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Sammendrag   
Telemark kommunerevisjon IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Larvik kommune 
gjennomført forvaltningsprosjektet Vedtakskontroll - Larvik kommune. Prosjektet ble vedtatt 
gjennomført i henhold til plan for forvaltningsrevisjon, behandlet i kommunestyret 
22.11.2005. I møte 14.01.2008 vedtok kontrollutvalget å endre året for gjennomgang av 
vedtak til 2006. 
 
Formålet med prosjektet har vært å gi svar på følgende problemstillinger: 

1. Er vedtak iverksatt og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrom kommunestyret har 
bestemt? 

2. Blir kommunestyret orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen av 
vedtak? 

 
Metodevalget i undersøkelsen har vært dokukmentanalyse, intervju og innsamling av 
opplysninger gjennom ulike kilder.  
 
Utkast til rapport er oversendt rådmannen til høring før rapporten ble lagt frem for 
kontrollutvalget. I henhold til § 8, siste ledd i forskrift om revisjon, skal administrasjonssjefen 
gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, og 
administrasjonssjefens kommentarer fremgår av rapporten.  
 
Kommunens rutiner for oppfølging av vedtak består i systematikken som benyttes ved 
utføring av arbeidsoppgavene i administrasjonen og de verktøy som er etablert for 
rapportering til kommunestyret både gjennom året og ved årsevalueringen. Avvik i 
gjennomføringen av vedtak blir således gitt til kommunestyret gjennom ulike kanaler. Dette 
fører til at politikerne må sette seg inn i store dokumentmengder og at det derfor kan være 
vanskelig å følge med om et vedtak er gjennomført som forutsatt. 
 
Det er et lite antall saker som ikke er iverksatt. Av disse er enkelte under arbeid. Når det 
gjelder de sakene som ikke er fullstendig gjennomført, skyldes dette i hovedsak endrede 
forutsetninger. Vår konklusjon er at som hovedregel er politiske vedtak iverksatt, og 
iverksettelsen har skjedd innenfor det tidsrom kommunestyret har bestemt.  
  
Revisor konkluderer med at prosjektet ikke har avdekket vesentlige avvik som tyder på at 
Larvik kommune ikke følger kommunelovens § 23 nr 2. 
 
Vi mener kommunen bør vurdere å etablere en rutine for periodisk rapportering til 
kommunestyret over status for vedtak, dvs. en egen ”restanseliste”.  Rådmannen har i sitt 
høringssvar uttalt at han registrerer forslaget som et konstruktivt innspill som de skal arbeide 
for å finne en praktisk løsning på. 
 
 

Skien, 22. mai 2008 
Telemark kommunerevisjon IKS 

 
 
 
Marit Aasen  Alf Olav Uldal 
forvaltningsrevisor  forvaltningsrevisor 
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1 Innledning  
Prosjektet er beskrevet i Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2006 -2007. 
Planen ble behandlet i kontrollutvalget den 25.10.2005 og kommunestyret den 
22.11.2005. I møte 14.01.2008 vedtok kontrollutvalget å endre tiden for gjennomgang av 
vedtak til året 2006.   
 
Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift om 
kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3.  
 
Ifølge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold 
til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne 
rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av 
Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal 
revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og 
standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  

1.1 Problemstillinger 
Formålet med prosjektet er å gi svar på følgende problemstillinger:  
 

1. Er vedtak iverksatt og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrom kommunestyret 
har bestemt?  

 
2. Blir kommunestyret orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen av 

vedtak? 

1.2 Avgrensing  
Undersøkelsen er avgrenset til kommunestyrevedtak i 2006. De undersøkte vedtakene som er 
fullt ut gjennomførte vil ikke bli nærmere kommentert. Det er de vedtakene som er under 
arbeid og de ikke gjennomførte vedtakene, som utgjør avvikene i vår undersøkelse.  

 

2 Metode og kvalitetssikring 

2.1 Metodevalg 
Vi har benyttet dokumentanalyse, intervju og innsamling av opplysninger gjennom ulike kilder. 
Prosjektet begynte med et oppstartsmøte med stabssjef i sentraladministrasjonen for å få økt 
innsikt, kunnskap og forståelse innenfor området. 

2.2  Den praktiske gjennomføringen 
Kommunestyret behandlet i alt 228 saker i 2006 fordelt på 11 møter. Blant de største 
dokumentene som er lagt fram er to tertialrapporter, årsevalueringen og 
Strategidokumentet for 2007-2010. Det er også lagt frem omfattende regulerings- og 
arealplaner i perioden. Status med oversikt over hver enkelt sak følger som vedlegg nr. 2 
til rapporten. Vedtakene er sortert som ”Ikke gjennomført”, ”Under arbeid” eller 
”Gjennomført”.  
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Faktagrunnlaget er innhentet gjennom dokumentanalyse av innkalling til kommunestyrets 
møter i 2006, møteprotokoller påført vedtak og saksutredninger for kommunestyret. Vi 
har innhentet supplerende informasjon gjennom samtaler og korrespondanse med ansatte 
i kommunen. 
 
Vi har kartlagt arkivsystemet og administrasjonens rutiner for registrering av sakenes 
status, dvs om vedtak er gjennomført, under arbeid  eller ikke gjennomført. Videre har vi 
kartlagt administrasjonens rutiner for å gi tilbakemelding om sakens status til 
kommunestyret. Vi har fått en demonstrasjon av saks- og arkivsystemet. 
 

2.3 Kvalitetssikring 
For å sike at dataene som er samlet inn er troverdige og gyldige, ble dataene kvalitetssikret. Vi 
har undersøkt alle sakene som ble behandlet av Larvik kommunestyre i 2006, og mener derfor 
at resultatene vil være gyldige.  
 
For å sikre at opplysningene vi har fått fra administrasjonen er troverdige, har vi kontrollert 
noen saker gjennom flere kilder.  

2.4 Høring 
Utkast av rapporten har blitt sendt til rådmannen i Larvik kommune til uttalelse. Rådmannens 
kommentarer i brev av 21. mai 2008 følger som vedlegg nr. 1 til rapporten. Han uttaler her bl a 
at ”Jeg registrerer forslaget om å etablere en rutine for periodisk rapportering til politisk nivå 
som et konstruktivt innspill vi skal arbeide med for å finne en praktisk løsning på.” 
 

3 Revisjonskriterier              
Kommunelovens § 23 pkt. 2 har følgende bestemmelse:  
 
”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for 
  folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.  
  Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
  samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den  
 er gjenstand for betryggende kontroll.” 
 
På bakgrunn av bestemmelsen utleder vi følgende kriterier for vurdering  
av faktiske funn i forhold til problemstilling 1 og 2: 
 
Revisjonskriteriet til problemstilling 1: 
Administrasjonssjefen har et overordnet ansvar for at vedtak blir iverksatt slik 
kommunestyret har bestemt. Iverksettelse skal skje innenfor vedtatt tidsrom.  
 
Revisjonskriteriet til problemstilling 2: 
Administrasjonen skal gi utfyllende og riktig tilbakemelding til politikerne om avvik ved 
gjennomføringen.  
 

Revisjonskriterier 
er en samlebetegnelse 
på de regler og 
normer som gjelder 
innenfor det området 
som undersøkes. 
Revisjonskriteriene vil 
ligge til grunn for de 
konklusjonene som 
blir gjort. 
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4 Data 

4.1 Administrativ organisering og ledelse 
Larvik kommune har en flat organisasjonsstruktur. Den administrative ledelsen i kommunen 
består av rådmann, to assisterende rådmenn som tiltrådte i 2008 og 32 resultat-enhetsledere.  
Samordningen mellom resultatenhetene og rådmannen ivaretas av et samordningsråd (SOR) 
som består av rådmannen, seks resultatenhetsledere og stedfortredende rådmann. 
Rådmannsfunksjonen er tredelt og består av utredning, prosjekt og støttefunksjoner. Sistnevnte 
er sekretariat for politiske utvalg. 
 
Alle saker behandles først i en av komiteene1 som legger fram sin innstilling i saken, før 
den legges fram for kommunestyret til vedtak. Alle medlemmene av kommunestyret, 
med unntak av ordføreren, sitter i en av komiteene. Kommunestyret har delegert 
myndighet gjennom anvisningsreglementet. 

4.2 Målstyring og resultatoppfølging 
Kommunen arbeider, måler og følger opp utviklingen gjennom en balansert målstyring med 
styringsmål og resultatmål. Balansert målstyring innebærer m.a. at administrasjonen 
rapporterer systematisk på flere forhold. Rapportering på resultatmål skjer gjennom tertial- og 
årsevalueringen. I Strategi-dokumentets styringsmål2 opplyses det om rapporteringen på 
måloppnåelse skjer per tertial eller årsevaluering. Kommunen organiserer mye arbeid som 
prosjekter og har hvert år et eget tema som følges opp. Dette rapporteres ekstra til 
kommunestyret i forbindelse med tertialrapporteringene. 
 
For å kontrollere at målene nås, settes det ned tverrfaglige grupper som har ansvaret for hvert 
sitt kapittel. Gruppene fungerer som kontrollgrupper og det er med på å sikre at rådmannen skal 
rapportere riktig informasjon videre til politikerne og innbyggerne. Systemet har vært brukt i 
kommunen i fem-seks år og det blir opplyst fra administrasjonen at systemet fungerer bra.  
 
De siste årene har det skjedd en endring slik at det er en større kobling mellom resultat- og 
styringsmål. Administrasjonen mener at politikerne er fornøyd med at det ikke bare rapporteres 
avvik, men at det også belyses hva kommunen klarer å utrette.  

4.3 Post/arkivsystemet   
Kommunen innførte et nytt post/arkivsystem, WebSak, fra 1.oktober 2006 som avløste 
systemet WinSak. I WinSak-systemet kunne man ta ut en elektronisk restanseliste for 
kommunestyresaker. I WebSak har man ikke denne funksjonen. Ved overgang fra gammelt til 
nytt sakssystem, skulle derfor status gjøres opp og alle restanser sluttføres.  
 
I arkivsystemet er rutinen at sakene blir overført til restanse tre uker etter at de er oversendt til 
saksbehandler, dersom de ikke er fulgt opp. Det gis melding om utløp av frist fem dager før 
forfall. Det kan variere mellom saksbehandlere og fra enhet til enhet hvorvidt det tas ut 
restanselister, men enhetslederen er ansvarlig for at resultatmålene nås. 
Kommunen har lagt mye veileding om arkivsystemet inn på intranett som er tilgjengelig for 
alle ansatte. I tillegg blir det jevnlig holdt både nybegynnerkurs og oppfriskningskurs.  

                                                 
1 Næring-, miljø- og teknikkomiteen, Oppvekst- og kulturkomiteen, Omsorgkomiteen eller Plan- og 
økonomikomiteen. 
2 Jf Strategidokument 2007-2010 
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4.4 Administrasjonens rutiner ved oppfølging av vedtak i kommunestyret  
Ved årets begynnelse lages det en arbeidsplan over saker som etter planen vil bli lagt frem til 
politisk behandling. Planen blir lagt frem for kommunestyret. Aktuelle saker blir satt opp med 
angivelse av i hvilket politisk møte de skal behandles. 
 
Etter innføring av WebSak har administrasjonen lagt opp til et manuelt system for å følge opp 
vedtak i kommunestyret som krever at det skal gjennomføres konkrete tiltak, at en sak skal 
følges opp videre og/eller komme opp som ny sak i kommunestyret.  
 
Administrasjonen utarbeider en oversikt over alle saker som skal følges opp, og oversikten 
ligger inne på Fellesområdet for IT. Oversikten gjennomgås/oppdateres etter hvert 
kommunestyremøte. Saker som anses for å være ferdig markes med gult, men fjernes ikke fra 
lista umiddelbart.  
 
Saker som skal fra/til kommunestyret overføres til en egen ”boks” kalt Vedtaksoppfølging. 
Etter vedtak i kommunestyret overføres enkeltsaker til den enkelte saksbehandler for 
oppfølging. Dokumentet gis kode10 i sak/arkivsystemet, som betyr at saksbehandler har fått 
melding om vedtaket og at det er klart for oppfølging. Når saken er fulgt opp, må 
saksbehandler markere/kvittere ut vedtaket og dokumentet gis kode 60 (ferdigbehandlet).  
 
Hver enkelt saksbehandler utfører arbeidet, men rådmannen må kvittere ut/godkjenne saker 
som skal til kommunestyret.  
 
Dersom det er uklare vedtak diskuterer rådmannen og ordføreren saken, slik at de blir enige om 
hvordan vedtaket skal forstås/utføres. Melding kan legges fram for kommunestyret for å få 
bekreftet om oppdraget er forstått riktig av administrasjonen, men det opplyses at dette ikke 
blir benyttet i særlig grad. 

4.5 Avviksrapportering i forhold til opprinnelige politiske vedtak 
Kommunestyret gis ikke tilbakemelding hvis fristene for sakene overholdes, men i 
”meldingssakene” som alltid er første sak på møtekartet til kommunestyret, blir det enkelte 
ganger gitt en orientering om saker som er gjennomført. Avvik skal alltid rapporteres tilbake til 
kommunestyret.  
 

5 Revisors gjennomgang  

5.1 Er vedtak iverksatt slik kommunestyret har bestemt? 
Målstyring og resultatoppfølging 
Rapportering på resultatmål har vært gjennomført gjennom tertial- og årsevalueringen. Første 
tertialrapport ble lagt frem for kommunestyret den 14.06. og andre tertialrapport ble lagt frem 
den 11.10.2006. De gir bl a detaljerte opplysninger om resultater for styringsmål for de enheter 
som skal tertialrapporteres, økonomiske oversikter og tjenesteutvikling for hver enkelt 
resultatenhet. Årsevalueringen for 2006 ble lagt frem i møte 25.04.2007.  I saksutredningen gis 
følgende opplysninger: 
 

”Årsevalueringen er presentert i egne dokument, jfr hefte 1 og 2 i vedleggene. 
Godkjenning av regnskapet skjer i egen sak. Summen av disse to sakene skal gi 
kommunestyret et godt og fullstendig uttrykk for gjennomføring av aktivitet og 
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økonomi. De ulike rapporteringene dekker ulike aspekter ved kommunens drift og 
utvikling. 
 
Mens regnskapet fokuserer på økonomi alene, fokuserer årsevalueringen på 
gjennomføringen av strategidokument for året 2006 hvor økonomi og aktiviteter knyttes 
sammen til et hele. Årsevalueringen skal i tillegg danne beslutningsgrunnlag blant annet 
for vedtak om disponering av regnskapsoverskudd og overføring av mindre- og 
merforbruk for den enkelte resultatenhet, jfr ”Reglement for delegering i økonomisaker 
kapittel 7. Budsjettkonsekvenser”. 
Det vises til vedleggsdokumentene som inneholder alle opplysninger og 
tilbakemeldinger gjennomføring av målene for 2006 vedtatt i Strategidokument 2006-
2009 for året 2006. 

 
Styringsmål 
I forhold til de vedtatte styringsmålene for 2006, slik disse er definert i 
Strategidokumentet, viser resultatevalueringen status på de områdene som inneholder 
måleresultater. Dette gjelder innenfor alle kapitalbegrepene. Det er i rapporten lagt vekt 
på omtalen av de ulike styringsmålene og i hvilken grad disse er oppnådd.” 

 
Post/arkivsystemet   
Ved overgang fra gammelt til nytt sakssystem, skulle status gjøres opp og alle restanser 
sluttføres. Vi har fått oss forelagt en oversikt over restansene fra det gamle systemet. Den viste 
at det var 10 saker registrert i WinSak fra 2006 som ikke var ferdigbehandlet.  Dette var sak nr 
003, 050, 057, 066, 074, 096, 097, 164, 167, 169/06. Se vedlegg nr. 2 for detaljer. 
 
Videre kontroller viste følgende status for disse sakene. 

 To av sakene var ikke gjennomført, sak nr 003/06 og 164/06. 
 Tre saker var delvis iverksatt/under arbeid, sak 050/06, 167/06 og 169/06. 
 Fem saker var gjennomført, sak 057/06, 066/06, 074/06, 096/06 og 097/06. 

 
I det manuelle systemet som administrasjonen har laget for oppfølging av kommunestyresaker i 
møter etter omlegging til nytt systemet, WebSak 3, var det to saker som var oppført som 
restanser, sak 202/06 og 203/06. Status er at: 

- sak 202/06 er gjennomført innenfor angitt frist.  
- sak 203/06 er ikke gjennomført4.  

 
Vedtakspunkter i Strategidokument 2007-2010 som avstedkommer kommunestyresaker5 var 
avmerket som gjennomført. 
 
Ved vår gjennomgang av vedtak, uavhengig av oppførte restanser i kommunen, fant vi noen få 
saker i tillegg til de som var oppført som restanser hos kommunen. Disse sakene vises i 
vedlegg nr. 2 til rapporten og er sortert som ”Ikke gjennomført”  eller ”Under arbeid”. 
 
Tabell nr. 1 – Kommunestyrevedtak i Larvik 01.01.- 31.12.2006 
Total antall 
kontrollerte vedtak 

Ikke gjennomført Under arbeid Gjennomført 

228 4 9 215 
                                                 
3 Første møte 08.11.06 
4 Utsatt inntil det foreligger vedtak om plassering av ny E-18. Saken beregnes behandlet i 2008. 
5 Side 40 i Strategidokumentet 
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5.2 Blir kommunestyret orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen? 
Vår gjennomgang av rapportering til kommunestyret i 20066 , viser at det ble rapportert om 
avvik knyttet til styringsmål, økonomiske oversikter, tjenesteutvikling for hver enkelt 
resultatenhet. Det ble i tillegg gitt opplysninger og tilbakemeldinger om gjennomføring av 
målene for 2006. Orienteringer om endringer i resultatmål fra ett år til et annet er fremstilt i 
”Hjelpedokument til Strategidokumentet”. Alle møter i kommunestyret, med unntak av møte 
den 16.08.06 har hatt ”Meldingssaker” som første sak på møtekartet. Vår gjennomgang viste at 
det her bl a ble gitt tilbakemeldinger på saker som hadde vært oppe til behandling i 
kommunestyret. 
 

6 Revisors vurderinger 

6.1 Er vedtak iverksatt innenfor tidsrommet kommunestyret har bestemt?  
Våre undersøkelser tyder på at det manuelle systemet som administrasjonen har utarbeidet for 
oppfølging av kommunestyresaker fungerer, men det er alltid større risiko for avvik ved et 
manuelt system. Rutinene i post- og arkivsystemet sikrer at saksbehandler er oppmerksom på 
restanser, og systemet gir muligheter til å følge opp eventuelle restanser. Det må derfor 
forutsettes at det tas ut restanselister og at disse følges opp av enhetslederen som er ansvarlig 
for resultatmålene.  

6.2 Blir kommunestyret orientert i de tilfeller det skjer avvik i gjennomføringen?  
Det er ikke nedfelt direkte skriftlige rutiner for tilbakemelding til kommunestyret om 
oppfølging av hvert enkelt vedtak. Larvik kommune har imidlertid gjennom sitt system for 
balansert målstyring etablert rutiner for tilbakemelding til kommunestyret om oppfølging av 
politisk vedtatte mål for aktiviteter og økonomi. Dette skjer både gjennom tertialrapporteringen 
og årsevalueringen, men også via ”meldinger” m.v. som legges frem for kommmunestyret i 
deres møter. 
 
Etter vår vurdering gir rapporteringene til kommunestyret7 en god oversikt over den 
økonomiske utviklingen, de driftsmessige forholdene og avvik fra vedtatt styringsmål.  
 

7 Revisors konklusjoner og anbefaling 
Det er få saker som ikke er iverksatt. Av disse er enkelte under arbeid. Når det gjelder de 
sakene som ikke er fullstendig gjennomført, skyldes dette i hovedsak endrede forutsetninger. 
Vår konklusjon er at som hovedregel er politiske vedtak iverksatt, og iverksettelsen har skjedd 
innenfor det tidsrom kommunestyret har bestemt. Revisors undersøkelser har ikke avdekket 
vesentlige avvik som tyder på at ikke Larvik kommune følger kommunelovens § 23 nr 2. 
 
Kommunen har rutiner for oppfølging av vedtak, selv om de ikke er skriftlig nedfelt. Rutinene 
består i systematikken som benyttes ved utføring av arbeidsoppgavene i administrasjonen og de 
verktøy som er etablert for rapportering til kommunestyret både gjennom året og ved 
årsevalueringen. Avvik i gjennomføringen av vedtak blir således meldt til kommunestyret 
gjennom ulike kanaler. Dette fører til at politikerne må sette seg inn i store dokumentmengder, 
noe som igjen kan medføre at det er vanskelig å holde oversikt over utviklingen i den enkelte 

                                                 
6 Bl.a. tertialrapporter, årsevaluering og Strategidokument 2007 – 2010. 
7 Meldingssakene, tertialrapportene, årsevalueringsdokumentene, og strategidokumentene som er lagt frem i 2006. 
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sak. Selv om administrasjonen utarbeider ”restanseliste”, blir det ikke lagt frem samlet oversikt 
som viser status for vedtak overfor kommunestyret.   
 
Med bakgrunn i den store saksmengden kommunestyret behandler, mener vi det vil være 
hensiktsmessig med en rutine for periodisk rapportering til kommunestyret over status for 
vedtak, dvs. en egen ”restanseliste”. Larvik kommune bør derfor vurdere å etablere en slik 
rapporteringsrutine overfor kommunestyret.  
 
 
 

Litteratur og kildereferanser 
Lover og forskrifter: 
Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
 
Kommunestyresaker i 2006 herunder: 

- Teritalrapport 1. og 2. tertial 2006 
- Årsevaluering 2006 med vedlegg 
- Strategidokument 2007-2010 med vedlegg. 

 
 

Vedlegg: 
Vedlegg nr. 1 – Høringsuttalelse fra rådmannen i Larvik 
 
Vedlegg nr. 2 - Oversikt over kommunestyresaker  
 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

1

Vedlegg nr. 1 - Høringsuttalelse fra rådmannen i Larvik 
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Vedlegg nr. 2 - Oversikt over kommunestyresaker 

Kommunestyrevedtak i Larvik  01.01.2006 - 31.12.2006 

Ikke gjennomført 
Møtedato Sak nr. Sakstittel Vedtak i kommunestyret Revisors 

kommentar 
15.02.2006 
 

PS 003/06 
 

Interpellasjon - vedrørende 
informasjonsreglement for 
Larvik kommune 
 

1. Behovet for nye og revidering av gjeldende informasjonsregler i Larvik 
kommune kartlegges og vurderes. Arbeidet ses i sammenheng med nytt 
aktuelt lovverk. 
 

2. Nye informasjonsregler fremmes i egen sak for kommunestyret når nytt 
lovverk har trådt i kraft.  

Bakgrunnen for 
saken er en 
interpellasjon til 
kommunestyrets 
februarmøte i 2006. 
Ny offentlighetslov 
trer først i kraft 
01.06.08 (ble utsatt 
et halvt år).  
  
Sak skal  fremmes 
etter at loven har 
trådt i kraft. 

15.02.2006 PS 007/06 Kommunedelplan for E18 
på strekningen Sky - 
Telemark grense. Valg av 
trasé. 

1. Larvik kommune vedtar alternativ 3 med separat trasé for veg og jernbane 
på strekningen Sky – Telemark grense.    

 
2. Det er svært viktig å holde planleggingstempoet oppe når det gjelder ny 

E18 Sky - Nøklegård. Larvik kommune ønsker byggestart for dette 
prosjektet senest i 2007.  

 
3. For å sikre en mest mulig helhetlig planlegging av veg og jernbane og for 

å sikre framdriften i gjennomføringen av en ny jernbanetrasé Larvik - 
Porsgrunn, ber Larvik kommune Jernbaneverket å prioritere utarbeidelse 
av reguleringsplan for strekningen Farriseidet – Telemark grense, parallelt 
med reguleringsplanarbeidet for E18.  

 
 
 
 
Punkt 3: 
Jernbaneverket har 
ikke klart å skaffe 
midler slik at 
regulering kan skje 
parallelt med 
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4. I reguleringsplanprosessen for ny E18 forbeholder Larvik kommune seg 

retten til å be om eventuelle tillegg, justeringer og endringer i de 
retningslinjene som følger det vedtatte kommunedelplanalternativet.  

 
5. Overskuddsmasser fra anleggsdriften skal fortrinnsvis anvendes til ulike 

utbyggingsformål fremfor deponering i uberørt natur.  
 

6. Larvik kommune forutsetter at man gjennom reguleringsplanarbeidet for 
ny E18 på strekningen, finner fram til en tilfredsstillende løsning for ny 
atkomstveg fra Tvedalen steinindustriområde til E18.  

 
7. Larvik kommune ber som reguleringsmyndighet om at E 18 på 

strekningen Sky – Telemark grense planlegges med en bredde på 26 
meter.  En ny E 18 uten store standardsprang gir økt trafikksikkerhet.  Det 
er grunn til å anta at trafikkveksten på strekningen blir større enn det 
prognosene tilsier ut fra en bevisst satsing på å knytte Grenlandsregionen 
og Vestfold tettere sammen som felles nærings- og arbeidsmarked.  

reguleringen av 
E18. 
 
 

11.10.2006 
 

PS 164/06 
 

Opprettelse av eldreombud i 
Larvik kommune? 

Spørsmål om opprettelse av eldreombud utsettes til 2008. Er foreløpig ikke 
behandlet i 2008. 

06.12.2006 203/06 Vasvik-Anvik-Farriseidet, 
vann og avløpsanlegg 

Saken utsettes inntil det foreligger vedtak om plassering av ny E18. Næring- 
miljø- og teknikkomiteen ber administrasjonen i Larvik kommune ta kontakt med 
Statens vegvesen med henblikk på samarbeid i planleggingen av vann, kloakk og 
veiframføring i forbindelse med anlegging av ny E 18 trase gjennom kommunen. 
Formålet er å finne en helhetlig, 
koordinert og ressursbesparende løsning. Tilbakemelding bør skje til Næring-, 
miljø-og teknikkomiteen primo 2007. 

Saksbehandling 
skulle skjedd i 2007, 
men skal behandles 
i løpet av 2008.  
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Under arbeid 
Møtedato Sak nr. Sakstittel Vedtak i kommunestyret Revisors kommentar 
22.03.2006 
 

PS 043/06 
 

Flytting av krigsminnesmerket 
på Bommestad 
 

Hedrums krigsminnesmerke ved Bommestad 
flyttes til: 
 
Området ved Hedrum kirke. 
Forslaget om plassering av minnesmerket legges inn i 
reguleringsplanen for dette området.  Denne er under 
utarbeiding, og skal sendes ut til høring i mars/april 2006. 

Et forslag ble lagt inn i reguleringsplanen for 
Hedrum kirke, men dette ble ikke akseptert av 
Riksantikvaren. Det har deretter vært dialog 
med Riksantikvaren, samt møte med en 
interessegruppe om fremtidig plassering. Saken 
kommer opp på ny våren 2008.  
 
 

19.04.2006 PS 050/06 Fullmakt til å fremforhandle 
avtale om eventuell overtakelse 
av ledige bygninger ved 
samlokalisert videregående 
skole. 

 
1. Administrasjonen gis fullmakt til å 

fremforhandle avtale om overtakelse av 
noen eller alle bygninger som frigjøres når 
ny samlokalisert videregående skole tas i 
bruk. 

 
2. Avtalen legges deretter fram for 

kommunestyret sammen med en 
totalvurdering av grunnskolens behov for 
skoleutvidelse for avgjørelse. 

 

Punkt 1: 
Avtalen ble fremforhandlet og lagt fram for 
OK-komiteen i september 2007. Saken ble der 
utsatt og behandlet på nytt i desember 2007 i 
sak 233/07. Kommunestyret har gått inn for å 
erverve området i Ahlefeldtsgt, men ikke 
Gloppe og Reipbanegt.  
 
Punkt 2: 
I tillegg er totalvurderingen av grunnskolen 
utsatt og skal legges fram i revidert 
skolebruksplan høsten 2008. Her kjøres et tett 
samspill mellom politikk og adm. der det er 
utarbeidet mandat som kommunestyret har 
vedtatt februar 2008. Det er nedsatt grupper 
som består av foreldre, lærere, rektorer og 
skoleadministrasjon som ser på: 
skolens innhold, skolestruktur, SU-ordningen, 
skolebyggenes kvalitet, organiseringen av 
skolene og fritt skolevalg. 
Gruppene har utsjekking mot de politiske 
utvalgene våren 2008 og det skal legges fram 
en samlet sak for kommunestyret i september 
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2008. 

13.09.2006 PS 119/06 Forslag til reguleringsendring 
for del av Løveåsen, 
gbnr1045/5, 1045/28 og 
1045/71.  

Forslag til reguleringsendring for del av Løveåsen, 
omfattende gbnr. 1045/5, 1045/28 og 1045/71, 
alternativ B, plankart revidert 28.12.2005 og med 
tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 
11.04.2006, godkjennes. 
 
Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 15: Det 
skal bygges fysisk skille mellom veien og 
lekeplass samtidig med veien. Konkret løsning 
skal godkjennes av kommunen. 

Det har innkommet klage. 
Planutvalget opprettholdt saken og den er 
behandlet hos fylkesmannen. 
Saken er fremdeles under behandling i 
kommunen. 

13.09.2006 PS 134/06 Undervisningstilbud til barn 
med særskilte behov 

1. Kommunestyret slutter seg til intensjonen i 
saksfremlegget om at det: 

• Bør tilsettes miljøarbeidere med sosialfaglig 
kompetanse ved alle skolene i Larvik 
kommune  

• Alle assistenter i grunnskolen tilbys kursrekke 
for å øke sin sosialfaglige kompetanse  

• Helsesøstertjenesten får bedre tid til 
oppfølging av enkeltelever og PP-tjenesten 
kan jobbe mer systemrettet inn mot skolene  

• ART kan videreføres etter oppsatt plan  
 
2. Kommunestyret vil komme tilbake til ressurs-

situasjonen ved behandling av 
Strategidokument for 2007-2010 

 

Punkt 1: 
• Det er tilsatt miljøarbeidere med 

sosialfaglig kompetanse i 100 % stillinger 
ved Sentrum barne- og ungdomsskole, 
Byskogen skole, Torstrand skole og 
Mesterfjellet ungdomsskole.  
I tillegg er det fordelt 1 mill. kroner til de 
andre ungdomsskolene i kommunen til 
miljøarbeidere. Ut over dette er det ikke 
funnet midler innenfor rammen til 
miljøarbeiderstillinger på alle skoler.  

• Det er laget en opptrappingsplan for å sikre 
at flest mulig assistenter får økt sin 
sosialfaglig kompetanse. 

• Helsesøstertjenesten - det er opprettet 
stilling som helsesøster for 
minoritetsspråklige elever og 
helsesøsterstillingen ved Byskogen skole er 
økt fra 20 % til 50 % stilling.  
PP-tjenesten har utarbeidet kurstilbud for å 
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jobbe systemretta mot skole.  
Venteliste i forhold til enkeltsaker gjør 
imidlertid at noe av dette må nedprioriteres 
fremfor systemretta arbeid.  

• ART kan videreføres etter oppsatt plan 
Det er bevilget midler til videreføring av 
ART.  

13.09.2006 PS 135/06 KOU 2006:3 Plan for full 
behovsdekning av 
barnehageplasser – rullering 

1. KOU 2006: 3 Plan for full behovsdekning av 
barnehage-plasser tas til etterretning. Planen 
rulleres hvert år. 

2. Larvik kommune vil fortsatt prioritere full 
behovsdekning fremfor å sette i gang forsøk 
med kveldsåpne/nattåpne barnehager. Kvelds-
/nattåpne barnehager vil bli vurdert når målet 
full behovsdekning er nådd.  

3. Det etableres 400 nye barnehageplasser innen 
utgangen av år 2007. 

4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i 
Strategidokument 2007-2010. 

5. Notat fra rådmannen vedrørende behov for 
ytterligere utbygging av barnehage på Østre 
Halsen/Rekkevik/Gon-området vedlegges 
planen. 

Punkt 1: 
Planen ble ikke rullert i 2007, men den skulle i 
følge saksbehandler blitt behandlet i 
kommunestyret i april 2008. Grunnen til 
forsinkelsen er etablering av mange nye 
barnehageplasser i 2007, og administrasjonen 
ønsker  derfor at opptak i 2008 blir 
ferdigbehandlet for å se om alle som søker 
barnehageplass i Larvik får et tilbud. 
 
Punkt 2: 
Dette vil bli vurdert når vi har oppnådd full 
behovsdekning.  
 
Punkt 3: 
Dette målet er nådd. 
 
Punkt 4: 
Investeringer: 
Fra 2006 er det ubrukte investeringsmidler på 
20 mill kr. til barnehageutbygging. I hvert av 
årene 2007 og 2008 er det lagt inn 3 mill kr. 
Dette lå allerede i økonomiplanen fra 2006 – 
2009. 
Det er ikke lagt inn ekstra bevilgninger 
 for perioden 2007 – 2010 fordi det ble vurdert 
som tilstrekkelig med de planene som lå til 
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grunn. 
 
Drift: 
Det er ikke lagt inn netto økning av rammene 
til drift. Barnehagereformen innebærer at all 
økning for kommunen vil bli dekket av statlige 
midler. Det er lagt inn i en reduksjon i 
rammene på 3 mill kr (en økt inntekt) som 
følge av forslag om endring i betalingsatser for 
opphold. 
 
Punkt 5: 
Det ble vurdert en egnet tomt i Rekkevik, men 
den var for liten til å etablere en tre-fire 
avdelings barnehage der. Det må være 
økonomisk forsvarlig å bygge en ny barnehage. 
Trygge barnehager bygger ny barnehage på 
Bisjord, og vil dekke etterspørselen etter 
barnehageplasser i det aktuelle området. 

13.09.2006 
 

PS 140/06 
 

Energiløsning for 
Ringdalskogen Næringsområde. 
 

1. Kommunestyret ønsker en varmeforsyning til 
Ringdalskogen Næringsområde levert fra et 
fjernvarmeanlegg på næringsområdet som er 
basert på rein bioenergi, eller andre 
energibærere som gir lavest mulig utslipp av 
klimagasser.  

2. Kommunestyret oppfordrer Ringdalskogen AS 
prosjektere en varmesentral med et 
fordelingsnett som en integrert del av 
opparbeidingen og utbyggingen av 
næringsområdet. Utbyggingen skal tidsmessig 
følge utbyggingen av øvrig infrastruktur.  

3. Prosjekteringen legges til grunn for etablering 
av et driftsselskap i egen regi eller som eksternt 
foretak. Intensjonene i utbyggingsavtalen skal 

Rose eiendom har kjøpt Ringdalsskogen 
næringsområde.  

Rose eiendom følger opp kommunestyrets 
vedtak om utbygging for fjernvarme basert på 
rein fornybar energi.     

De har i den forbindelse hatt møte med 
kommunen om mulig konsesjon. 

Konsesjonsområdets avgrensning må 
gjennomgås.  
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ivaretas. I dette ligger blant annet at 
varmeprisen skal ha en langsiktig 
forutsigbarhet, og at biovarme oppleves som et 
aktivum for etablering i Ringdalskogen 
Næringsområde.  

4. Ansvarlig driftsforetak for fjernvarmeanlegget 
skal søke om områdekonsesjon etter 
energilovens kapittel 5. Når slik konsesjon 
foreligger vil kommunen vurdere å fatte vedtak 
om tilknytningsplikt etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 

 
 
 

11.10.2006 PS 167/06 Søknad om tilskudd til 
kunstnerisk utsmykking av 
Hedrum ungdomsskole 

1. Hedrum ungdomsskole innvilges tilskudd fra 
fond for kunstinnkjøp med kr 25.000,-.  Det er 
en forutsetning at innkjøpet foretas i samråd 
med leder og nestleder i utsmykkingskomiteen 
for Hedrum ungdomsskole. 

2. Avsetningen til kunstfondet økes til 2% av 
salgssummen ved salg av bebygde kommunale 
eiendommer. 

3. Kommunestyret delegerer 
forvaltningsansvaret for kunstfondet til Re-
leder kultur, med vanlig rapportering til 
kommunestyret. 

4. Saken om kunst i det offentlige rom 
oversendes rådmannen som fremmer dette 
som egen sak via oppvekst- og kulturkomiteen 
til kommunestyret. 

 

Punkt 1: 
Det er blitt avholdt ett møte mellom rektor på 
Hedrum ungdomsskole, leder av 
utsmykkingskomiteen og undertegnede.  Målet 
var å kartlegge hva brukerrepresentanten 
ønsket, og på bakgrunn av det finne frem til 
aktuelle forslag på profesjonelle kunstnere. 
Arbeidsoppgaven ble ikke prioritert på grunn 
av mange oppgaver innenfor kultur, og er 
derfor ikke fulgt opp i 2007. Innkjøp er derfor 
foreløpig ikke gjort.    
 
Punkt 4: 
Saken ble utarbeidet og lagt frem for Oppvekst 
-og kulturkomiteen 31.10.07. Komiteen ønsket 
da saken utsatt og omarbeidet, den skal derfor 
opp igjen i samme komité 09.04.08. 

11.10.2006 PS 169/06 Rehabilitering av Festiviteten, 
Bøkeskogen kultursenter og 
Munken - framtidig bruk og 

1. Festiviteten, Munken og Bøkeskogen 
kultursenter ivaretas, restaureres og brukes med 
utgangspunkt i bygningenes høye antikvariske 

Punkt 1 Ok 
Punkt 2 Ok 
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kostnadsoverslag for inn- og 
utvendig 

verdi. 

2. Første prioritet ut over de tiltak som det 
allerede er bevilget midler til er; 

Gjenstående utvendige arbeider på og innvendig 
historisk kartlegging av Festiviteten, 
kostnadsberegnet til kr.4.300.000,-.  

Gjenstående nødvendige, utvendige arbeider på og 
innvendig farge- og bygningsarkeologisk 
undersøkelse av Bøkeskogen kultursenter, 
kostnadsberegnet til kr.1.400.000.-. 

 

Rådmannen innarbeider disse investeringene i 
budsjettet for 2007, ved framlegg av 
Strategidokumentet 2007-2010. 

Rådmannen bes om å komme tilbake med oversikt 
over tiltak med endelige kostnader for 
Festiviteten, Munken og Bøkeskogen kultursenter 
i forbindelse med framlegg av Strategidokumentet 
2008-2011. 

3. Eventuelle økte driftskostnader knyttet til 
Festiviteten vurderes innarbeidet i 
økonomiplanen når driftskonsept er avklart og 
bygget tas i bruk.  

 

 
3.Vedlikeholdsplan er lagt frem. Se sak 128/07 
Vedlikeholdsplanene oppdateres årlig i forhold 
til eventuelle vedtak om bruk/omdisponering 
av eiendommer som måtte komme framover 
 
 
037/08 Vedtak om at Festiviteten og Munken 
skal selges. Bøkeskogen kultursenter skal 
legges frem som egen sak senere. 
Innkomne bud skal endelig godkjennes av 
kommunestyret. 
 
 
 
 

08.11.2006 186/06 Pearls Bar, Storgt. 32, 3256 
Larvik - skjenkebevilling 

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til 
Off.loven § 5a, fvl. § 13 

Ble ikke gitt bevilling. Klage av 1.3.07 fulgt 
opp av saksbehandler. 
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Gjennomført 
Møtedato Sak nr. Sakstittel Vedtak i kommunestyret 

15.02.2006 PS 001/06 Meldinger Meldingene ble referert. 
 

15.02.2006 PS 002/06 Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 15.02.06 

 

15.02.2006 PS 004/06 Skjenkebevilling - Larvik Pizza, 
Oscarsgt. 4, Larvik 

Søknad fra Larvik Pizza Ali Abdulla Saleh om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1 og 2 i virksomheten Larvik Pizza m/uteareal innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne fra kl. 06.00 – 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute fra kl. 06.00 – 00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger av 
lover og forskrifter. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
ferdigstilt før skjenking tar til. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

15.02.2006 PS 005/06 Skjenkebevilling - Hem Grillen, 
Djupedalsfaret 10, 3280 
Tjodalyng 

Søknad fra Cumhur Kiran om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 
og 2 i Hem Grillen m/uteareal, innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne fra kl. 06.00 – 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute fra kl. 06.00 – 00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
ferdigstilt før skjenking tar til. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

15.02.2006 PS 006/06 Ny søknad om skjenkebevilling 
ved Vat-i-canet, Storgt. 32, 

Søknad fra Vaticanet Ltd. om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 
2 og 3 til Vat-i-canet, Storgt. 32, Lavik, innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid for gruppe 1 og 2 fra 06.00 – 02.30.  Skjenketid for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 02.30.  



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

11 

Larvik Åpningstid fra kl. 06.00 – 03.00. 
 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 
Følgende brev oversendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet: 
”Sosial- og helsedirektoratet har i brev til Larvik kommune uttalt: 
”Arbeids- og sosialdepartementet skal bemerke at alkoholloven § 1-7a gir kommunen anledning til 
å legge vekt på en lang rekke hensyn og forhold i sin vurdering av om bevilling skal gis.  Blant 
annet kan det legges vekt på antall skjenkesteder, stedets beliggenhet, stedets karakter, målgruppe, 
trafikk- og ordensmessige hensyn, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet mv. Listen 
er ikke uttømmende.” 
”…en kommune vil kunne avslå en søknad om beviling dersom avslaget er begrunnet i at stedets 
konsept vil bidra til forhold man pga. et eller flere lovlige hensyn, jf. omtalen av § 1-7 a ovenfor, 
ønsker å unngå.  Dersom det kan legges til grunn at det å ha et etablissement med et bestemt 
konsept i kommunen/området vil kunne være næringspolitisk uheldig, vil en kommune kunne avslå 
søknader fordi man av næringspolitiske grunner ikke ønsker å ha  slike steder i 
kommunen/området.” 
Ettersom Fylkesmannen på tross av departementets uttalelse har erklært kommunestyrets 
flertallsvedtak som ugyldig, ønsker kommunestyret å få en vurdering på generelt grunnlag av 
situasjonen vi er i – også ettersom Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og ikke kan 
påklages til høyere forvaltningsorgan. 
Kommunestyret ber Arbeids- og inkluderingsdepartementet om en prinsipiell uttalelse om 
situasjonen i Larvik der flertallsvedtak om avvisning av skjenkebevilling til etablissement Vat-i-
Canet ved to anledninger er overprøvd av Fylkesmannen og erklært ugyldig. 

15.02.2006 PS 008/06 Reguleringsendring for 
Sannesfeltet - gbnr. 1090/1 
(Bergan steinbrudd) - søknad 
om videre drift utover 
01.01.2006 

1. Det vises til vedtak i kommunestyret 14.04.04 som sak 054/04. Med dette gis anledning til 
å drive videre bruddrift i Sannesfeltet – gbnr 1090/1 (Bergan steinbrudd) inntil 01.01.2007.  

2. Det forventes at plansaken er behandlet og avgjort før 01.01.2007. Hvis plansaken fører til 
nytt avslag får en komme tilbake med krav om og tidsfrist for en evt. avslutningsplan. 

15.02.2006 PS 009/06 Reguleringsplan for Vårkollen 
boligfelt på Årkvisla i østre 
Hedrum, del av gbnr. 2057/1. 

1. Forslag til reguleringsplan for Vårkollen boligfelt, del av gbnr. 2057/1, plankart datert 
16.08.05, sist revidert 05.12.05, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.08.05, 
sist revidert 20.12.05, godkjennes med den endring i reguleringsbestemmelsenes § 4 b og f 
at mønehøyder settes til 9 m for bolighus og 5,5 m for garasje.  



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

12 

2. Gjeldende reguleringsplan, 1992.04.01, oppheves i sin helhet.  
 

15.02.2006 PS 010/06 Reguleringsplan for 
Prestegårdsskogen 
museumsbrudd i Tjølling, gbnr. 
1038/1. 

Forslag til reguleringsplan for Prestegårdsskogen museumsbrudd, vegalternativ 1, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, begge datert 09.12.04, sist revidert 19.12.05, godkjennes. 

15.02.2006 PS 011/06 Regional utviklingsstrategi 
Vestfold 2006 - 2009. 
Planprogram - høring 

1. Larvik kommune slutter seg til valgte innsatsområder.  
2. Larvik kommune anmoder om at ungdomsorganisasjoner gis en tydelig rolle i videre 

planarbeid, med reell medvirkning og mulighet til påvirkning.  

15.02.2006 PS 012/06 Opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern fordeling av midler 
for 2006 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til fordeling av øremerkede psykiatrimidler for 2006. 

15.02.2006 PS 013/06 Høring - Forslag om midlertidig 
endring i friskoleloven - stopp 
for godkjenning av frittstående 
skoler - forslag om endringer i 
fagskoleloven 

Formannskapet i Larvik kommune beklager at regjeringen har iverksatt umiddelbar stopp for 
etablering av friskoler i Norge. 
Det er svært beklagelig at dette også omfatter allerede godkjente skoler som ikke har startet opp 
innen 31.12.05. 
Formannskapet i Larvik kan ikke slutte seg til regjeringens forslag om midlertidig endring i 
friskoleloven og vil anbefale at behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler for 
skoleåret 2006 – 2007 gjenopptas umiddelbart. 

15.02.2006 PS 014/06 Valg av faste møtefullmektiger 
til forliksrådet 

Det oppevnes et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet med 5 medlemmer for perioden 
01.01.06 – 30.04.08. 
Følgende personer oppnevnes Kjell Darefjeld, Jan Ivan Christiansen, Lillian Kristiansen, Finn 
Øivind Jensen og Ingeborg Wittersø Skancke. 

15.02.2006 PS 015/06 Søbakken sykehjem - avtale om 
bygging med Byggholt AS 

1. Søbakken sykehjem bygges på eksisterende tomt med eksisterende entrepriser. 
2. Kostnadene økes med 500.000 til totalt 35.500.000 og finansieres og tas opp i forbindelse med 

1. tertialrapport 2006. 
15.02.2006 PS 016/06 Ny høring - Kommunedelplan 

for Larvik by 
Revidert forslag til Komunedelplan for Larvik by legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars 
til 14. april 2006 med følgende tilføyelser/endringer: 

Sentrumskjernen legges inn med skravur på kartet på kvartalene 17, 18, 19, 23, 28, 29 og 
39 samt vestre del av kvartal 21. 
Dronningensgt. 31 avsettes til blandet sentrumsformål. 
Yttersø gård avsettes til blandet formål bolig/næring. 
Furuveien 28 avsettes til blandet sentrumsformål. 
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(NAV) føyes til etter ordet ”Trygdekontor” i planbeskrivelsen under Næring og arbeid, 
fjerde kulepunkt. 

Høringsmaterialet består av planbeskrivelse med handlingsprogram og 
bestemmelser/retningslinjer, juridisk bindende arealkart, temakart planstatus og temakart byform-
bebyggelse. 

15.02.2006 PS 017/06 Prosjekt ”Kulturhus”. Valg av 
funksjoner og andre føringer for 
videre planarbeid 

1. Mål for kulturhuset  
Kulturhuset i Larvik skal være et sosialt og kulturelt møtested for kommunens egne 
innbyggere og for tilreisende. Bygget skal være preget av høyt aktivitetsnivå hele uken hele 
året. Med lav terskel skal det aktivt henvende seg til alle generasjoner. 
Etablering av et folkelig kulturhus med høy kvalitet og lav terskel er et virkemiddel i 
utviklingen av Larvik som et godt bosted og attraktiv etableringskommune for næringslivet, 
samtidig som det fungerer som et arnested for god kunst. 
Styringsgruppa legger følgende mål for kulturhuset til grunn for videre planlegging; 

A. Realisering av et moderne senter for kulturformidling preget av dynamikk, kreativitet, 
fleksibilitet og egne initiativ – der alle er velkommen.  
De ulike funksjonene må underordne seg et overordnet mål om gjennomgående kvalitet. 

B. En forskjønning og utsmykking av området. Arkitektur og estetikk skal tillegges stor vekt, 
og bygningsmateriell og utstyr skal holde høy kvalitet.  

C. Vitalisering av sjøsiden av Larvik by ved etablering av funksjoner som samlet har et stort 
publikumspotensial alle dager, både dag og kveld.  

D. Prosjektet skal skape forutsetninger for vitalisering og samspill med omliggende områder, 
og derfor er det viktig med aktivitet både ute og inne.  

E. Bygging og drift av anlegget skal oppfylle høyest mulig miljøstandard.  
2. Funksjoner  

Styringsgruppa legger til grunn at kulturhuset som minimum skal dekke følgende 
funksjoner; 

A. Formidling av scenekunst  
B. Formidling av billedkunst  
C. Formidling av film  
D. Konferanser, seminarer, møter  
3. Andre føringer  

Styringsgruppa skal for videre planarbeid legge til grunn følgende; 
A. Romprogrammet for kulturhuset med flerkino holdes innenfor rammen 4.500 - 5.500 

m2. 
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B. Storsalen planlegges med publikumskapasitet mellom 550 – 750 personer.  
 

C. Storsalens primærfunksjon er formidling av scenekunst. I tillegg tilrettelegges storsalen 
for filmformidling.  

D. Det innarbeids areal til et kunstgalleri/utstillingsareal.  
E. Det innarbeides et areal/rom med kapasitet på om lag 100-150 personer i direkte 

tilknytning til scene. Rommet utformes/utstyres med tanke på bruk til ulike formål. 
F. Det planlegges 3 kinosaler, ikke medregnet storsalen.  
G. Det tilrettelegges for serveringskonsept av ulik karakter, som samlet treffer mange 

brukergrupper. 
4. Økonomi  

Styringsgruppa skal i videre planarbeid legge til grunn følgende; 
A. Prosjektet forholder seg til en anslått brutto investeringsramme på 150 mill.kr. (2006-

kroner). Styringsgruppa arbeider etter et mål om en netto investeringskostnad for Larvik 
kommune på 100 mill.kr. (2006-kroner)  

B. Prosjektet arbeider etter et mål om et konsept som ikke medfører en netto driftsutgift for 
kommunen, da sett bort fra kapitalutgifter knyttet til investeringen.  

5. Sliperiet  
A. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fremforhandle avtale med Treschow Fritzøe 

om leie av Sliperiet til kulturelle formål.  
Forhandlingene tar utgangspunkt i bruk av lokalene til Larvik kulturskole, Studio Nille og 
internasjonalt kultursenter, samt til administrasjon for disse institusjonene. 
B. Jfr. mandat for styringsgruppen for Kulturhus, utredes saken av rådmannen. Saken 

behandles både av komité og kulturhusets styringsgruppe før behandling i kommunestyret.  
6. Festiviteten, Larvik Kultursenter og Munken  

Styringsgruppen for kulturhuset fremmer forslag til fremtidig bruk i oktober, samtidig med 
framlegg om kulturhuset. 
Administrasjonen utarbeider samtidig kostnadsoverslag for utvendig og innvendig 
rehabilitering/restaurering, samt driftsbudsjett jfr. bruksplan.  Arbeidet samordnes med 
øvrige kommunestyrevedtak knyttet til ”de fem kulturhus”. 

7. Intensjonsavtaler  
Kommunestyret gir styringsgruppen for prosjekt ”Kulturhus” fullmakt til å fremforhandle 
intensjonsavtaler med eksterne parter om bruk av relevante kommunale kulturbygg til 
undervisning, konferanser etc.  
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Parter som inngår intensjonsavtale involveres i utarbeiding av forprosjektet. 
 

8. Framdrift  
Jfr. mandat gitt av kommunestyret fremmer styringsgruppen sak (forprosjekt) for 
kommunestyret innen oktober 2005 med følgende innhold; 
- Romprogram 
- Bruksplan 
- Planskisser 
- Eventuell samordning av bruksplaner for andre kulturbygg 
- Avklaring og utarbeiding av nødvendige avtaler med eksterne parter 
- Kostnadsrammer 
- Fremdriftsplan 
I denne saken fremmes også forslag om videre styring av prosjektet. 

9. Prosjektledelse  
Innen rammen av økonomi bevilget til prosjektet knytter styringsgruppen til seg fast 
prosjektledelse i videre planarbeid  

15.02.2006 PS 018/06 Planforespørsel - Glassbygg 
over Nansetgata 

Kommunestyret har ingen prinsipielle motforestillinger mot overbygging av Nansetgata med et 
glassoverbygg. 

15.02.2006 PS 019/06 Restaurering/oppussing av 
Festiviteten, Munken og Farris 
bad - prioritering av tiltak 

Larvik kommunestyret tar de foreslåtte tiltak til orientering. 
Rådmannen gis fullmakt til å benytte ubrukte midler fra bevilgningen til utbedring av det elektriske 
anlegget i Bøkeskogen kultursenter (prosjekt 4080) til tilsvarende tiltak i Munken. 
Investering av 1 mill kr til Munken og Farris Bad dekkes ved bevilgning fra Disposisjonsfondet. 

15.02.2006 PS 020/06 Eiendomskontoret - utredning 
som selskap   

1. Det bevilges kr 200.000 til gjennomføring av utredning om eiendomskontoret som eget 
selskap  

2. Bevilgningen dekkes av konto for tilleggsbevilgninger, ansvar 1898, konto 11299 som 
reduseres fra kr 885.000 til kr 685.000.  

15.02.2006 PS 021/06 Bredbånd til innbyggere og 
næringsliv - videre fremdrift 

Behandling av saken utsatt til kommunestyrets møte 22.03.06. 

15.02.2006 
 

PS 022/06 
 

Strandsoneprosjektet 2006-
2007. 

Behandling av saken utsatt til kommunestyrets møte 22.03.06. 

15.02.2006 PS 023/06 Larvik havn - kjøp av 
Rockwools eiendom 

1. Larvik havns investeringsbudsjett for 2006 økes med 33 mill kroner fra kr 14.125.000 til kr 
47.125.000 til å dekke kjøp av Rockwools eiendom.  Rammen for investeringer i perioden 

 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

16 

2006 – 09 endres fra 262, 3 mill kr til 295, 3 mill kr. 
 

2. Investeringsøkningen på 33 mill kr i 2006 og i økonomiplanperioden dekkes ved 
låneopptak.  Lånet tas opp som avdragsfritt byggelån og konverteres senest innen 31.12.09 
til vanlig lån med 30 års avdragstid. 

 
15.02.2006 PS 024/06 Ansettelse av rådmann. 1. Arve Semb Christophersen tilbys stillingen som rådmann i Larvik kommune.  

2. Ordfører og varaordfører gis fullmakt til å fremforhandle en arbeidskontrakt med 
tilsettingsvilkår og lederavtale, jfr. stillingens utlysningstekst.  

3. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige arbeidskontrakten.  
22.03.2006 PS 025/06 Meldinger Meldingene ble referert. 
22.03.2006 PS 026/06 Innmeldte spørsmål til 

kommunestyrets møte 22.03.06. 
Det var ingen innmeldte spørsmål. 

22.03.2006 PS 027/06 Restaurering/oppussing av 
Festiviteten, Munken og Farris 
bad - prioritering av tiltak 

Larvik kommunestyret tar de foreslåtte tiltak til orientering. 
Rådmannen gis fullmakt til å benytte ubrukte midler fra bevilgningen til utbedring av det elektriske 
anlegget i Bøkeskogen kultursenter (prosjekt 4080) til tilsvarende tiltak i Munken. 
Investering av 1 mill kr til Munken og Farris Bad dekkes ved bevilgning fra Disposisjonsfondet. 

22.03.2006 
 

PS 028/06 
 

Eiendomskontoret - utredning 
som selskap 
 

1. Det bevilges kr 200.000 til gjennomføring av utredning om eiendomskontoret som 
eget selskap  

 
2. Bevilgningen dekkes av konto for tilleggsbevilgninger, ansvar 1898, konto 11299 

som reduseres fra kr 885.000 til kr 685.000.  
22.03.2006 
 

PS 029/06 
 

Bredbånd til innbyggere og 
næringsliv - videre fremdrift 
 

1. Kommunestyret er positivt til etablering av Larvik Bredbånd. 
2. Rådmanen gis fullmakt til å innhente tilbud på tjenesteleveranser og farmfporhandle avtale 

med relevante samarbeidspartnere for evt, opprettelse av et kommunalt bredbåndsselskap i 
Larvik. 

3. Kommunestyret tar ikke stilling til valg av forretningsmodell, da dette vil være et viktig 
moment i forhandlingssammenheng. 

4. Saken legges deretter fram for kommunestyret til avgjørelse, herunder valg av selskapsform 
(kommunalt foretak eller aksjeselskap) 

5. For å sikre god dialog mellom politikk og administrasjon opprettes det en referansgruppe 
bestående av følgende: 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

17 

Rolf Grevle Mikalelsen (LL) 
Tom Kristensen  (SV) 
Steinar Nyland (AP) 

Referansegruppen holdes løpende orientert om status og framdrift. 
Den skal konsulteres i de tilfeller der det er behov for å avklare saker mot det politiske 
nivå. 

22.03.2006 
 

PS 030/06 Strandsoneprosjektet 2006-
2007. 

Kommunestyret slutter seg til arbeidet i strandsoneprosjektet i Larvik i 2006 og 2007 slik det er 
beskrevet i notat datert 16.01.2005, og ellers i tråd med kommunestyrets behandling av sak 049/05. 
(KOU 2004:6 – Strandsoneprosjektet i Larvik 2004-2005) 

22.03.2006 PS 031/06 Reguleringsendring  for del av 
Elveveien, tomt A5. 

1. Forslag til reguleringsendring for Del av Elveveien, tomt A 5, slik som vist på 
reguleringskart datert 11.11.2005, sist revidert 30.1.2006, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser av 11.11.2005, sist revidert 30.1.2006, godkjennes.  

2. Den del av gjeldende reguleringsplan for Elveveien del 2 (vedtatt 5.11.1987) og som 
foreliggende reguleringsendring overlapper, oppheves.  

22.03.2006 PS 032/06 Reguleringsendring for del av 
Nanset øst IV, alt.2 - Skogveien 
25/23. 

Forslag til reguleringsendring for del av Nanset øst IV, alt. 2 – Skogveien 25/23, gbnr. 2011/401, 
2011/500 og 2011/636, revidert 15.2.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 
15.2.2006, godkjennes slik som vist på plankart. 

22.03.2006 PS 033/06 Reguleringsplan for 
Foldvik/Høymyr, gbnr. 4028/4 
og 4024/2. 

Forslag til reguleringsplan for Foldvik/Høymyr, g.b.nr. 4028/4 og 4024/2, sist revidert 10.2.2006 
og med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 10.2.2006, godkjennes. 

22.03.2006 PS 034/06 Reguleringsendring for del av 
Batteritomta, Langestrand. 

Forslag til endring av Del av Reguleringsplan Batteritomta/Vestre Kvartal og Del av forenklet 
reguleringsplan for Langestrand felt B1, datert 24.02.03 revidert 13.02.06, med tilhørende 
bestemmelser, godkjennes med følgende tillegg/endring: 
 § 3 – tilføyelse – nytt avsnitt: 

Reguleringsbestemmelser av 30.08.00 for Østre Kvartal, som har konsekvenser i Vestre 
kvartal (event. parkering, utearealer o.a.) skal gjelde i denne planen. 
§ 4 – Byggeområder – endring 
a) Tillatt utnyttelse (TU) innenfor byggeområdet er 240 %.  BRA i kjeller under C+2,5 

teller ikke med i beregning av TU.  Bebygd areal på markplan regnes likt plan 1, og skal 
ikke overstige 3100 kvm.  Maksimalt bruksareal (BRA) for plan 3 er 3800 kvm. 

Før planen legges fram til endelig godkjenning, forutsettes at følgende forhold er avklart:  
- Utbyggingsavtale er underskrevet. 
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- Kjøreadkomst til offentlig parkering fra Langesgate godkjennes av veikontoret. 
Punktene 1, 2 og 3 på side 76 vedr. tiltak for sandforflytting på Batteristranda tas inn i 
utbyggingsavtalen for gnr. 3020, bnr. 1931, Batteritomta vestre kvartal som nytt pkt. 5.4. 

22.03.2006 
 

PS 035/06 
 

Interkommunalt arkiv for 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark IKS (IKA 
Kongsberg) - endringer i 
selskapsavtalen. 

Kommunestyret gir sin tilslutning til at kommunene Nissedal og Nes med virkning fra 01.01.06 
inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som 
fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med utkast til ny selskapsavtale. 

22.03.2006 PS 036/06 KOU 2006:1 - 
Omsorgstjenester for fremtiden 

Konkusjonens sammendrag: 
Oppfølging skjer ved at det  utarbeides en konkret handlingsplan i tilknytning til KOU’en . 
Handlingsplanen bør være klar til behandling senest juni 2006. Kommunestyret ber 
administrasjonen utrede behovet for forslag til retningslinjer og forslag til sammensaetning av 
Etisk råd i Larvik kommune i omsorgstjenesten. Egen sak om dette fremmes i løpet av høsten 
2006. 

22.03.2006 PS 037/06 Salgsbevilling - Meny Stavern Søknad fra Stavern Dagligvaredrift A/S om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 
(2,5 – 4,7%) i dagligvareforretningen Meny Stavern, Kommandør Herbstgt. 12, Stavern, innvilges 
fram til 30.06.08. 
Salgstid for alkoholholdig drikk er på hverdager fra kl. 06.00 – 20.00.  Dager før søn- og 
helligdager (unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag)skal salget opphøre kl. 18.00.  Salgstider kan 
endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 3. 

22.03.2006 PS 038/06 Skjenkebevilling - Det gule 
galleriet 

Søknad fra Det gule galleriet A/S om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i 
gruppe 1, 2 og 3 i virksomheten ”Det gule galleriet”m/uteservering på fortau, Verftsgt. 1, Stavern,  
innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
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ferdigstilt før skjenking tar til.  Det gis tillatelse til uteservering/skjenking på fortau under 
henvisning til sak nr. 65/04 i planutvalget 20.04.04.  Retningslinjer for uteservering/skjenking på 
fortau kan endres i perioden. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

22.03.2006 PS 039/06 Skjenkebevilling - Restaurant 
OTTO, Torvet 6, Larvik 

Søknad fra Restaurant Otto (enkeltpersonforetak) v/daglig leder Fluturije Marke om alminnelig 
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i lokaler i Torvet 6, Larvik, 
innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 02.30. 
Åpningstid fra kl. 06.00 – 03.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
ferdigstilt før skjenking tar til. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

22.03.2006 PS 040/06 Skjenkebevilling - Wood 
Wood, Torvet 6, Larvik 

Oppvekst og kulturkomitéens innstilling blir etter dette:   
Søknad fra Wood Wood A/S om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1, 2 og 3 i virksomheten ”Wood Wood”m/uteservering på fortau, Torvet 6, Larvik, 
innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid/uteservering er godkjent av plan og 
byggesak og ferdigstilt før skjenking tar til.   
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

22.03.2006 PS 041/06 Endring av kriterier for opptak Følgende kriterier for opptak til kommunale barnehager er gjeldende fra og med opptak til 
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av barn i barnehage barnehageåret 2006/07: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. barnehageloven § 13. 
 Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller PPT eller andre institusjoner med 
 fagkompetanse må foreligge. 
2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde 
 ledd. 
 Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak. 
3. Særskilte kriterier. 
 Barn fra familier som har redusert mulighet/evne til å ha den daglige omsorgen for barnet. 
 Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevante dersom 
 foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge. 
4. Endret oppholdstid. 
5. Barn fra språklige minoriteter. 
6. Barn av enslige forsørger. 
7. Søsken med barnehageplass. 
8. Hensyn til barnehagens gruppesammensetning. 
9. Overflytting fra annen barnehage. 
10. Siste år før skolestart. 
11. Søkeransiennitet.  
De 5 første punktene gjelder alle barnehager, og de følgende punktene gjelder kommunale 
barnehager.  Ikke-kommunale barnehager har etter barnehageloven anledning til å ha egne 
opptakskriterier som ivartar barnehagens egenart. 

22.03.2006 PS 042/06 Salg og utleie av grunn til 
Larvik turn og idrettsforening 

Larvik kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å: 
- inngå avtale om å overdra eiendommene gbnr 3020/555, 3020/557 og 2010/100 til Larvik 

turn og idrettsforening(LTIF) for kr 10.000 forutsatt at LTIF overdrar sin eiendom gbnr 
2010/48 vederlagsfritt til kommunen. 

- inngå avtale om å feste bort deler av eiendommene gbnr 2010/14(ca 6.000 m2), 
2010/155(ca 5.100 m2), den delen av 2010/48(ca 300 m2)som blir liggende innenfor 
avmerket område og den del av 3012/1(ca 10.500 m2) som ligger vest for stadiongjerdet for 
40 år til en årlig avgift på kr 0,50 pr m2. Avgiften forutsettes indeksregulert hvert år i h t 
konsumprisindeksen.  

For begge avtaler gjelder vilkår om at arealene skal benyttes til idrettsformål og at annen bruk må 
godkjennes av kommunen. 
For avtaler om overdragelse gjelder dessuten at Larvik kommune har forkjøpsrett ved et eventuelt 
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framtidig salg og at kjøpesummen fastsettes med utgangspunkt i ovennevnte overdragelsesvilkår. 
For avtalen om feste gjelder dessuten at LTIF kan innløse arealene de fester med unntak av gbnr 
2010/155 når de måtte ønske. Innløsningssummen fastsettes til å være 30 ganger gjeldende 
festeavgift. Vedrørende gbnr 2010/155 forutsettes LTIF og Larvik kommune å bli enig om 
overdragelsesvilkårene før overdragelse kan finne sted. Stier for allmenn ferdsel opprettholdes. 
Kostnader knyttet til oppmåling, overdragelse, tinglysning o l forutsettes dekket av LTIF.  

22.03.2006 PS 044/06 Anders Anundsen - søknad om 
fritak for kommunale verv 

1. Anders Anundsen fritas for politiske verv for den resterende del av kommunevalgperioden, 
jf. opplisting under pkt. 2, med virkning fra 01.04.06.  Han opprettholder sitt verv som 
kommunestyremedlem, medlem av plan- og økonomikomiteen, representant til 
forstanderskapet i Larvikbanken og varamedlem til heimevernsnemnda.  

2. Som nytt medlem/varamedlem etter Anders Anundsen for den resterende del av 
kommunevalgperioden i nedenfor nevnte utvalg velges:  
 

Utvalg Medlem Varamedlem 
Formannskapet Per Manvik 4. Ole Martin Manvik 
Dialogforum Per Manvik 1. Knut Anvik  

2. Britt Berven  
Forum for næringsutvikling Per Manvik 4. Harald Bergan 
Næringsfondet Per Manvik Knut Anvik 
Beredskapsrådet Per Manvik  
Organisasjonsutvalget Per Manvik Knut Anvik 
Administrasjonsutvalget Per Manvik 4. Helge Terje Laksmark 
Valgstyret Per Manvik 4. Ole Martin Manvik 
Valgkomiteen  Per Manvik 
Planutvalget  1. Helge Terje Laksmark 
Repr. til KS-fylkesmøte  1. Per Manvik  

2. Mathias A. Gjone  
3. Knut Anvik  

Repr. til brukerstyret for Ra 
ungdomsskole 

 Annelie Kittelsen 

 
3. Som nestleder av organisasjonsutvalget etter Anders Anundsen velges Per Manvik.  

22.03.2006 PS 045/06 SVM IKS - salg av aksjer i Larvik kommunestyre godkjenner at Søndre Vestfold Mat- og miljøanalyser IKS selger sine aksjer 
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BUVA AS. i BUVA AS til Eurofins. Vedtaket er avhengig av at samtlige eierkommuner i SVM IKS gjør 
tilsvarende vedtak. 

19.04.2006 PS 046/06 Meldinger Meldingene ble referert. 

19.04.2006 PS 047/06 Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 19.04.06. 

Det var ingen innmeldte spørsmål. 

19.04.2006 PS 048/06 Bosetting av personer med 
opphold på humanitært 
grunnlag 

Larvik kommune imøtekommer UDIs anmodning. Fra 2006 vil vi igjen bosette personer med 
opphold på humanitært grunnlag som kan utløse familiegjenforeninger. 
 

19.04.2006 PS 049/06 Ny del II til Læreplanverket for 
kunnskapsløftet - invitasjon til 
høring av utkast til prinsipper 
for opplæringen 

Kommunestyret slutter seg til ny del II til Læreplanverket for kunnskapsløftet - forslag til 
prinsipper for opplæringen. 

19.04.2006 PS 051/06 Skjenkebevilling - Cafe 
Passasjen, Sigurdsgt. 3, Larvik 

Søknad fra Solsiden Golf AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1, 2 og 3 i virksomheten ”Cafe Passasjen”m/uteservering, Sigurdsgt. 3, Larvik, 
innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid/uteservering er godkjent av plan og 
byggesak og ferdigstilt før skjenking tar til.   
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

19.04.2006 PS 052/06 Skjenkebevilling - Tordenskiold 
Pub, Stavern 

Søknad fra E.W.Restaurantdrift om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i 
gruppe 1, 2 og 3 i virksomheten ”Tordenskiold Pub”m/uteservering på fortau i Verftsgaten i 
Stavern, innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
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Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
kommunalteknikk og er ferdigstilt før skjenking tar til.  Retningslinjer for uteservering/skjenking 
på fortau i Larvik kommune kan endres i perioden. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

19.04.2006 PS 053/06 Skjenkebevilling - Sylvette 
Kunstkafe, Nedre Fritzøegt. 2, 
3264 Larvik 

Søknad fra Johansen papir/farge og Sylvette kunstkafe om alminnelig bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i virksomheten ”Sylvette Kunstkafe” m/uteareal innvilges 
fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30. 
Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00.  Åpningstid ute fra kl. 16.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger av 
lover og forskrifter. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
ferdigstilt før skjenking tar til. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

19.04.2006 PS 054/06 Vikinger i Vestfold - deltakele i 
programsatsing 

1. Larvik kommune slutter seg til programsatsingen ”Vikinger i Vestfold”,  jfr. vedlegg 1. 
2.  Kostnadene ved deltakelsen, kr. 75.000,- pr år, dekkes ved en omdisponering av midler 

avsatt til Visit Vestfold. 
3. Larvik kommune ber om at fylkeskommunen tar initiativ til en drøfting dersom en eller 

flere av de andre kommunene ikke slutter seg til programsatsingen. 
19.04.2006 PS 055/06 Larvik bibliotek - Stavern filial 1. Driften av Stavern Bibliotek fortsetter ut året som i dag. Det bevilges et tilskudd til denne 

driften på kr. 200.000,- fra disposisjonsfondet. 
2. Administrasjonen utreder et nytt alternativ for moderne bibliotekdrift i Stavern basert på 
 samarbeid med eksterne partnere og kulturlivet for øvrig.  Utredningen legges frem som    
sak i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
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19.04.2006 PS 056/06 Spørsmål om kommunal over-
tagelse av vann og avløpsled-
ninger i Liafaret og Brattfaret. 

Vann- og avløpsledninger i Liafaret og Brattfaret slik de er lagt overtas ikke av Larvik kommune 
for framtidig drift og vedlikehold. 

19.04.2006 PS 057/06 Spørsmål om støyskjerming av 
uteoråder- Nanset, Stavern og 
Torstrand skoler. 

Larvik kommunestyre finner at støynivået ved en rekke skoler i Larvik er høyere enn anbefalt og 
beklager at dagens regelverk ikke gir muligheter for å pålegge forurenser å utbedre forholdene. 
Kommunestyret finner likevel ut fra en helhetsvurdering at støyskjermer ikke settes opp 
Kommunestyret forutsetter at flytting av Nanset skole følges opp i arbeidet med kommunedelplan 
for Larvik by, og at flytting av Stavern skole følges opp i forbindelse med kommunedelplan for 
Stavern. Flytting av Torstrand skole forutsettes vurdert i forbindelse med at Thor Heyerdahl 
videregående skole etableres i nye lokaler.  
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere andre tiltak som solavskjerming / ventilasjonsanlegg 
i fm. med økonomiplan /temaplaner for å sikre et støymessig godt innemiljø dersom avgjørelse om 
flytting tar lang tid. 

19.04.2006 PS 058/06 Reguleringsplan for Kvartal 12 
i Larvik sentrum. 

Forslag til reguleringsplan for Kvartal 12 sist revidert 13.3.2006 og med tilhørende 
reguleringsbestemmelser sist revidert 13.3.2006 godkjennes. 

19.04.2006 PS 059/06 Reguleringsendring for Kristian 
Fredriksvei 23 og Damveien 1 
og 1A 

Reguleringsplan for Kristian Fredriksvei 23 og Damveien 1 og 1A datert 19.10.05 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 09.11.05 vedtas. 

19.04.2006 PS 060/06 Forvaltningsreform - regionalt 
nivå. Høringsuttalelse 

Forslagene i forvaltningsreformen tiltres. Følgende forhold framheves som viktige ved 
gjennomføring av reformen i uttalelsen overfor KS: 

o Larvik kommunestyre har tidligere anbefalt en inndeling i 9 regioner i Norge, og hvor 
Buskerud, Vestfold og Telemark utgjør en av disse.  Denne anbefalingen fastholdes med 
basis i de oppgaveoverføringer som er foreslått fra stat til region  

o Det er særs viktig å få til en samhandling mellom regionene og kommunene, spesielt 
dersom det blir slik at regional arealplan skal få juridisk bindende virkning.  En slik 
regional arealplan kan ikke omfatte alle mindre spørsmål som en kommunal arealplan skal 
ivareta, men må begrense sitt oppgaveområde til arealdisponeringsspørsmål som er av 
regional betydning  

o For kommunene er prinsippet med kommunalt selvstyre det viktigste.  Det er vanskelig å 
oppdage sider ved forslagene som kan styrke det kommunale selvstyre, bortsett fra større 
myndighet til å fastsette eget kommunalt skattøre.  

o Kommunestyret synes det er positivt at store kommuner og byene, der det er 
hensiktsmessig, kan gis et større ansvar for virkemidler og oppgaver. Endring av 
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kommunestruktur må også fortsatt vurderes som et middel for å kunne gi kommunene 
større ansvar og oppgaver, da fortrinnsvis ved frivillige løsninger kommunene imellom.  

o Larvik kommune har ca 41.000 innbyggere og anses for å ha en passende størrelse som 
kommune med dagens oppgaveinnhold.  

o Det er relativt få oppgaver som foreslås overført fra dagens fylkeskommuner til 
kommunene.  Forslagene er såpass ubetydelige at det knapt kan sies å ligge noe perspektiv 
av reform i dette.  I flere av de oppgaver som foreslås overført fra staten til regionene ligger 
også en betydelig kommunal interesse.  Spesielt for de større kommunene som Larvik er 
lokalisering og utvikling av høyskoletilbud svært viktig.  Det er derfor av stor betydning at 
en kan få til gode samarbeidsrelasjoner mellom høyskolesystemet i staten, regionenes rolle 
og de store kommunenes interesse i dette utviklingsarbeidet   

o Larvik kommune merker seg med interesse innspillet med at ansvaret for drift av 
videregående opplæring kan overføres til store kommuner og byer.  

19.04.2006 PS 061/06 Larvik primæroppgavefond - 
årsrapport 2005 

1. Årsrapport 2005 fra styret i Larvik kommunes primæroppgavefond tas til orientering. 
2. Endringer i forvaltningsstrategien mht innpassing av eiendomsaktiva tas til orientering. 
3. Innskudd i KLP innføres som ny aktivaklasse med 0 % som nedre grense og 2 % som øvre 

grense uten verdi for normalposisjon. 
19.04.2006 PS 062/06 Årsevaluering 2005 1. Årsevalueringen for 2005 m/vedlegg tas til etterretning.  

2. Resultatenhetenes rammer for 2006 endres slik at enhetene som iflg. rådmannens oppsett og 
anbefaling, med unntak av Sosialtjenesten, har et mindreforbruk i 2005 på kr. 1.138.960, får 
styrket sine rammer for 2006 med tilsvarende beløp.  I tillegg styrkes Grunnskolens rammer 
tilsvarende mindreforbruket på kr. 269.396. 
Enhetene som iflg. samme oppsett har et merforbruk på kr. 3.060.284, blir ikke trukket for 
tilsvarende beløp i 2006. 
Disposisjonsfondet vil etter denne disponeringen være på kr. 4.753.492. 

3. Netto merforbruk utover budsjettert rammetilskudd til Det nasjonale aldershjem for 
sjømenn i Stavern (DNAS) med 1.024.342 kr dekkes av disposisjonsfondet.  

4. Larvik kirkelige fellesråd får tilbakebetalt 672.360 kr som en konsekvens av økte inntekter 
av merverdikompensasjon i 2005 knyttet til driftsregnskapet og egne inntekter og 
tollrefusjoner til investeringer. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.  

5. I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak og opplegg til egenfinansiering av 
investeringer, avsettes 8 mill kr til egenkapital til investeringer til bruk i 2006, jfr vedtakets 
punkt 11 i Strategidokument 2006-2009. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. 
Følgende investeringer som var forutsatt finansiert med egenkapital igangsettes:  
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a. Rehabilitering av kommunale bygg    4 mill kr  
b. IKT investeringer i nettverk, servere med mer  2 mill kr  
c. Bredbåndsutbygging (totalinvestering 2 mill i 2006) 1 mill kr  
d. IKT-grunnskole      1 mill kr  

6. Det vises til tidligere uttalte ønske om en egen administrativ vurdering og sak om tilskudd 
til kunstgressbaner hvor alle slike påtenkte prosjekter tas med.  
Det samme gjelder for søknader til andre typer idrettsanlegg slik de er gjengitt i 
saksforelegget. 
Disse sakene bør få en administrativ vurdering samtidig med behandlingen av rapport for 1. 
tertial 2006. 

19.04.2006 
 

PS 063/06 
 

Regnskap 2005 
 

1. Larvik kommunes regnskap for 2005 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig overskudd på 5.753.939 kr avsettes til Disposisjonsfondet. 
3. Manglende avsetning til Tomtefondet på 973.744 kr i investeringsregnskapet dekkes ved 

tilsvarende overføring fra ubundet investeringsfond. 
19.04.2006 PS 064/06 Årsregnskap 2005 - Larvik 

Havn KF 
1. Årsregnskap 2005 med forslag til årsberetning godkjennes. 
2. Årsresultat på 6481.810 kr overføres Annen egenkapital (konto 2050). Likviditetsmessig 

overføres resultatet bankkonto for investeringer (konto 1930). 

19.04.2006 PS 065/06 Valg - overformynderiet Som overformynder for perioden 2006 – 2009 gjenvelges Knut A. Olsen.  Som varamedlemmer i 
rekkefølge for 2006 og 2007 gjenvelges Kjell O. Halvorsen og Tove Lisbeth Vasvik. 

10.05.2006 PS 066/06 Meldinger Meldingene ble referert. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med ny orientering når 
de nasjonale og regionale interessene er konkretisert i revidert nasjonalbudsjett. 

10.05.2006 PS 067/06 Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 10.05.06 

Ordfører besvarte spørsmål 

10.05.2006 PS 068/06 Regional utviklingsstrategi 
Vestfold. Høring 

1. Larvik kommune slutter seg i all hovedsak til mål, delmål og tiltak for kap.1, 2 og 3. 
2. Larvik kommune anser det ikke som hensiktsmessig å behandle temaet ”Regionalisering” som 

en del av ”fylkesplanen”, da sentrale element i forvaltningsreformen ikke er avklart. 
10.05.2006 PS 069/06 Reduksjon av antall 

resultatenheter - sluttrapport 
1. Sluttrapport om reduksjon av antall resultatenheter tas til etterretning med følgende endringer: 

Når det gjelder fordelingen av reduksjonen til administrasjon og ledelse tilbakeføres de 
reduserte beløp som styrking av rammer til følgende enheter: 

 Tjølling omsorgstjeneste   230.000 
 Hedrum omsorgstjeneste   230.000 
 Sentrum omsorgstjeneste   300.000 
 Stavern/Brunlanes omsorgstjeneste  230.000 
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 Boligtjenesten for funksjonshemmede 300.000 
 Barneverntjenesten               100.000 
 

Samlet tilbakeføring, kr. 1.390.000, dekkes av Disposisjonsfondet. 
Pedagogisk leder ved Hvarnes skole skal ha samme betegnelse som ved øvrige skoler. 

2. Rådmannen fremmer sak til Kommunestyret om endringer av navn på enheter etter at brukere 
og medarbeidere i enhetene har uttalt seg om navnevalg. 

10.05.2006 PS 070/06 Pasientombudet i Larvik- 
Årsrapport 2005. 

Pasientombudet i Larvik- Årsmelding 2005 tas til orientering. 
Rådmannen bes gjøre pasientombudsordningen bedre kjent for aktuelle brukere, bl.a. gjennom 
annonsering. 

10.05.2006 PS 071/06 Skjenkebevilling - Beck’s 
Brasseri og Bar, Fritzøe Brygge 

Søknad fra Henrik Beck AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 
1, 2 og 3 i virksomheten ”Beck’s Brasseri og Bar” med uteservering som vist på vedlagte kart, 
innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og er 
ferdigstilt før skjenking tar til.  
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

10.05.2006 PS 072/06 Skjenkebevilling Ferdinand’s 
Pub, Storgt. 32, Larvik 

Søknad fra Vaticanet Ltd. om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 
2 og 3 i virksomheten ”Ferdinand’s Pub” m/uteareal på terrasse, innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30. 
Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00.  Åpningstid ute fra kl. 16.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger av 
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lover og forskrifter. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
ferdigstilt før skjenking tar til. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

10.05.2006 
 

PS 073/06 
 

Skjenkebevilling - La Bodega, 
Storgt. 16, Stavern 
 

Søknad fra Pia Norman AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 
1, 2 og 3 i virksomheten ”La Bodega” m/uteservering på fortau i Storgt. 16 i Stavern, innvilges 
fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid inne for gruppe 3 fra kl. 13.00 
– 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Skjenketid ute for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
kommunalteknikk og er ferdigstilt før skjenking tar til.  Retningslinjer for uteservering/skjenking 
på fortau i Larvik kommune kan endres i perioden. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

10.05.2006 PS 074/06 Evaluering av forsøket med 
brukerstyre/utvidet SU og 
opprettelse av skolemiljøutvalg 

1.Kommunestyret tar rapporten om erfaringer med brukerstyrte skoler til orientering. 
2.Ordningen med utvidet SU slik det er redegjort for i saksfremlegget, iverksettes for alle skoler i 
kommunen fra 01.08.2006.  

Hovedprinsippet i ny og utvidet myndighet av SU ligger i at SU skal ha en rådgivende 
funksjon når det gjelder faglige spørsmål, og avgjørende myndighet når det gjelder skolens 
organisering og drift. 
Myndighet for SU utvides og baseres på at det vil: 
Fungere som et rådgivende/konsultativt organ for fagspørsmål som: 

 Prinsipper for disponering av undervisningstimene og øvrige timeressurser. 
 Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten. 
 Personalpolitiske retningslinjer. 
 Stillingsplan for nytt skoleår. 
 Tilsetting av personalet ved skolen. 
 Prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av skolens læreplaner. 
 Prinsipper for valg av læreverk, bruk av skolebøker og innkjøp til skolebiblioteket. 
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Ha beslutningsansvar når det gjelder: 
 Virksomhetsplaner for skolen, inkluderer utviklingsplan, prioriterte   
 satsingsområder og lokale læreplaner. 
 Årsbudsjett. Fordeling av skolens rammebudsjett. 
 Planer for samarbeid skole og hjem. 
 Fritidstiltak, samarbeid med lag og foreninger med mer. 
 Planer for trivsel for elevene på skolen. 
 Helse- og miljørettede tiltak for elever og ansatte på skolen. 
 Planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold. 
 Planer for skolens utemiljø. 
 Trafikkforhold og sikring av skoleveien. Skoleskyss. 
 Driften av SFO. 
 Betaling for opphold i SFO. 
 Plan for informasjonsvirksomhet. 

3. SU oppnevnes som skolemiljøutvalg ved den enkelte skole. 

4. SU ved alle skoler gjør i løpet av skoleåret 2006/07 en vurdering av eget arbeid herunder 
organisering, arbeidsoppgaver og samarbeid med andre avdelinger i enheten. Evalueringen legges 
fram for kommunestyret våren 2007. 

10.05.2006 PS 075/06 Ressurssenter for ungdom Kommunestyret stiller seg positivt til oppstart av Ressurssenter for ungdom. 
10.05.2006 PS 076/06 Kunstgressbaner - kommunens 

engasjement 
1. Kunstgressbaner prioriteres opp mot andre idrettsanlegg ved årlig rullering av ”idrettens 

anleggsplan.” 
2. Kommunalt tilskudd til kunstgressbaner vurderes ved årlig behandling av Strategidokumentet, 

da sett i sammenheng med prioritering i ”idrettens anleggsplan.” 
a. Dersom den økonomiske situasjon tillater det vil kommunen som hovedregel bidra  med 1/3 
av investeringskostnaden, for kunstgressbaner som for andre idrettsanlegg. 

3. Kommunes tilskudd til drift av kunstgressbaner behandles ved årlig tildeling av driftstilskudd 
til idrettsanlegg, etter samme prinsipper som tilskudd til øvrige idrettsanlegg i eie av lag og 
foreninger. 
a. Dersom flere idrettsanlegg med betydelige driftsutgifter i regi av lag og foreninger blir 

realisert vil kommunen ved årlig behandling av Strategidokumentet vurdere å  styrke 
rammen for enheten Idrett, park og friområder for å møte denne utfordringen. Det 
forutsettes da at dette er anlegg som kommunestyret har prioritert i ”idrettens 
 anleggsplan.” 
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10.05.2006 PS 077/06 Poesiparken Poesiparken realiseres som kommunal ledet prosjekt jfr opplegg i vedlegg til saken. 
10.05.2006 PS 078/06 Ny museumsstruktur i Vestfold 

- utredning 
1. Rapporten ”Utredning av ny museumstruktur i Vestfold” tas til orientering. 
2. Larvik kommune vil delta i et videre utredningsarbeid om en hensiktsmessig konsolidering 

av museene i Vestfold. 
3. Larvik kommune slutter seg til mindretallets merknader til utredningen. 
4. Larvik kommune ber om at utredningen også omfatter et alternativ med en mindre 

omfattende konsolidering i Vestfold. 
5. Til kommunestyrets realitetsbehandling av saken bes rådmannen belyse konsekvenser ved å 

la Larvik Museum stå som egen museumsenhet. 
10.05.2006 PS 079/06 Høring av forslag til endring av 

lov av 15. juni 2001 nr.75 om 
veterinærer og annet 
dyrehelsepersonell Uttalelse fra 
Larvik kommune 

Larvik kommune mener at ansvaret for tilfredsstillende tilgang på klinisk veterinærtjeneste fortsatt 
bør være statlig og at plikten til å delta i klinisk vakt opprettholdes. 

10.05.2006 PS 080/06 Høring - Bompengeutredning 
”Finansiering av E18 i 
Vestfold” 

Larvik kommune vil anbefale at fylkestinget fatter følgende vedtak: 
1. Fylkestinget i Vestfold stiller seg positivt til at utbyggingen av E-18 til 4-felt fra Gulli til 

Telemark grense finansieres ved flere antennepunkter basert på etterskuddsinnkreving. Slik 
automatisk innkreving må imidlertid tilfredsstille kravet til personvernet. 

2. Da det i Nasjonal Transportplan var forutsatt at staten skulle dekke 40 % av de 
anleggskostnadene som da var anslått for utbyggingen, vil fylkestinget sterkt anmode om at 
denne statlige andelen også legges til grunn for finansiering av de endelige 
byggekostnadene. 

3. For å begrense trafikantenes kostnader ved å bruke den nye vegen og å redusere 
trafikklekkasjen til alternative vegruter, ønsker fylkestinget lavest mulig bomavgifter i 
antennepunktene. Med dette utgangspunkt vil fylkestinget be om at innkrevingstiden for 
hvert antennepunkt settes til 20 år samt at eventuelle merinntekter som følge av større 
trafikkøkning enn forutsatt, i sin helhet nyttes til å redusere bomavgiften. Dersom det 
oppnås bedre finansieringsbetingelser enn forutsatt, bør også denne besparelsen nyttes til å 
redusere bomavgiften. 

4. For å begrense de sikkerhetsmessige og miljømessige ulempene av trafikklekkasjen til 
Raveien mellom Sandefjord og Tønsberg, må det ferdigbygges gang/sykkelvei på hele 
denne strekningen. Videre vil det bli behov for ytterligere sikrings- og miljøtiltak både på 
Raveien og andre vegstrekninger som får en vesentlig mertrafikk. Den videre planlegging 
av E18 må avklare hvilke andre avbøtende tiltak som vil være nødvendig på 
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sekundærvegnettet. Samlet kostnad for disse avbøtende forutsettes i sin helhet finansiert 
som en del av E-18 utbyggingen. 
 
 

5. Behovet for å foreta sikkerhetsmessige utbedringer av Rv 303 mellom Larvik og Tønsberg 
vil øke som følge av mertrafikken ved bomavgifter på E-18. Tiltak på denne 
vegstrekningen bør derfor ha prioritet når det skal tas stilling til bruken av de fylkesfordelte 
statlige midler til øvrige riksveger i Vestfold. 

10.05.2006 PS 081/06 Gjenvinningsstasjonene i 
Vestfold. 

Larvik kommune ønsker å være med på den nye ordningen for gjenvinningsstasjonene i Vestfold, 
som foreslått av Vestfold Avfall og Ressurs (VESAR). 

14.06.2006 PS 082/06 Meldinger Meldingene ble referert. 
Etter forslag fra ordføreren ble det vedtatt at melding nr. 6 utgår som melding og behandles under 
sak 102/06: 1. tertialrapport 2006. 

14.06.2006 PS 083/06 Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 14.06.06 

Ordføreren svarte på spørsmål. 

14.06.2006 PS 084/06 Interpellasjon fra Kristelig 
Folkeparti om Farris Naturskole 
- gratis benyttelse av alle 
skolene 

1. Farris Naturskole skal kunne benyttes vedrelaggsfritt av skolene/barnehagene i Larvik 
kommune. 

2. Det bevilges ekstra midler i budsjettet til dekning av lærerlønn ved Farris Naturskole, 
gjeldende fra 01.08.06.  Beløpet for 2006 foreslås til kr. 75.000,-, og for 2007 til kr. 150.000,-.  
Inndekning skjer under behandlingen av 1. tertialrapport. 

14.06.2006 PS 085/06 Revidering 2006 av 
Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2004 - 2007 

”Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2004 -2007” revideres med endring, slik det fremgår av saken. 

14.06.2006 PS 086/06 KOU nr 2 2006 Ny pedagogisk 
plattform Kunnskapsløftet. 

Kommunestyret tar KOU nr 2 2006 Ny pedagogisk plattform Kunnskapsløftet til orientering 
I løpet av 2. halvår 2006 legges det fram sak til politisk behandling som beskriver hvilke lokale 
fullmakter og hvilket handlingsrom lokalpolitikerne har til å påvirke og styre grunnskolen etter 
gjennomføringen av Kunnskapsløftet.  Utredningen skal belyse de punktene som fremgår i KOU 
side 3, pkt. 2.2 og side 5, pkt. 3.1 og skal lede fram til en form og strategi samt foreslå 
styringsindikatorer og mål for skolen i Larvik. 

14.06.2006 PS 087/06 Skjenkebevilling - Foldvik 
Familiepark, Foldvikvn. 53, 
Stavern 

Søknad fra Foldvik Familiepark v/Sigmund G. Foldvik om alminnelig bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 innvilges. 
Bevillingen gjelder fram til bevillingsperiodens utløp 30.06.08.  Skjenking kan kun finne sted 
utenom parkens ordinære åpningstid og fram til kl. 00.30.  Åpningstid til kl. 01.00. 
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Skjenkebevillingen gjelder på uteserveringen v/inngangen til parken og i messetelt som blir satt 
opp for hvert enkelt arrangement innenfor parkens område i henhold til vedlagte kart. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan- og byggesak før 
skjenking tar til. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

14.06.2006 PS 088/06 Skjenkebevilling - Stiftelsen 
”VGS Kvartal 27” 

Søknad fra Stiftelsen ”VGS Kvartal 27” v/Gunnar Engebretsen om alminnelig bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i kafeen m/uteservering mot ytre torg, Storgt. 27, 
Stavern, innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid inne for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Åpningstid inne fra kl. 06.00 – 03.00. 
Skjenketid ute for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 00.30.  Åpningstid ute fra kl. 06.00 – 01.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og 
kommunalteknikk og er ferdigstilt før skjenking tar til.  
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4 

14.06.2006 PS 089/06 Skjenkebevilling - Oddane Mat 
Praten, Oddanevn. 73, 
Nevlunghavn 

Søknad fra Brygga Servicesenter AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
i gruppe 1 og 2 i virksomheten ”Oddane Mat Praten” innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketiden for serveringsstedet er fra kl. 06.00 – 00.30.  Åpningstid fra kl. 06.00 – 01.00. 
Vedtaket har som forutsetning at tiltak/bygningsarbeid er godkjent av plan og byggesak og er 
ferdigstilt før skjenking tar til. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

14.06.2006 PS 090/06 Salgsbevilling - Oddane Mat, 
Oddane Sand, Nevlunghavn 

Søknad fra Brygga Servicesenter AS v/daglig leder Tom Jacobsen om bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i dagligvareforretningen 
Oddane Mat på Oddane Sand camping innvilges fram til 30.06.08. 
Salgstid for alkoholholdig drikk er på hverdager fra kl. 06.00 – 20.00.  Dager før søn- og 
helligdager (unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 18.00.  Salgstider kan 
endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til syrer og stedfortreder som følger 
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av lover og forskrifter. Vedtaklet er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 3. 
14.06.2006 PS 091/06 Utvidet skjenketid/åpningstid - 

Skotta Bryggerestaurant - 
sommeren 2006 

Søknad fra Bryggekanten Larvik A/S om utvidet skjenke-/åpningstid sommeren 2006 avslås da en 
ikke ønsker å endre på kommunens forskrifter når det gjelder skjenke-/åpningstider på 
uteserveringen i kommunen av hensyn til naboers trivsel og helse. 

14.06.2006 PS 092/06 Skjenkebevilling - 
Stavernfestivalen 2006 

Søknad fra Tangerine AS v/daglig leder Roger Albin Andersen om alminnelig bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 under Stavernfestivalen innvilges.  Bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 til sluttet selskap på VIP-området innvilges. 
Bevillingen gjelder fram til bevillingsperiodens utløp 30.06.08 og gjelder for festivaldagene i juli 
måned.  Skjenketid for gruppe 1 og 2 fra kl. 12.00 – 00.30.  Skjenketid for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 
00.30.  Åpningstid til kl. 01.00.   
Skjenkebevillingen gjelder på festivalområde i Skråvika i h.h.t. vedlagte kart. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Det forutsettes at ale formaliteter med grunneier og øvrige myndigheter er brakt i orden. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

14.06.2006 PS 093/06 Skjenkebevilling - Pearls Bar, 
Storgt. 32, Larvik 

Off.l. § 5a Taushetsplikt i medhold av lov 

14.06.2006 PS 094/06 Fiberoptisk bredbånd til 
innbyggere og næringsliv - 
etablering av selskap 

1. Larvik kommune arbeider videre for å etablere et eget selskap som skal levere tjenester over 
fiber til innbyggere og næringsliv. 

2. Det er ønskelig at Larvik kommune og Skagerak Energi AS danner et felles selskap, som 
organiseres som et aksjeselskap. Forutsetninger: 
a. Larvik kommune skal ha majoriteten av aksjene i dette selskapet. 
b. Verdien av nedlagt fiber- og spredenett inngår i kommunens andel av aksjekapitalen. 
c. Larvik kommune skal fortsatt eie tilstrekkelig fiberinfrastruktur til sitt eget bruk. 
d. Formålet med selskapet må ivareta hensynet til samfunnsmessige interesser. 

3. Hvis Larvik kommune danner selskap alene, bør det organiseres som et kommunalt foretak. 
4. Endelig beslutning om selskapsetablering tas i kommunestyrets møte i september 2006. 

14.06.2006 PS 095/06 Næringsplan for Larvik 
2006/2007 

1. Forslag til ”Næringsplan for Larvik 2006/2007” vedtas. 
2. LINK forespørres om å påta seg oppfølging av planen jfr beskrivelse av delprosjektene.  

Det forutsettes at LINK rapporterer status til møtene 
14.06.2006 PS 096/06 Kommunedelplan for Stavern 1. Arealplankart endres med følgende:  

o Området til golfbanen endres fra området med unntatt rettsvirkning til båndlagt 
område – område som skal reguleres til golfbanen etter PBL med krav om KU (det 
var innsigelse fra Fylkeslandbruksstyret. Innsigelsen etterkommes).  
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o Agnes industri området endres fra annet byggeområde til båndlagt område – 
området som skal reguleres til bolig, næring og institusjoner etter PBL med krav om 
KU.  

o Akvakulturanlegg (blåskjelloppdrett) legges i plankartet som område med særskilt 
bruk eller vern av sjø og vassdrag i samsvar med vedtaket fra Fiskeridirektoratet.  

o Området nord for sjektekanen på Risøya vises i planen som blandet sentrumsformål 
i samsvar med godkjent bebyggelsesplan fra 12.02.02 og eksisterende bruken.  

o Areaplankartet oppdateres med angivelse av områder for LNF områder, planlagte 
boligområder, områder for offentlig og allmennyttig formål, planlagt 
fritidsbebyggelse (Jahren), idrettsområder, områder som er båndlagt med ønske om 
transformasjon (golfbanen og Agnes industriområde), havn område i sentrum og 
området for akvakulturanlegg.  

o Tegnforklaringen er endret for å bli mer leselig og forståelig.  
o Vannskiarena tas ut av planen og anlegget vurderes i forbindelse med rulleringen av 

kommuneplanens arealdel.  
o Det må settes spesielt fokus på Kaken idrettsområde og realiseringen av 

reguleringsplanen som vil sikre kommunestyrets vedtak i Fase 1 i forbindelse med 
etableringen av to fullverdige fotballbaner og nødvendig infrastruktur.  

2. Bestemmelser og retningslinjer oppdateres for paragrafene: 2.3,3.7, 3.25, 4.3, 4.7, 4.13, 
4.16 tas ut, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.41, 4.43, 4.44, 4.45, 5.1 - 5.4, 6.1, 6.3 
tas ut, 8.13, 9.2, 9.5, 9.7, 9.10 tas ut, 9.11, 9.15, 9.16, 9.21, 9.21, 9.26 tas ut, 9.28, 11.1 og 
11.2 tas ut.  

 Generelt samles bestemmelser under ”bestemmelser” og retningslinjer under 
 ”retningslinjer”. 
 Nytt temakart som viser situasjon med regulerings- og bebyggelses planer i samsvar med 
 tabellen legges inn. 

Bestemmelsen 4.2: Forretninger og kjøpesenter over 3000 m2 BRA tillates ikke tas ut fra 
bestemmelsene, og teksten i saksframstillingen under Senterstruktur oppdateres tilsvarende. 
Bestemmelsen 4.17: Ordene ”i størst mulig grad” tas ut. 
Vedtaket baserer seg på tidligere vedtatte fase 1 av 15.06.05, som gjelder om ikke annet er 
uttrykt. 

3. Fritidsbebyggelse i strandsonen i LNF-områder kan utvides til 70 kvadratmeter. 
Bestemmelsen 4.21 oppdateres og endres til retningslinje 4.25 i tråd med dette.  

4. Planbeskrivelsen rettes opp i forhold til endringer i plankartet, bestemmelser og 
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retningslinjer, oppgraderinger i samsvar med innkomne uttalelser og merknader. Tidligere 
dokumentet deles i to deler: Planbeskrivelsen av området med målsetninger og temaer i 
planer lages som en del og andre del med bestemmelser og retningslinjer, 
handlingsprogram som knyttes til arealbruken i arealplankartet.  

 
 Viktige endringer er: 

o Beskrivelsen av akvakulturområde (oppdrett av blåskjell) legges inn 
o Skisse i forbindelse med Byggholts AS området på side 48 tas ut  
o Temakartene på side 45 erstattes med nye oppdaterte temakart 
o Prinsippskisse over Agnes området oppdateres – bensinstasjon tas ut (side 49) 
o Illustrasjonen over Kaken Idrettsområde erstattes med en ny illustrasjon i samsvar med 

arealplanen (side 52) 
o Side 54, tekst om områder med unntatt rettsvirkning tas ut i samsvar med bestemmelser 

og retningslinjer (vedlegg 2) og arealplankart (vedlegg 4) 
o Kart og tabellen på side 28 tas ut  

 
o Rettinger i forbindelse med skrivefeil og nye punkter i forbindelse med utfordringer for 

enkelte temaer (viktige tema i planen)  
5. Risøykanalen utredes med konsekvensanalyser og kostnadsoverslag og fremmes som egen 

sak i kommunestyret innen første halvdel av 2007. 
6. Det gjøres en vurdering av behovet for rullering av planen seinest etter 4 år.  

14.06.2006 PS 097/06 Kommunedelplan for Larvik by Kommunedelplan for Larvik by vedtas med arealplankart, bestemmelser, retningslinjer og 
planbeskrivelsen med handlingsprogram med følgende endringer:  
1. Arealplankartet oppdateres med angivelse av hvor det kan drives industri, lager, kontor, 

forretning og hotellvirksomhet og med tegnforklaring som vist i vedlegg 3 
2. Angivelse av område for detaljhandel i større enheter ved Lågalia/Elveveien tas ut av 

planbeskrivelsen og vurderes i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 
3. Bestemmelser og retningslinjer oppdateres for paragrafene 2.24, 3.1, 3.7, 4.2, 9.1, 9.2, 9.4, 9.7 

og 9.10 og retningslinjene 6.a, 6.b, 9.b, 9.c og 9.f i tråd med rådmannens kommentarer i 
vedlegg 2 og med følgende endring i § 4.18. pkt. 4j.  Punktet skal lyde: ”Ved regulering av 
området skal det søkes å transformere området fra produksjonsindustri til nye næringer. 

 
4. Retningslinjer for utnyttelsesgrader og mønehøyder oppdateres slik:  

 Kommunestyresak 97/06: Kommunedelplan for Larvik by 
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Korrigert utgave av kommuneplanutvalgets innstilling, pkt. 4, fra behandlingen av saken i 
møte 01.06.06: 

 
Kvartal      TU    
 Mønehøyde 

1  70%   8 meter 
2  70%   8 meter 
3  200%   12 meter 
4  200%   12 meter 
5  100%   10 meter 
6  70%   8 meter 
7  200%   12 meter 
8  200%   12 meter 
9  200%   12 meter 
10  70%   8 meter 
11  70%   8 meter 
12  200%   12 meter 
13  350%   15 meter 
14  350%   15 meter 
15  150%   12 meter 
16 200%   12 meter  
  9 meter 
 mot Ø. Bøkeligt. 
17  200%   12 meter 
18  350%   15 meter 
19  350%   15 meter 
20  150%   12 meter 
21  200%   12 meter 
 

Kvartal  TU          
 Mønehøyde 
22  150%  12 meter 

  9 meter 
 mot Ø. Bøkeligt. 

23  250%  12 meter 
24  Torget 
25  150%  12 meter 
26  150%  12 meter 
27  150%  9 meter 
28  250%  12 meter 
29  200%  12 meter 
30  150%  12 meter 
31 150%  12 meter 
32  150% 12 meter 
33  250%  12 meter 
34  150%  12 meter 
35  150%  12 meter 
36  250%  12 meter 
37  70%  8 meter 
38  150%  12 meter 
39  350%  12/18 meter 
40  150%  12 meter 
41  200%  12 meter 
42 150%  12 meter 

 

Kvartal       TU       
 Mønehøyde 
43  100% 10 meter 
44  70%  10 meter 
45  300%  15 meter 
46  250%  15 meter 
47  200%  15 meter 
48  200%  12 meter 
49  250%  15 meter 
50  250%  12 meter 
51  100%  12 meter 
52  125%  8 meter 
53  70%  8 meter 
54  150%  8 meter 
55  100%  12 meter 
56  200/250%  15 meter 
57  250%  15 meter 
58  250%  15 meter 
59  250%  15 meter 
60  
61  70%  8 meter 
62  70%  8 meter 
63  150%  12 meter 
64  200%  10/12 meter 
 

 
5. Gjennomføring av de enkelte punktene i handlingsprogrammet prioriteres i forbindelse med 

den årlige behandlingen av strategidokumentet.  
6. Tolkning og forståelse av bestemmelser og retningslinjer i byplanen innarbeides i foreslåtte 
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veiledere for plansaker og byggesaker, jfr. handlingsprogrammets pkt. 12.4 og 12.5 
7. Den delen av eiendommen Dronning Gydasvei 7A og 7B gnr/bnr 2010/140 og 2010/153 som i 

dag ikke er regulert til bolig avsettes til boligformål i forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanens arealdel.  

14.06.2006 PS 098/06 Reguleringsendring for 
Tvedalen steinindustriområde - 
Almenningen brudd (del av 
eiendommen 4133/2) 

Reguleringsendring for Tvedalen steinindustriområde - Almenningen brudd (del av eiendommen 
4012/2) datert 15.01.05, revidert 06.02.06 og reguleringsbestemmelser datert 19.12.96, revidert 
20.05.06 vedtas. 

14.06.2006 PS 099/06 Kulturhus. Kostnadsramme for 
forprosjektet 

1. Det tilleggsbevilges kr.950.000,- til utarbeiding av forprosjekt for kulturhuset, slik at samlet 
økonomisk ramme økes til kr.1.450.000. 

2. Tilleggsbevilgningen dekkes ved behandlingen av 1. tertialrapport 2006.  Rådmannen leverer 
innspill til dekningsmåte i notat til plan- og økonomikomiteens møte 7. juni som bygger på 
merknader inntatt under avsnittet ”Vurderinger og konsekvenser”. 

14.06.2006 PS 100/06 Avtale om leie av ”Sliperiet” i 
Hammerdalen 

Realitetsbehandling av saken utsettes til en parallell behandling med forprosjektet for kulturhuset, 
planlagt til oktober 2006. 

14.06.2006 
 

PS 101/06 
 

Primæroppgavefondet. 1. 
tertialrapport 2006 

1. tertialrapport 2006 fra styret i Larvik kommunes primæroppgavefond tas til orientering. 

14.06.2006 PS 102/06 1. tertialrapport 2006  
14.06.2006 PS 103/06 Rammer for Strategidokument 

2007-10 
 

14.06.2006 PS 104/06 Endring i ”Reglement for 
delegering i økonomisaker” - 
tidligere ”Reglement for 
delegering i budsjettsaker” 

1. Reglement for delegering i budsjettsaker endres til reglement for delegering i økonomisaker.  
2. Det nye reglementet vedtas i samsvar med vedlegg i saken.  
3. Det forutsettes at dette reglementet også vurderes av organisasjonsutvalget når det utvalget 

generelt skal vurdere delegasjonsordningen i kommunen.  

14.06.2006 PS 105/06 Budsjettsituasjonen for 
nødvendig veivedlikehold 2006 

Saken tas til orientering. 

14.06.2006 PS 106/06 Lov om endringer i plan- og 
bygningsloven 
(utbyggingsavtaler)  

1. Lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)(Lov 2005-05-27 nr. 30) legges 
til grunn for alle utbyggingsavtaler som inngås 

2. Utbyggingsavtaler skal benyttes over hele kommunen 
3. Utbyggingsavtaler skal normalt benyttes for 6 boenheter og flere.  For industri, næring, kontor 

m.m. bør utbygnings-avtaler alltid benyttes. Tvil om det er nødvendig med utbyggingsavtale 
avgjøres av Rådmannen 
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4. Kommunens praksis med delvis dekning av kommunens direkte kostnader til oppfølging av 
utbyggingsavtalen fortsetter etter samme prinsipper som til nå har vært fulgt 

5. Kommunen kan kreve fortrinnsrett til å kjøpe inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til 
markedspris 

6. Den vedlagte mal til utbyggingsavtale legges til grunn for den konkrete utforming av den 
enkelte avtale og senere oppfølging 

7. Rådmannen eller den han bemyndiger undertegner avtalene etter at den aktuelle plan er godkjent 
14.06.2006 PS 107/06 Handlingsplan for 

omsorgstjenesten 2006 - 2020 
1. Handlingsplan for omsorgstjenesten alternativ D, moderat sparetiltak vedtas.  
2. Gjennomføring av de ulike tiltak i handlingsplanen, skjer i den årlige rullering av 

Strategidokumentet.  

14.06.2006 PS 108/06 Lovlighetskontroll - skolenes 
samarbeidsutvalg som 
driftsstyrer. 

Vedtak i sak 74/06 opprettholdes.  Saken oversendes fylkesmannen for behandling. 

14.06.2006 PS 109/06 Skjenkebevilling - Nedre kiosk 
m/uteservering på Larvik torg 

Søknad fra Wood Wood AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 
1 og 2 i Nedre kiosk m/uteservering på Larvik torg, innvilges fram til 01.04.07. 
Skjenketid fra kl. 06.00 – 00.30. Åpningstid fra kl. 06.00 – 01.00. Åpningstider og skjenketider kan 
endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4 

16.08.2006 PS 110/06 Reguleringsendring for Larvik 
havn Revet - godkjennelse av 
konsekvensutredningen 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-6 godkjenner Larvik kommune som ansvarlig 
myndighet konsekvensutredningen for Larvik havn øst – Revet datert 01.02.06.  

2. Reguleringsplan for Larvik havn – Revet, alternativ 1 datert 01.02.06, sist revidert 20.06.06 og 
tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 14.06.06 vedtas med følgende endringer:  

§ 2.3 Generelle bestemmelser, pkt. g, siste avsnitt 
Det settes opp målepunkter som kontinuerlig skal dokumentere støyforholdene på Revet. 
Dokumentasjon legges til grunn for vurdering av eventuelle skjermingstiltak.  Støymålingene 
skal synliggjøre støyemisjon fra de enkelte typer virksomhet som drives på havna. 
§ 2.4 Driftstider 
Utskipning (lasting) av skrotstein tillates ikke i tidsrommet 2300 til 0700 alle dager.  
Havnestyret delegeres rett til å fastsette driftstider utover dette. Det forventes en konkret 
vurdering av tidspunkt, støyforhold, og eventuelle belastninger for omkringliggende miljø. 

3. Det forutsettes at det – så snart som mulig – legges frem egen sak for kommunestyret hvor 
prosjektets totale økonomi, inkl. finansiering, behandles og vedtas. 
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16.08.2006 PS 111/06 Kommunens medvirkning i 
realisering av Larvik Arena 

1. Larvik kommune bidrar på investeringssiden i Arenaprosjektet i tilknytning til Thor Heyerdahl 
videregående skole med 50%, begrenset oppad til NOK 20 mill.kr. 

a. Det forutsettes at den videre bearbeiding av prosjektet baserer seg på konseptet Synergi. 
b. Det forutsettes at Larvik kommune blir invitert til å delta i den videre prosjektering av 

Arenaen, med spesielt ansvar for å ivareta funksjonaliteten i Arenaen. 
c. Det forutsettes at bidragets form utredes videre. 
d. Det forutsettes at avtale jfr pkt 3 foreligger. 

2. Kommunens bidrag innarbeides i Strategidokumentet 2007 – 2010. 
3. Det arbeides videre med sikte på å etablere en felles driftsorganisasjon for Arena og kulturbygg 

i Larvik kommune, bygget på eksisterende intensjonsavtale. Avtalen utarbeides etter at Larvik 
kommune har behandlet bygging av kulturhus. 

13.09.2006 PS 112/06 Meldinger Meldingene ble referert. 
13.09.2006 
 

PS 113/06 
 

Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 13.09.06 
 

 

13.09.2006 PS 114/06 Interpellasjon - Rutiner for 
tilbakemelding på elevens 
ferdigheter og utvikling 

Administrasjonen utarbeider forslag til hvordan en kan sikre at skolen gir foresatte den nødvendige 
informasjon om elevenes faglige utvikling.  I forbindelse med kommunestyrets vedtak i sak 086/06 
legges dette inn i sak som fremmes i løpet av 2. halvår 2006. 

13.09.2006 PS 115/06 Interpellasjon om oversikt over 
kommunale eiendommer det 
kan være aktuelt å selge ut 

Larvik kommunestyre ber rådmann legge frem en oversikt over kommunale eiendommer som kan 
være aktuelle å selge ut som sak i løpet av 1. halvår 2007. Oversikten vil spenne vidt, fra ”mulig å 
selge” til ”bør selges” med relevante kommentarer og status. Administrasjonens egne vurderinger 
skal komme klart frem og de avgrenser selv utvalget i oversikten - med begrunnelse. 
Imidlertid legges det fram så raskt som mulig en oversikt begrenset til eiendommer som kan selges 
uten vesentlige driftsmessige konsekvenser ut fra dagens situasjon (eiendommer som ikke er i bruk 
eller kan fraflyttes uten vesentlige driftsmessige konsekvenser). 

13.09.2006 PS 116/06 Reguleringsplan for Lerungen-
Helgeroa, gbnr.4084/9. 

Forslag til Reguleringsplan for del av Lerungen-Helgeroa, gbnr.4084/9, datert 30.02.03, korr. 
01.03.06, med tilhørende bestemmelser korr. 01.03.06, godkjennes. 

13.09.2006 PS 117/06 Reguleringsendring for Brånan, 
del av gbnr. 2118/1 i Hvarnes. 

Forslag til reguleringsplan for Brånan boligfelt, del av gbnr. 2118/1, plankart datert 21.05.04, sist 
revidert 22.05.06, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.05.04, sist revidert 22.05.06, 
godkjennes. 

13.09.2006 PS 118/06 Reguleringsendring for del av 
Helgeroa, Sønsebergveien 

Forslag til reguleringsendring for del av Helgeroa, Sønsebergveien industriområde, gbnr. 4093/4, 
med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert 04.03.06, godkjennes. 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

40 

industriområde, gbnr. 4093/4. 
13.09.2006 PS 120/06 Meløskogen boligfelt, gbnr. 

2074/1, 8, 16 med gang-
/sykkelveg og fortau fra 
Meløskogen til rundkjøringen 
på Sundet. 

1. Forslag til reguleringsplan for Meløskogen boligfelt, gbnr. 2074/1, 8, 16, med gang-/sykkelveg 
og fortau fra Meløskogen til rundkjøringen på Sundet, plankart datert 02.03.05, sist revidert 
20.02.06, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.03.05/30.03.05, sist revidert 
18.02.06, godkjennes. 

2. Den regulerte gang-/sykkelvegen og fortauet på strekningen fra Meløskogen boligfelt til 
rundkjøringen på Sundet skal bygges før den 16. boenheten kan påbegynnes, eller senest 3 år 
etter at arbeidet med den 1. boligen er igangsatt.  

3. Undersøkelsesplikten etter Kulturminneloven § 9 må oppfylles for gang-/sykkelvegen før 
saken kan behandles av Kommunestyret.  

4. Larvik kommune dispenserer fra kravet om to felleslekeplasser á 2,5 daa i kommuneplanens 
arealdel, § 7 i de utfyllende bestemmelsene, og aksepterer at en ballbane på 2,5 daa skal 
opparbeides senest 10 år etter at reguleringsplanen er vedtatt av Kommunestyret eller senest 1 
år etter at den 15. boenheten har fått ferdigattest. Grunnen til at reduksjon og utsettelse 
aksepteres, er at det finnes gode arealer for aktivitet hele året i det tilliggende kulturlandskapet.  

5. Gjeldende reguleringsplan for Melø/Sundet - hytter, 1998.05.01, oppheves i sin helhet. I tillegg 
oppheves det areal som er regulert til landbruk i reguleringsplan for camping vedtatt 
06.01.1991, jfr. MD. Rundskriv MD-T-1382 i fm gang- og sykkelveien. 

13.09.2006 PS 121/06 Planprogram Thor Heyerdahl 
vgs og Framparken 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-2 Reguleringsvedtak, vedtas reguleringsforslag for 
Hoffs gate – Ny videregående skole og Framparken - med tilhørende reguleringskart og –
bestemmelser. 

13.09.2006 PS 122/06 Reguleringsplan for Maurtua 
barnehage, Valby. 1. gangs 
behandling. 2. gangs 
behandling 

Forslag til reguleringsplan for Maurtua barnehage datert 03.04.06, revidert 21.06.06 med 
tilhørende regulerings-bestemmelser datert 03.04.06, sist revidert 16.08.06 godkjennes. 

13.09.2006 PS 123/06 Reguleringsforslag Yttersø gård 
og friområde 

Forslag til reguleringsplan for Yttersø gård og friområde med tilhørende reguleringsbestemmelser 
datert 10.08.06 vedtas med følgende endring: 
Det lille bolighuset i nord: Byggegrensen er plassert for langt øst. Det innebærer at den historiske 
situasjonen blir feil og at et bygg vil berøre et bevaringsverdig og fredet tuntre. 
Byggegrensen må flyttes lenger vest slik at den østre byggegrensen flukter med hovedbygningens 
østre kortvegg. 

13.09.2006 PS 124/06 Gea Norvegica Geopark IKS - 
økonomisk forankring for 

1. Larvik kommune er positiv til at Gea Norvegica Geopark IKS søker om å bli opptatt som 
medlem av UNESCO Global Geoparks og European Geopark Network.  

2. Larvik kommune støtter søknaden i henhold til sin eierandel i Gea Norvegica Geopark IKS, dv 
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søknad om å bli tatt opp som 
medlem av European Geopark 
Network og 

7,8 %.  
3. Larvik kommune bevilger kr 234.000,- i årlig støtte for perioden 2007 – 2011 til drift av 

selskapet Gea Norvegica Geopark IKS. Beløpet justeres årlig i henhold til 
konsumprisindeksen. 

4. Larvik kommune innarbeider det årlige bidrag i budsjettet for 2007 og handlingsplanen for 
2007 – 2010.   

5. Beløpet for 2011 innarbeides i Handlingsplan for perioden 2008 – 2011.  
6. Bidrag utover dette vedtak framlegges til ny politisk behandling.  

13.09.2006 PS 125/06 Erverv av parsell av gbnr 
1002/14 - Rekkevik brygge 27 

Larvik kommunestyre aksepterer Eiendomsservice AS sitt prinsipale forslag om makeskifte med 
tomter for 3 to-mannsboliger i Torpefeltet slik det framgår av vedlagte brev datert 16. august i år. 
Selvkostpris for tomtene samt kommunens omkostninger knyttet til gjennomføring av makeskiftet 
– til sammen inntil kr 1.350.000 innarbeides i investeringsbudsjettet for 2007 og tilbakeføres 
kommunens utbyggingsprosjekt i Torpefeltet. 

13.09.2006 PS 126/06 Utvidelese av Helgeroa 
barnehage 

1. Larvik kommunestyre vil:  
a. Øke antall plasser i Helgeroa barnehage og samtidig tilrettelegge barnehagen for størst mulig 

fleksibilitet med hensyn til fordeling av plasser for barn under og over 3 år.  
b. Etablere en åpen barnehage samlokalisert med barnehagen.  

 Kommunestyret ønsker vurdert behovet for samt hensiktmessigheten og konsekvensene av å 
øke antall plasser med mer enn de 15 småbarnsplassene som er forutsatt i gjeldende 
barnehageplan. 

2. Til prosjektering mm bevilges kr 250.000 som dekkes over investeringsfond øremerket 
barnehageformål.  

3. Ny investeringsramme og eventuelle nye driftsutgifter innarbeides i økonomiplanen 2007 – 
2010. 

13.09.2006 PS 127/06 Høring - elektronisk 
stemmegivning. 

Vellykkede forsøk med elektronisk stemmegivning bl.a. i Larvik ved valget i 2003 viste at dette lar 
seg gjennomføre teknisk og på en brukervennlig måte. Kommunestyret er derfor i tvil om det er 
behov for en lengre periode med nye forsøk. Det viktigste er å finne tekniske løsninger som tar 
vare på sikkerheten rundt elektronisk stemmegivning.  Forholdene bør legges til rette slik at alle 
velgere kan stemme elektronisk ved internettavstemming eller ved annen elektronisk 
framgangsmåte uten frammøte i et valglokale. 

13.09.2006 PS 128/06 Høring - endringer i valgloven Kommunestyret slutter seg til forslagene om endringer i valgloven med følgende merknader: 
• Ved et pålegg om utsendelse av valgkort bør staten sørge for slik utsendelse.  
• Forhåndsstemmegivningene må være innkommet til valgstyret innen kl 20 på valgdagen 

slik som nå.  
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• Kommunen må ha myndighet til selv å bestemme i hvilken grad opptellingen skal skje 
manuelt og/eller maskinelt og til selv å bestemme hvordan eventuelt avvik mellom 
foreløpig opptelling og endelig opptelling skal kontrolleres.  

• Det bør ikke innføres restriksjoner når det gjelder medienes adgang til å publisere 
meningsmålinger de siste dagene før valget.  

• Blanke stemmer skal telles. 
13.09.2006 PS 129/06 Høring - NOU 2006:7 Det 

lokale folkestyre i endring. 
Kommunestyret slutter seg til de konklusjoner og anbefalinger som Lokaldemokratikommisjonen 
har lagt fram i NOU 2006:7” Det lokale folkestyre i endring? Om deltaking og engasjement i 
lokalpolitikken.” med følgende tillegg: 
1. Vi vil også understreke nødvendigheten av raskt å komme frem til ordninger som kan sikre 

 tryggheten ved en videre utvikling av elektroniske valgløsninger. Målet må være at 
elektronisk stemmegivning kan gjennomføres også utenfor rammene for valglokalet. Dette vil 
være et viktig bidrag til å skape ny interesse for deltagelse i valg. 

2. Det er også viktig å peke på det ansvaret kommunene og lokalpolitikerne har for å tydeliggjøre 
de politiske alternativene før valget.  

3. Kommunestyret i Larvik ønsker at Kommunal- og regionaldepartementet gir alle kommuner 
adgang til å innføre direkte ordførervalg i forbindelse med førstkommende kommune- og 
fylkestingsvalg.  Vi understreker at kommisjonens flertall er positive til ordningen med direkte 
ordførervalg. 

4. Eldrerådet og representasjonsordningen for funksjons-hemmede blir fortsatt lovfestet, jf. 
mindretallet i kommisjonen. 

13.09.2006 PS 130/06 Endring av navn på 
resultatenheter 

Resultatenheter som ønsker navneendring, gis nye betegnelser slik det framgår i saksutredningen 
med den endring at Norskskolen/Voksenopplæringa betegnes Larvik læringssenter. 

13.09.2006 PS 131/06 Avtale om etablering og drift av 
interkommunalt ambulerende 
mottak for personer utsatt for 
seksuelle overgrep i Vestfol 

Larvik kommune vil delta i det interkommunale samarbeidet knyttet til drift av et permanent 
ambulerende mottak for personer utsatt for seksuelle overgrep i Vestfold. 
Samarbeidsavtale som regulerer kommunens forpliktelser inngås for perioden 2006 til og med 
2007.  
Utgiftene til tiltaket innarbeides i respektive års budsjetter- restbeløp for 2006 anslagsvis 
kr.60.000.- tas opp ved behandlingen av 2 tertialrapport. 
Larvik kommune tar stilling til forlengelse av avtalen fra og med 2008 innen 01.07.07. 

13.09.2006 PS 132/06 KOU 2006:6 Barn, unge og 
deres familier som mottar 
tjenester fra Boligtjenesten for 

1. KOU 2006:6 ”Barn, unge og deres familier som mottar tjenester fra Boligtjenesten for 
funksjonshemmede” tas til etterretning. 

2. Gjennomføring av de ulike mulige tiltak i utredningen, skjer gjennom den årlige rullering av 
Strategidokumentet 
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funksjonshemmede 
13.09.2006 PS 133/06 Skjenkebevilling - Larviks 

Sjømannsforening, Storgt. 30, 
Larvik 

Søknad fra Larviks Sjømannsforening om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 
1, 2 og 3 i foreningens lokaler i Storgt. 30, Larvik, innvilges fram til 30.06.2008.  Bevillingen 
gjelder sluttet selskap i lukket klubb. 
Skjenketid for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30.  Skjenketid for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 02.30.  
Åpningstid fra kl. 06.00 – 03.00.  
Det gis fritak fra kravet om stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen i.h.h.t. alkohollovens § 
1-7c. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

13.09.2006 PS 136/06 Evaluering av ordning med fritt 
skolevalg i Larvik kommune 

Kommunestyret tar evalueringen av ordningen med fritt skolevalg til orientering. 
 

13.09.2006 PS 137/06 Flytting av Vinmonopolets 
butikk i Larvik - godkjenning 
av ny beliggenhet 

Flytting av AS Vinmonopolets butikk fra Nansetgt. 36-38 til Bryggerikvartalet, Jegersborggt. 4, 
Larvik, godkjennes. 
 

13.09.2006 PS 138/06 Utskiftingstakt for 
vannledninger av asbestsement 

I forbindelse med behandling av strategidokumenter i perioden 2007-2010 legges det opp til en 
utskiftingstakt som vil sikre at de nødvendige asbestsementledninger bli skiftet ut eller rehabilitert 
slik at ledningsnettet ikke mister sin funksjonsevne på grunn av alder og forfall. Dette tilsvarer en 
økning i investeringene fra 11 mill kr/år til 19 mill kr/år i 2008, 2009 og 2010. 

13.09.2006 PS 139/06 Høring - Helhetlig plan for 
tjenestetilbud for brukere av 
Statens vegvensens 
trafikkstasjonstjenester i region 
Sør. 

Kommunestyret behandlet saken om nedleggelse av Larvik trafikkstasjon i sitt møte 15.09.04 og 
13.09.06:   

Larvik kommune er generelt skeptisk til en tiltagende og omfattende tendens til ubalansert å 
sentralisere offentlige virksomheter. En tendens som entydig peker i en retning: ut av Larvik. 
Det finnes en klar sammenheng mellom en levende, pulserende kommune med ambisjoner 
utover det å være soveby, og hvor viktig det er med tilstedeværelse av viktige fellesfunksjoner. 
Trafikkstasjonen i Larvik er en viktig virksomhet for Larvikssamfunnet. Her gjelder prinsippet 
om at tjenestene skal være nær brukerne for å bli oppfattet som service- og transportvennlige. Ut 
i fra høringsdokumentet kan en ikke finne dokumentert en totalgevinst ved å flytte virksomheten 
til en oppegående og velfungerende trafikkstasjon fra Larvik til Tønsberg. De midlene man 
eventuelt sparer ved flytting av stasjonen må brukere, og fortrinnsvis yngre brukere, måtte 
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betale. 
I Larvik støtter næringsliv, skoler, bransjeforeninger, presse, byråkrater, folkevalgte og 
innbyggere opp om nærværet til Trafikkstasjonen. Gjennom media og debatter har innbyggerne 
vist at motstanden mot flytting vært ensidige og unison. 
Larvik kommune insisterer på det sterkeste at trafikkstasjonen i Larvik opprettholdes, og mener 
at forslaget om nedlegging av Larvik Trafikkstasjon vil gi klart negative samfunnsmessige 
konsekvenser. 

13.09.2006 PS 141/06 Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse til folkevalgte i Larvik kommune endres med virkning fra 01.01.06 i samsvar med 
vedlagte reviderte godtgjørelsesreglement. 

13.09.2006 PS 142/06 Marius Brygge - Paus & Paus 
tomta 

Kommunestyret aksepterer den avtale som er fremforhandlet mellom Larvik kommune og eieren 
av eiendommen Marius Brygge i Larvik.  Se vedlegg til kommunestyresaken. 
Nødvendige bevilgninger tas standpunkt til i forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport 
2006 og/eller strategidokument 2007 – 2010. 

13.09.2006 PS 143/06 Organisering av 
eiendomsforvaltningen 

Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sakene 197/04 og 010/05 om etablering av 
kommunalt eiendomsselskap, godtar kommunestyret at organisasjonsutvalget i tillegg til å utrede 
selskapsformene KF og AS også utreder alternativet RE-enhet 

13.09.2006 PS 144/06 Målfrid Vogt - søknad om fritak 
fra vervet som medlem av 
kommuneplanutvalget/supplerin
gsvalg 

Målfrid Vogt fritas for vervet som medlem av kommuneplanutvalget for den resterende del av 
kommunevalgperioden.  Som nytt medlem av utvalget velges Karin Synnøve Frøyd. 

13.09.2006 PS 145/06 Kommuneplanutvalget - 
supplering av 
varamedlemsrekken 

Innstillingen fra valgkomiteens arbeidsutvalg ble enstemmig vedtatt med den endring at Gjert 
Gjertsen går inn som 1. varamedlem for Høyre i kommuneplanutvalget og Kari Rasmussen som 2. 
varamedlem. 

11.10.2006 PS 146/06 Meldinger Meldingene ble referert. 
11.10.2006 
 

PS 147/06 
 

Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 11.10.06 

 

11.10.2006 PS 148/06 Larvik som Fairtrade-kommune 
- Interpellasjon fra SV til 
kommunestyrets møte 11.10.06.

Larvik kommunestyre ønsker at Larvik skal oppnå status som Fairtrade-kommune, etter de rammer 
og kriterier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge har satt. 
 
Administrasjonen bes utarbeide en saksutredning for arbeidet videre.  Dette inkluderer 
styringsgruppas sammensetning, informasjonsvirksomhetens omfang, hvordan involvere eksterne 
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aktører, bruk av Fairtrade-produkter i kommunens organisasjon og om det er mulig å foretrekke 
Fairtrade-merkede produkter ved innkjøp/anskaffelser. 
Som et startsignal skal – så fort det er praktisk mulig – all kaffe og te som serveres i kommunens 
lokaler i Feyersgt. 7 og Romberggt. 4 være Fairtrade-merka (Max Havelaar).  Det skal informeres 
om at det er Fairtrade-merka produkter som serveres ved oppslag m.v. 

11.10.2006 PS 149/06 Fylkesmannens underkjennelse 
av planvedtaket endring av 
reguleringsplan for del av 
Batteritomta - hotellet 

……Stor utredning i vedtaket 
Larvik kommune mener å ha gjennomført et godt og innkluderende planarbeid med blikk på helhet 
og allmenne interesser og mener å ha håndtert plankonflikter på en god måte iht til gjeldene 
prosedyrer for dette. Engasjementet i Larvik i denne saken er stort på begge sider, men dette har 
lokalsamfunnet håndtert gjennom demokratiske prosesser iht norsk lovverk.  

• Med bakgrunn i det som her er sagt og iht det politiske syn som er klart uttrykt gjennom en 
rekke vedtak over 2 kommunestyreperioder fastholder Larvik kommunen sitt standpunkt i 
saken.  

• Larvik kommune vil ikke nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud i medhold av plan og 
bygningslovens § 33.  

• Larvik kommune ønsker på vanlig måte en befaring og et møte med departementet før det 
fattes endelig vedtak i saken.  

• Larvik kommune forutsetter at tiltakshaver ved realiseringen av prosjektet bedrer  
almenhetens tilgjengelighet til strandarealet under hotellet slik som beskrevet i brev fra 
tiltakshaver av 02.10.06.  

 
Protokolltilførsel fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti: 
Venstre og Sosialistisk Venstreparti beklager kommunens engasjement for å bygge hotell på 
Larviks bystrand og stiller seg sterkt tvilende til at forholdet i kommunestyret mellom dem som vil 
bevare stranden og dem som vil bygge på den, representerer samme fordeling blant Larviks 
innbyggere 

11.10.2006 PS 150/06 Reguleringsendring for 
Sannesfeltet - gbnr. 1090/1 
(Bergan steinbrudd ) 

1. Reguleringsplan for Sannesfeltet – gbnr. 1090/1 (Bergan steinbrudd) sist revidert 11.09.06 og 
tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert 08.09.06 vedtas. 

2. Blue Peal AS må legge frem en bankgaranti (påkravsgaranti) på kr. 300.000,- som sikkerhet for 
at bruddet blir avsluttet på en skikkelig måte og i henhold til godkjent avslutningsplan. 

11.10.2006 PS 151/06 Søbakken - avklaring etter 
byggestopp 

1. Byggearbeidene ved Søbakken sykehjem gjenopptas så snart som mulig med sikte på å fullføre 
prosjektet som tidligere vedtatt. 

2. De økonomiske konsekvensene av utsettelsene innarbeides i investeringsbudsjettet i 
strategidokumentet 2007-2010. 
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11.10.2006 PS 152/06 Gjennomføring av 2. byggetrinn 
på Furuheim sykehjem 

1.  Furuheim sykehjem, byggetrinn 2 gjennomføres med full   utbygging – i alt 33 
sykehjemsplasser. 

2. Kostnadsrammen settes til i alt 64.300.000. 
3. Restfinansieringen av bygget, i alt kr. 22.800.000 tas opp i forbindelse med Strategidokumentet 

2007 – 2010. 
4. De økte driftskostnadene fra 2008 må innpasses i Strategidokumentet 2007 – 2010. 

11.10.2006 PS 153/06 Varmeenergi i kommunale 
bygg 

1. Kommunestyret ønsker å ta i bruk bioenergi som primærvarmekilde ved rehabilitering av 
varmesentraler i kommunale bygg.  

2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide investeringsmidler i tråd med behovene knyttet til 
prioritetsgruppe 1 i 2007 og prioritetsgruppe 2 i 2008 i Strategidokumentet 2007 – 2010. 

11.10.2006 PS 154/06 Kjøp og salg av prestebolig Larvik kommunestyre godkjenner at tjenesteboligen for presten på Nanset - Askeveien 7 selges. 
Rådmannen gis fullmakt til innenfor salgssummen for Askeveien 7 å kjøpe tjenestebolig til presten 
på Langestrand. Det forutsettes at kjøpet skjer i samsvar med gjeldende regler for anskaffelse og 
godkjenning av slike tjenesteboliger. 

11.10.2006 
 

PS 155/06 
 

Larvik primæroppgavefond - 
rapport 2. tertial 2006 

Den vedlagte rapporten fra styret i Primæroppgavefondet tas til orientering. 

11.10.2006 PS 156/06 2. tertialrapport 2006  

11.10.2006 PS 157/06 Larvik havn. Investeringer i 
ferjeanlegg på Revet 

1. Kommunestyret vedtar, som en foreløpig ramme for investeringer i fergeterminalanlegg inkl. 
følgeinvesteringer på Larvik havn Revet, med brutto 385 mill kr inkl. mva. 

    Investeringen gjøres betinget av at det oppnås avtale med Color Line om leie av 
Terminalanlegget. Endelig prosjektøkonomi legges frem for kommunestyret til vedtak, når 
forhandlingene med Color Line er sluttført, og før byggestart.  

2. Larvik kommune/Larvik havn forskutterer kostnader for ombygging av Øya-Krysset på Rv 
303/Rv 40 innenfor en anslått kostnadsramme på 32,4 mill kr.  75% av forskutterings- 
kostnadene dekkes av Larvik kommune midlertidig og søkes refundert av Statens vegvesen da 
kostnadene må anses som ordinære riksvegkostnader.  25% av kostnadene belastes den del av 
investeringsbudsjettet som inngår i ferjeterminalanlegget for Color Line.  

3. Havnestyret får fullmakt til å bestille stål for ca kr. 20 mill, inkl mva for levering i begynnelsen 
av 2007; inngå kontrakt med totalentreprenør om bygging av fergeterminal og stykkgodskai for i 
størrelsesorden 190 mill kr, inkl mva og inngå avtale med Oseberget Eiendom AS om kjøp av 
eiendom på Revet. 

11.10.2006 PS 158/06 Kulturhus. Forprosjekt - 
framdrift - organisering 

1. Revidert skisseprosjekt, inklusiv plantegninger, kostnadsoverslag og framdriftsplan, jfr. sakens 
vedlegg 1, godkjennes som ramme for videre planarbeid. 
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 Prosjektet videreføres innen en samlet brutto investeringsramme på 190 mill.kr. Netto 
investeringsramme settes til 140 mill.kr. 

2. Det oppnevnes en byggekomité som styrer bygge-prosjektet, mens en driftskomité utreder og 
planlegger driftsmodell. 
Eksisterende styringsgruppe for kulturhus fortsetter som driftskomité. Rådmannen utpeker en 
egen byggekomité som styrer byggeprosjektet. 

3. I det videre planarbeidet legger en til grunn et driftskonsept med tilhørende driftsøkonomi som 
har balanse sett opp mot dagens utgiftsnivå til de formål som legges til kulturhuset, med 
henvisning til sakens vedlegg 2. 

11.10.2006 PS 159/06 Larvik kulturhus. Finansiering 
av investeringer 

1. Det investeres i nytt kulturhus på Sanden innenfor en samlet investerings-/kostnadsramme på 
190 mil kr. inkl. prisstigning i byggeperioden, men ekskl. tomt og merverdi-avgift på den delen 
av investeringen som er mva-kompen-sasjonsberettiget. I forhold til rådmannens forslag 
inneholder kostnadsrammen 10 mill kr. til oppgradering av materialvalg, inventar etc. etter 
komiteens og fagansvarliges nærmere vurdering. Investeringen innarbeides i Strategi-
dokumentet 2007 – 10, budsjett 2007 i Økonomiplan 2007 – 10. 

2. Det legges til grunn en finansieringsplan (ekskl. mva/komp) som følger: 
 Totalramme 190 mill kr. 
 Finansiering 140 mill kr. av POF 
    30 mil. kr. donasjon 
    15 mil. kr. Statstilskudd 
     5 mill kr. Gaver 

11.10.2006 PS 160/06 Omsorgsboliger Folkets hus. 
Kommunal garanti 

1. Stiftelsen spesialboliger v/forretningsfører Larvik boligbyggelag, innvilges kommunal garanti 
for lån kr 9.500.000 til oppføring av 8 leiligheter for unge mennesker med psykiske lidelser i 
Folkets hus under den statlige ordningen med omsorgsboliger. 

2. En forutsetning for garantien er at Larvik kommune har tildelingsrett til boligene. 
3. Garantien innvilges som simpel kausjon og avvikles når Husbankens lån er fullt nedbetalt 

11.10.2006 PS 161/06 Styringsgruppe - 
administrasjonsbygg 

1. Det nedsettes en styringsgruppe for å vurdere langsiktig lokalisering og 
administrasjonsbygg/rådhus for Larvik kommune. 

2. Styringsgruppens sammensetning; 
• 4 representanter fra kommunestyret hvorav ordfører er den ene.  Representantene velges fra 

de største partiene  
• 2 representanter fra administrasjonen hvorav rådmannen er den ene  
• 1 representant oppnevnt av de ansatte; 
Som representanter fra kommunestyret i tillegg til ordfører ble valgt Finn Ø. Gabrielsen, John 
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Thorsen og Per Manvik. 
3. Styringsgruppen ledes av en folkevalgt. 

11.10.2006 PS 162/06 Salg av kommunale 
eiendommer 

Saken utsettes og behandles sammen med de øvrige eiendommene som skal vurderes for salg 
våren 2007. 
Aktivitetene for barn og ungdom i gamle brannstasjon videreføres inntil saken tas opp til endelig 
behandling. 
I saken angående brannstasjonen ønskes belyst den plass skateboard og grafittimiljøet nå har i 
deler av brannstasjonen, og hvilke andre alternativ som vil kunne gi dette miljøet like gode 
utviklingsmuligheter i nærheten av sentrum. 

11.10.2006 PS 163/06 Framtidig revisjonsordning Kontrollutvalget inviterer Kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
1. Larvik kommune søker om deltakelse i Telemark Kommunerevisjon IKS fra 01.01.07 

 innenfor de økonomiske rammene som framkommer i saken og som tilsvarer 
distriktsrevisjonens godkjente budsjett for 2006. 

2. Kontrollutvalget v/Arbeidsutvalget gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene med selskapet 
innenfor de rammene som framkommer i saken. 

3. Hvis forhandlingene med Telemark Kommunerevisjon IKS ikke fører fram til avtale, gjøres det 
nye sonderinger om mulige andre samarbeidspartnere om fremtidig revisjons-ordning. 

4. Under forutsetning av at forhandlingene med Telemark Kommunerevisjon IKS sluttføres med 
slik avtale som nevnt under pkt. 2a, oppløses Distriktsrevisjonen for Lardal og Larvik 
kommuner fra samme tidspunkt. 

11.10.2006 PS 165/06 KOU 2006:5 
Minoritetsspråklige elevers 
utfordringer i grunnskolen 

1. KOU 2006:5 ’minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen’ tas til etterretning. 
2. Finansiering og gjennomføring av tiltak skissert i utredningen, skjer gjennom årlig rullering av 

Strategi-dokumentet. 

11.10.2006 PS 166/06 Evaluering av gjeldende 
retningslinjer for Larvik 
kommunes kulturpris, 
bevaringspris og 
byggeskikkpris. Oppretting av 
id 

1. Larvik kommunes idrettspris opprettes fra 2007.  Vedlagte forslag til retningslinjer og kriterier 
vedtas med den endring at første strekpunkt under vurderingskriterier tas ut. 

2. Kostnadsramme for Kulturprisen, Byggeskikkprisen og Bevaringsprisen økes til kr 15.000 for 
hver av prisene.  Dette skal inkludere kunstgjenstand, plakett/diplom. 

3. Forslagsfrist for samtlige priser endres til 15. september hvert år. 
4. Prisene deles ut ved et samlet arrangement om høsten. 
5. Kostnadsramme for Kulturprisen, Bevaringsprisen og Byggeskikkprisen settes til inntil kr 

15.000 for hver i 2006.  Det bevilges kr 45.000 til formålet. Inndekning disposisjons-fondet. 
6. Det avsettes et årlig beløp til kommunale priser – inkludert arrangement for utdeling av prisene 

– total ramme kr 85.000,- f.o.m. budsjettåret 2007. Inndekning disposisjonsfondet. 
11.10.2006 PS 168/06 Skjenkebevilling - Ferdinands Søknaden fra Pearls Bar AS avslås da søkeren ikke har utvist uklanderlig vandel i forhold til 
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Pub, Storgt. 32, Larvik skatte- og avgiftslovgivningen. 
11.10.2006 PS 170/06 Etablering av Larvik Fibernett 1. Larvik kommune og Skagerak Energi AS etablerer et aksjeselskap som skal levere ”triple play” 

tjeneste-tilbud over fiber til innbyggere og næringsliv i Larvik.  
2. Kommunestyret godkjenner fremforhandlede aksjonæravtale, der Larvik kommune har 51 % 

og Skagerak Energi AS 49 % av aksjene. Aksjekapitalen er kr 58.200.000,-.  
3. Rådmannen gis fullmakt til å legge deler av kommunens fibernett inn som kommunens andel 

av aksjekapitalen for selskapet, verdsatt i henhold til takst.  
4. Kommunen skal beholde tilstrekkelig iberinfrastruktur til sin egen drift.  
5. Kommunens utleieavtaler for mørk fiber overføres selskapet.  
6. Dersom konsernstyret i Skagerak Energi AS ikke fatter vedtak som sammenfaller med dette, 

overlates til private aktører å bygge fiberbasert bredbånd i Larvik. Rådmannen gis i tilfelle 
fullmakt til å leie ut eller selge allerede etablert fiberinfrastruktur til disse, bortsett fra det 
kommunen trenger til sin egen drift.  

7. Kommunestyret oppnevner følgende personer til styret (jfr. aksjonæravtalens punkt 4.1)  
 

Medlem Personlig varamedlem 
Rolf Grevle Mikaelsen Tom Kristensen 
Steinar Nyland Jan Robin Aas 

 
Medlem nr. 3 får Larvik Næringsforening fullmakt til å oppnevne.  Dette medlemmet må være 
kvinne.  Næringsforeningen oppnevner også hennes varamedlem. 

11.10.2006 PS 171/06 ADSL til Holt og Løvås 1. Støtte til ADSL-utbygging i desentrale strøk er i samsvar med Larvik kommunes vedtatte 
bredbåndstrategi.  

2. Kommunestyret bevilger kr. 290.000,- til ADSL for Holt sentral.  Beløpet dekkes av 
disposisjonsfondet.  ADSL til Løvås tas med i forbindelse med strategidokumentet for 2007 – 
2010. 

11.10.2006 PS 172/06 Bygging av ny barnehage på 
Lovisenlund 

Saken utsettes for nærmere vurdering av alternativ plassering i området. 

11.10.2006 PS 173/06 Forsøk med direkte valg av 
ordfører 

Begge de framsatte forslag falt. 

11.10.2006 PS 174/06 Søknad om fritak fra vervet 
som medlem av forliksrådet - 
Anne Helene Gjone 

Anne Helene Gjone fritas fra vervet som medlem av forliksrådet for den resterende del av 
valgperioden. 
Som nytt medlem av forliksrådet velges Ragnhild Kobro. 
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08.11.2006 175/06 Meldninger Meldingene ble referert. 

08.11.2006 176/06 Innmeldt spørsmål til 
kommunestyrets møte 08.11.06 

 

08.11.2006 177/06 Strategisk kulturplan for 
Vestfold (2007 - 2010) - høring 

Strategisk kulturplan for Vestfold (2007 – 2010) tas til orientering. 
Vi vil likevel vektlegge følgende: 
Fylkeskommunen støtter utviklingen av Kaupang som kjøpested og vikingbosted. 
Ansvarsmuseene: 
Pkt. 1.2: Konsolideringsprosesser kan fullføres med flere museer som resultat. 
Fylkesbiblioteket må videreføre viktige driftsoppgaver som Bokbussern, samt være et kompetent 
fagmiljø som støtter de lokale bibliotekene. 
Den kulturelle skolesekken etableres i VGS. 
Tillegg til pkt. 1.4 under Utviklings- og gjennomføringsprogram: 
…likevel kan lokale samlinger, visninger og driftsmodeller være hensiktsmessig. 

08.11.2006 178/06 Kunnskapsløftet - lokalpolitisk 
handlingsrom 

1. Kommunestyret tar saksutredningen med vedlegg til orientering. 
2. Kommunestyret fatter vedtak om skole-hjem samarbeidet i forbindelse med behandlingen av 

tjenestebeskrivelser og brukergarantier i strategidokumentet 2007 – 2010. På samme måte fatter 
kommunestyret vedtak om styringsmål i behandlingen av strategidokumentet 2007 – 2010. 

3. Kommunestyret vedtar utviklingsmål for grunnskolen ved behandling av egen sak våren 2007. 

08.11.2006 179/06 Skjenkebevilling - By the Way 
Holms, Gml. Ravei 345, Larvik 

Søknad fra Marchè Restaurants Norge AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1, 2 og 3 i virksomheten By the Way Holms, innvilges fram til 30.06.08. 
Skjenketid for gruppe 1 og 2 fra kl. 06.00 – 02.30. Skjenketid for gruppe 3 fra kl. 13.00 – 02.30. 
Åpningstid fra kl. 06.00 – 03.00. 
Åpningstider og skjenketider kan endres av kommunestyret i perioden ved endring av lokal 
forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 4. 

08.11.2006 180/06 Salgsbevilling - RIMI Stavern, 
Prinsensgt. 20, Stavern 

Søknad fra ICA Detalj AS om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold 
enn 4,7 volumprosent i dagligvareforretningen RIMI Stavern innvilges fram til 30.06.08. 
Salgstid for alkoholholdig drikk på hverdager fra kl. 06.00 – 20.00. Dager før søn- og helligdager 
(unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 18.00. Salgstiden kan endres av 
kommunestyret i perioden ved endring av lokal forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

51 

av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 3. 

08.11.2006 181/06 Hygienisering av slam og økt 
energiproduksjon ved Lillevik 
renseanlegg. 

Saken utgår fra dagens sakskart. 
 

08.11.2006 182/06 Overvåking av 
forurensningssituasjonen i Ytre 
Oslofjord 

Rapport om Overvåking av eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord – femårsrapport 2001 – 2005 tas til 
etterretning. 

08.11.2006 183/06 Veilysnettet - utbedring av div. 
streknnger 

1. Veilyset langs Strekningene Holtebygda, Rauanveien og Kjerringvikveien utbedres i løpet av 
vinteren 2006/2007. Kostnadene dekkes innenfor de midler som er avsatt i økonomiplanen til 
utskiftig av PCB-holdige armaturer. 

2. I forbindelse med KOU: Veivedlikehold som legges i løpet av 2007, skal det foreligge en total 
statusrapport for veilysanlegget og vurdering av denne. 

3. Kommunen demonterer ikke veilys på strekninger før saken er behandlet politisk. 

08.11.2006 184/06 Stiftelsen Laurvigs Hospital - 
suppleringsvalg 

Anne Hesselberg fritas for vervet som medlem av styret for stiftelsen Laurvigs Hospital for den 
gjenværende del av kommunevalgperioden. 
Som nytt fast medlem av styret etter Anne Hesselberg velges Karen Johanne Nordskog. 
Som nytt varamedlem etter Karen Johanne Nordskog velges Kari Rasmussen. 

08.11.2006 185/06 Oppdatering av 
Kommunedelplan for Larvik by 
- regulerings- og 
bebyggelsesplaner som fortsatt 
skal gjelde 

Følgende regulerings- og bebyggelsesplan skal fortsatt gjelde innenfor planområdet for 
kommunedelplanen for Larvik by:  xxxxxxx opplisting 
 

06.12.2006 187/06 Meldinger Meldingene ble referert. 

06.12.2006 188/06 Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 06.12.06 

 

06.12.2006 189/06 Reguleringsendring for del av 
Ularønningen, gbnr. 1110/4 og 
1110/39. 

Forslag til reguleringsendring for Ularønningen, gbnr. 1110/4 og 1110/39, alternativ 1, datert 
05.05.06, med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser, datert 05.05.06/revidert 22.09.06, 
godkjennes. 

06.12.2006 190/06 Reguleringsplan for 
Larviksveien 75-81, gbnr. 

Reguleringsplan datert 15.05.06, sist revidert 19.10.06 og reguleringsbestemmelser datert 15.06.06 
sist revidert 19.10.06/23.10.06 med vilkår om at støyavskjerming/voll innreguleres i plankartet i 
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4044/8,89, Malmgren terrasse. hele reguleringsområdets lengde mot Rv - 303, godkjennes med følgende endring: 
Den søndre boligen på B1 tas ut av planen. 

06.12.2006 191/06 Reguleringsplan for Bryggeri-
/Meierikvartalet, kvartalene 18 
og 19 i Larvik sentrum. 

Forslaget til reguleringsplan for kvartalene 18 og 19, Bryggeri- og Meierikvartalet, datert 01.03.06, 
revidert 13.11.06, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.06.06/16.06.06, revidert 
12.11.06, godkjennes med følgende endringer: 
Innglassing av Sigurdsgate: 
� Sigurdsgate kan glasses inn og det aksepteres at gata stenges nattestid med en maksimum 
stengningsperiode mellom kl. 24-06. 
Reguleringsbestemmelser: 
� § 3.10 tas ut av reguleringsbestemmelsene og legges inn i eget punkt i utbyggingsavtalen. 
”Asaltrærne ved inngangen til Nansetgata sydfra skal beholdes eller flyttes til 
inngangspartier nord/syd).” 
� § 4.3 De to siste setningene strykes, slik at denne paragrafen blir lydende: 
”Det tillates glassoverbygg i Sigurdsgate som vist på plankartet. Glasstaket og – vegger 
må utføres med løsninger som gir en transparent overflate og et luftig preg.” 
Utbyggingsavtalen: 
Pkt. 7: Avtaletid/varighet, 1. avsnitt og avsnittet Garanti tas ut av utbyggingsavtalen. 
Det vil si at den gjenstående teksten vil bli: 
Avtalen kan til enhver tid heves ved vesentlig mislighold. 
Ved vesentlig mislighold fra utbyggers side, kan kommunen kreve at alle 
installasjoner/konstruksjoner fjernes ……… osv. 
De fremforhandlede utbyggingsavtaler og festekontrakten vedtas. 

06.12.2006 192/06 Reguleringsplan Revet - 
gjennomføring. 

1. Formannskapet gis fullmakt til å vedta ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens § 35 av 
arealer på Revet tilhørende Oseberget Eiendom AS slik havnestyret har bedt om  i sak 62/06. 
Formannskapets fullmakt gjelder også behandlingen av eventuell klage på et 
ekspropriasjonsvedtak. 

2. Rådmannen gis fullmakt til om nødvendig å søke fylkesmannen om forhåndstiltredelse av 
arealene etter § 25 i lov av 23.10.1959 om oreigning av fast eiendom. 

06.12.2006 193/06 Kommunenes sentralforbund. 
Framtidig styringsstruktur. 
Høringsuttalelse 

Larvik kommune slutter seg til foreliggende utkast til uttalelse utarbeidet av arbeidsgruppe i regi 
av KS-Vestfold, jf saksframleggets avsnitt Faktiske opplysninger. 

06.12.2006 194/06 Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2007 

1. Kommunestyret tar til orientering at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 er 
fastsatt til mandag 10. september 2007. 

2. I Larvik avvikles kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 over 2 dager – 9. og 10. september. 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

53 

06.12.2006 195/06 RIMI Frankendalsvn., Larvik - 
salgsbevilling 

 
Søknad fra ICA Detalj AS om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold 
enn 4,7 volumprosent i dagligvareforretningen RIMI Frankendalsveien, Larvik, innvilges fram til 
30.06.08. 
Salgstid for alkoholholdig drikk på hverdager fra kl. 06.00 – 20.00. Dager før søn- og helligdager 
(unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag) skal salget opphøre kl. 18.00. Salgstiden kan endres av 
kommunestyret i perioden ved endring av lokal forskrift. 
Bevillingen er betinget av at bevillingshaver oppfyller de krav til styrer og stedfortreder som følger 
av lover og forskrifter. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens kap. 1 og 3. 

06.12.2006 196/06 Larvik Pizza, Oscarsgt. 4, 3256 
Larvik - skjenkebevilling 

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Off.loven § 5a, fvl. § 13 

06.12.2006 197/06 Høring - forslag til endringer i 
friskoleloven 

Larvik kommune ber departementet videreføre intensjonene i dagens friskolelov. 
Kommunen vil understreke viktigheten av at privatskoleloven kommer i takt med opplæringsloven 
hva gjelder gruppe-størrelser (antall elever).  Kommunen vil understreke viktigheten av at det 
settes restriksjoner på muligheter til uttak av midler til eiere av skolen. 

06.12.2006 198/06 Høring - Forslag til endringer i 
opplæringsloven og 
friskoleloven 

1. Kommunestyret i Larvik har en restriktiv holdning til reklame i skolen og støtter at en veileder 
utarbeides, men ønsker at skoleeier og den enkelte skole skal foreta de konkrete vurderinger. 

2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til innføring av obligatorisk kollektiv ulykkesforsikring 
for alle elever i grunnskolen. 

06.12.2006 199/06 Høring - NOU 2006:2 Staten og 
Den norske kirke 

Dagens statskirkeordning videreføres i sin nåværende form. 
 

06.12.2006 200/06 Økonomisk tilskudd til Vestfold 
Viking Festival 2007 

Det bevilges kr.75.000,- til gjennomføring av Vestfold Viking Festival 2007, under forutsetning av 
at de tre andre deltakende kommunene gjør det samme. Tiltaket dekkes innen økonomirammen for 
Rådmannsfunksjonen for året 2007. 

06.12.2006 201/06 Larvik bibliotek - Stavern filial 1. Stavern filial videreføres. Filialen oppgraderes som skissert og flyttes til W. Sverdrupsgate, 
alternativ C i utredningen. 

2. En rammeøkning på kr. 705.000,- innarbeides i økonomiplanen 2007 – 2010. 
3. Til opprusting og tilpassing av lokalene bevilges kr. 350.000. Investeringsmidler legges inn i 

strategidokumentet 2007 – 2010. 

06.12.2006 202/06 Hvarnes vannverk - spørsmål 
ang. overtakelse 

1. Larvik kommune har intensjoner om å overta Hvarnes vannverk. 
2. Rådmannen utarbeider en teknisk/økonomisk utredning innen utløpet av 2008 om hvordan 

vannforsyningen til Hvarnes og søndre del av Lardal kan løses for å få tilfredsstillende kvalitet 
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og kapasitet. Eventuelt samarbeid med Lardal kommune må avklares. Utredningen dekkes inntil 
videre av ubrukte lånemidler til vannforsyning. 

3. Det fremmes en ny sak om overtakelse av Hvarnes vannverk til politisk behandling når 
utredningen foreligger. 

06.12.2006 204/06 Regionsamarbeidet BTV -
Tilleggsstrategierog 
handlingsprogram 

Larvik kommune støtter forslag til tilleggstrategier og handlingsprogram for næring og samferdsel 
for regionsamarbeidet Buskerud, Vestfold og Telemark 2005 – 2007. Distriktenes utfordringer. 
Larvik kommune uttrykker samtidig en bekymring for at denne tilleggsstrategien utvanner det 
klare mål som tidligere er satt, og at byene i regionen derfor ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. 

06.12.2006 205/06 Næringsplan - rullering 1. Rådmannen besørger at ”Næringsplan for Larvik” rulleres årlig, og at denne legges fram for 
kommunestyret til behandling. 

2. Forum for Næringsutvikling i Larvik (FNL) fungerer som fast styringsgruppe for arbeide. 
Styringsgruppen godkjenner årlig prosess og disposisjon for næringsplanen 

3. Larvik Innovasjon- Nærings- og Kompetansesenter (LINK) har det faglige ansvaret for 
utarbeiding av planforslaget, samt utfører sekretariatsfunksjonen. 

4. Kostnader som faller på LINK jfr pkt 3 dekkes av den ramme eierne av LINK har tilført 
selskapet. 

5. Larvik kommune, LO og Larvik Næringsforening støtter LINK etter behov jfr oppgavene i pkt 
3, og dekker egen kostnader ved dette arbeidet. 

06.12.2006 
 

206/06 
 

Heyerdahl-byen 
 

1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte prosjektbeskrivelse for ”Heyerdahl byen”, og påtar seg å 
være prosjekteier, jfr. pkt 4 ”organisering”. 

2. Det settes som forutsetning for vedtaket at Vestfold fylkeskommune og Innovasjon Norge bidrar 
inn i prosjektet jfr prosjektbeskrivelsens pkt 4 ”organisering” og pkt.6 ”økonomi”. 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr. 550.000,- i årene 2007 – 2008 og 2009. Inndekningen 
innarbeides ved behandlingen av strategidokumentet 2007/2010. 

06.12.2006 207/06 Ny resultatenhet plan, byggesak 
og landbruk 

1. I tråd med kommunestyrets vedtak i KS sak 165/05 opprettes en ny resultatenhet med 
utgangspunkt i enhetene plan og byggesak og landbruk. 

2. Planmiljøet hos rådmannen og miljøvernsjefen innlemmes i den nye enheten. 
3. RE-leder rekrutteres etter ordinære rutiner for slike stillinger i Larvik kommune. 
4. Gjennomføringen av pkt 1 og 2 skjer etter at ny RE-leder er på plass, men seinest innen 

01.07.07. 

06.12.2006 208/06 Anders Anundsen - søknad om 
fritak for vervet som 
kommunestyremedlem 

Anders Anundsen fritas for vervet som medlem av kommunestyret og plan-og økonomikomiteen 
for den resterende del av kommunevalgperioden med virkning fra 01.01.07. Han beholder sitt verv 
som representant til forstanderskapet i Larvikbanken og varamedlem til heimevernsnemnda. 
Bjørn Bryn rykker opp som fast medlem av kommunestyret og overtar den ledige plassen etter 
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Anders Anundsen i plan- og økonomikomiteen. 

06.12.2006 209/06 Arne Bredvei - søknad om 
fritak for politiske 
verv/suppleringsvalg 

1. Arne Bredvei fritas for sine politiske verv for den resterende del av kommunevalgperioden, jf. 
opplisting under pkt. 2, med virkning fra 01.01.07. 

2. Som nytt medlem/varamedlem etter Arne Bredvei for den resterende del av 
kommunevalgperioden i nedenfor nevnte utvalg utpekes: 
Utvalg Medlem Varamedlem 
Kommunestyret Gunnar Wiik (automatisk opprykk) 
Plan- og økonomikomiteen 
Rolf E. Grevle Mikaelsen (jf. innstillingens pkt. 3) 
Forum for næringsutvikling i Larvik (FNL)  
Finn Øivind Gabrielsen (i hht. vedtak i k.sak 176/05) 
Dialogforum  
Finn Øivind Gabrielsen (i hht. vedtak i k.sak 176/05) 
Organisasjonsutvalget   
Finn Øivind Gabrielsen Inger-Johanne Gran 
Kommuneplanutvalget  
Finn Øivind Gabrielsen  
1. Tone M. Anderssen 
2. Gunnar Wiik 

Formannskapet (Automatisk opprykk) 
Valgstyret (Automatisk opprykk) 
3. Gunnar Wiik trer inn som nytt medlem av næring-, miljø- og teknikkomiteen etter Rolf E. 

Grevle Mikaelsen som overtar Arne Bredveis plass i plan- og økonomikomiteen. 

06.12.2006 210/06 Siri Mehl - søknad om fritak for 
politiske verv/suppleringsvalg 

Siri Mehl fritas for vervet som medlem av styret for Stiftelsen spesialboliger i Larvik fra 01.01.07. 
Som nytt medlem til styret velges Gro Kornberg Østby. 

06.12.2006 211/06 Evaluering av gjeldende 
Reglement for folkevalgte og 
Godtgjørelsesreglementet. - 
Oppnevnelse av utvalg 

Ordfører oppnevner utvalget POSTMO II for å evaluere gjeldende ”Reglement for folkevalgte” 
og ”Godtgjørelsesreglementet”. 
Hver partigruppe i kommunestyret oppnevner sitt medlem med personlig varamedlem. Utvalget 
velger selv leder og sekretær.  

Utvalgets mandat: 
1. Evaluere dagens styringsmodell og på fritt grunnlag fremme forslag til eventuelle 

endringer/forbedringer med virkning fra og med neste kommunestyreperiode. Endringer-
/forbedringer skal også ha fokus på problemstillingen; hvordan legge til rette for politisk 
deltakelse fra yngre mennesker generelt og kvinner spesielt. 
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2. Gjennomgå arbeidsvilkår og godtgjørelser for de folkevalgte og på fritt grunnlag foreslå 
eventuelle endringer med virkning fra neste kommunestyreperiode. 

3. Utvalgets innstilling skal avgis til ordfører og foreligge slik at saken kan fremmes for komité og 
kommunestyre senest i juni 2007. 

4. Kommunestyret gir POSTMO II-utvalget fullmakt til eventuelt å sende søknad om deltakelse i 
prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. 

13.12.2006 212/06 Meldinger  

13.12.2006 
 

213/06 
 

Innmeldte spørsmål til 
kommunestyrets møte 13.12.06. 

Det var ingen innmeldte spørsmål. 

13.12.2006 214/06 Avgifter, gebyrer og andre 
betalingssatser 2007, 
omsorgstjenestene og 
Presteløkka rehab.senter 

1. Betaling for følgende tjenester innen omsorgstjenestene økes med 3 %: 
a. Ambulerende vaktmestertjeneste til 72 kr pr time 
b. Tøyvask til kr 19 pr kilo 
2. Salg av middag fra kafeteria økes med 3 % til 52 kr. 
3. Catering økes med 25 % 
4. Middag til hjemmeboende økes med 3 % til 44 kr. 
5. Betaling for praktisk bistand justeres slik: 
a. For husstander med inntektsgrunnlag under 1 G (62.892 kr) er tjenesten fortsatt gratis. 
b. For husstander med inntektsgrunnlag fra 1-2 G er abonnementsprisen, kr. 50,-, uendret. 
c. For husstander med inntektsgrunnlag fra 2-3G (fra 125.785 til 188.676 kr). Abonnementsprisen 

økes fra 360 kr til 370 kr pr måned. Mindre enn 2 timer hjelp pr mnd. faktureres etter 
kommunens selvkost, kr 185,- pr time. 

d. For husstander med inntektsgrunnlag over 3G (fra 188.677) benyttes timepris. Timeprisen settes 
lik selvkost, som i 2007-priser utgjør 185 kr pr time. 

e. Bortfaller tildelt tjeneste praktisk bistand uten at det er i samråd med bruker skal dette 
kompenseres med 185 kr pr time. 

6. I foreslått statsbudsjett for 2007 legges det ikke opp til økning av satsene for korttidsopphold, 
døgn-, dag- og nattopphold. Prisene er derfor uendret, 118 kr pr døgn 
og 59 kr for dag/nattopphold. Dersom det i vedtatt statsbudsjett for 2007 blir endring, legges det 
opp til en justering for utnyttelse av maksimalsatsene. 

7. Ved Presteløkka Rehabiliteringssenter økes satsene med 3 %. 
a. Opphold i treningsleilighet økes til kr 875 kr pr uke. 
b. Kursavgift gruppe/aktivitetstilbud økes til 360 kr - 515 kr pr kurs (over 10-15 uker). 
8. Trygghetsopphold på Kveldsol økes til 170 kr pr døgn. 
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9. Betaling for trygghetsalarm: 
For husstander med inntektsgrunnlag fra 0-2 G er tjenesten gratis. For husstander med 
inntektsgrunnlag 2-3 G økes betalingen fra 0 til 100 kr pr mnd. 
For husstander med inntektsgrunnlag over 3 G økes betalingen fra 0 til 150 kr mnd. 

 

13.12.2006 215/06 Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv 

Kommunestyret godkjenner rullering av PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2005 – 2008 i 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2007. Gjennomføringen av tiltak som forutsetter 
kommunal støtte eller investeringer, behandles som en del i strategidokumentet. 

13.12.2006 
 

216/06 
 

Betalingssatser i barnehager i 
2007 
 

For perioden 1/1-2007 og ut barnehageåret 2006-2007: 
De graderte satsene justeres i forhold til økningen i maksimalsatsen foreslått av regjeringen på 80 
kr pr måned: 
Forsørgerbetalingen beregnes på grunnlag av barnets tildelte oppholdstid og husstandens samlede 
inntekt ved sist framlagte skatteligning etter nedenstående tabell: 
Under 3 G 3 - 5 G 5 – 6 G Over 6 G 
Heldagstilbud: Friplass 780 1 555 2 330 
Det betales prosentvis for den tildelte plass-størrelse (i prosent), for eksempel 45 % plass gir 45 % 
av heldagssats. 
Ordningen med søskenmoderasjon 50 % for 2. søsken og 75 % for 3. eller flere søsken fortsettes 
uendret. 
Fra barnehageåret 2007-2008: 
1. Samme betalingssatser som for 2006 – 2007. 
2. – 3 Når det gjelder søskenmoderasjon og moderasjonsordningen med graderte satser, videreføres 

dagens ordning. 
1. For fosterbarn hjemmehørende i andre kommuner betales høyeste sats. 
2. For barnehageplasser som dekkes over sosialbudsjettet på grunn av økonomiske forhold, 

beregnes betalingen etter husstandens samlede inntekt. 
3. For barnehageplasser som dekkes over barnevernbudsjettet, beregnes betaling etter husstandens 

samlede inntekt. 
4. Søknadsskjema og retningslinjer fås i barnehagen eller ved henvendelse til Servicesenteret. Det 

finnes også på internett: www.larvik.kommune.no/skjema. 

13.12.2006 217/06 SFO - Forsørgerbetaling 2007 1. Satsene for forsørgerbetaling i SFO økes med 3 % fra 01.01.2007. 
2. Nåværende ordning med gradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon i SFO beholdes. 
3. Kostnader knyttet til barn med særskilte behov beholdes som en kommunal andel. 



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

58 

13.12.2006 218/06 Leiesatser utleie av skolelokaler 
2007 

Leieprisene for skolelokaler foreslås økt med ca. 3 % fra og med 01.01.2007. 
 

13.12.2006 219/06 Leiepriser i kommunale 
idrettsanlegg 2007 

Leiesatsene for kommunale idrettsanlegg økes med 3% - flatt. 
 

13.12.2006 220/06 Munken kino - justering av 
leiesatser 

Utleiesatsene for Munken fastsettes til: 
Dag Til kl. 18.30 Til kl. 20.30 Hele kvelden 
Mandag –torsdag 1.600 2.900 4.300 
Fredag 1.600 5.450 9.900 
Lørdag 1.800 1.800 1.800 
Søndag (kun matinè) 1.600 
Timesats pr. ansatt: 200 
Rådmannen gis fullmakt til å fravike satsene ved spesielle arrangement. 
Endringen gjøres gjeldende fra 1. januar 2007. 

13.12.2006 221/06 Betalingssatser for festeavgift 
og kremasjonsavgift 2007 - 
gravferd 

Satsene økes med ca 3 %: 
Festeavgifter / kremasjonsavgifter 2006 2007: 
Festeavgift, enkel kistegrav, pr år 170 kr 175 kr 
Festeavgift, urnegrav, pr år 170 kr 175 kr 
Kremasjonsavgift 1.155 kr 1.190 kr 

13.12.2006 222/06 Gebyrregulativ 2007 for plan, 
byggesak og 
oppmålingstjenester mm 

Følgende (vedlagte) gebyrregulativ (forskrift) vedtas med hjemmel i følgende lover/paragrafer: 
· BYGGE - OG DELINGSSØKNADER SAMT LANSAKER ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN, JFR. § 109. 
· OPPMÅLINGSSAKER ETTER DELINGSLOVEN, JFR. § 5-2. 
· ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER, JFR. § 7 
· FORURENSNINGSFORSKRIFTEN AV 01.07.2004 , JFR § 2-12 OG §16-9 
· Det nedsettes et utvalg som skal vurdere gebyrregulativet for plan, byggesak og 
oppmålingstjenester. Vurderingen baseres på ”kost/nytte” prinsippet, dvs. gebyrenes størrelse 
vurderes mot avdelingenes arbeidsbelastning for å utføre tjenesten, både enkeltvis og i 
gjennomsnitt. 
· Planutvalget velges til utvalg som skal vurdere  gebyr-regulativet for plan, byggesak og 
oppmålingstjenester. 
Forskriften gjelder fra 1. januar 2007. 

13.12.2006 223/06 Vann- avløp og 
renovasjonsgebyrer 2007 

1. Vann-, avløp- og renovasjonsgebyrer fastsettes i overenstemmelse med forslag til gebyrsatser. 
2. Boliger over 70 m2 BRA betaler abonnementsgebyr og stipulert forbruk på 210 m3 vann og 
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avløp. Bolig undr 70 m2 BRA og fritidsboliger/hytter betaler abonnementsgebyr og stipulert 
forbruk på 80 m3 vann og avløp. Prisen på abonnementsgebyr og pr. m3 for vann økes med 
34,5%. 
Prisen på abonnementsgebyr og pr. m3 avløp økes med 18,8%. Renovasjonsgebyrene økes med 
1,0% 

3. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp holdes uendret. 
4. Gebyrene skal dekke kommunens kostnader 100% innenfor hvert av de tre VAR områdene. 
5. Beregning av vann- og avløpsgebyrer for abonnenter som har vannmåler og har hatt 

vannlekkasje beregnes som beskrevet i saken. Ordningen gis ikke tilbakevirkende kraft. 
 

13.12.2006 
 

224/06 
 

Feie- og tilsynsgebyr 2007 
 

For å oppnå full dekning av utgiftene til feiing og boligtilsyn, fastsetter kommunestyret følgende 
satser for 2007: 
1. Avgift for rengjøringsdelen (feiingen) fastsettes til kr. 215.- pr. pipeløp for hver gang det feies. 
2. Avgift for boligtilsyn fastsettes til kr. 90.- pr.fyringsanlegg-/bolig pr. år. Dette betyr en økning på 

henholdsvis kr. 10.- for feiingen og kr. 5 for boligtilsynet. 

13.12.2006 225/06 Larvik kommune regulering av 
husleier 2007 

For 2007 økes husleiene for kommunens utleieboliger, pleieleiligheter, bofellesskap, boliger for 
psykisk utviklingshemmede, Bøkeskogen omsorgsboliger samt utleie av grendehus med 3,0 %. 
Fellesutgiftene for boligene økes med samme sats. Husleien til borettslagene fastsettes av 
borettslagets styre, slik at økningen på 3,0 % gjelder det 
beløp som skal dekke kommunens utgifter. For andre lokaler som leies ut økes leiebeløpet med 3,0 
% dersom annet ikke er avtalt i egen løpende leieavtale. Nye husleier og leiepriser iverksettes med 
virkning fra 01.01.07. Nye husleier for leie av Grendehus iverksettes med virkning fra 01.01.07. 

13.12.2006 226/06 Budsjett og økonomiplan 2007-
2010 - Larvik havn KF 

Forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2007 – 2010 for Larvik Havn KF vedtas. 
 

13.12.2006 227/06 Strategidokument 2007 - 2010  



Vedtakskontroll – Larvik kommune 

Telemark kommunerevisjon IKS 
 

 

60 

13.12.2006 228/06 Næringsfond og LINK. 
Fullmakt til avsetninger 

· Rådmannen får fullmakt til å avsette ubrukt del av årets bevilgningsramme på driftsbudsjettet 
under Rapporterings-område 910 Rådmannsfunksjonen til LINK til driftsfond for LINK for 
senere års bruk og budsjettregulere i tråd med dette 

· Rådmannen får fullmakt til å avsette ubrukt del av årets bevilgningsramme på driftsbudsjettet til 
Næringsfond under rapporteringsområde 910 Rådmannsfunksjonen til driftsfond for samme 
formål til senere års bruk og budsjettregulere i tråd med dette 

· Årlige driftsbevilgninger på kr 500.000 til næringsfond i 2007 og i økonomiplanperioden 2008-10 
avsatt innenfor rammen til Rapporteringsområde 910 Rådmannsfunksjonen, omgjøres til 
avsetning til fond for næringsformål og budsjettregulere i tråd med dette 

 
 


