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Merknader til innkalling og saksliste


Sak «Eierskapsmelding» og «Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt», ble ikke sendt ut og
vil komme i neste møte.



Sak 22 ble behandlet først.

Merknader til protokoll
Ingen merknader
Næringslivssaker, orientering ved Anette Pedersen:


Blå vekst, avtale om partnerskap



Havnevert, turistkontor og havnefogd



Underliggende dokumenter i disse sakene finner du på nettsiden under Annet politisk
her: http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/annet-politisk/

Fungerende rådmann orienterte om at det vil bli utlyst en 100 % stilling som næringssjef, og
hadde en gjennomgang av utlysningsteksten.
Tvedestrand, 09.03.2016
Anne Grete Aaby Hansen
Politisk sekretær

PS 18/16 Konstituering av rådmann m m
Ordførerens forslag til vedtak
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann.
Konstitueringen gjelder fra 09.02.2016 og frem til rådmannen er tilbake i stillingen.
Øyvind Johannesen gis de samme lønns- og arbeidsvilkår i konstitusjonsperioden som p.t.
gjelder for stillingen.
Fungerende rådmann gis fullmakt til å konstituere assisterende rådmann i perioden assisterende
rådmann fungerer som rådmann. Konstituering av assisterende rådmann gjøres i dialog med
forhandlingsutvalget.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Ass. rådmann Øyvind Johannesen forlot møte under behandlingen av denne saken.
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
I rådmannens fravær konstitueres assisterende rådmann Øyvind Johannesen som rådmann.
Konstitueringen gjelder fra 09.02.2016 og frem til rådmannen er tilbake i stillingen.
Øyvind Johannesen gis de samme lønns- og arbeidsvilkår i konstitusjonsperioden som p.t.
gjelder for stillingen.
Fungerende rådmann gis fullmakt til å konstituere assisterende rådmann i perioden assisterende
rådmann fungerer som rådmann. Konstituering av assisterende rådmann gjøres i dialog med
forhandlingsutvalget.

PS 19/16 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2015 til 2016
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2015 innarbeides i budsjett 2016 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
Bevilgning
0164
0171
0180
0505
0506
0700
0726
0727
0745
0808
0814
0815
0854
0855
0856
0869
0901
0916
0917

Byløft
Byløft/Møllebekken, forprosjekt
Byløft/ Hovedgata-Holgata
Velferdsteknologi
Olav Sverres vei, velferdsteknologi
Nødstrømsaggregat, Lyngmyr
Lyngmyr skole, nytt SD-anlegg
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Svarttjenn, damutbedring
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
Slotta industriområde, vann og avløp
Utbyggingsavtale, del A Valbergheia
Glastadheia boligfelt III
Tangenheia trinn I, boligområde
IT-investeringer generelt
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering
Albrechtsenorgel
0931 Grendstøl, grunnerverv og
infrastruktur næringsareal
0932 Grendstøl, flatsprengning av
næringsområde
0933 Kalsåsen gnr. 29 bnr. 4 (118),
næringsareal
Sum

853.000
150.000
3.723.000
1.000.000
161.000
677.000
405.000
279.000
406.000
582.000
630.000
1.101.000
1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
398.000
175.000
374.000

Tilskudd/
refusjoner

MerverdiKommunal
avgiftskomp. finansiering
853.000
30.000
120.000
468.000
3.255.000
200.000
800.000
32.000
129.000
135.000
542.000
81.000
324.000
56.000
223.000
81.000
325.000
582.000
630.000
1.101.000

1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
80.000

318.000
175.000
374.000

5.604.000

5.604.000

4.337.000

4.337.000

2.300.000

2.300.000

34.846.000

11.691.000

1.163.000

21.992.000

Samlet overført beløp finansieres med anleggsbidrag 11.691.000 kroner, økt merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 1.163.000 kroner og økt bruk av lån 21.992.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2016 reduseres med 12.000 kroner for prosjekt 0796 Nedre bydel,
offentlig toalett mv., som følge av merforbruk i 2015. Merverdiavgiftskompensasjon fra
investeringer reduseres med 2.000 kroner og bruk av lån reduseres med 10.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 285.000 kroner i 2016. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet i 2015 innarbeides i budsjett 2016 for
følgende prosjekter:
Prosjekt
Bevilgning
0164
0171
0180
0505
0506
0700
0726
0727
0745
0808
0814
0815
0854
0855
0856
0869
0901
0916
0917

Byløft
Byløft/Møllebekken, forprosjekt
Byløft/ Hovedgata-Holgata
Velferdsteknologi
Olav Sverres vei, velferdsteknologi
Nødstrømsaggregat, Lyngmyr
Lyngmyr skole, nytt SD-anlegg
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Svarttjenn, damutbedring
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
Slotta industriområde, vann og avløp
Utbyggingsavtale, del A Valbergheia
Glastadheia boligfelt III
Tangenheia trinn I, boligområde
IT-investeringer generelt
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering
Albrechtsenorgel
0931 Grendstøl, grunnerverv og
infrastruktur næringsareal
0932 Grendstøl, flatsprengning av
næringsområde
0933 Kalsåsen gnr. 29 bnr. 4 (118),
næringsareal
Sum

853.000
150.000
3.723.000
1.000.000
161.000
677.000
405.000
279.000
406.000
582.000
630.000
1.101.000
1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
398.000
175.000
374.000

Tilskudd/
refusjoner

MerverdiKommunal
avgiftskomp. finansiering
853.000
30.000
120.000
468.000
3.255.000
200.000
800.000
32.000
129.000
135.000
542.000
81.000
324.000
56.000
223.000
81.000
325.000
582.000
630.000
1.101.000

1.000.000
246.000
4.650.000
5.795.000
80.000

318.000
175.000
374.000

5.604.000

5.604.000

4.337.000

4.337.000

2.300.000

2.300.000

34.846.000

11.691.000

1.163.000

21.992.000

Samlet overført beløp finansieres med anleggsbidrag 11.691.000 kroner, økt merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer 1.163.000 kroner og økt bruk av lån 21.992.000 kroner.
2. Investeringsbudsjettet i 2016 reduseres med 12.000 kroner for prosjekt 0796 Nedre bydel,
offentlig toalett mv., som følge av merforbruk i 2015. Merverdiavgiftskompensasjon fra
investeringer reduseres med 2.000 kroner og bruk av lån reduseres med 10.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån økes med 285.000 kroner i 2016. Beløpet finansieres ved
ubrukte lånemidler fra 2015.

PS 20/16 Valg av lokalisering og dimensjonering for ny barneskole
for sentrum
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ C Ramsdalsmyra.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.
Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Det må på et tidlig tidspunkt i forprosjektfasen gjennomføres ytterligere geotekniske
undersøkelser og teknisk/økonomisk vurdering av fundamenteringsvalg. Det forutsettes at
skolens endelige plassering i området foretas når denne delen av prosjekteringen er gjennomført.
Ved utarbeidelse av rom og funksjonsprogrammet skal samtidig fremtidige offentlige
bruksmuligheter for den videregående skolen vurderes, herunder må kulturskolen behov og
sambruksmuligheter med skolen utredes.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til
godkjenning før ytterligere prosjektering gjennomføres.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at de ulike alternativene i saken legges ut på offentlig høring
i ca. 3 uker, og at endelig vedtak om plassering og utarbeidelse av forprosjekt utsettes til
aprilmøtet i 2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Marianne Landaas (H) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ A, bygget for eksisterende videregående skole.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.

Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til godkjenning
før ytterligere prosjektering gjennomføres.
Prøvevotering:
Dukenes forslag, alternativ 1:
Landaas sitt forslag, alternativ 2:
Angelstads forslag:

5 stemmer
2 stemmer
2 stemmer

Votering:
Prøvevotering anses som endelig votering. Dukenes forslag, rådmannens forslag alternativ 1, er
innstilt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det utarbeides forprosjekt for ny skole med utgangspunkt i
alternativ C Ramsdalsmyra.
Det iverksettes samtidig oppstart av reguleringsplan etter plan og bygningsloven, der
planområdet må avgrenses, slik at alle problemstillinger for trafikkavvikling og parkering blir
fanget opp. Det bevilges kr. 100.000,- til dette arbeidet i 2016, som dekkes fra kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 215.000,- til kr. 115.000,-.
Skolen bygges som en 2 parallell skole for 350 elever, med tilrettelagte arealer for
skolefritidsordningen i samme bygg. Bygningsmassen og utearealene må planlegges slik at det
teknisk og funksjonelt legges til rette for senere utvidelser til flere parallelle klasser.
Det må på et tidlig tidspunkt i forprosjektfasen gjennomføres ytterligere geotekniske
undersøkelser og teknisk/økonomisk vurdering av fundamenteringsvalg. Det forutsettes at
skolens endelige plassering i området foretas når denne delen av prosjekteringen er gjennomført.
Ved utarbeidelse av rom og funksjonsprogrammet skal samtidig fremtidige offentlige
bruksmuligheter for den videregående skolen vurderes, herunder må kulturskolen behov og
sambruksmuligheter med skolen utredes.
Formannskapet bes holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Forprosjektet skal
sammen med utkast til rom- og funksjonsprogram fremlegges for kommunestyret til
godkjenning før ytterligere prosjektering gjennomføres.

PS 21/16 Nytt personlig varamedlem kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
Som nytt personlig varamedlem for Svein Hansen (AP) velges: ……………………………

Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
May Britt Lunde (AP) fremmet Geir Grimsland (AP).
Lundes forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Som nytt personlig varamedlem for Svein Hansen (AP) velges: Geir Grimsland (AP).

PS 22/16 Byløft - Prosjektrapportering
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar prosjektrapporten for Byløft til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Ordføreren redegjorde for at prosjekt Byløft som er avsluttet, anses som en suksess og et godt
grunnlag for videre arbeid. Han takket prosjektleder Anette Pedersen for innsatsen.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar prosjektrapporten for Byløft til etterretning.

PS 23/16 Valg av representant og vararepresentant til Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretæriat
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger Svein Hansen (AP) som representant med Birger Eggen (H)
som personlig vararepresentant i selskapet Temark IKS frem til 31.12.2019.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger Svein Hansen (AP) som representant med Birger Eggen (H)
som personlig vararepresentant i selskapet Temark IKS frem til 31.12.2019.

PS 24/16 Eierskap i Etablerersenteret IKS
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre takker ja til invitasjonen om å bli medeier i Etablerersenteret IKS.
Tvedestrand kommunestyre vedtar Selskapsavtalen for Etablerersenteret datert 27. november
2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre takker ja til invitasjonen om å bli medeier i Etablerersenteret IKS.
Tvedestrand kommunestyre vedtar Selskapsavtalen for Etablerersenteret datert 27. november
2015.

PS 25/16 Innspill til debatthefte fra KS - hovedtariffoppgjøret 2016
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand formannskap slutter seg til de innspillene og svarene som fremkommer i
saksfremlegget vedrørende debatthefte fra KS for hovedtariffoppgjøret for 2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.03.2016
Behandling
Saken ble behandlet som en hastesak iht. Kommunelovens § 13.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand formannskap slutter seg til de innspillene og svarene som fremkommer i
saksfremlegget vedrørende debatthefte fra KS for hovedtariffoppgjøret for 2016.

PS 26/16 Referat- og drøftingssaker
Informasjon fra ordføreren
o Ved utbygging av E-18 blir det tidvis et problem med søppeltømming.
Ordføreren ba om synspunkter, og fikk tilbakemeldinger. Det ble presisert at god
informasjon er viktig.
o Kommunen eier noen bilder fra gamle Tvedestrand. Ordføreren ba om samtykke
til å ta kostnadene for å ramme de inn.
o Tvedestrand vekst: Ordfører bestilte en sak med en drøftelse av arbeidsoppgaver
og videre planer for Tvedestrand vekst.
Informasjon fra rådmannen
o Det er i 2017 500 års markering av reformasjonen. Se Annet politisk
http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/annet-politisk/
Dette anses som en oppgave Fellesrådet har hovedansvar for, og saken
oversendes.
o Spørsmål om kommunen skal fortsette nåværende praksis om vanligvis å ta over
vann- og avløpsanleggene, vei og gatebelysning ved utbyggingsavtaler. I neste
sak angående dette, utbyggingsavtale for Lauvåsen boligfelt i sentrum, skal
spørsmålet drøftes mer inngående og saken anses som en prinsippavgjørelse.
o Forespørsel om eventuell kommunal overtagelse av privat vannanlegg.
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre forhandlingene.
o Kort orientering om omstillingsprosjekter i Omsorg og rehabiliteringsenheten for
å holde budsjettrammene.
o Ny videregående skole ved Mjåvann, m.a. utkast til rammeavtale mellom
fylkeskommunen og kommunen ble gjennomgått. Det ble ellers orientert om
arbeidet i felles administrativ styringsgruppe for prosjektet.
o Status investeringsprosjekter.
 Grenstøl, kjøp av arealer: Kjøpene gjennomføres.
 Romprogram ny barnehage og barneskole: Er igangsatt iht. plan
 Hovedgata/ Hulgata: 2-3 uker forsinket, men målsetningen er at
forsinkelsen skal tas igjen
o Gjennomgang av styrene i:
 Tvedestrand vekst og Hagefjord brygge
 Grenstøl industribygg
 Lisand industrier
 RTA
 Tvedestrand kommunehus
 Lyngmyrhallen
 Durapart
 Aust Agder utviklings- og kompetansefond
Midler som kan søkes om til bredbånd ved Marianne Landaas (H):
Spørsmål om det vil bli søkt om midler til støtte i 2016.
Fungerende rådmannen besvarte spørsmålet.
Opplevelse av formannskapsmøtene ved Anne Killingmo (FRP):
Killingmo tok opp hvorledes hun opplevde møtene og ledelsen av møtene i formannskapet.
Ordføreren besvarte kritikken. Det ble en diskusjon rundt dette tema i møtet.

Personalsaker:
Møteleder ba om at møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. Møtet
ble enstemmig erklært lukket.
Det ble redegjort for sakene.
Møtet ble åpnet igjen

.

