabil etter forvaltningslovens §6, 2 ledd. Karen Synnøve Nilsen Waagestad (H)
tiltrådte (25 voterende).
Jan W. Nævestad (TTL) viste til mail til kommunestyrets representanter og fremmet et
utsettelsesforslag i påvente av byggesaksbehandling.
Nævestads forslag:

Vedtatt med 22 mot 3 stemmer.

Waagestad fratrådte og Aall tiltrådte (25 voterende).

Vedtak
Saken utsettes i påvente av byggesaksbehandling

PS 6/16 Forlengelse av leieavtale. Lokaler i Fritz Smiths gate 1
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at leieavtalen med Stranna Sko AS for lokaler i
Familiehuset, Fritz Smiths gate forlenges med en husleie på kr. 4.000,- pr. måned i 2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre opprettholder tidligere avtale om kr 5.000 per mnd
Nævestads forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder tidligere avtale om kr 5.000 per mnd

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder tidligere avtale om kr 5.000 per mnd.

PS 7/16 Generell rammereduksjon i budsjett 2016 - endret fordeling
mellom enhetene
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar en endring i fordelingen av generell rammereduksjon (totalt 1.259.000
kroner) i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 som følger:
Beløp i kroner
210 Rådmann og politiske styringsorgan
215 Administrativ støtteenhet
229 Tvedestrandskolen
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenheten
260 Familiehuset – RBU
265 NAV
Totalt

Endring
Øke 65.000
Øke 15.000
Red. 67.000
Øke 5.000
Øke 22.000
Øke 8.000
Red. 1.000
Red. 78.000
Øke 31.000
0

Nytt beløp
189.000
67.000
232.000
50.000
431.000
184.000
29.000
46.000
31.000
1.259.000

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret vedtar en endring i fordelingen av generell rammereduksjon (totalt 1.259.000
kroner) i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 som følger:
Beløp i kroner
210 Rådmann og politiske styringsorgan
215 Administrativ støtteenhet
229 Tvedestrandskolen
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenheten
260 Familiehuset – RBU
265 NAV
Totalt

Endring
Øke 65.000
Øke 15.000
Red. 67.000
Øke 5.000
Øke 22.000
Øke 8.000
Red. 1.000
Red. 78.000
Øke 31.000
0

Nytt beløp
189.000
67.000
232.000
50.000
431.000
184.000
29.000
46.000
31.000
1.259.000

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar en endring i fordelingen av generell rammereduksjon (totalt 1.259.000
kroner) i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 som følger:
Beløp i kroner
210 Rådmann og politiske styringsorgan
215 Administrativ støtteenhet
229 Tvedestrandskolen
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenheten
260 Familiehuset – RBU
265 NAV
Totalt

Endring
Øke 65.000
Øke 15.000
Red. 67.000
Øke 5.000
Øke 22.000
Øke 8.000
Red. 1.000
Red. 78.000
Øke 31.000
0

Nytt beløp
189.000
67.000
232.000
50.000
431.000
184.000
29.000
46.000
31.000
1.259.000

PS 8/16 Gratis parkering på Knud Knudsens plass pga.
gatestenging
Innstilling fra formannskap
Gratis parkering på Knut Knutsens plass så lenge arbeidene i sentrum medfører at gatene er
stengt. Parkeringstidsbestemmelsen gjelder likevel som vanlig.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende omformulerte forslag:
Gratis parkering på Knut Knudsens plass så lenge arbeidene i sentrum medfører at gata, fra
Meieribrua (Reidar Christensen) og ned til Tvedestrandsposten, er stengt.
Parkeringsbestemmelsen gjelder likevel som vanlig.
Nævestads forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Gratis parkering på Knud Knudsens plass så lenge arbeidene i sentrum medfører at gata, fra
Meieribrua (Reidar Christensen) og ned til Tvedestrandsposten, er stengt.
Parkeringsbestemmelsen gjelder likevel som vanlig.

PS 9/16 Organisasjonsgjennomgang - Fokusområder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fokusområder for en eventuell total
organisasjonsgjennomgang av kommunen:
-

Effektivitet og ressursstyring
Bruker- og serviceperspektiv med riktig kvalitet på tjenestene
Ledelsesutvikling
Tjenestenivå som er godt nok
Rasjonell og effektiv oppgavefordeling
Kompetanseutvikling på ledelse, prosjektstyring, kvalitet og intern kontroll
Økt digitalisering og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi

Kommunestyret legger til grunn av det leies inn ekstern konsulentbistand ved en eventuell
organisasjonsgjennomgang. Rådmannen får i oppdrag å legge frem egen sak om omfang og
kostnadsramme for bruk konsulentbistand i septembermøtet 2016.
Kommunestyret vedtar at administrasjonsutvalget blir styringsgruppe for gjennomføring av en
eventuell organisasjonsgjennomgang.
Endelig beslutning om iverksettelse med fremdrifts- og prosessplan for en eventuell
organisasjonsgjennomgang legges frem for kommunestyret i septembermøtet 2016, etter at
endelig vedtak er gjort i saken om kommunereformen.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fokusområder for en eventuell total
organisasjonsgjennomgang av kommunen:
-

Effektivitet og ressursstyring
Bruker- og serviceperspektiv med riktig kvalitet på tjenestene
Ledelsesutvikling
Tjenestenivå som er godt nok
Rasjonell og effektiv oppgavefordeling
Kompetanseutvikling på ledelse, prosjektstyring, kvalitet og intern kontroll
Økt digitalisering og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi

Kommunestyret legger til grunn av det leies inn ekstern konsulentbistand ved en eventuell
organisasjonsgjennomgang. Rådmannen får i oppdrag å legge frem egen sak om omfang og
kostnadsramme for bruk konsulentbistand i septembermøtet 2016.
Kommunestyret vedtar at administrasjonsutvalget blir styringsgruppe for gjennomføring av en
eventuell organisasjonsgjennomgang.
Endelig beslutning om iverksettelse med fremdrifts- og prosessplan for en eventuell
organisasjonsgjennomgang legges frem for kommunestyret i septembermøtet 2016, etter at
endelig vedtak er gjort i saken om kommunereformen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fokusområder for en eventuell total
organisasjonsgjennomgang av kommunen:
-

Effektivitet og ressursstyring
Bruker- og serviceperspektiv med riktig kvalitet på tjenestene
Ledelsesutvikling
Tjenestenivå som er godt nok
Rasjonell og effektiv oppgavefordeling
Kompetanseutvikling på ledelse, prosjektstyring, kvalitet og intern kontroll
Økt digitalisering og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi

Kommunestyret legger til grunn av det leies inn ekstern konsulentbistand ved en eventuell
organisasjonsgjennomgang. Rådmannen får i oppdrag å legge frem egen sak om omfang og
kostnadsramme for bruk konsulentbistand i septembermøtet 2016.
Kommunestyret vedtar at administrasjonsutvalget blir styringsgruppe for gjennomføring av en
eventuell organisasjonsgjennomgang.
Endelig beslutning om iverksettelse med fremdrifts- og prosessplan for en eventuell
organisasjonsgjennomgang legges frem for kommunestyret i septembermøtet 2016, etter at
endelig vedtak er gjort i saken om kommunereformen.

PS 10/16 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 86 bnr 21 og bnr 37
Rådmannens forslag til vedtak
Konsesjon på erverv av gnr 86 bnr 21 og bnr 37 i Tvedestrand kommune gis til Stig Christian
Sevenius (født 06.09.1948). Det settes ikke vilkår til konsesjonsvedtaket.
Vedtaket er gjort i samsvar med konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11 og etter delegert myndighet til
kommunen fra Landbruks- og matdepartementet (FOR-2003-12-08-1479).
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Konsesjon på erverv av gnr 86 bnr 21 og bnr 37 i Tvedestrand kommune gis til Stig Christian
Sevenius (født 06.09.1948). Det settes ikke vilkår til konsesjonsvedtaket.
Vedtaket er gjort i samsvar med konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11 og etter delegert myndighet til
kommunen fra Landbruks- og matdepartementet (FOR-2003-12-08-1479).

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Konsesjon på erverv av gnr 86 bnr 21 og bnr 37 i Tvedestrand kommune gis til Stig Christian
Sevenius (født 06.09.1948). Det settes ikke vilkår til konsesjonsvedtaket.

PS 11/16 Vedtak om omdisponering av fulldyrka jord etter jordlova
§ 9 og vedtak om plan for nydyrking etter jordlova § 11 - gnr 29
bnr 5
Rådmannens forslag til vedtak
OMDISPONERING
Kommunestyret gir ikke samtykke til omdisponering av til sammen 2,4 dekar fulldyrka jord til
oppføring av lagerhall for båter og redskaper med omkringliggende parkeringsareal på
gnr 29 bnr 5 “Gliddi”.
OMDISPONERING - ALTERNATIV
Kommunestyret gir samtykke til omdisponering av til sammen 2,4 dekar fulldyrka jord til
oppføring av lagerhall for båter og redskaper med omkringliggende parkeringsareal på
gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet som tillates omdisponert følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres
med hjemmel i jordlova § 9, andre ledd. Samtykket gis på følgende vilkår og med hjemmel i
jordlova § 9 tredje ledd:
-

Før matjorda fjernes fra omdisponeringsarealet skal grunnarbeidene og dreneringstiltakene i tilknytning til
nydyrkingsarealet være gjennomført.
Matjorda som fjernes fra det aktuelle arealet skal deponeres og brukes som topplag på nydyrkingsområdet.

NYDYRKING
Kommunestyret godkjenner søknaden om plan for nydyrking på gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet
på 2,7 dekar som tillates nydyrket følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 11 og forskrift om nydyrking §§ 4 og 10. Begrunnelsen for tillatelsen er at
nydyrkingen vil gi landbrukseiendommen driftsmessige fordeler i form av et større fulldyrka
jordbruksareal med en bedret teigutforming samtidig som at nydyrkingen ikke påvirker naturog kulturlandskapet i vesentlig negativ grad. Heller ikke vesentlige miljøverdier berøres av
nydyrkingsplanen.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Kristian Knutsen fremmet rådmannens innstilling til nydyrkingsvedtak, samt alternative
innstilling til omdisponeringsvedtak.
Kåre Haugaas fremmet rådmannens innstilling til omdisponeringsvedtak.
Ved behandlingen ble Knutsens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
OMDISPONERING
Kommunestyret gir samtykke til omdisponering av til sammen 2,4 dekar fulldyrka jord til
oppføring av lagerhall for båter og redskaper med omkringliggende parkeringsareal på
gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet som tillates omdisponert følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres
med hjemmel i jordlova § 9, andre ledd. Samtykket gis på følgende vilkår og med hjemmel i
jordlova § 9 tredje ledd:

-

Før matjorda fjernes fra omdisponeringsarealet skal grunnarbeidene og dreneringstiltakene i tilknytning til
nydyrkingsarealet være gjennomført.
Matjorda som fjernes fra det aktuelle arealet skal deponeres og brukes som topplag på nydyrkingsområdet.

NYDYRKING
Kommunestyret godkjenner søknaden om plan for nydyrking på gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet
på 2,7 dekar som tillates nydyrket følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 11 og forskrift om nydyrking §§ 4 og 10. Begrunnelsen for tillatelsen er at
nydyrkingen vil gi landbrukseiendommen driftsmessige fordeler i form av et større fulldyrka
jordbruksareal med en bedret teigutforming samtidig som at nydyrkingen ikke påvirker naturog kulturlandskapet i vesentlig negativ grad. Heller ikke vesentlige miljøverdier berøres av
nydyrkingsplanen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Morten Foss (SP) stilte spørsmål med sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Foss ble
enstemmig erklært habil etter forvaltningslovens § 6. Foss gjeninntrådte (25 voterende).
Kåre Haugaas (SP) fremmet rådmannens forslag:
OMDISPONERING
Kommunestyret gir ikke samtykke til omdisponering av til sammen 2,4 dekar fulldyrka jord til
oppføring av lagerhall for båter og redskaper med omkringliggende parkeringsareal på
gnr 29 bnr 5 “Gliddi”.
NYDYRKING
Kommunestyret godkjenner søknaden om plan for nydyrking på gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet
på 2,7 dekar som tillates nydyrket følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 11 og forskrift om nydyrking §§ 4 og 10. Begrunnelsen for tillatelsen er at
nydyrkingen vil gi landbrukseiendommen driftsmessige fordeler i form av et større fulldyrka
jordbruksareal med en bedret teigutforming samtidig som at nydyrkingen ikke påvirker naturog kulturlandskapet i vesentlig negativ grad. Heller ikke vesentlige miljøverdier berøres av
nydyrkingsplanen.
Votering:
Haugaas sitt forslag:
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite:

9 stemmer
16 stemmer og vedtatt.

Åsta Marte Evensberget (MDG) tok opp spørsmålet om lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Ordføreren besvarte spørsmålet med at tre eller flere medlemmer av kommunestyret skriftlig
kan be om slik lovlighetskontroll innen en viss frist, jfr. Kommunelovens § 59.

Vedtak
OMDISPONERING
Kommunestyret gir samtykke til omdisponering av til sammen 2,4 dekar fulldyrka jord til
oppføring av lagerhall for båter og redskaper med omkringliggende parkeringsareal på

gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet som tillates omdisponert følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres
med hjemmel i jordlova § 9, andre ledd. Samtykket gis på følgende vilkår og med hjemmel i
jordlova § 9 tredje ledd:
-

Før matjorda fjernes fra omdisponeringsarealet skal grunnarbeidene og dreneringstiltakene i tilknytning til
nydyrkingsarealet være gjennomført.
Matjorda som fjernes fra det aktuelle arealet skal deponeres og brukes som topplag på nydyrkingsområdet.

NYDYRKING
Kommunestyret godkjenner søknaden om plan for nydyrking på gnr 29 bnr 5 “Gliddi”. Arealet
på 2,7 dekar som tillates nydyrket følger av vedlagt kart. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 11 og forskrift om nydyrking §§ 4 og 10. Begrunnelsen for tillatelsen er at
nydyrkingen vil gi landbrukseiendommen driftsmessige fordeler i form av et større fulldyrka
jordbruksareal med en bedret teigutforming samtidig som at nydyrkingen ikke påvirker naturog kulturlandskapet i vesentlig negativ grad. Heller ikke vesentlige miljøverdier berøres av
nydyrkingsplanen.

PS 12/16 17. mai-komiteen 2016
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret velger følgende representanter til 17. mai-komiteen for 2016:
…………….. fra Formannskapet (1år)
…………….. fra Formannskapet (2år)
…………….. fra Livsløpskomiteen (1år)
…………….. fra Livsløpskomiteen (2år)
…………….. fra Eldrerådet (1år)
Som leder for 2016 velges: ……………………………
Rådmannen oppnevner en sekretær for komiteen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Følgende forslag til medlem ble fremmet av Ole Goderstad:
May-Lill Skjeggedal.
June Anette Marcussen (V) oppfordret til at livsløpskomiteen foreslår to representanter,
formannskapet to representanter og eldrerådet en representant og at disse fremmes i
kommunestyret til valg for ett år.
Rådmannens forslag med tillegg fra Goderstad ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret velger følgende representanter til 17. mai-komiteen for 2016:
…………….. fra Formannskapet (1år)
…………….. fra Formannskapet (1år)
 May-Lill Skjeggedal fra Livsløpskomiteen (1år)
…………….. fra Livsløpskomiteen (1år)
…………….. fra Eldrerådet (1år)
Som leder for 2016 velges: ……………………………
Rådmannen oppnevner en sekretær for komiteen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
June Marcussen (V) fremmet følgende forslag:
For formannskap: Ole Morten Sundsdal og Håkon Engenes Johnson
For Livsløpskomite: Stine Rønbeck
Fra eldreråd: Aud Solli Sjåvåg
Gruppen konstituerer seg selv.
Innstilling fra Livsløpskomite med tillegg fra Marcussen enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret velger følgende representanter til 17. mai-komiteen for 2016:
 Ole Morten Sundsdal for formannskapet (1år)
 Håkon Engenes Johnson for formannskapet (1år)
 May-Lill Skjeggedal fra Livsløpskomiteen (1år)
 Stine Rønbeck for Livsløpskomiteen (1år)
 Aud Solli Sjåvåg fra Eldrerådet (1år)
Gruppen konstituerer seg selv.
Rådmannen oppnevner en sekretær for komiteen.

PS 13/16 Serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte, Terna kafè
Rådmannens forslag til vedtak













I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt serveringslovens kapittel 1 og
2 gis Terna kafe ved Norum Mat, organisasjonsnummer 913280202, Hovedgata 76, 4900 Tvedestrand
alminnelig serverings- og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
Det gis også skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 til lukkede selskaper.
Bevillingen gjelder foreløpig fram til 30.09.16

Serverings- og skjenketid settes til
o Hverdager og søndager 10.00 til 20.00
o Fredag og lørdag 10.00 til 00.00
Skjenketid for lukkede selskaper settes til 00.30, slik at selskapene skal være avviklet til
kl. 01.00.
Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til tidligere innsendte oversikt.
Yngve Norum godkjennes som styrer.
Karoline Såmundsen godkjennes som stedfortreder
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk og at naboer varsles om lukkede selskap.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling













I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt serveringslovens kapittel 1 og
2 gis Terna kafe ved Norum Mat, organisasjonsnummer 913280202, Hovedgata 76, 4900 Tvedestrand
alminnelig serverings- og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
Det gis også skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 til lukkede selskaper.
Bevillingen gjelder foreløpig fram til 30.09.16

Serverings- og skjenketid settes til
o Hverdager og søndager 10.00 til 20.00
o Fredag og lørdag 10.00 til 00.00
Skjenketid for lukkede selskaper settes til 00.30, slik at selskapene skal være avviklet til
kl. 01.00.
Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til tidligere innsendte oversikt.
Yngve Norum godkjennes som styrer.
Karoline Såmundsen godkjennes som stedfortreder
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for

omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk og at naboer varsles om lukkede
selskap

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak













I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 samt serveringslovens kapittel 1 og
2 gis Terna kafe ved Norum Mat, organisasjonsnummer 913280202, Hovedgata 76, 4900 Tvedestrand
alminnelig serverings- og skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2.
Det gis også skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 til lukkede selskaper.
Bevillingen gjelder foreløpig fram til 30.09.16

Serverings- og skjenketid settes til
o Hverdager og søndager 10.00 til 20.00
o Fredag og lørdag 10.00 til 00.00
Skjenketid for lukkede selskaper settes til 00.30, slik at selskapene skal være avviklet til
kl. 01.00.
Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til tidligere innsendte oversikt.
Yngve Norum godkjennes som styrer.
Karoline Såmundsen godkjennes som stedfortreder
Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for

omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk og at naboer varsles om
lukkede selskap

PS 14/16 Ad hoc-utvalg for revidering av Alkoholpolitisk
handlingsplan. Endringer i Alkohollov og forskrifter
Rådmannens forslag til vedtak
Som ad hoc-utvalg for revidering av Alkoholpolitisk handlingsplan våren 2016 velger
kommunestyret følgende medlemmer:








…………..
…………..
…………..
En fra Tvedestrand lensmannskontor
En representant fra utelivsbransjen i Tvedestrand
Saksbehandler for bevillingssaker, Anne Grete Aaby Hansen
Enhetsleder Oppfølgingsenheten, Helene Tveide (sekretær)

Mandat:






Revidere alkoholpolitisk handlingsplan med vekt på en forsvarlig alkohol- og bevillingspolitikk
Faktagjennomgang og praktisering av nytt regel- og lovverk.
Gjennomgang av nåværende bevillinger
Anbefale en løsning på fornyelse eller videreføring av bevillingene
Vurdere opprettelse av permanent alkoholforum

Ad hoc-gruppa innhenter andre ressurspersoner ved behov.
Frist for ferdigstillelse av planen settes til den 28. april 2016.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag til medlemmer:
Siw Johannessen, leder
Ole Goderstad (H) fremmet følgende forslag til medlemmer:
Arne Bjørnstad og Inger Klara Lilleholt Vaaje.
Rådmannens forslag med tillegg fra Angelstad og Goderstad ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Som ad hoc-utvalg for revidering av Alkoholpolitisk handlingsplan våren 2016 velger
kommunestyret følgende medlemmer:
 Siw Johannessen AP, leder
 Arne Bjørnstad, TTL
 Inger Klara Lilleholt Vaaje SP
 En fra Tvedestrand lensmannskontor
 En representant fra utelivsbransjen i Tvedestrand
 Saksbehandler for bevillingssaker, Anne Grete Aaby Hansen
 Enhetsleder Oppfølgingsenheten, Helene Tveide (sekretær)

Mandat:
 Revidere alkoholpolitisk handlingsplan med vekt på en forsvarlig alkohol- og
bevillingspolitikk
 Faktagjennomgang og praktisering av nytt regel- og lovverk.
 Gjennomgang av nåværende bevillinger
 Anbefale en løsning på fornyelse eller videreføring av bevillingene
 Vurdere opprettelse av permanent alkoholforum
Ad hoc-gruppa innhenter andre ressurspersoner ved behov.
Frist for ferdigstillelse av planen settes til den 28. april 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som ad hoc-utvalg for revidering av Alkoholpolitisk handlingsplan våren 2016 velger
kommunestyret følgende medlemmer:
 Siw Johannessen AP, leder
 Arne Bjørnstad, TTL
 Inger Klara Lilleholt Vaaje SP
 En fra Tvedestrand lensmannskontor
 En representant fra utelivsbransjen i Tvedestrand
 Saksbehandler for bevillingssaker, Anne Grete Aaby Hansen
 Enhetsleder Oppfølgingsenheten, Helene Tveide (sekretær)
Mandat:
 Revidere alkoholpolitisk handlingsplan med vekt på en forsvarlig alkohol- og
bevillingspolitikk
 Faktagjennomgang og praktisering av nytt regel- og lovverk.
 Gjennomgang av nåværende bevillinger
 Anbefale en løsning på fornyelse eller videreføring av bevillingene
 Vurdere opprettelse av permanent alkoholforum
Ad hoc-gruppa innhenter andre ressurspersoner ved behov.
Frist for ferdigstillelse av planen settes til den 28. april 2016.

PS 15/16 Ad hoc-utvalg for innføring av eiendomsskatt
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyre oppnevner et ad-hoc utvalg med 5 politikere for å utrede innføring av eiendomsskatt fra 2017.
Følgende politikere velges:

…………………………………….. leder
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Sekretær for utvalget er ass. rådmann Øyvind Johannesen
Ad-hoc utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, hvor det
skal ses spesielt på:
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Organisering av arbeidet med innføringen, herunder ressursbruk og kompetanse på
området.
- Ulike alternativer for innføringen og utskrivingen.
- Ulike takseringsalternativer ved innføringen.
- Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til
boliger og fritidseiendommer.
Det legges til grunn kommunestyrets prinsippvedtak i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for
2016-2019, om at det ved takstfastsettelsen skal brukes ligningsverdien på boliger, men at
fritidseiendommer skal takseres.
Rapporten fra ad-hoc utvalget skal foreligge innen 20.mai 2016, slik at kommunestyret kan
gjøre endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt i junimøtet 2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Saken ble fremlagt direkte i møtet, og den ble tatt opp til behandling.
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Jan Dukene (TTL), leder
June A. Marcussen (V)
Mai Britt Lunde (AP)
Marianne Landaas (H)
Torleif Haugland (KRF)
Nævestad fremmet også forslag om utvidet formannskap som referansegruppe.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nævestad enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyre oppnevner et ad hoc-utvalg med 5 politikere for å utrede innføring av
eiendomsskatt fra 2017. Følgende politikere velges:
 Jan Dukene (TTL), leder
 June A. Marcussen (V)
 Mai Britt Lunde (AP)
 Marianne Landaas (H)
 Torleif Haugland (KRF)
Sekretær for utvalget er ass. rådmann Øyvind Johannesen
Ad-hoc utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, hvor det
skal ses spesielt på:
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Organisering av arbeidet med innføringen, herunder ressursbruk og kompetanse på
området.
- Ulike alternativer for innføringen og utskrivingen.
- Ulike takseringsalternativer ved innføringen.
- Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til
boliger og fritidseiendommer.
Det legges til grunn kommunestyrets prinsippvedtak i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for
2016-2019, om at det ved takstfastsettelsen skal brukes ligningsverdien på boliger, men at
fritidseiendommer skal takseres.
Rapporten fra ad-hoc utvalget skal foreligge innen 20.mai 2016, slik at kommunestyret kan
gjøre endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt i junimøtet 2016.
Referansegruppe: Utvidet formannskap.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyre oppnevner et ad hoc-utvalg med 5 politikere for å utrede innføring av
eiendomsskatt fra 2017. Følgende politikere velges:
 Jan Dukene (TTL), leder
 June A. Marcussen (V)
 Mai Britt Lunde (AP)
 Marianne Landaas (H)
 Torleif Haugland (KRF)
Sekretær for utvalget er ass. rådmann Øyvind Johannesen

Ad hoc-utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, hvor det
skal ses spesielt på:
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Organisering av arbeidet med innføringen, herunder ressursbruk og kompetanse på
området.
- Ulike alternativer for innføringen og utskrivingen.
- Ulike takseringsalternativer ved innføringen.
- Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til
boliger og fritidseiendommer.
Det legges til grunn kommunestyrets prinsippvedtak i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for
2016-2019, om at det ved takstfastsettelsen skal brukes ligningsverdien på boliger, men at
fritidseiendommer skal takseres.
Rapporten fra ad hoc-utvalget skal foreligge innen 20.mai 2016, slik at kommunestyret kan
gjøre endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt i junimøtet 2016.
Referansegruppe: Utvidet formannskap.

PS 16/16 Oppnevning av politisk ad hoc utvalg - Enhet for omsorg
og rehabilitering
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyre oppnevner et ad-hoc utvalg med 5 politikere og 1 hovedtillitsvalgt for å se på
tjenesteområdene og ressursbruken i enhet for omsorg og rehabilitering.
Følgende politikere velges:
…………………………………….. leder
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Sekretær for utvalget er enhetsleder Svein Elgvin.
Ad-hoc utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang av tjenestene i enheten og det skal ses spesielt på:
- Faktagjennomgang av nåværende volum og tjenestenivå.
- Gjennomgang av relevant lovverk og hvilke plikter kommunen har i lov om kommunale
helse og omsorgstjenester
- Riktig faglig kvalitet og riktig ressursbruk på forebyggende arbeid, behandling,
rehabilitering og omsorgstjenester.
- Fremtidig tjeneste og ressursbehov for enhetens ulike brukergrupper.
Rapporten fra ad-hoc utvalget skal foreligge innen 20.09.2016.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag til medlemmer:
Ole Goderstad (leder), June Marcussen og Ragnvald Zwilgmeyer.
Siw Johannessen (AP)fremmet følgende forslag til medlemmer:
Arne Bjørnstad og Aud Angelstad
Rådmannens forslag med tillegg fra Angelstad og Johannessen ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret oppnevner et ad-hoc utvalg med 5 politikere og 1 hovedtillitsvalgt for å se på
tjenesteområdene og ressursbruken i enhet for omsorg og rehabilitering.
Følgende politikere velges:






Ole Goderstad H, leder
Arne Bjørnstad TTL
June Anette Marcussen V
Aud Angelstad SP
Ragnvald Zwilgmeyer AP

Sekretær for utvalget er enhetsleder Svein Elgvin.

Ad-hoc utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang av tjenestene i enheten og det skal ses spesielt på:
- Faktagjennomgang av nåværende volum og tjenestenivå.
- Gjennomgang av relevant lovverk og hvilke plikter kommunen har i lov om kommunale
helse og omsorgstjenester
- Riktig faglig kvalitet og riktig ressursbruk på forebyggende arbeid, behandling,
rehabilitering og omsorgstjenester.
- Fremtidig tjeneste og ressursbehov for enhetens ulike brukergrupper.
Rapporten fra ad-hoc utvalget skal foreligge innen 20.09.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret oppnevner et ad hoc-utvalg med 5 politikere og 1 hovedtillitsvalgt for å se på
tjenesteområdene og ressursbruken i enhet for omsorg og rehabilitering.
Følgende politikere velges:






Ole Goderstad H, leder
Arne Bjørnstad TTL
June Anette Marcussen V
Aud Angelstad SP
Ragnvald Zwilgmeyer AP

Sekretær for utvalget er enhetsleder Svein Elgvin.
Ad hoc-utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang av tjenestene i enheten og det skal ses spesielt på:
- Faktagjennomgang av nåværende volum og tjenestenivå.
- Gjennomgang av relevant lovverk og hvilke plikter kommunen har i lov om kommunale
helse og omsorgstjenester
- Riktig faglig kvalitet og riktig ressursbruk på forebyggende arbeid, behandling,
rehabilitering og omsorgstjenester.
- Fremtidig tjeneste og ressursbehov for enhetens ulike brukergrupper.
Rapporten fra ad hoc-utvalget skal foreligge innen 20.09.2016.

PS 17/16 Næringspolitisk Handlingsplan
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Næringspolitisk handlingsplan for 2016-2020 som forelagt.
Planen rulleres årlig.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) redegjorde for handlingsplanen.
Morten Foss fremmet følgende tilleggsforslag til tiltak under skog- og jordbruksnæring:



Legge til rette for kommunale midler til landbruket for å få til en positiv utvikling av landbruksnæringen
Øke bevilgninger til nybygg, drenering og nydyrking.

Foss sitt forslag fikk 6 mot 3 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar for øvrig Næringspolitisk handlingsplan for 2016-2020 som
forelagt. Planen rulleres årlig.
Planen utvides med følgende tiltak under skog- og jordbruksnæring:



Legge til rette for kommunale midler til landbruket for å få til en positiv utvikling av landbruksnæringen
Øke bevilgninger til nybygg, drenering og nydyrking.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Det ble bemerket feil i protokoll formannskap: Næringsrådgiver Anette Pedersen redegjorde for
saken.
June Marcussen (V) fremmet mindretallets forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar for øvrig Næringspolitisk handlingsplan for 2016-2020 som
forelagt. Planen rulleres årlig.
Votering:
Innstilling fra formannskap:
Marcussens forslag:

12 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar for øvrig Næringspolitisk handlingsplan for 2016-2020 som
forelagt. Planen rulleres årlig.

PS 18/16 Reguleringsendring delområde B4, Valbergheia
boligområde
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 12.12 vedtar kommunestyret reguleringsendring for delområde B4,
Valbergheia boligområde.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
I medhold av PBL § 12.12 vedtar kommunestyret reguleringsendring for delområde B4,
Valbergheia boligområde.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av PBL § 12.12 vedtar kommunestyret reguleringsendring for delområde B4,
Valbergheia boligområde.

PS 19/16 2. gangsbehandling - Reguleringsplan gnr 77 bnr 9 og 153
- Hauketangen, Sandøya
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12
Detaljreguleringsplan for Hauketangen, Sandøya, med reguleringsbestemmelser og plankart
datert 12.05.2015, sist revidert 19.01.2016.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12
Detaljreguleringsplan for Hauketangen, Sandøya, med reguleringsbestemmelser og plankart
datert 12.05.2015, sist revidert 19.01.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12
Detaljreguleringsplan for Hauketangen, Sandøya, med reguleringsbestemmelser og plankart
datert 12.05.2015, sist revidert 19.01.2016.

PS 20/16 Endring del av reguleringsplan for Åstå- Øygardsliene - 1
gangs behandling
Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av §12-12 PBL godkjenner Tvedestrand kommunestyre reguleringsplan for Del av
Åstø/Øygardsliene sist revidert 12.2.2013 på følgende vilkår:
1. Den delen av område IL2 som er nord for bekk omdefineres fra formål Industri/Lager til
“skogbruk” Bevaringssonen beholdes uendret.
Arealplankart og bestemmelser revideres i henhold til nevnte krav, og påføres ny revisjonsdato
før kunngjøring.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Kristian Knutsen og Vidar Knutsen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 7 voterende).
(jfr. fvl. §6, pkt.a)
Thor Arne Hauge og Arne Martin Gjøseid tiltrådte (= 9 voterende
Revidert reguleringskart, lengdeprofil og tverrprofiler ble presentert i møtet.
Knut Aall fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:
2. Stigningen på veien skal ikke være mer enn 12,5 % på noe sted.
3. Det må etableres en buffersone og bygges en tett skjerm mellom frisiktsonene og
industriområdet som reduserer støy og innsyn.
4. Utbyggerne kan i utgangspunktet ikke forvente politisk støtte til ekspropriasjon.
Ved behandlingen ble Aalls forslag pkt 1 og 2 tilrådd med 8 mot 1 stemme. Punkt 3 ble
enstemmig tilrådd.
Hauge og Gjøseid fratrådte, Kristian og Vidar Knutsen tiltrådte (= 9 voterende)
Innstilling
I medhold av §12-12 PBL godkjenner Tvedestrand kommunestyre reguleringsplan for Del av
Åstø/Øygardsliene sist revidert 12.2.2013 på følgende vilkår:
1. Den delen av område IL2 som er nord for bekk omdefineres fra formål Industri/Lager til
“skogbruk” Bevaringssonen beholdes uendret.
2. Stigningen på veien skal ikke være mer enn 12,5 % på noe sted.
3. Det må etableres en buffersone og bygges en tett skjerm mellom frisiktsonene og
industriområdet som reduserer støy og innsyn.
4. Utbyggerne kan i utgangspunktet ikke forvente politisk støtte til ekspropriasjon.
Arealplankart og bestemmelser revideres i henhold til nevnte krav, og påføres ny revisjonsdato
før kunngjøring.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Kristian Knutsen (TTL) og Vidar Knutsen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte
(23 voterende). Begge ble erklært inhabile etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a.
Arne Martin Gjøseid (TTL) og Bjarne Sundsdal (TTL) tiltrådte (25 voterende).
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite:

Vedtatt med 24 mot 1 stemme

Gjøseid og Sundsdal fratrådte og Kristian og Vidar Knutsen gjeninntrådte (25 voterende).
Vedtak
I medhold av §12-12 PBL godkjenner Tvedestrand kommunestyre reguleringsplan for Del av
Åstø/Øygardsliene sist revidert 12.2.2013 på følgende vilkår:
1. Den delen av område IL2 som er nord for bekk omdefineres fra formål Industri/Lager til
“skogbruk” Bevaringssonen beholdes uendret.
2. Stigningen på veien skal ikke være mer enn 12,5 % på noe sted.
3. Det må etableres en buffersone og bygges en tett skjerm mellom frisiktsonene og
industriområdet som reduserer støy og innsyn.
4. Utbyggerne kan i utgangspunktet ikke forvente politisk støtte til ekspropriasjon.
Arealplankart og bestemmelser revideres i henhold til nevnte krav, og påføres ny revisjonsdato
før kunngjøring.

PS 21/16 Leie av rådhuset. Kulturklubben.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen med KulturKlubben om fritak for husleie i
forbindelse med åpne konsertarrangementer i kommunestyresalen i rådhuset forlenges i inntil to
år (2016-2017).
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
June Anette Marcussen (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om å få en sak om prinsipiell leie av Rådhuset for lag og foreninger innen
september 2016.
Rådmannens forslag med tillegg fra Marcussen ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen med KulturKlubben om fritak for husleie i
forbindelse med åpne konsertarrangementer i kommunestyresalen i rådhuset forlenges i inntil to
år (2016-2017).
Kommunestyret ber om å få en sak om prinsipiell leie av Rådhuset for lag og foreninger innen
september 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
May-Liss Skjeggedal fremmet følgede forslag:
Tvedestrand kommune forutsetter at Kulturklubben betaler leie på lik linje med andre lag og
foreninger.
June A. Marcussen fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen med KulturKlubben om fritak for husleie i
forbindelse med åpne konsertarrangementer i kommunestyresalen i rådhuset forlenges i inntil to
år (2016-2017).
Votering:
Skjeggedals forslag: 12 stemmer
Marcussens forslag: 13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen med KulturKlubben om fritak for husleie i
forbindelse med åpne konsertarrangementer i kommunestyresalen i rådhuset forlenges i inntil to
år (2016-2017).

PS 22/16 Krav til fargebruk i bestemmelsene for Tangenheia
boligfelt - ny behandling
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan og bygningslovens §12-14, 2 ledd vedtar utvalget for Teknikk plan og natur
at punktene 2.06 og 2.07 i reguleringsbestemmelsene for Tangenheia boligfelt endres til
følgende ordlyd:
2.06 Synlige fasader på boliger, garasjer og uthus/boder skal fortrinnsvis være kledd med
trematerialer der det benyttes mørke jordfarger eller ubehandlede materialer som gir en mørk
og matt farge. Ved ønske om fravik skal dette begrunnes av ansvarlig prosjekterende for
arkitektur og søkes om i hvert enkelt tilfelle sammen med søknad om rammetillatelse.
2.07 Som taktekking tillates kun takstein på bygninger i planområdet. Taktekkingen skal ha en
matt og mørk overflate, fortrinnsvis svart, mørk brun eller mørk grå. Ved ønske om fravik
gjelder samme vilkår som i punkt 2.06.”
Endrede bestemmelser kan gis tilbakevirkende kraft for søknader som har vært behandlet etter
tidligere bestemmelser om søkeren selv ønsker det.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habiltet og fratrådte (= 8 voterende)
Røvik ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl. §6, 2 ledd (= 8 voterende)
Administrasjonen redegjorde for regelverket, og at fjerning av bestemmelser om farger er
sannsynligvis å anse som en vesentlig endring, som bør behandles av kommunestyret.
Line Mørch fremmet følgende forslag:
I medhold av plan og bygningslovens §12-14, 2 ledd vedtar utvalget for Teknikk, plan og natur
at punktene 2.06 og 2.07 i reguleringsbestemmelsene for Tangenheia boligfelt endres til
følgende ordlyd:
2.06 Utgår av bestemmelsene
2.07 Som taktekking tillates kun takstein på bygninger i planområdet. Taktekkingen skal ha en
matt og mørk overflate, fortrinnsvis svart, mørk brun eller mørk grå. Ved ønske om fravik skal
dette begrunnes av ansvarlig prosjekterende for arkitektur og søkes om i hvert enkelt tilfelle
sammen med søknad om rammetillatelse.
Endrede bestemmelser kan gis tilbakevirkende kraft for søknader som har vært behandlet etter
tidligere bestemmelser om søkeren selv ønsker det.
Mørchs forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens §12-14, 2 ledd vedtar utvalget for Teknikk plan og natur
at punktene 2.06 og 2.07 i reguleringsbestemmelsene for Tangenheia boligfelt endres til
følgende ordlyd:
2.06 Utgår av bestemmelsene
2.07 Som taktekking tillates kun takstein på bygninger i planområdet. Taktekkingen skal ha en
matt og mørk overflate, fortrinnsvis svart, mørk brun eller mørk grå. Ved ønske om fravik skal
dette begrunnes av ansvarlig prosjekterende for arkitektur og søkes om i hvert enkelt tilfelle
sammen med søknad om rammetillatelse.
Endrede bestemmelser kan gis tilbakevirkende kraft for søknader som har vært behandlet etter
tidligere bestemmelser om søkeren selv ønsker det.
Administrasjonen bes vurdere nærmere om saken må avgjøres av kommunestyret.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Det er feilaktig referert i protokoll fra Teknikk-, plan og naturkomite at det ble fattet vedtak i
saken, det ble foretatt en innstilling.
Enhetsleder Svein O. Dale, Plan-, miljø og eiendom redegjorde for saken.
Kristian Knutsen (TTL) fremmet rådmannens opprinnelige forslag.
Prøvevotering:
Innstilling
Knutsens forslag

11 stemmer
14 stemmer

Endelig votering:
Innstilling
Knutsens forslag

10 stemmer
15 stemmer og vedtatt

Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens §12-14, 2 ledd vedtar utvalget for Teknikk plan og natur
at punktene 2.06 og 2.07 i reguleringsbestemmelsene for Tangenheia boligfelt endres til
følgende ordlyd:
2.06 Synlige fasader på boliger, garasjer og uthus/boder skal fortrinnsvis være kledd med
trematerialer der det benyttes mørke jordfarger eller ubehandlede materialer som gir en mørk
og matt farge. Ved ønske om fravik skal dette begrunnes av ansvarlig prosjekterende for
arkitektur og søkes om i hvert enkelt tilfelle sammen med søknad om rammetillatelse.
2.07 Som taktekking tillates kun takstein på bygninger i planområdet. Taktekkingen skal ha en
matt og mørk overflate, fortrinnsvis svart, mørk brun eller mørk grå. Ved ønske om fravik
gjelder samme vilkår som i punkt 2.06.”

Endrede bestemmelser kan gis tilbakevirkende kraft for søknader som har vært behandlet etter
tidligere bestemmelser om søkeren selv ønsker det.

PS 23/16 Tilrådning Raet nasjonalpark
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ser positivt på opprettelsen av Raet nasjonalpark og tilrår
foreliggende forslag om vern av Raet nasjonalpark i Grimstad, Arendal og Tvedestrand
kommuner, Hove landskapsvernområde i Arendal kommune og Søm landskapsvernområde i
Grimstad kommune.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 02.02.2016
Behandling
Line Mørch fremmet rådmannens innstilling med følgende tilføyelse:
Tvedestrand kommune mener at nasjonalparksenteret bør ligge i Tvedestrand kommune.
Mørchs forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ser positivt på opprettelsen av Raet nasjonalpark og tilrår
foreliggende forslag om vern av Raet nasjonalpark i Grimstad, Arendal og Tvedestrand
kommuner, Hove landskapsvernområde i Arendal kommune og Søm landskapsvernområde i
Grimstad kommune.
Tvedestrand kommune mener at nasjonalparksenteret bør ligge i Tvedestrand kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre ser positivt på opprettelsen av Raet nasjonalpark og tilrår
foreliggende forslag om vern av Raet nasjonalpark i Grimstad, Arendal og Tvedestrand
kommuner, Hove landskapsvernområde i Arendal kommune og Søm landskapsvernområde i
Grimstad kommune.
Tvedestrand kommune mener at nasjonalparksenteret bør ligge i Tvedestrand kommune.

PS 24/16 Vurdering av felles løsning for krematorium for Østre
Agder-kommunene.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder-samarbeidet utrede felles, fremtidsretta
kremasjonsløsninger for de 8 kommunene.
Kommunestyret stiller seg positiv til at Arendal krematorium på ulike måter inngår i de
alternative løsningene man velger å utrede.
Det forutsettes at Østre Agder-samarbeidet utarbeider et forslag til anbefalt løsning som deretter
legges fram for behandling i de 8 kommunestyrene/bystyrene. Det må foreligge et forslag til
finansieringsløsning for investering og drift, samt forslag til framdriftsplan.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder-samarbeidet utrede felles, fremtidsretta
kremasjonsløsninger for de 8 kommunene.
Kommunestyret stiller seg positiv til at Arendal krematorium på ulike måter inngår i de
alternative løsningene man velger å utrede.
Det forutsettes at Østre Agder-samarbeidet utarbeider et forslag til anbefalt løsning som deretter
legges fram for behandling i de 8 kommunestyrene/bystyrene. Det må foreligge et forslag til
finansieringsløsning for investering og drift, samt forslag til framdriftsplan.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder-samarbeidet utrede felles, fremtidsretta
kremasjonsløsninger for de 8 kommunene.
Kommunestyret stiller seg positiv til at Arendal krematorium på ulike måter inngår i de
alternative løsningene man velger å utrede.
Det forutsettes at Østre Agder-samarbeidet utarbeider et forslag til anbefalt løsning som deretter
legges fram for behandling i de 8 kommunestyrene/bystyrene. Det må foreligge et forslag til
finansieringsløsning for investering og drift, samt forslag til framdriftsplan.

PS 25/16 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad
om støtte for 2016
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune søker på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om
støtte for 2016.
Tvedestrand kommunestyre prioriterer prosjektene og søknadene i følgende rekkefølge:
1.
2.

Tvedestrand kommune - Frivillighetssentralen og Familiehuset – “Tilbud om aktiv hverdag – trygg
framtid”
Grimstad Røde kors – KilandSenteret – “Fun 365”

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune søker på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om
støtte for 2016.
Tvedestrand kommunestyre prioriterer prosjektene og søknadene i følgende rekkefølge:
1.
2.

Tvedestrand kommune - Frivillighetssentralen og Familiehuset – “Tilbud om aktiv hverdag – trygg
framtid”
Grimstad Røde kors – KilandSenteret – “Fun 365”

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune søker på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om
støtte for 2016.
Tvedestrand kommunestyre prioriterer prosjektene og søknadene i følgende rekkefølge:
1.
2.

Tvedestrand kommune - Frivillighetssentralen og Familiehuset – “Tilbud om aktiv hverdag – trygg
framtid”
Grimstad Røde kors – KilandSenteret – “Fun 365”

PS 26/16 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 til
orientering.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 til
orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 til
orientering.

PS 27/16 Areal og Transportplan for Arendalsregionen oppnevning av ny styringsgruppe/Videre fremdrift
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for det videre arbeidet med areal- og
transportplansamarbeidet for Arendalsregionen:
- Ordfører Jan Dukene
vara………………………..
- Varaordfører June Marcussen
vara………………………..
- Opposisjonsleder May-Britt Lunde vara………………………..
Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder politisk behandling for organisering og
finansiering av planarbeidet, mens utvalg for Teknikk, plan og natur innstiller der tema for den politiske
behandlingen er arealforvaltning og samferdsel.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Varamedlem velges i rekke.
Foss sitt forslag tilrådd med 6 mot 3 stemmer.
Morten Foss (SP) fremmet videre følgende forslag på varamedlemmer:
Vidar Engh (AP)
Torleif Haugland (KRF)
Morten Foss (SP)
Sveinung Lien (TTL) fremmet følgende forslag på varamedlemmer:
Jan W Nævestad (TTL)
Marianne Landaas (H)
Torleif Haugland (KRF)
Votering:
Liens forslag:
Foss sitt forslag:

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for det videre arbeidet med areal- og
transportplansamarbeidet for Arendalsregionen:
- Ordfører Jan Dukene
- Varaordfører June Marcussen
- Opposisjonsleder May Britt Lunde
Vara i rekke:

-

Vidar Engh (AP)
Torleif Haugland (KRF)
Morten Foss (SP)

Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder politisk behandling for organisering og
finansiering av planarbeidet, mens utvalg for Teknikk, plan og natur innstiller der tema for den politiske
behandlingen er arealforvaltning og samferdsel.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for det videre arbeidet med areal- og
transportplansamarbeidet for Arendalsregionen:
- Ordfører Jan Dukene
- Varaordfører June Marcussen
- Opposisjonsleder May Britt Lunde
Vara i rekke:
- Vidar Engh (AP)
- Torleif Haugland (KRF)
- Morten Foss (SP)
Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder politisk behandling for organisering og
finansiering av planarbeidet, mens utvalg for Teknikk, plan og natur innstiller der tema for den politiske
behandlingen er arealforvaltning og samferdsel.

PS 28/16 Ny lokal behandling av bompengefinansiering E18
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen, med de presiseringene som
fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den
9.2.2016.
Kommunestyret vil presisere at de tidspunkt for ulike leveranser og vilkår som er tatt inn i egen
avtale av 22.12.2015 med Nye Veier når det gjelder infrastruktur og næringsarealer på Grenstøl
ikke må forskyves.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Rådmannen legger fram for kommunestyret et forslag til et tillegg i vedtak angående varslet
mulig økninger av bompengeavgiften og uheldige virkninger av dette spesielt for vår kommune.
Innstilling
Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen, med de presiseringene som
fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den
9.2.2016.
Kommunestyret vil presisere at de tidspunkt for ulike leveranser og vilkår som er tatt inn i egen
avtale av 22.12.2015 med Nye Veier når det gjelder infrastruktur og næringsarealer på Grenstøl
ikke må forskyves.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 09.02.2016
Behandling
Det var utsendt et revidert vedtaksforslag etter formannskapets behandling og innspill fra
fylkeskommunen:
Enhetsleder Svein O. Dale redegjorde for saken og fremmet følgende forslag til vedtak på vegne
av rådmannen:
Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen, med de presiseringene som
fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den
9.2.2016.
Kommunestyret støtter videre fylkesutvalgets forslag til nytt pkt. 10 i vedtaket når det gjelder å
arbeide videre for reduserte bomtakster og tidligere delåpning av ny E18
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen, med de presiseringene som
fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den
9.2.2016.
Kommunestyret støtter videre fylkesutvalgets forslag til nytt pkt. 10 i vedtaket når det gjelder å
arbeide videre for reduserte bomtakster og tidligere delåpning av ny E18

PS 29/16 Referatsaker




Barn og unge, midler til oppbygging av helsetjenester
Eldreråd, referat fra møte 2.2.2016
Referat fra eiermøtet i Agder Energi 29.1.2016

Når det gjelder referatet fra eldrerådet, ble det opplyst at dette bli revidert og sendt ut/ lagt på
nettsiden.

