RISØR KOMMUNE
Møteprotokoll – skal godkjennes i bystyrets møte 21. februar
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Rådhuset

Dato:

24.01.2002

Tidspunkt:

18:00 - 22:50

Følgende medlemmer meldte forfall:
Harald Paulsen, Lars Sveen, Erik Lunde, Ruth Aanonsen Homme, Hege Kirkhusmo og Egil
Hassel.
Følgende varamedlemmer møtte:
Ole Amund Granstøl, Alf Nordahl, Øystein Lien, Kjell E. Gloppe, Hermund Midttun og Egil
Hassel.

Følgende dokumenter ble utdelt:
•

Vedr. bystyrets sak 002/02 – Igangsettelse av reguleringsarbeid for Flisvika
- Brev fra Construction Management, dat. 15.01.02
- Brev fra DDG, dat. 21.01.02
- Brev m/ underskrifsliste fra Tangenbeboere, mottatt 23.01.02

•

Vedr. bystyrets sak 003/02 – Tilskudd til reparasjon av M/F "Øisang"
- Brev fra Aksjonskomiteen for "Øisang i drift" v/ Dagfinn M. Pedersen
dat. 20.02.02

•

Brev fra ordfører Lars Lauvhjell dat. 17.12.01 til Storbritannias ambassade vedr. utslipp
av radioaktivitet fra atomgjenvinningsanlegget i Sellafield og svar fra ambassaden dat.
07.01.02.

•

Politisk Info nr. 10 og 11 2001

Det ble gitt følgende orienteringer:
•

Ordfører Lars Lauvhjell refererte formannskapets vedtak i sak 161/01 fra møte 11.12.01
vedrørende utvidelse av kostnadsrammen for Frydenborgsenteret. Vedtaket var fattet med
hjemmel i kommunelovens § 13 nr. 1 om utvidet myndighet i hastesaker.

•

Ordfører Lars Lauvhjell orienterte om Konkurransetilsynets varsel om å forby Statkrafts
erverv av aksjer i Agder Energi.

•

Utekontakt Derek Mann ga en orientering om sitt arbeid blant ungdommen siden
tiltredelsen i august 2001, mens politistasjonssjef Jostein Hansen orienterte spesielt om
forholdet ungdom og rus. Etter orienteringene ble det gitt anledning til spørsmål og
ytringer.

•

Til slutt i møtet ba Wenche Monrad på vegne av Risør Høyre om at administrasjonen
utreder og legger fram en sak om direkte ordførervalg ved neste kommunestyrevalg.

Til behandling forelå:
Å/L Utv.sak nr Beskrivelse
Å
001/02
Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 06.12.01

Arkivsak nr
01/02530

Å

002/02

Igangsettelse av reguleringsarbeid for Flisvika

01/02476

Å

003/02

Tilskudd til reperasjon av M/F "Øisang". A/S Øster
Søndeled & Risør fjordruter

01/00336

Å

004/02

Industriområdet Moland Øst - Grunnerverv

01/00189

Å

005/02

Varmesentral ved Frydenborg - bygging, drift, energikjøp

00/01142

Å

006/02

Urheia - geologisk undersøkelse

01/02096

Å

007/02

Digital reklame - finansieringstilbud

01/02108

Å

008/02

Kontrollutvalget - Årsplan 2002 - Godkjenning

01/02578

PS 001/02

Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 06.12.01

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra bystyrets møte 06.12.01 godkjennes.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
Protokoll fra bystyrets møte 06.12.01 godkjennes.

PS 002/02

Igangsettelse av reguleringsarbeid for Flisvika

Innstilling fra Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester - 10.01.2002 :
Det åpnes for utarbeidelse av reguleringsplan for Flisvika jamfør søknad av 29.11.01 fra
Construction Management.
Det forutsettes at atkomsten blir via Tangengata. Nødvendige utbedringer av denne
atkomsten utredes.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Øivind Stavelin, KrF, fremmet følgende forslag:
Det åpnes for utarbeidelse av reguleringsplan for Flisvika jamfør søknad av 29.11.01 fra
Construction Management, i henhold til saksframleggets vurderinger.
Lars Lauvhjell, Sp, fremmet følgende tilleggsforslag:
Området reguleres i all hovedsak til boligformål.
Laila Skarheim, A, fremmet følgende to tilleggsforslag:
1. Utgifter til utbedring av Tangengata innarbeides i prosjektet.
2. Det forventes at det avsettes en del parkeringsplasser i reguleringsområdet, som kan leies
ut til beboerne på Tangen.
Knut Henning Thygesen, RV, fremmet følgende tre forslag/tilleggsforslag:
1. Det åpnes for å utarbeide reguleringsplan for Flisvika jamfør søknaden av 29.11.01 fra
Construction Management. Det forutsettes adkomst via tunnel, ved en utbygging i den
størrelsesorden eller et tilsvarende konsept som det tidligere er søkt om.
2. Utbyggingens omfang vurderes i forhold til hva som kan gjøres av trafikktiltak i
Tangengata. Bystyret forutsetter at gode, trygge trafikkforhold i den gamle bydelen
sikres.
3. Utbygger finansierer planarbeid og trafikktiltak.
Trine Lise Bergum, Sp, fremmet følgende forslag:
Det forutsettes at adkomsten blir via Tangengata. Nødvendige utbedringer av denne
adkomsten til f. eks. miljøgate, utredes.
Før voteringene trakk Knut Henning Thygesen sitt forslag nr. 3. Videre trakk Trine Lise
Bergum sitt forslag.
Voteringer:
Knut Henning Thygesens forslag nr. 1 falt med 28 mot 3 stemmer.
Ved alternativ votering mellom hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenesters
innstilling og Øivind Stavelins forslag, ble hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Lars Lauvhjells tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Knut Henning Thygsens forslag nr. 2 ble vedtatt med 30 mot 1 stemme.
Laila Skarheims forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt.
Laila Skarheims forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
Det åpnes for utarbeidelse av reguleringsplan for Flisvika jamfør søknad av 29.11.01 fra
Construction Management.
Det forutsettes at atkomsten blir via Tangengata. Nødvendige utbedringer av denne
atkomsten utredes.
Området reguleres i all hovedsak til boligformål.
Utbyggingens omfang vurderes i forhold til hva som kan gjøres av trafikktiltak i Tangengata.
Bystyret forutsetter at gode, trygge trafikkforhold i den gamle bydelen sikres.
Utgifter til utbedring av Tangengata innarbeides i prosjektet.
Det forventes at det avsettes en del parkeringsplasser i reguleringsområdet, som kan leies ut
til beboerne på Tangen.

PS 003/02

Tilskudd til reperasjon av M/F "Øisang". A/S Øster
Søndeled & Risør fjordruter

Innstilling fra Formannskapet - 15.01.2002 :
Risør kommune yter ytterligere et særskilt tilskudd til reparasjon av MF Øisang på inntil kr.
700.000,-, slik at kommunens samla tilskudd utgjør kr. 1.000.000,-.
Tilskuddet dekkes over post 0500 417 3300 (Øysangferja)
Budsjettpost 0500 4718 3300 (Øysangferja) føres opp med kr. 700.000,-.
Budsjettpost 0500 9500 3300 (Bruk av fond) føres opp med kr. 700.000,-.
Det er lagt til grunn en kostnadsramme på 3,0 mill. kr. og en forutsetning om at øvrige
bidragsytere (Aust – Agder fylkeskommune, Riksantikvaren og AS Østre Søndeled & Risør
fjordruter) medvirker som angitt i finansieringsplan. Dersom reparasjonskostnadene bli
mindre reduseres kommunens tilskudd tilsvarende.
Før tilskuddet utbetales skal det, i samarbeid med øvrige bidragsytere, fastlegges vilkår for
tilskuddsbeløpet. Vilkårene skal godkjennes av formannskapet.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Under henvisning til forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) fratrådte Grunde
Hannemyr, A, som inhabil ved behandlingen av denne sak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
Risør kommune yter ytterligere et særskilt tilskudd til reparasjon av MF Øisang på inntil kr.
700.000,-, slik at kommunens samla tilskudd utgjør kr. 1.000.000,-.
Tilskuddet dekkes over post 0500 417 3300 (Øysangferja)
Budsjettpost 0500 4718 3300 (Øysangferja) føres opp med kr. 700.000,-.
Budsjettpost 0500 9500 3300 (Bruk av fond) føres opp med kr. 700.000,-.
Det er lagt til grunn en kostnadsramme på 3,0 mill. kr. og en forutsetning om at øvrige
bidragsytere (Aust – Agder fylkeskommune, Riksantikvaren og AS Østre Søndeled & Risør
fjordruter) medvirker som angitt i finansieringsplan. Dersom reparasjonskostnadene bli
mindre reduseres kommunens tilskudd tilsvarende.
Før tilskuddet utbetales skal det, i samarbeid med øvrige bidragsytere, fastlegges vilkår for
tilskuddsbeløpet. Vilkårene skal godkjennes av formannskapet.

PS 004/02

Industriområdet Moland Øst - Grunnerverv

Innstilling fra Formannskapet - 15.01.2002 :
Utarbeidd avtale mellom Tone Kveim Gram og Risør kommune om grunnerverv og
grunnavståelse på Moland dat. jan. 2002 godkjennes.
Sum kostnader kr. 1.024.550,- belastes inntil videre kommunens likviditetsreserve (post
0500.9600.3236.0223)
Budsjettpost 0500.2800.3256.0223 (Kjøp av industriareal Moland) føres opp med
kr. 1.024.550,-.
Budsjettpost 0500.9600.3236.0223 (Bruk av likviditetsreserven) føres opp med
kr. 1.024.550,-.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
Utarbeidd avtale mellom Tone Kveim Gram og Risør kommune om grunnerverv og
grunnavståelse på Moland dat. jan. 2002 godkjennes.
Sum kostnader kr. 1.024.550,- belastes inntil videre kommunens likviditetsreserve (post
0500.9600.3236.0223)
Budsjettpost 0500.2800.3256.0223 (Kjøp av industriareal Moland) føres opp med
kr. 1.024.550,-.
Budsjettpost 0500.9600.3236.0223 (Bruk av likviditetsreserven) føres opp med
kr. 1.024.550,-.

PS 005/02

Varmesentral ved Frydenborg - bygging, drift, energikjøp

Innstilling fra Formannskapet - 15.01.2002 :
1.
Risør kommune går inn for at det bygges varmesentral ved Frydenborg, og at det
bygges ut tilhørende fjernvarmenett. Det søkes etablert en løsning der ekstern aktør
står for utbygging og drift av anlegget, og samarbeidet med Agder Energi søkes
videreført. Det legges til grunn at innvilget statstilskudd kan overføres til utbygger.
2.

Det innledes forhandlinger med aktuell energileverandør med tanke på avtale om kjøp
av en nærmere angitt energimengde i et bestemt tidsrom. Rådmannen får fullmakt til å
gjennomføre forhandlingene, og endelig avtale skal godkjennes av formannskapet.

3.

Kommunehuset bygges om til vannbåren varme i forbindelse med ombygging og
påbygging. Investeringsrammen økes med inntil kr. 1.100.000 til kr. 15.000.000

4.

Risør kommune stiller seg positiv til framtidig konvertering til vannbåren varme i
skole- og idrettsanleggene på Kjempesteinsmyra. Forutsetningen må være at en slik
løsning ikke gir økte årskostnader.

5.

Følgende budsjettjustering vedtas:
Post 0500.2500.1305.0107 økes med kr. 1.100.000,- til kr. 15.000.000,-.
Post 0500.9100.1305.0107 økes med kr. 1.100.000,- til kr. 15.000.000,-.
Driftsbudsjettet endres følgende:
Rammeomr. 7 reduseres med kr. 55.000,-.
Rammeomr. 9 økes med kr. 55.000,- (til betjening av renter-avdr.)

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
1.
Risør kommune går inn for at det bygges varmesentral ved Frydenborg, og at det
bygges ut tilhørende fjernvarmenett. Det søkes etablert en løsning der ekstern aktør
står for utbygging og drift av anlegget, og samarbeidet med Agder Energi søkes
videreført. Det legges til grunn at innvilget statstilskudd kan overføres til utbygger.
2.

Det innledes forhandlinger med aktuell energileverandør med tanke på avtale om kjøp
av en nærmere angitt energimengde i et bestemt tidsrom. Rådmannen får fullmakt til å
gjennomføre forhandlingene, og endelig avtale skal godkjennes av formannskapet.

3.

Kommunehuset bygges om til vannbåren varme i forbindelse med ombygging og
påbygging. Investeringsrammen økes med inntil kr. 1.100.000 til kr. 15.000.000

4.

Risør kommune stiller seg positiv til framtidig konvertering til vannbåren varme i
skole- og idrettsanleggene på Kjempesteinsmyra. Forutsetningen må være at en slik
løsning ikke gir økte årskostnader.

5.

Følgende budsjettjustering vedtas:
Post 0500.2500.1305.0107 økes med kr. 1.100.000,- til kr. 15.000.000,-.
Post 0500.9100.1305.0107 økes med kr. 1.100.000,- til kr. 15.000.000,-.
Driftsbudsjettet endres følgende:
Rammeomr. 7 reduseres med kr. 55.000,-.
Rammeomr. 9 økes med kr. 55.000,- (til betjening av renter-avdr.)

PS 006/02

Urheia - geologisk undersøkelse

Innstilling fra Formannskapet – 11.12.01 og 15.01.2002 :
I investeringskapitlet for 2002 innpasses kr. 560.000,- for utbedringsarbeider/sikring av
fjellskrent.
Arbeidene gjennomføres i løpet av 1. halvår 2002 basert på rapport fra Noteby AS datert
05.11.01.
Post 0500 – 2500 – 3105 – 0224 Urheia sikringsarbeider føres opp med kr 560.000,Post 0500 – 9100 – 3105 – 0224 Bruk av lån føres opp med kr 560.000,Begrunnelse: Se saksforarbeid.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
I investeringskapitlet for 2002 innpasses kr. 560.000,- for utbedringsarbeider/sikring av
fjellskrent.
Arbeidene gjennomføres i løpet av 1. halvår 2002 basert på rapport fra Noteby AS datert
05.11.01.
Post 0500 – 2500 – 3105 – 0224 Urheia sikringsarbeider føres opp med kr 560.000,Post 0500 – 9100 – 3105 – 0224 Bruk av lån føres opp med kr 560.000,Begrunnelse: Se saksforarbeid.

PS 007/02

Digital reklame - finansieringstilbud

Innstilling fra Formannskapet - 15.01.2002 :
1.
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Risør kino og CAPA Kinoreklame AS
om reklamevisning godkjennes.
2.

Risør kommune søker FILM&KINO om et lån på kr 120.000,- til 4,0 % rente og med
nedbetaling over tre år med halvårlige avdrag. Lånet skal benyttes til kjøp av utstyr
for digital reklamevisning.

3.

Følgende budsjettendringer vedtas:
Post 1400 – 6290 – 3730 Billettinntekter økes med kr 45.000,- til kr 905.000,-.
Post 1900 – 5000 – 8700 Renteutgifter økes med kr 5.000,- til kr 17.634.000,-.
Post 1900 – 5100 – 1900 Betalte avdrag økes med kr 40.000,- til kr 9. 201.000,-.
Post 0400 – 2500 – 3730 Kjøp av utstyr føres opp med kr 120.000,-.
Post 0400 – 9100 – 3730 Bruk av lån føres opp med kr 120.000,-.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Under henvisning til forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) fratrådte Laila Skarheim,
A, som inhabil ved behandlingen av denne sak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
1.
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Risør kino og CAPA Kinoreklame AS
om reklamevisning godkjennes.
2.

Risør kommune søker FILM&KINO om et lån på kr 120.000,- til 4,0 % rente og med
nedbetaling over tre år med halvårlige avdrag. Lånet skal benyttes til kjøp av utstyr
for digital reklamevisning.

3.

Følgende budsjettendringer vedtas:
Post 1400 – 6290 – 3730 Billettinntekter økes med kr 45.000,- til kr 905.000,-.
Post 1900 – 5000 – 8700 Renteutgifter økes med kr 5.000,- til kr 17.634.000,-.
Post 1900 – 5100 – 1900 Betalte avdrag økes med kr 40.000,- til kr 9. 201.000,-.
Post 0400 – 2500 – 3730 Kjøp av utstyr føres opp med kr 120.000,-.
Post 0400 – 9100 – 3730 Bruk av lån føres opp med kr 120.000,-.

PS 008/02

Kontrollutvalget - Årsplan 2002 - Godkjenning

Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets årsplan for 2002 godkjennes.

Behandling i Bystyret - 24.01.2002:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Bystyret - 24.01.2002 :
Kontrollutvalgets årsplan for 2002 godkjennes.

