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Fra administrasjonen møtte:
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Godkjenning av innkalling

Ingen merknader
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Godkjenning av sakskart

Ingen merknader
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Politiske saker

21/65 Kommuneplanens arealdel - fremdriftsplan og
forenkling av planoppgaven
Arkivsak-dok.
20/626-2
Saksbehandler
Svein Olav Dale
Behandlet av
1 Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023
2 Kommunestyret 2019-2023

Møtedato
09.11.2021
16.11.2021

Saknr
21/64
21/65

Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023 innstilling
Kommunestyret slutter seg til prinsippene til forenkling av planprosess og ny
fremdriftsplan slik det er skissert i saksfremlegget.
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Einar Johnsen (H) fremmet følgende forslag:
Planen arbeides videre med i sin helhet slik den ble vedtatt på
kommunestyremøtet 16.02.2021. Det presiseres at alle innspill skal bli
vurdert, men at kommunen, på eget initiativ, ikke vil prioritere
konsekvensutredning av nye arealer til fritidsbolig.
Svein O. Dale svarte på spørsmål fra representantene.
Morten Foss (SP) ønsket gruppemøte.
Møtet ble hevet.
Møtet ble satt.
Vidar Engh (AP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret slutter seg til prinsippene til forenkling av planprosess og
ny fremdriftsplan slik det er skissert i saksfremlegget.
Det presiseres at alle innspill skal bli vurdert, men at kommunen, på eget
initiativ, ikke vil prioritere konsekvensutredning av nye arealer til
fritidsbolig. Konsekvensutredninger utføres etter følgende prioritering:
boliger, næringsarealer og fritidsboliger.
Etter oppfølgende spørsmål bekreftet Engh at siste setning i forslaget kun gjaldt
«Delprosjekt 1».
Votering
Runde 1:
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Teknikk-, plan- og naturutvalgets innstilling: 0 stemmer og falt
Engh sitt forslag: enstemmig og settes opp mot Johnsen sitt forslag i endelig
avstemming
Runde 2 (endelig):
Johnsen sitt forslag: 8 stemmer og falt
Engh sitt forslag: 15 stemmer og vedtatt
Kommunestyret 2019-2023 vedtak
Kommunestyret slutter seg til prinsippene til forenkling av planprosess og ny
fremdriftsplan slik det er skissert i saksfremlegget.
Det presiseres at alle innspill skal bli vurdert, men at kommunen, på eget
initiativ, ikke vil prioritere konsekvensutredning av nye arealer til fritidsbolig.
Konsekvensutredninger utføres etter følgende prioritering: boliger,
næringsarealer og fritidsboliger.
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21/66 Søknad om etablering av plasskrevende handel på
A67 Tvedestrand Næringspark
Arkivsak-dok.
21/2936-6
Saksbehandler
Anne Torunn Hvideberg
Behandlet av
1 Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023
2 Kommunestyret 2019-2023

Møtedato
09.11.2021
16.11.2021

Saknr
21/70
21/66

Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023 innstilling
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret godkjenner salg av
næringstomt til plasskrevende handel, og vedtar at det ihht tidligere vedtak
søkes Agder fylkeskommune om samtykkebehandling, jf. forskriftens kap. E.
Tvedestrand næringsforening/Tvedestrand By vil inviteres til å gi sin uttalelse i
forbindelse med søknaden.
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Teknikk-, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2019-2023 vedtak
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret godkjenner salg av
næringstomt til plasskrevende handel, og vedtar at det ihht tidligere vedtak
søkes Agder fylkeskommune om samtykkebehandling, jf. forskriftens kap. E.
Tvedestrand næringsforening/Tvedestrand By vil inviteres til å gi sin uttalelse i
forbindelse med søknaden.
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21/67 Suppleringsvalg av vararepresentanter til
formannskap og TPN etter tidligere fritakssaker og
uttredener m.m.
Arkivsak-dok.
21/5957-1
Saksbehandler
Elias Lien
Behandlet av
1 Formannskapet 2019-2023
2 Kommunestyret 2019-2023

Møtedato
09.11.2021
16.11.2021

Saknr
21/39
21/67

Formannskapet 2019-2023 innstilling
Kommunestyret supplerer varalistene til formannskapet og teknikk-, plan og
naturutvalget med følgende representanter:
 Ny 4. vara til formannskapet: Rune Lien (V)
 Ny 3. vara til teknikk-, plan- og naturutvalget: Tiri Wigand (FRP)
 Ny 4. vara til teknikk-, plan- og naturutvalget: Einar Johnsen (H)
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2019-2023 vedtak
Kommunestyret supplerer varalistene til formannskapet og teknikk-, plan og
naturutvalget med følgende representanter:
 Ny 4. vara til formannskapet: Rune Lien (V)
 Ny 3. vara til teknikk-, plan- og naturutvalget: Tiri Wigand (FRP)
 Ny 4. vara til teknikk-, plan- og naturutvalget: Einar Johnsen (H)
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21/68 Organisering og finansiering av koordinatorstilling
for vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelv
Arkivsak-dok.
21/6107-3
Saksbehandler
Hans Magnus Sætra
Behandlet av
1 Formannskapet 2019-2023
2 Kommunestyret 2019-2023

Møtedato
09.11.2021
16.11.2021

Saknr
21/38
21/68

Formannskapet 2019-2023 innstilling
Kommunestyret sier ja til invitasjonen om samarbeid om finansiering av fast
koordinatorstilling for vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva i Agder
vannregion. Tvedestrand sin andel er inntil kr 30 000 årlig. Finansiering blir å
innarbeide i budsjett og økonomiplan.
Kommunestyret gir ordføreren og kommunedirektøren fullmakt til å avgjøre
hvem som skal være vertskommune. Dette må gjøres i samarbeid med de
aktuelle kommunene.
Forutsetningen for finansieringsdeltakelsen er at de andre kommunene og
vannregionmyndighetene (Agder og Vestfold-Telemark fylkeskommune) bidrar
med beløpene som ligger i forslaget fra Agder fylkeskommune 26.09.2021.
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Votering
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2019-2023 vedtak
Kommunestyret sier ja til invitasjonen om samarbeid om finansiering av fast
koordinatorstilling for vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva i Agder
vannregion. Tvedestrand sin andel er inntil kr 30 000 årlig. Finansiering blir å
innarbeide i budsjett og økonomiplan.
Kommunestyret gir ordføreren og kommunedirektøren fullmakt til å avgjøre
hvem som skal være vertskommune. Dette må gjøres i samarbeid med de
aktuelle kommunene.
Forutsetningen for finansieringsdeltakelsen er at de andre kommunene og
vannregionmyndighetene (Agder og Vestfold-Telemark fylkeskommune) bidrar
med beløpene som ligger i forslaget fra Agder fylkeskommune 26.09.2021.
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Orienteringssaker

21/17 Fremleggelse av kommunedirektørens forslag til
budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (ca. 1,5 timer)
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av

Møtedato

Saknr

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Kommunedirektøren presenterte forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 20222025.
Presentasjonen strømmes direkte og er tilgjengelig i sin helhet som arkivopptak
på kommunens Youtube kanal.
Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
publiseres på kommunens hjemmeside etter møtet.
Kommunedirektøren og økonomileder svarte på spørsmål fra representantene
etter presentasjonen.
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21/18 Status E18 prosess v/ ordfører
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av

Møtedato

Saknr

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Ordføreren orienterte fra protokoll etter møte i styret for det interkommunale
plansamarbeidet 25. oktober, samt dialog som har forekommet siden. Ordførerne
arbeider videre for at prosjektet skal gjennomføres. Det gjenstår mye
utredningsarbeid: veinormal, gjenbrukslinje, eksisterende plan, kostnader,
innspill som har kommet inn i høringen mv. Representanter for styret har bedt
om møte med samferdselsministeren. Dato er ikke satt enda. Ordførerne i Risør
og Bamble skal delta. Ordføreren i Tvedestrand mener fremdeles det ikke er
aktuelt å gjenbruke strekninger i Tvedestrand. Kommunedirektørene skal møte
Nye Veier om ca. 1 uke.
Knut Aall (XL) kommenterte at kommunene bør holde fast ved de minimumskrav
som er stilt fra kommunenes side, og at gjennomføring i strid med dette evt. bør
kreve vedtak i departementet, slik at kommunene ikke kan beskyldes for å
godkjenne gjennomføring uten eksempelvis tuneller der dette av kommunene er
vurdert som nødvendig.
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21/19 Orientering om Hellasaken v/ sektorleder Svein O.
Dale (tilsvarende orientering som i TPN utvalget)
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av

Møtedato

Saknr

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Møtebehandling i Kommunestyret 2019-2023 16.11.2021:
Møtebehandling
Svein O. Dale orienterte.
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Referatsaker
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Eventuelt






Ordføreren orienterte om punkter i politisk reglement for å minne om
hvilke rammer som gjelder.
Ordføreren orienterte omkring Statsforvalterens konklusjon vedrørende
kommunens klageutvalg. Tove Hage Aargaard (XL) informerte om
prosessen og Jan Roger Ekedal (XL) sitt engasjement i saken.
Ekedal hadde levert en interpellasjon tirsdag 9/11 om at kommunen må
endre praksis i klageutvalget til nytt politisk reglement er vedtatt.
Den interpellasjonen ble nektet fremlagt av ordfører. I stedet fremmet hun
selv fredag 12/11 et tilsvarende forslag til avstemming med følgende
ordlyd:
o «Eventuelle klagesaker som er behandlet og avslått av
administrasjonen, og i henhold til kommunens politiske reglement
skulle vært behandlet av kommunens særskilte klageutvalg, sendes
direkte til Statsforvalter i de tilfeller der Statsforvalter er
klageinstans. Dette gjelder inntil kommunestyret har vedtatt nytt
reglement for klageutvalget.»
 For: 22 stemmer og vedtatt
 Imot: 1 (Morten Foss, SP. Protokollert etter anmodning fra
repr. Aall)
Grunngitt spørsmål:
Regjeringen bevilget nylig en ekstrabevilgning på 195 millioner i
ekstra bostøtte for november som følge av høye strømpriser.
For mottakere som i tillegg er avhengig av økonomisk sosialhjelp fra
Nav i Tvedestrand så må de imidlertid passe godt på de ekstra
pengene. For Nav kan kreve at det ekstra beløpet blir tilbakebetalt
påfølgende måned, altså desember. Dette er nok muligens ikke
intensjonen fra Stortinget, men er noe kommunene lovlig kan gjøre,
altså ta gevinsten selv.
Bakgrunnen for saken er at alle som får sosialhjelp også skal søke
om bostøtte. Dette er fordi en bostøtte inngår som inntekt og blir
tatt med i beregningen av utbetaling.
Tvedestrand kommune står imidlertid fritt til å ikke putte denne
ekstrabevilgningen fra Stortinget i egen lomme, men la den komme
til gode for sosialhjelpsmottakere som har fått innvilget bostøtte,
som en hyggelig liten gest fra kommunen. Det nærmer seg jul og
en liten ekstrasum her uten at det koster kommunen en eneste
krone, det bør vi si ja til.
Vil ordføreren ta initiativ til at denne ekstrabevilgningen i bostøtte
ikke skal tilbakebetales?
Hans Tomter
Kommunestyrerepresentant (KrF)
Yngve Werner Monrad
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Kommunestyrerepresentant (Uavh)
 Ordføreren svarte at NAV Tvedestrand gjør individuelle
vurderinger for at tiltak skal treffe etter formålet. Dette er
NAV forpliktet til å gjøre. NAV i Tvedestrand skal ikke kreve
inn deler av det som er utbetalt i november, i desember.
Svaret på spørsmålet er kort sagt: ja.




Tove Aargaard (XL) spurte om det kan tillates fri taletid i desembermøtet
ifm. budsjettbehandlingen. Ordføreren svarte at det skal planlegges i tråd
med politisk reglement, slik at alle får tilstrekkelig anledning til å fremføre
sine synspunkt. Dette kan planlegges videre på formannskapets
drøftingsmøte omkring budsjettet neste tirsdag.
Ordføreren informerte om at det ikke ligger inne i budsjett for 2021 å
gjennomføre jubilantmiddag etter kommunestyrets desembermøte.
o Morten Foss (SP) ønsket at dette likevel gjennomføres, og at det
muligens kunne finansieres med restbeløpet fra tilskudd til
sommerjobber, egenandel eller trekk i møtegodtgjørelse.
o Ordføreren undersøker om det kan løse seg.
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