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Kragerø den 14.06.13 
 
 

Godkjenning av innkalling 
 
 
1/13 Møteinnkalling Kommunestyret 13.06.2013 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 1/13 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Charlotte T. Sætersdal etterspurte saken om innbyggerinitiativ – 
konsekvensutredning skolevedtak. 
Rådmannen svarte at det følger av kommunal- og regionaldepartementets veileder 
om innbyggerinitiativ at kommunestyret må ta stilling til forslaget senest 6 måneder 
etter at det er fremmet. Initiativtagerne er gjort kjent med at saken vil bli lagt fram 
høsten 2013. 
 
Ellers ingen merknader til møteinnkallingen. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Godkjenning av protokoll 
 
 
1/13 Protokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2013 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 1/13 
 
 
Møtebehandling 
Grunde W. Knudsen (AP) viste til ordførerens svar på interpellasjon vedrørende 
rammesøknader og eiers rett til næringsarealer som ble fremmet i forrige 
kommunestyremøte. Knudsen kunne ikke lese av protokollen om ordføreren ville ta 
med interpellasjonens to forslag inn i kommuneplanen. 
 
Ordføreren bekreftet at forslagene skulle tas inn i kommuneplanen. 
 
  
Ellers ingen merknader til protokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2013. 
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[Lagre]  
 
Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/13 13/00444-8 UTTALELSE VEDR KRAGERØ SYKEHUS 

 
Orientering fra ordfører: 
  Helt siden budsjettmøtet i desember 2012 har det blitt fattet en del vedtak i 

kommunen. I den forbindelse har det vært ført diskusjoner og det har forekommet 
en del uakseptabel språkbruk i bl.a. media. Ordfører har sendt e-post til alle 
sentrale politikere og minnet om kommunestyrets arbeidsgiveransvar og også vist 
til etiske retningslinjer for Kragerø kommune. Ordfører ber alle respektere 
hverandres roller. 

  Ordfører viste til at det hadde vært spørsmål om nødvendigheten av ny asfalt i 
Stines Bakke. Ordføreren orienterte om at ny asfalt ikke blir lagt primært pga 
dronningens kunstutstilling i Galleri Nicolines Hus i sommer, men for alle 
innbyggere og besøkende i byen. Kostnadene blir tatt av formannskapets 
disposisjonspost. 

  Knut Jarle Sørdalen (SP) stilte spørsmål om det er aktuelt for kommunen å kjøpe 
administrasjonsbygget på Tangen som nå er lagt ut for salg. Stiller ordfører og 
rådmann seg positive til kjøp av bygget? 
Rådmann svarte på spørsmålet. Bygget ligger ute til salg for 30.000 mill. Det kan 
vurderes kjøp. Kommunestyret har inngått 10 års leieavtale der det er 7 år igjen. 
Rådmannen vil ikke ta eget initiativ i saken. 

 
 
Interpellasjoner 

1/13 Privatiserende teltforbud 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 1/13 
 
 
Møtebehandling 
 
Interpellasjon fra Morten Adelsten Bentsen (Uavhengig): 
 
Privatiserende teltforbud 
Det er et gjeldende teltforbud i Kragerøskjærgården. 
I kommuneplanens arealdel side 13, under redegjøring for LNF soner finnes følgende 
sitat: 
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Innenfor følgende deler av Kragerø kommune er det forbudt å plassere 
midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder 
campingvogner, telt og lignende: Alle øyer i skjærgården i sin helhet (...) 
[Og 100 meters beltet langs fastlandet og rundt populære ferskvann og 
vassdrag] (undertegnedes tolkning) 
 

Det står faktisk at all telting er forbudt i disse områdene. Dette er i konflikt med 
Friluftsloven som nå er under revisjon. Det nye forslaget går ut på at mulighetene for 
å telte kortes fra 150 til 50 meter nær bebyggelse, dette også i strandsonen. 
Begrunnelsen er den sterke privatiseringen som legger begrensninger for 
allmennheten langs kysten vår. 
 
Er det virkelig slik at kommunestyret ønsker at all teltbruk i skjærgården på de nevnte 
områder skal opphøre? Ønsker kommunens politikere å gjøre padlere som setter opp 
telt i skjærgården til lovbrytere? Er ikke privatiseringen er stor nok som den er i vår 
skjærgård? 
 
Uavhengig følger opp Miljøpartiet De Grønne sitt KV innlegg om saken: «Teltforbud i 
hele skjærgården». Uavhengig mener følgende presisering må tre i kraft så snart 
som mulig, og innarbeides i beskrivelsen av dette teltforbudet nederst i avsnittet i 
kommuneplanen arealdel: 

For alle ovennevnte områder gjelder for øvrig Friluftslovens retningslinjer for 
telting i friluftøyemed. Unntagen de områder som er lovlig merket med telting 
forbudt skilt. 
 

Kan kommunestyret slutte seg til at dette sitatet tas inn i kommuneplanen? 
 
 
Ordføreren besvarte interpellasjonen slik: 
 
Det vises til interpellasjonen fra Bentsen der det slås fast at det er et teltforbud i 
Kragerøskjærgården. Ordføreren vil først slå fast at det ikke er et generelt teltforbud i 
Kragerøskjærgården og at Bentsens engasjement i denne saken bygger på en 
misforståelse.  
 
I kommuneplanens arealdel under kapittel 2.0 LANDBRUKS-, NATUR- OG 
FRILUFTSOMRÅDER er det tatt inn følgende formulering: 
 
«Innenfor følgende deler av Kragerø kommune er det forbudt å plassere midlertidige  
eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og  
lignende: Alle øyer i skjærgården i sin helhet …» 
 
Teltforbudet er ikke tatt inn i de deler av kommuneplanens utfyllende bestemmelser 
som er rettslig bindende. 
 
Bestemmelsene må leses i lys av at forbudet mot tiltak i 100 meters-beltet langs sjø 
og vassdrag i plan- og bygningslovens § 1-8 ikke gjelder for midlertidige tiltak. 
Bestemmelsen er ment å skulle gi muligheter til å kunne hindre uønsket plassering 
av midlertidige tiltak som ville vært søknadspliktige i h.h.t. plan- og bygningslovens 
regler.  
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Friluftslovens regelverk for ferdsel og midlertidig overnatting gjelder og kan 
praktiseres uavhengig av kommuneplanens utfyllende bestemmelser.  
 
I tilknytting til saken vil Ordføreren gjøre kommunestyret oppmerksom på at det 
foreligger en «Forskrift for offentlig friluftsområder i Kragerøskjærgården.» fra 1988. I 
forskriftens paragraf 4. heter det:   
 
«Det er ikke tillatt å sette opp telt eller campingvogn på friluftsområdene eller på 
parkeringsplasser i tilknytning til disse. Havnefogden i Kragerø kan gi tillatelse til 
telting på anviste plasser.» 
 
Havnefogden har, i de fleste friområdene, gitt en generell tillatelse til å sette opp 
mindre bærbare telt i inntil 2 døgn. Tillatelsen er gitt ved at det er satt opp skilt på de 
aktuelle områdene.  
 
I 2010 behandlet Styret i skjærgårdstjenesten forslag til forskrift for friluftsområdene i 
Skjærgårdsparken Telemark. Her foreslår en å tillate telting i tråd med den praksis en 
har fulgt for telting i Skjærgårdsparken.  
 
Forslag til forskriftsendring er imidlertid ikke fulgt opp med nødvendig høring og 
vedtak i Kragerø kommunestyre. Ordføreren vil ta initiativ til at forslag til forskrifter 
kommer til behandling i Kragerø kommunestyre.  
 
Retten til å telte er regulert i friluftslovens § 9. Her slås det fast at det er tillatt å telte i 
utmark. Videre at telt ikke må settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer 
beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Videre at man ikke kan 
telte mer enn 2 døgn om gangen uten eiers samtykke.  
 
For øvrig ligger det ute på høring en forskrift til friluftsloven der en åpner for å gi 
tillatelse til å sette opp telt i inntil 50 meters avstand til hus eller hytte i strandsonen. 
Inntil forskriften eventuelt er vedtatt gjelder friluftslovens bestemmelser.  
 
 
 
  
 
[Lagre]  
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Saker til behandling 

37/13 DETALJREGULERING BERGLAND HYTTEPARK ETTER 
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 37/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
I medhold av PBL § 12-12 godkjennes forslag til detaljreguleringsplan med 
tilhørende reguleringsbestemmelser for del av reguleringsplan for Kilen, 
Bergland hyttepark. 
Følgende endringer er tatt inn etter høring og offentlig ettersyn: 
-Plankartet er tillagt hensynssone for frisikt i avkjøringen fra Schønbergs vei. 
-Reguleringsbestemmelsene § 5 om hensynssoner har fått nytt punkt om frisikt. 
 
 
 
Møtebehandling 
Solfrid Rui Slettebakken (V) fremmet Trine Jørgensens forslag i bygningsrådets 
møte:  
«Det må tas hensyn til omkringliggende helårsboliger i forhold til plassering, innsyn 
osv, ved behandling av byggesaker.» 
 
 
Votering 
Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. 
Slettebakkens forslag til nytt pkt. 3 forkastet med 20 mot 15 stemmer 
 
Vedtak  
1. I medhold av PBL § 12-12 godkjennes forslag til detaljreguleringsplan med 

tilhørende reguleringsbestemmelser for del av reguleringsplan for Kilen, 
Bergland hyttepark. 

2. Følgende endringer er tatt inn etter høring og offentlig ettersyn: 
-Plankartet er tillagt hensynssone for frisikt i avkjøringen fra Schønbergs vei. 
-Reguleringsbestemmelsene § 5 om hensynssoner har fått nytt punkt om 
frisikt. 

 
 
[Lagre]  
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38/13 GRENLAND VESTFOLD BIOGASS - GJENVINNING AV 
MATAVFALL OG KLOAKKSLAM 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1  Formannskapet 13.06.2013 62/13 
2 Kommunestyret 13.06.2013 38/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
Kragerø kommune gir sin tilslutning til stiftelsesdokument, aksjonæravtale og 
vedtekter for Grenland Vestfold Biogass AS.  
 
Kjøp av aksjer, 107.000 kr for matavfall og 152.000,- for kloakkslam, belastes 
VARF-budsjett: 4120-3570 og -3530. Dette finansieres ved budsjettendring fra 
driftsbudsjett til investeringsbudsjettet. 
 
Kragerø kommune tildeler enerett til Grenland Vestfold Biogass AS til 
behandling av utsortert matavfall fra husholdningene og kloakkslam i Kragerø, 
jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h. Enerettstildelingen 
gjelder fra det tidspunkt biogassanlegget er etablert og satt i drift. 
 
Aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS overdras til Kragerø kommune eller 
annet samarbeid, når dette eventuelt etableres. Før etablering av Renovasjon i 
Grenland IKS eller annet samarbeid, avtaler ordførerne i Grenland 
kommunenes styrerepresentasjon. 
 
Ordfører representerer kommunen på stiftelsesmøtet. 
 
 
 
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kragerø kommune gir sin tilslutning til stiftelsesdokument, aksjonæravtale og 
vedtekter for Grenland Vestfold Biogass AS.  
 
Kjøp av aksjer, 107.000 kr for matavfall og 152.000,- for kloakkslam, belastes 
VARF-budsjett: 4120-3570 og -3530. Dette finansieres ved budsjettendring fra 
driftsbudsjett til investeringsbudsjettet. 
 
Kragerø kommune tildeler enerett til Grenland Vestfold Biogass AS til 
behandling av utsortert matavfall fra husholdningene og kloakkslam i Kragerø, 
jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h. Enerettstildelingen 
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gjelder fra det tidspunkt biogassanlegget er etablert og satt i drift. 
 
Aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS overdras til Kragerø kommune eller 
annet samarbeid, når dette eventuelt etableres. Før etablering av Renovasjon i 
Grenland IKS eller annet samarbeid, avtaler ordførerne i Grenland 
kommunenes styrerepresentasjon. 
 
Ordfører representerer kommunen på stiftelsesmøtet. 
 
 
 
[Lagre]  
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39/13 ENDRING AV POLITIVEDTEKTENE I KRAGERØ 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1  Formannskapet 13.06.2013 63/13 
2 Kommunestyret 13.06.2013 39/13 
 
 
Ordførerens innstilling 
 

1. De foreslåtte endringer i politivedtektene for Kragerø sendes ut på høring i 
tråd med reglene i Forvaltningslovens kap. VII. 

 
2. Høringsinvitasjonen gjøres kjent ved annonsering under «Kragerø kommune 

informerer».  Alle interesserte inviteres til å avgi høringsuttalelse. Særskilt 
høringsinvitasjon sendes til:  Politiet  Næringsdrivende i Kragerø sentrum ved markedsrådet  Gårdeierforeningen 

 
Høringsfristen settes til 20/8-2013. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Nina Haugland (AP) foreslo å utsette saken for ny vurdering. 
 
Charlotte Therkelsen Sætersdal (R) la fram følgende forslag: 
 
Forslag til ytterligere organisasjoner som spesielt skal bli invitert til å uttale seg i en 
eventuell høring: 
  Kirkens Bymisjon  Frelsesarmeen  Norsk Sigøynerforening 
 
 
Votering 
Det ble først votert over utsettelsesforslaget til Haugland. Forslaget ble forkastet med 
23 mot 12 stemmer. 
Innstillingen med Sætersdals tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. De foreslåtte endringer i politivedtektene for Kragerø sendes ut på høring i 
tråd med reglene i Forvaltningslovens kap. VII. 
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2. Høringsinvitasjonen gjøres kjent ved annonsering under «Kragerø kommune 
informerer».  Alle interesserte inviteres til å avgi høringsuttalelse. Særskilt 
høringsinvitasjon sendes til:  Politiet  Næringsdrivende i Kragerø sentrum ved markedsrådet  Gårdeierforeningen  Kirkens Bymisjon  Frelsesarmeen  Norsk Sigøynerforening 

 
 

Høringsfristen settes til 20/8-2013. 
 
 
[Lagre]  
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40/13 JOMFRULAND NASJONALPARK - MELDING OM OPPSTART 
UTREDNINGSARBEID 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 40/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 

1. Kragerø kommune stiller seg positive til at Fylkesmannen starter opp og        
gjennomfører en prosess med mål å etablere Jomfruland nasjonalpark. 
 

      2.   I det videre arbeidet anmodes Fylkesmannen om å vektlegge følgende     
 forhold 

 
a. Lokalmiljøene i «randsonen» må sikres reel innflytelse i prosessen og 

i forvaltningen hvis nasjonalparken blir en realitet.  
b. Verneforslaget må utformes slik at det ivaretar lokalmiljøets verdier 

når det gjelder bosetting, næringsvirksomhet, natur- og friluftsliv. 
c. Det er vesentlig for Kragerø kommune at det etableres en statlig 

finansiert ordning med forvalter hvis nasjonalparken opprettes. 
d. Etablering av et nasjonalparksenter for å styrke naturveiledning og 

attraksjonskraft må vektlegges tidlig. 
e. Tilrettelegging for funksjonshemmede. 

 
 
 
Møtebehandling 
Unni Wærstad (SV) fremmet følgende forslag: 
I det videre arbeidet med mulig etablering av Jomfruland Nasjonalpark: 
 
a. Kragerø kommunestyre bør utvide Jomfruland Vels representasjon med en 

representant i Styringsgruppa for Nasjonalparken i det videre arbeidet. 
b. Kommunestyret ønsker at det på side 11/13 i saken tas inn et nytt kulepunkt ang. 

begrenset konsekvensutredning: 
- Ferdsel til og på øya 

 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Wærstads forslag pkt. a enstemmig vedtatt 
Wærstads forslag pkt. b enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

1. Kragerø kommune stiller seg positive til at Fylkesmannen starter opp og        
gjennomfører en prosess med mål å etablere Jomfruland nasjonalpark. 
 

      2.   I det videre arbeidet anmodes Fylkesmannen om å vektlegge følgende     
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 forhold 
 

f. Lokalmiljøene i «randsonen» må sikres reel innflytelse i prosessen og 
i forvaltningen hvis nasjonalparken blir en realitet.  

g. Verneforslaget må utformes slik at det ivaretar lokalmiljøets verdier 
når det gjelder bosetting, næringsvirksomhet, natur- og friluftsliv. 

h. Det er vesentlig for Kragerø kommune at det etableres en statlig 
finansiert ordning med forvalter hvis nasjonalparken opprettes. 

i. Etablering av et nasjonalparksenter for å styrke naturveiledning og 
attraksjonskraft må vektlegges tidlig. 

j. Tilrettelegging for funksjonshemmede. 
3. Kragerø kommunestyre bør utvide Jomfruland Vels representasjon med 

en representant i Styringsgruppa for Nasjonalparken i det videre 
arbeidet. 

4. Kommunestyret ønsker at det på side 11/13 i saken tas inn et nytt 
kulepunkt ang. begrenset konsekvensutredning: 
- Ferdsel til og på øya 

 
 
 
[Lagre]  
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41/13 1. TERTIAL DRIFT 30.4.2013 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 41/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
1. Budsjetterte avdrag på lån reduseres med 3,7 mill. kr. 
2. Lønnsjusteringspotten reduseres med 3,240 mill. kr. 
3. Det avsettes 6,617 mill. kr til disposisjonsfond til dekning av estimerte ikke 

oppnådde innsparinger i 2013. 
4. Rådmannen får fullmakt til å redusere rammene til enhetene med totalt kr 

340 000 basert på kommende innsparte telefonikostnader og fordelt etter egen 
nøkkel. 

5. Enhet for skole får tilført kr 400 000 (Skåtøy skole). 
6. Enhet for kultur får tilført kr 100 000. 
7. Enhet Rådmannen-Stab og støtte får tilført kr 163 000 (frikjøp 

tillitsvalgt/hovedverneombud. 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Henriette Fluer Vikre (Frp) fremmet pva borgerlig gruppe følgende forslag: 
 
Kommunestyret forutsetter at Rådmannen iverksetter nødvendige prosesser med 
sikte på å kunne endre brannordningen med virkning fra og med 1/1-2015. Fra og 
med nevnte tidspunkt forutsettes omleggingen å medføre årlige innsparinger, 
sammenholdt med dagens rammer, på 1 million kroner. Vedtaket bygger for øvrig på 
følgende premisser: 
  
1.        Kommunestyret legger til grunn at det innenfor brannvesenets framtidige  
    økonomirammer vil være mulig å etablere en ordning som kan godkjennes av   
   DSB og hvor det legges økt vekt på brannforebyggende arbeidet. 
2.        Parallelt med arbeidet med å forberede endringene i brannordningen, bes  
   rådmannen om å avklare de framtidige kommunale kostnadene forbundet   
   med tilknytningen til 110-sentralen. Skulle arbeidet med endringer i   
   strukturen knyttet til 110-sentralene medføre reduserte kommunale  
    kostnader, bes brannordningen forelagt kommunestyret på nytt. 
  
 
Unni Wærstad (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Pkt. 23: 
Støttekontakttjenesten reduseres i tråd med vedtatte ramme, kr. 700.000,-. 
Punktet strykes av listen over innsparinger. 
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Votering 
Wærstads forslag forkastet med 31 mot 4 stemmer. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Vikres forslag vedtatt med 22 mot 13 stemmer 
 
Vedtak  
1. Budsjetterte avdrag på lån reduseres med 3,7 mill. kr. 
2. Lønnsjusteringspotten reduseres med 3,240 mill. kr. 
3. Det avsettes 6,617 mill. kr til disposisjonsfond til dekning av estimerte ikke 

oppnådde innsparinger i 2013. 
4. Rådmannen får fullmakt til å redusere rammene til enhetene med totalt kr 

340 000 basert på kommende innsparte telefonikostnader og fordelt etter egen 
nøkkel. 

5. Enhet for skole får tilført kr 400 000 (Skåtøy skole). 
6. Enhet for kultur får tilført kr 100 000. 
7. Enhet Rådmannen-Stab og støtte får tilført kr 163 000 (frikjøp 

tillitsvalgt/hovedverneombud. 
 
Kommunestyret forutsetter at Rådmannen iverksetter nødvendige prosesser med 
sikte på å kunne endre brannordningen med virkning fra og med 1/1-2015. Fra og 
med nevnte tidspunkt forutsettes omleggingen å medføre årlige innsparinger, 
sammenholdt med dagens rammer, på 1 million kroner. Vedtaket bygger for øvrig 
på følgende premisser: 
  
1.        Kommunestyret legger til grunn at det innenfor brannvesenets framtidige  
    økonomirammer vil være mulig å etablere en ordning som kan godkjennes av   
   DSB og hvor det legges økt vekt på brannforebyggende arbeidet. 
2.        Parallelt med arbeidet med å forberede endringene i brannordningen, bes  
   rådmannen om å avklare de framtidige kommunale kostnadene forbundet   
   med tilknytningen til 110-sentralen. Skulle arbeidet med endringer i   
   strukturen knyttet til 110-sentralene medføre reduserte kommunale  
    kostnader, bes brannordningen forelagt kommunestyret på nytt. 
  
 
 
[Lagre]  
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42/13 TERTIALRAPPORT INVESTERING 1. TERTIAL 2013 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 42/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Mindreforbruk prosjekt 118 Elektronisk timeregistrering, kr 100 000 
budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 

 
2. Mindreforbruk Prosjekt 121 IKT på voksenopplæringssenteret, kr 126 912, 

budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 
 

3. Merforbruk Prosjekt 104 Renovering Munchen Kunstskole, kr 1 820 197, 
budsjettreguleres og foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 

 
4. Mindreforbruk Prosjekt 507 Nytt dusjanlegg Sannidal samfunnshus, kr 57 265, 

budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 
 

5. Mindreforbruk Prosjekt 421 Høydebasseng Fikkjebakke, kr 1 072 914, 
budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 

 
6. Av merforbruket på prosjekt 423 Varmepumpe renseanlegget kr 222 849, 

foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 
 

7. Merforbruk Prosjekt 041 Nødstrømsaggregat Stabbestad, kr 486 312, 
budsjettreguleres og foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 

 
8. Merforbruk Prosjekt 313 Nødstrømsaggregat Grøtvann, kr 338 801, 

budsjettreguleres og foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 
 

9. Mindreforbruk Prosjekt 422 Trykkforsterker Fikkjebakke, kr 800 000 
budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 

 
10. Prosjekt 032 Kjøp av 6-7 leiligheter for flyktninger slås sammen med prosjekt 

505 Leiligheter (4) til flyktninger. Resterende budsjettmidler kr 1 266 630 
overføres til sistnevnte prosjekt (505). 

 
11. Prosjekt 102 Fornyelse kartverkslås sammen med prosjekt 332 Geovekst. 

Resterende budsjettmidler kr  917 843 overføres til sistnevnte prosjekt (332). 
 

12. Prosjekt 171 Tiltak knyttet til trafikksikkerhetsplanen 2009 - 2012 
slås sammen med prosjekt 333 Tiltak knyttet til trafikksikkerhetsplanen 2013 – 
2016. Resterende budsjettmidler kr 2 545 000 overføres til sistnevnte prosjekt 
(333). 

 
13. Prosjekt 074 Datalisenser, budsjettreduksjon foretas med kr 200 000 
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14. Prosjekt 195 Office2010/Outlook/Exchange, budsjettreduksjon foretas med  
kr 200 000 

 
15. Prosjekt 117 Sak og arkivsystem trenger ytterligere budsjettmidler med kr 

620 000, fra kr 3100 000 til kr 3 720 000 
 

16. Nytt prosjekt, rehabilitering tak i ny hall - Kragerø Idrettshall kr 1 100 000 
 

17. Nytt prosjekt, rehabilitering brygge - Rømerverven barnehage kr 400 000 
 
  
 
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Mindreforbruk prosjekt 118 Elektronisk timeregistrering, kr 100 000 
budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 

 
2. Mindreforbruk Prosjekt 121 IKT på voksenopplæringssenteret, kr 126 912, 

budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 
 

3. Merforbruk Prosjekt 104 Renovering Munchen Kunstskole, kr 1 820 197, 
budsjettreguleres og foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 

 
4. Mindreforbruk Prosjekt 507 Nytt dusjanlegg Sannidal samfunnshus, kr 57 265, 

budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 
 

5. Mindreforbruk Prosjekt 421 Høydebasseng Fikkjebakke, kr 1 072 914, 
budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 

 
6. Av merforbruket på prosjekt 423 Varmepumpe renseanlegget kr 222 849, 

foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 
 

7. Merforbruk Prosjekt 041 Nødstrømsaggregat Stabbestad, kr 486 312, 
budsjettreguleres og foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 

 
8. Merforbruk Prosjekt 313 Nødstrømsaggregat Grøtvann, kr 338 801, 

budsjettreguleres og foreslås dekket av ubundet investeringsfond. 
 

9. Mindreforbruk Prosjekt 422 Trykkforsterker Fikkjebakke, kr 800 000 
budsjettreguleres med tilsvarende redusert låneopptak. 

 
10. Prosjekt 032 Kjøp av 6-7 leiligheter for flyktninger slås sammen med prosjekt 

505 Leiligheter (4) til flyktninger. Resterende budsjettmidler kr 1 266 630 
overføres til sistnevnte prosjekt (505). 
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11. Prosjekt 102 Fornyelse kartverkslås sammen med prosjekt 332 Geovekst. 
Resterende budsjettmidler kr  917 843 overføres til sistnevnte prosjekt (332). 

 
12. Prosjekt 171 Tiltak knyttet til trafikksikkerhetsplanen 2009 - 2012 

slås sammen med prosjekt 333 Tiltak knyttet til trafikksikkerhetsplanen 2013 – 
2016. Resterende budsjettmidler kr 2 545 000 overføres til sistnevnte prosjekt 
(333). 

 
13. Prosjekt 074 Datalisenser, budsjettreduksjon foretas med kr 200 000 

 
14. Prosjekt 195 Office2010/Outlook/Exchange, budsjettreduksjon foretas med  

kr 200 000 
 

15. Prosjekt 117 Sak og arkivsystem trenger ytterligere budsjettmidler med kr 
620 000, fra kr 3100 000 til kr 3 720 000 

 
16. Nytt prosjekt, rehabilitering tak i ny hall - Kragerø Idrettshall kr 1 100 000 

 
17. Nytt prosjekt, rehabilitering brygge - Rømerverven barnehage kr 400 000 

 
  
 
 
 
 
[Lagre]  
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43/13 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK AV 13.12-2012 - 
KOSTNADSREDUKSJONER VED BORTFALL AV KOMMUNENS 
BOLIGKONTOR 
 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 HAMU 13.06.2013 21/13 
2 Administrasjonsutvalget 13.06.2013 8/13 
3  Formannskapet 13.06.2013 65/13 
4 Kommunestyret 13.06.2013 43/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
1.Kragerø kommune opprettholder eksisterende boligkontorfunksjon. 
 
Den organisatoriske forankringen av det framtidige boligkontoret vurderes som et 
element i pågående arbeid med å slå sammen enhetene/virksomhetene teknisk drift, 
eiendom samt Skjærgårdstjenesten. 
Boligkontoret gis en forankring som sikrer at boligoppgavene «ikke står og faller» 
med en enkelt person. Virksomheten bør tillegges en avdeling bestående av flere 
personer og hvor det er mulig å sikre en kollegial fraværsdekning i forbindelse med 
ferier. 
 
2.Vedtatt budsjettinnsparing, stor kr. 500.000,- per år, realiseres ved: 
 
Innsparinger NAV-sosialtjenesten    kr. 150.000,- 
Innsparinger enhet for eiendom      kr.   75.000,- 
Innsparinger Servicesenteret    kr.   50.000,- 
Dekningsbidrag fra enhet for    
Kompetanse og integrering samt Boligstiftelsen       kr.  225.000,-  
Sum innsparinger      kr.  500.000,-  
 
 
 
 
Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 13.06.13 sak 8/13 
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
1.Kragerø kommune opprettholder eksisterende boligkontorfunksjon. 
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Den organisatoriske forankringen av det framtidige boligkontoret vurderes som et 
element i pågående arbeid med å slå sammen enhetene/virksomhetene teknisk drift, 
eiendom samt Skjærgårdstjenesten. 
Boligkontoret gis en forankring som sikrer at boligoppgavene «ikke står og faller» 
med en enkelt person. Virksomheten bør tillegges en avdeling bestående av flere 
personer og hvor det er mulig å sikre en kollegial fraværsdekning i forbindelse med 
ferier. 
 
2.Vedtatt budsjettinnsparing, stor kr. 500.000,- per år, realiseres ved: 
 
Innsparinger NAV-sosialtjenesten    kr. 150.000,- 
Innsparinger enhet for eiendom     kr.   75.000,- 
Innsparinger Servicesenteret    kr.   50.000,- 
Dekningsbidrag fra enhet for    
Kompetanse og integrering samt Boligstiftelsen      kr.  225.000,-  
Sum innsparinger      kr.  500.000,-  
 
 
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
1.Kragerø kommune opprettholder eksisterende boligkontorfunksjon. 
 
Den organisatoriske forankringen av det framtidige boligkontoret vurderes som et 
element i pågående arbeid med å slå sammen enhetene/virksomhetene teknisk drift, 
eiendom samt Skjærgårdstjenesten. 
Boligkontoret gis en forankring som sikrer at boligoppgavene «ikke står og faller» 
med en enkelt person. Virksomheten bør tillegges en avdeling bestående av flere 
personer og hvor det er mulig å sikre en kollegial fraværsdekning i forbindelse med 
ferier. 
 
2.Vedtatt budsjettinnsparing, stor kr. 500.000,- per år, realiseres ved: 
 
Innsparinger NAV-sosialtjenesten    kr. 150.000,- 
Innsparinger enhet for eiendom     kr.   75.000,- 
Innsparinger Servicesenteret    kr.   50.000,- 
Dekningsbidrag fra enhet for    
Kompetanse og integrering samt Boligstiftelsen      kr.  225.000,-  
Sum innsparinger      kr.  500.000,-  
 
 
[Lagre]  
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44/13 UTREDELSE OM EN 1 - 10 SKOLE I SANNIDAL 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 44/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
Sannidal barneskole og Sannidal ungdomsskole organiseres som egne skoler.  
Ordningen med egen rektor for hver av skolene videreføres.  
 
 
 
Møtebehandling 
 

Olav Bråtane (Krf) ba kommunestyret vurdere hans habilitet fordi hans svigersønn er 
inspektør på Sannidal ungdomsskole. Kommunestyret erklærte Bråtane inhabil. 
Bråtane forlot møtet og Svein Andresen (Krf) tiltrådte i hans sted. 
 
Henriette Fluer Vikre (Frp) foreslo å utsette saken med følgende begrunnelse: 
 
Kommunestyret ønsker å få utredet/ få med hvilke pedagogiske fordeler 1-10 skole 
gir. I forhold til lærernes kompetanse og bruken av denne på tvers av trinn. Viser til 
erfaring KBUS og tidligere saksutredning. 
Barnetrinns lærere har god tilgang til informasjon om eleven som skal starte i 
ungdomsskolen. Lærerne kjenner hverandre og informasjons- og kunnskapsflyten er 
enkel mellom trinnene. 
Overganger og overgangens betydning har vært nevnt av barnevernet, Talenter for 
fremtiden og tidlig innsats. 
 
Erfaringer fra fylkeskommunen og andre kommuner som har felles administrasjon, 
bør også følge saken. 
 
 
Votering 
Det ble votert over Vikres utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 18 
mot 17 stemmer. 
 
Vedtak  
Saken utsettes. Kommunestyret ønsker å få utredet/ få med hvilke pedagogiske 
fordeler 1-10 skole gir. I forhold til lærernes kompetanse og bruken av denne på tvers 
av trinn. Viser til erfaring KBUS og tidligere saksutredning. 
Barnetrinns lærere har god tilgang til informasjon om eleven som skal starte i 
ungdomsskolen. Lærerne kjenner hverandre og informasjons- og kunnskapsflyten er 
enkel mellom trinnene. 
Overganger og overgangens betydning har vært nevnt av barnevernet, Talenter for 
fremtiden og tidlig innsats. 
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Erfaringer fra fylkeskommunen og andre kommuner som har felles administrasjon, 
bør også følge saken. 
 
 
Svein Andresen forlot møtet og Olav Bråtane tiltrådte.   
 
Lars-Erik Vaale (H) fikk etter denne sakens behandling permisjon fra resten av møtet 
pga andre nødvendige forpliktelser. 
 
[Lagre]  
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45/13 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK AV 13.12-2012 - 
KOSTNADSREDUKSJONER VED SAMMENSLÅING AV 
ENHETENE/VIRKSOMHETENE TEKNISK DRIFT, 
EIENDOMSAVDELINGEN OG SKJÆRGÅRDSTJENESTEN 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 HAMU 13.06.2013 20/13 
2 Administrasjonsutvalget 13.06.2013 7/13 
3  Formannskapet 13.06.2013 64/13 
4 Kommunestyret 13.06.2013 45/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Enhetene/virksomhetene Teknisk drift, Eiendom og Skjærgårdstjenesten slås 
sammen til en virksomhet som beskrevet i rådmannens forslag til løsning. 

 
2. Arbeidet med å realisere sammenslåingen finner sted med basis i: 

Rådmannens tilrådninger/presiseringer beskrevet i saksframlegget under 
overskriften: Forslag til løsning. 

      I arbeidet med å strukturere den nye enheten skal forøvrig anbefalingene i            
  prosjektrapportens kap. 10 legges til grunn. 

 
 
 
Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 13.06.13 sak 7/13 
 
Møtebehandling 
 
Knyttet til saksframlegget i saken tilkjennega Fagforbundet ved Wenche Sandhaug 
følgende synspunkter vedrørende havnevesenets rolle i organisasjonsendringen: 
«Sammenslåing av enhetene/virksomhetene Teknisk drift, Eiendomsavdelingen og 
Skjærgårdstjenesten: 
 
Styret i Fagforbundet Kragerø har etter en totalvurdering stilt seg positivt til at 
Havnevesenet  bør bli en del av den nye enheten som er foreslått. Sammenslåingen 
gir større muligheter til ressursflyt av både utstyr og personell, bedre 
kompetanseutveksling. Man er mindre sårbar ved sykefravær for det vil være lettere 
å omdisponere personell. Fagforbundet er klare på at det er strenge regler rundt 
bruken av «Havnekassa», men at dette kan løses slik man i dag løser bruken av 
VARF-midlene. 
 
 
Votering  Det ble i denne omgang ikke votert over Fagforbundets tilkjennegitte synspunkter 

relatert til havnevesenet. Det ble imidlertid besluttet å protokollere disse og la 
synspunktene følge saken.    Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. 
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Vedtak   Det ble i denne omgang ikke votert over Fagforbundets tilkjennegitte synspunkter 

relatert til havnevesenet. Det ble imidlertid besluttet å protokollere disse og la 
synspunktene følge saken.    Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. 

 
 
 
Møtebehandling 
 
Representanten Grunde W. Knudsen (AP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet 
da han har en lederstilling (oppsynsmann) i Enhet for eiendom. 
Kommunestyret erklærte Knudsen inhabil og han forlot møtet under denne sakens 
behandling. Mette K. Ofstad (AP) tiltrådte møtet i hans sted. 
 
Knut Jarle Sørdalen (SP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han er 
avdelingsingeniør i Enhet for teknisk drift. 
Kommunestyret erklærte han habil mot 3 stemmer. 
 
Unni Wærstad (SV) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet da hennes ektemann 
er formann i Skjærgårdstjenesten. Kommunestyret erklærte henne habil mot 7 
stemmer. 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
1. Enhetene/virksomhetene Teknisk drift, Eiendom og Skjærgårdstjenesten slås 

sammen til en virksomhet som beskrevet i rådmannens forslag til løsning. 
 
2. Arbeidet med å realisere sammenslåingen finner sted med basis i: 

Rådmannens tilrådninger/presiseringer beskrevet i saksframlegget under 
overskriften: Forslag til løsning. 

      I arbeidet med å strukturere den nye enheten skal forøvrig anbefalingene i            
      prosjektrapportens kap. 10 legges til grunn. 
 
 
Mette K. Ofstad forlot møtet og Grunde W. Knudsen tiltrådte. 
 
[Lagre]  
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46/13 KOMMUNELOVEN § 27 SAMARBEID - IUA TELEMARK 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 46/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
1. IUA Telemark organiseres som et interkommunalt samarbeid etter 

Kommuneloven § 27, med Bamble kommune som kontorkommune. 
2 Forslag til vedtekter fremmet av årsmøtet i IUA Telemark, godkjennes. 
3 Samarbeidsavtalen mellom IUA Telemark og Bamble kommune godkjennes. 
 
 
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
1. IUA Telemark organiseres som et interkommunalt samarbeid etter 

Kommuneloven § 27, med Bamble kommune som kontorkommune. 
2 Forslag til vedtekter fremmet av årsmøtet i IUA Telemark, godkjennes. 
3 Samarbeidsavtalen mellom IUA Telemark og Bamble kommune godkjennes. 
 
 
[Lagre]  
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47/13 SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 13.06.2013 47/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
1. Kommunestyret gir ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i 

generelle  
saker som ikke er av prinsipiell betydning i sommerferien, jfr. kommunelovens  
§ 9 punkt 5. 
 
Eventuelle vedtak fattet i medhold av sommerfullmakten legges fram til 
orientering i første møte i formannskapet og kommunestyret etter 
sommerferien. 
 

2. Sommerfullmakten gjøres gjeldende for resten av kommunestyreperioden. 
 
 
 
Møtebehandling 
Unni Wærstad (SV) foreslo å stryke punkt 2. 
 
Votering 
Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 ble vedtatt med 32 mot 2 stemmer som ble avgitt for Wærstads forslag. 
 
Vedtak  
1. Kommunestyret gir ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i 

generelle  
saker som ikke er av prinsipiell betydning i sommerferien, jfr. kommunelovens  
§ 9 punkt 5. 
 
Eventuelle vedtak fattet i medhold av sommerfullmakten legges fram til 
orientering i første møte i formannskapet og kommunestyret etter 
sommerferien. 
 

2. Sommerfullmakten gjøres gjeldende for resten av kommunestyreperioden. 
 
 
[Lagre]  
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48/13 INNSPARING BRANNVAKTA 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1  Formannskapet 13.06.2013 72/13 
2 Kommunestyret 13.06.2013 48/13 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
  
1. Det tas sikte på å foreta endringer av brannordningen, til en mann på 

stasjonsvakt og tre hjemmevakter.  
Kommunestyret er innforstått med at omlegging tidligst kan finne sted med 
virkning fra 2015 og betinger forutgående prosesser med henblikk på 
nødvendige godkjenninger fra DSB.  
Arbeidet med omleggingen fordrer også involvering og medvirkning fra 
tillitsvalgte og ansatte i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. 
 

2. Som et ledd i omleggingen legges det vekt på det brannforebyggende arbeidet, 
og en styrker enheten med en forebyggende stilling. 

 
 
 
Møtebehandling 
Med hjemmel i kommuneloven § 34.1. besluttet ordfører at saken ikke skulle 
realitetsbehandles.  
 
 
Vedtak  
Med hjemmel i kommuneloven § 34.1. besluttet ordfører at saken ikke skulle 
realitetsbehandles.  
 
 
[Lagre]  
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