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PS 8/09 Reklamasjon i forbindelse med aksjekjøp - RTB

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte avtale datert 17. april 2009 mellom Risør
kommune, Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune og Tvedestrand
Vekst AS på den ene side og Nettbuss Sør AS og Nettbuss AS på den andre side.
Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2009
Behandling
Saksframstilling ble lagt fram i møtet.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte avtale datert 17. april 2009 mellom Risør
kommune, Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune, Gjerstad kommune og Tvedestrand
Vekst AS på den ene side og Nettbuss Sør AS og Nettbuss AS på den andre side.

PS 9/09 Referat- og drøftingssaker

•

Anne Grete Aaby Hansen fra administrasjonen orienterte om arbeidet med å sette sammen
forslag til stemmestyrer i forbindelse med høstens stortingsvalg. Det ble fordelt
arbeidsoppgaver til formannskapsmedlemmene med tanke på å få avklart medlemmer til de
ulike stemmestyrerene. Valgstyret setter møte i mai samtidig med formannskapsmøte.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål vedr. informasjon om miljøstatus i kommunens årsmelding.
Rådmannen orienterte om at dette ikke ligger inne i 2008-årsmeldingen, men at politiske
signal om innehold i neste årsmelding var naturlig å ta opp i forbindelse med behandlingen
av 2009-meldingen.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål om hva som var gjort i forhold til implementering av ny
offenntliglov. Rådmannen orienterte om at en del nøkkelpersonell er kurset, en har hatt
dette som tema i enhetsledermøte, kommunens sak/arkiv-system tilpasses ny lov mv.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål ved om en ville vurdere å starte å sende ut politiske saker
elektronisk. Rådmannen orienterte om at dette tidligere hadde vært diskutert knyttet opp
mot omstillingsarbeidet.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål om deltakelse fra det politiske miljø på
Arendalskonferansen. Ordfører mente at tilbud om dette ville være naturlig å gi til
formannskap og komiteledere.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var noen strandsonesaker som kunne være aktuelle
mtp. å få få gratis statlig rettshjelp.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål ved båtutleieplassene ved Bakkeskåt som nå er overtatt av
Modalsli. Ordfører orienterte om at disse plassene var en del av den avtalen som er gjort, og
at disse plassene vil komme tilbake til kommunen hvis det ikke skjer utbygging innen den
avtalte perioden (ut 2010).

•

Line Mørch (V) ga positiv tilbakemelding på ordningen at vedlegg til saker nå kan leses på
nettet.

•

Marit Aass (SV) stilte spørsmål ved det store hullet/gropa i den kommunale veien ved
Hauketangen på Sandøya, og når dette vil bli ordnet opp i. Ordfører svarte at ha ville se på
saken.

•

Marit Aass (SV) stilte spørsmål ved lang saksbehandlingstid for en byggesak på Sandøya.
Ordfører henviste til å ta saken opp i planutvalget.

•

Morten Foss (Ap) stilte spørsmål om det var mulige å få friske midler til gang/sykkelvei fra
Amtmannssvingen til Rømyrkrysset. Ordfører ville ta opp spørsmålet i kommende møte
med Vegvesenet.

