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PS 85/13 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Integreringstilskudd, øke inntektene med 1.200.000 kroner.
b. Ansvar 265 NAV, øke rammen pga. økte utgifter til introduksjonsordningen for
flyktninger med 200.000 kroner.
c. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 200.000 kroner
d. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, redusere inntektene med
750.000 kroner.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering, redusere
utgiftene med 560.000 kroner.
f. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene med 200.000
kroner.
g. KLP, redusere netto pensjonskostnader med 900.000 kroner.
h. Statens pensjonskasse, øke utgiftene til årets premieavvik med 250.000 kroner.
i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til felles kompetansemidler med 50.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til Østre Agder-prosjekt ang. samhandlingsreformen med 62.000
kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgiftene til OU-kontingent med 34.000 kroner.
l. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til Norsk Pasientskadeerstatning med 38.000 kroner.
m. Ansvar 270 Kultur og næring, redusere rammen pga. innsparte lønnsmidler
kulturområdet med 85.000 kroner.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke utgiftene,
dekke inn del av innsparingskrav skolesektoren med 85.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke inn
resterende krav om innsparing på skolesektoren med 66.000 kroner.
p. Avsetning til bundet driftsfond vann, utgift økes med 200.000 kroner.
q. Ansvar 245 Teknisk drift, øke rammen pga. kjøp av tjenester ved utarbeiding av
plan innen vann- og avløpsområdet, 150.000 kroner.
r. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen pga. økte utgifter til
ressurskrevende bruker med 300.000 kroner.
s. Generelt disposisjonsfond, redusere bruken av fondet med 860.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0656 Brygge Furøya fastsettes til
268.000 kroner. Prosjektet finansieres i sin helhet med statstilskudd.
b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0713 Smifjellheia fastsettes til
100.000 kroner. Det budsjetteres med statstilskudd på 40.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med
50.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 466.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0786 Tvedestrand skole, ny bod reduseres med 150.000
kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 150.000 kroner.
e. Inntektene i prosjekt 0790 Boligtomter (salgsinntekt) økes med 193.000 kroner.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft 2014 økes med 45.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.205.000 kroner.

4.
5.
6.
7.

g. Bevilgningen til prosjekt 0166 Byløft, flytebrygge reduseres med 105.000 kroner.
Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 195.000 kroner.
h. Bevilgningen til prosjekt 0167 Byløft, fjellsikring økes med 60.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 60.000 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP, egenkapitalinnskudd
økes med 29.000 kroner til 904.000 kroner. Økningen finansieres ved bruk av
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
j. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, fra drift til
investering reduseres med 560.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0761 Olav Sverre vei reduseres med 520.000 kroner.
Midlene må innarbeides igjen i budsjett 2014.
Som følge av avslag på lånesøknad i Husbanken vedtar kommunestyret å redusere
vedtatt låneopptak til formidlingslån med 5,0 mill. kroner til 7,0 mill. kroner, dvs. som i
opprinnelig budsjett 2013.
Vakant stilling som kommunalsjef inndras fra 1.11.2013.
Besatt stilling som kommunalsjef omgjøres til assisterende rådmann fra 1.11.2013.
Kommunestyret godkjenner at entreprenør A. Dønnestad AS får utsatt fristen til
ferdigstillelse av prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene til
31.5.2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.10.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag til punkt 7:
Kommunestyret godkjenner ikke at entreprenør A. Dønnestad AS får utsatt fristen til
ferdigstillelse av prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene til
31.5.2014.
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 tom 6 ble enstemmig tilrådd.
Dukenes forslag til punkt 7 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Integreringstilskudd, øke inntektene med 1.200.000 kroner.
b. Ansvar 265 NAV, øke rammen pga. økte utgifter til introduksjonsordningen for
flyktninger med 200.000 kroner.
c. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 200.000 kroner
d. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, redusere inntektene med
750.000 kroner.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering, redusere
utgiftene med 560.000 kroner.
f. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene med 200.000
kroner.
g. KLP, redusere netto pensjonskostnader med 900.000 kroner.
h. Statens pensjonskasse, øke utgiftene til årets premieavvik med 250.000 kroner.
i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til felles kompetansemidler med 50.000 kroner.

3.

4.
5.
6.
7.

j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til Østre Agder-prosjekt ang. samhandlingsreformen med 62.000
kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgiftene til OU-kontingent med 34.000 kroner.
l. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til Norsk Pasientskadeerstatning med 38.000 kroner.
m. Ansvar 270 Kultur og næring, redusere rammen pga. innsparte lønnsmidler
kulturområdet med 85.000 kroner.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke utgiftene,
dekke inn del av innsparingskrav skolesektoren med 85.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke inn
resterende krav om innsparing på skolesektoren med 66.000 kroner.
p. Avsetning til bundet driftsfond vann, utgift økes med 200.000 kroner.
q. Ansvar 245 Teknisk drift, øke rammen pga. kjøp av tjenester ved utarbeiding av
plan innen vann- og avløpsområdet, 150.000 kroner.
r. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen pga. økte utgifter til
ressurskrevende bruker med 300.000 kroner.
s. Generelt disposisjonsfond, redusere bruken av fondet med 860.000 kroner.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0656 Brygge Furøya fastsettes til
268.000 kroner. Prosjektet finansieres i sin helhet med statstilskudd.
b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0713 Smifjellheia fastsettes til
100.000 kroner. Det budsjetteres med statstilskudd på 40.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med
50.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 466.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0786 Tvedestrand skole, ny bod reduseres med 150.000
kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 150.000 kroner.
e. Inntektene i prosjekt 0790 Boligtomter (salgsinntekt) økes med 193.000 kroner.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft 2014 økes med 45.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.205.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0166 Byløft, flytebrygge reduseres med 105.000 kroner.
Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 195.000 kroner.
h. Bevilgningen til prosjekt 0167 Byløft, fjellsikring økes med 60.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 60.000 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP, egenkapitalinnskudd
økes med 29.000 kroner til 904.000 kroner. Økningen finansieres ved bruk av
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
j. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, fra drift til
investering reduseres med 560.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0761 Olav Sverre vei reduseres med 520.000 kroner.
Midlene må innarbeides igjen i budsjett 2014.
Som følge av avslag på lånesøknad i Husbanken vedtar kommunestyret å redusere
vedtatt låneopptak til formidlingslån med 5,0 mill. kroner til 7,0 mill. kroner, dvs. som i
opprinnelig budsjett 2013.
Vakant stilling som kommunalsjef inndras fra 1.11.2013.
Besatt stilling som kommunalsjef omgjøres til assisterende rådmann fra 1.11.2013.
Kommunestyret godkjenner ikke at entreprenør A. Dønnestad AS får utsatt fristen til
ferdigstillelse av prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene til
31.5.2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Integreringstilskudd, øke inntektene med 1.200.000 kroner.
b. Ansvar 265 NAV, øke rammen pga. økte utgifter til introduksjonsordningen for
flyktninger med 200.000 kroner.
c. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 200.000 kroner
d. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, redusere inntektene med
750.000 kroner.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering, redusere
utgiftene med 560.000 kroner.
f. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke utgiftene med 200.000
kroner.
g. KLP, redusere netto pensjonskostnader med 900.000 kroner.
h. Statens pensjonskasse, øke utgiftene til årets premieavvik med 250.000 kroner.
i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til felles kompetansemidler med 50.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til Østre Agder-prosjekt ang. samhandlingsreformen med 62.000
kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgiftene til OU-kontingent med 34.000 kroner.
l. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere
utgiftene til Norsk Pasientskadeerstatning med 38.000 kroner.
m. Ansvar 270 Kultur og næring, redusere rammen pga. innsparte lønnsmidler
kulturområdet med 85.000 kroner.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke utgiftene,
dekke inn del av innsparingskrav skolesektoren med 85.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, dekke inn
resterende krav om innsparing på skolesektoren med 66.000 kroner.
p. Avsetning til bundet driftsfond vann, utgift økes med 200.000 kroner.
q. Ansvar 245 Teknisk drift, øke rammen pga. kjøp av tjenester ved utarbeiding av
plan innen vann- og avløpsområdet, 150.000 kroner.
r. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen pga. økte utgifter til
ressurskrevende bruker med 300.000 kroner.
s. Generelt disposisjonsfond, redusere bruken av fondet med 860.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0656 Brygge Furøya fastsettes til
268.000 kroner. Prosjektet finansieres i sin helhet med statstilskudd.
b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0713 Smifjellheia fastsettes til
100.000 kroner. Det budsjetteres med statstilskudd på 40.000 kroner.

4.
5.
6.
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c. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med
50.000 kroner. Kostnadsrammen økes tilsvarende til 466.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0786 Tvedestrand skole, ny bod reduseres med 150.000
kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 150.000 kroner.
e. Inntektene i prosjekt 0790 Boligtomter (salgsinntekt) økes med 193.000 kroner.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft 2014 økes med 45.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 1.205.000 kroner.
g. Bevilgningen til prosjekt 0166 Byløft, flytebrygge reduseres med 105.000 kroner.
Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 195.000 kroner.
h. Bevilgningen til prosjekt 0167 Byløft, fjellsikring økes med 60.000 kroner.
Kostnadsrammen økes tilsvarende til 60.000 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP, egenkapitalinnskudd
økes med 29.000 kroner til 904.000 kroner. Økningen finansieres ved bruk av
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
j. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, fra drift til
investering reduseres med 560.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0761 Olav Sverre vei reduseres med 520.000 kroner.
Midlene må innarbeides igjen i budsjett 2014.
Som følge av avslag på lånesøknad i Husbanken vedtar kommunestyret å redusere
vedtatt låneopptak til formidlingslån med 5,0 mill. kroner til 7,0 mill. kroner, dvs. som i
opprinnelig budsjett 2013.
Vakant stilling som kommunalsjef inndras fra 1.11.2013.
Besatt stilling som kommunalsjef omgjøres til assisterende rådmann fra 1.11.2013.
Kommunestyret godkjenner ikke at entreprenør A. Dønnestad AS får utsatt fristen til
ferdigstillelse av prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene til
31.5.2014.

PS 86/13 Utvidelse av kostnadsramme for nytt garasjebygg til
Tvedestrand Renseanlegg - Valg av entreprenør
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I:
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med BRG for bygging av nytt garasjebygg til Tvedestrand
renseanlegg på ca. 320 m2 i tråd med innlevert anbud på kr. 2.474.861,- inkl. mva.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at rammen for investeringsprosjektet til nytt
garasjeanlegg til Tvedestrand renseanlegg utvides fra kr. 1,9 til 2,8 mill. ekskl. mva.
Utvidelsen av investeringsrammen på kr. 0,9 mill. ekskl. mva innarbeides i budsjettet for
2014.
Alternativ II:
1. Tvedestrand kommunestyre forkaster alle anbudene for nytt garasjebygg til Tvedestrand
renseanlegg p.g.a. for høyt kostnadsnivå.
2. Kommunestyret ber om at anbudet lyses ut på nytt med et arealbehov på om lag 220 m2.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.10.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) gjeninntrer.
Morten Foss fremmet rådmannens forslag alternativ II punkt 1 og nytt punkt 2 slik:
Kommunestyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en ny sak
Foss sitt forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre forkaster alle anbudene for nytt garasjebygg til Tvedestrand
renseanlegg p.g.a. for høyt kostnadsnivå.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en ny sak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre forkaster alle anbudene for nytt garasjebygg til Tvedestrand
renseanlegg pga. for høyt kostnadsnivå.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en ny sak.

PS 87/13 Etablering av nedgravd renovasjonsløsning for
Tvedestrand sentrum.Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner plasseringene av tømmepunktene i Tvedestrand
sentrum, og ber rådmannen forhandle frem nødvendige tillatelser for de tømmepunktene
som ikke eies av Tvedestrand kommune. Rådmannen får fullmakt til i samarbeid med
RTA og Byløftsprosjektet å gjøre eventuelle mindre justeringer på plasseringene, dersom
det er hensiktsmessig.
2. Under forutsetning av at RTA bevilger kr.3,0 mill. til nedgravd renovasjonsløsninger i
Tvedestrand sentrum, bevilger Tvedestrand kommunestyre inntil kr.1,0 mill, slik at
prosjektet kan bli fullfinansiert. Midlene blir å føre opp i kommunens investeringsbudsjett for 2014.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner intensjonsavtale datert 26.09.13 for etablering av
nedgrad renovasjonsordning i Tvedestrand sentrum mellom RTA og kommunen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.10.2013
Behandling
Jan Marcussen foreslo at ordfører tas med i tillegg til rådmannen under pkt. 1.
Carl Bertelsen, Line Mørch og Solveig Røvik foreslo i fellesskap et nytt punkt 2 slik:
“Under forutsetning av at RTA bevilger kr. 3,0 mill. til nedgravd renovasjonsløsninger i Tvedestrand
sentrum, bevilger Tvedestrand kommunestyre inntil kr.1,0 mill, slik at prosjektet kan bli fullfinansiert.
Eventuell overskridelse/finansieringsbehov utover dette bekostes av RTA. Midlene blir å føre opp i
kommunens investerings-budsjett for 2014. “

Ved voteringen ble forslaget fra Marcussens og det omforente forslaget fra Mørch, Bertelsen og
Røvik enstemmig vedtatt.
For øvrig protokolleres følgende fra behandlingen:
Tømmepunktet ved Helsehuset og i Bakkeskåt må være ferdig i god tid før neste sommersesong.
Bonzo-plassen er feil navn. Riktig navn er Slepa
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner plasseringene av tømmepunktene i Tvedestrand
sentrum, og ber rådmannen og ordføreren forhandle frem nødvendige tillatelser for de
tømmepunktene som ikke eies av Tvedestrand kommune. Rådmannen får fullmakt til i
samarbeid med RTA og Byløftsprosjektet å gjøre eventuelle mindre justeringer på
plasseringene, dersom det er hensiktsmessig.
2. Under forutsetning av at RTA bevilger kr. 3,0 mill. til nedgravd renovasjonsløsninger i
Tvedestrand sentrum, bevilger Tvedestrand kommunestyre inntil kr.1,0 mill. slik at
prosjektet kan bli fullfinansiert. Eventuell overskridelse/finansieringsbehov utover dette
bekostes av RTA. Midlene blir å føre opp i kommunens investerings-budsjett for 2014.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner intensjonsavtale datert 26.09.13 for etablering av
nedgravd renovasjonsordning i Tvedestrand sentrum mellom RTA og kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Henvendelse fra RTA v/leder angående renovasjonsløsning i sentrum ble utsendt sammen med
innkallingen.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner plasseringene av tømmepunktene i Tvedestrand
sentrum, og ber ordfører og rådmannen forhandle frem nødvendige tillatelser for de
tømmepunktene som ikke eies av Tvedestrand kommune. Rådmannen får fullmakt til i
samarbeid med RTA og Byløftsprosjektet å gjøre eventuelle mindre justeringer på
plasseringene, dersom det er hensiktsmessig.
2.

Under forutsetning av at RTA bevilger kr.3,0 mill. til nedgravd renovasjonsløsninger i
Tvedestrand sentrum, bevilger Tvedestrand kommunestyre inntil kr.1,0 mill, slik at
prosjektet kan bli fullfinansiert. Midlene blir å føre opp i kommunens
investeringsbudsjett for 2014. Kostnader utover fire mill kroner tar Tvedestrand
kommune ansvaret for etter behandling i kommunestyret.

3.

Tvedestrand kommunestyre godkjenner intensjonsavtale datert 26.09.13 for etablering
av nedgravd renovasjonsordning i Tvedestrand sentrum mellom RTA og kommunen.

Bertelsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner plasseringene av tømmepunktene i Tvedestrand
sentrum, og ber ordfører og rådmannen forhandle frem nødvendige tillatelser for de
tømmepunktene som ikke eies av Tvedestrand kommune. Rådmannen får fullmakt til i
samarbeid med RTA og Byløftsprosjektet å gjøre eventuelle mindre justeringer på
plasseringene, dersom det er hensiktsmessig.
2. Under forutsetning av at RTA bevilger kr.3,0 mill. til nedgravd renovasjonsløsninger i
Tvedestrand sentrum, bevilger Tvedestrand kommunestyre inntil kr.1,0 mill, slik at
prosjektet kan bli fullfinansiert. Midlene blir å føre opp i kommunens
investeringsbudsjett for 2014. Kostnader utover fire mill kroner tar Tvedestrand
kommune ansvaret for etter behandling i kommunestyret.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner intensjonsavtale datert 26.09.13 for etablering av
nedgravd renovasjonsordning i Tvedestrand sentrum mellom RTA og kommunen.

PS 88/13 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand
kommune og Activa Eiendom AS for del av Valbergheia II
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 29.08.2013 til ”Utbyggingsavtale
vedrørende del av Valbergheia II mellom Tvedestrand kommune og Activa Eiendom
AS”.
2. Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en kostnadsramme vedrørende
grunnlagsinvesteringene på inntil kr. 750.000,- ekskl. moms, som i sin helhet finansieres
av Activa Eiendom AS.
3. Ordfører får fullmakt til å underskrive utbyggingsavtalen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.10.2013
Behandling
Kristian Knutsen stilte spørsmål ved sin inhabilitet og fratrådte. (= 8 voterende)
Kristian Knutsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. §6, e. pkt.2
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kristian Knutsen gjeninntrådte (= 9 voterende)
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 29.08.2013 til ”Utbyggingsavtale
vedrørende del av Valbergheia II mellom Tvedestrand kommune og Activa Eiendom
AS”.
2. Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en kostnadsramme vedrørende
grunnlagsinvesteringene på inntil kr. 750.000,- ekskl. moms, som i sin helhet finansieres
av Activa Eiendom AS.
3. Ordfører får fullmakt til å underskrive utbyggingsavtalen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Kristian Knutsen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte. (= 24 voterende).
Knutsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl. §6 første ledd bokstav e nr. 2.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 29.08.2013 til
”Utbyggingsavtale vedrørende del av Valbergheia II mellom Tvedestrand
kommune og Activa Eiendom AS”.

2. Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en kostnadsramme
vedrørende grunnlagsinvesteringene på inntil kr. 750.000,- ekskl. moms, som i
sin helhet finansieres av Activa Eiendom AS.
3. Ordfører får fullmakt til å underskrive utbyggingsavtalen.
Kristian Knutsen gjeninntrådte (= 25 voterende)

PS 89/13 Forvaltning av Smithesamlingen
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
Smithesamlingen gis tilbake til de som har deponert/gitt gjenstander til samlingen da denne
ikke formidler kommunens sjøfartshistorie i tilstrekkelig grad.
Alternativ II
Smithesamlingen oppbevares videre frem til 2018. De gjenstander som ikke kan deponeres i
Aust-Agder kulturhistoriske senter må det finnes hensiktsmessig lagringsplass til. Rådmannen
søker om eksterne midler/Byløft-midler til finansiering av en film/multimedia-produksjon som
dokumenterer kommunens sjøfartshistorie med utgangspunkt i Fritz Smith og hans virke.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.10.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Smithesamlingen oppbevares videre frem til 2018, og ses i sammenheng med oppgradering av
nedre bydel eller annet egnet plassering.
Jan Dukenes (TTL) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Smithesamlingen oppbevares videre frem til 2018, og ses i sammenheng med oppgradering av
nedre bydel eller annet egnet plassering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Tor Granerud (V) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende).
Granerud ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Smithesamlingen oppbevares videre frem til 2018, og ses i sammenheng med oppgradering av
nedre bydel eller annet egnet plassering.

PS 90/13 Barnehageplan 2013 - 2017
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2013 – 2017, slik den foreligger i denne
saken.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.10.2013
Behandling
Enhetsleder for barnehage informerte om de endringene som er gjort i planen i forhold til
høringsutkastet. E-post av 04.10.13 fra Jan Roger Ekedal ble referert i møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2013 – 2017, slik den foreligger i denne
saken.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Det var delt ut en søknad fra Solfrid Ekedal om etablering av familiebarnehage på Gjevingmyra
Gårsbruk. Rådmannen redegjorde for videre behandling av denne saken, som vil bli gjort
uavhengig av barnehageplanen.
Det ble fremmet følgende forslag til endring i barnehageplanen under avsnittet Konklusjoner:


Aud Angelstad (SP) fremmet forslag til endring av sjette kulepunkt slik:
Utrede ulike barnehagekonsept som f.eks. gårdsbarnehage i planperioden



Torleif Haugland (KRF) fremmet forslag til endring av tredje kulepunkt slik:
Innføre opptak 2 ganger pr år. Antall telletidspunkter økes med ett i vårsemesteret.
Tidspunkt for innføring av dette tiltaket avgjøres i forbindelse med budsjett og
økonomiplan.



Tor Granerud (V) fremmet forslag til nytt siste kulepunkt:
Tvedestrand kommunestyre ønsker et mangfold av ulike barnehager med fleksible
åpningstider slik at tilbudet er tilpasset behovet hos det enkelte barn og den enkelte
familie.

Barnehageplanen fram til avsnitt Konklusjoner enstemmig vedtatt.
Barnehageplanen, avsnitt Konklusjoner, kulepunkt 1, 2, 4 og 5 enstemmig vedtatt.
Angelstad sitt forslag kulepunkt seks:
Ihht innstilling fra livsløpskomite:

12 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Haugland sitt forslag:

10 stemmer

Ihht innstilling fra livsløpskomite:

15 stemmer og vedtatt

Granerud sitt forslag:
Ihht innstilling fra livsløpskomite:

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2013 – 2017, slik den foreligger i denne
saken.

PS 91/13 Søknad om skjenkebevilling - La locanda di Marie
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til
Garaventa, La locanda di Marie, organisasjonsnummer, 911890801, 4915 Vestre
Sandøya.
2. Bevillingen gjelder fra 15.10.13-30.06.16.
Skjenketiden er fra kl. 15.00-01.00 for alkoholgruppe 1, 2 og 3.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
4. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
5. Erik Garaventa godkjennes som styrer.
6. Dispensasjon fra stedsfortrederkrevet innvilget grunnet konsept og åpningstid kun 1 dag
i uken.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Bevillingen forutsetter bestått kunnskapsprøve og etablererprøve.
Alternativ 2.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til
Garaventa, La locanda di Marie organisasjonsnummer, 911890801, 4915 Vestre
Sandøya.
2. Bevillingen gjelder fra 15.10.13-30.06.16.
Skjenketiden er fra kl. 15.00-01.00 for alkoholgruppe 1 og 2.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
4. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
5. Erik Garaventa godkjennes som styrer.
6. Dispensasjon fra stedsfortrederkrevet innvilget grunnet konsept og åpningstid kun 1 dag
i uken.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Bevillingen forutsetter bestått kunnskapsprøve og etablererprøve.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.10.2013
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet rådmannens forslag til vedtak alternativ 1.
Sveinung Lien (TTL) fremmet rådmannens forslag til vedtak alternativ 2.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Jan W. Nævestads (TTL) forslag fikk 8 stemmer, og tilrådd.
Sveinung Liens (TTL) forslag fikk 1 stemme, og falt.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til
Garaventa, La locanda di Marie, organisasjonsnummer, 911890801, 4915 Vestre
Sandøya.
2. Bevillingen gjelder fra 15.10.13-30.06.16.
Skjenketiden er fra kl. 15.00-01.00 for alkoholgruppe 1, 2 og 3.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
4. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
5. Erik Garaventa godkjennes som styrer.
6. Dispensasjon fra stedsfortrederkrevet innvilget grunnet konsept og åpningstid kun 1 dag
i uken.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Bevillingen forutsetter bestått kunnskapsprøve og etablererprøve.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Ole Goderstad(H) fratrådte og Tone Lin Hansen(H) inntrådte.
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite vedtatt mot to stemmer.

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til
Garaventa, La locanda di Marie, organisasjonsnummer, 911890801, 4915 Vestre
Sandøya.
2. Bevillingen gjelder fra 15.10.13-30.06.16.
Skjenketiden er fra kl. 15.00-01.00 for alkoholgruppe 1, 2 og 3.
3. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
4. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
5. Erik Garaventa godkjennes som styrer.
6. Dispensasjon fra stedsfortrederkrevet innvilget grunnet konsept og åpningstid kun 1 dag
i uken.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager i henhold til
gjeldende regelverk.
9. Bevillingen forutsetter bestått kunnskapsprøve og etablererprøve.

PS 92/13 Arbeids- og lederavtale - oppfølging av ansettelsesforhold
Rådmann
Ordførerens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende;
1. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til arbeidsavtale med rådmannen, som legges
frem for kommunestyret for godkjenning.
2. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å utarbeide lederavtale med rådmannen og følger
opp målene i lederavtalen til rådmannen en gang pr år.
3. Forhandlingsutvalget gjennomfører medarbeidersamtaler med rådmannen.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.10.2013
Behandling
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til arbeidsavtale med rådmannen, som legges
frem for kommunestyret for godkjenning.
2. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å utarbeide lederavtale med rådmannen og følger
opp målene i lederavtalen til rådmannen en gang pr år.
3. Forhandlingsutvalget gjennomfører medarbeidersamtaler med rådmannen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til arbeidsavtale med rådmannen, som legges
frem for kommunestyret for godkjenning.
2. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å utarbeide lederavtale med rådmannen og følger
opp målene i lederavtalen til rådmannen en gang pr år.
3. Forhandlingsutvalget gjennomfører medarbeidersamtaler med rådmannen.

PS 93/13 Valg av representanter til representantskapet i Furøya
IKS
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger følgende personer til representantskapet i Furøya IKS:
Leder:
Medlem:

-----------------------------------------------------------

Veramedlem for leder:
Varamedlem for medlem:

-------------------------------------------------------------

Valgperioden er fram til kommunestyrevalget 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.10.2013
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmer forslag om Carl Bertelsen (H) som leder.
Carl F. Bertelsen (H) fremmer forslag om Jan Dukene (TTL) som varamedlem for leder
Håvard Røiseland (AP) fremmer forslag om Aud Angelstad (SP) som medlem og Irene
Strandene Hansen (AP) som varamedlem
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Dukene, Bertelsen og Røiseland ble enstemmig
tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger følgende personer til representantskapet i Furøya IKS:
Leder:
Medlem:
Varamedlem for leder:
Varamedlem for medlem:

Carl F. Bertelsen
Aud Angelstad
Jan Dukene
Irene Strandene Hansen

Valgperioden er fram til kommunestyrevalget 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger følgende personer til representantskapet i Furøya IKS:
Leder:
Medlem:
Varamedlem for leder:
Varamedlem for medlem:

Carl F. Bertelsen
Aud Angelstad
Jan Dukene
Irene Strandene Hansen

Valgperioden er fram til kommunestyrevalget 2015.

PS 94/13 Søknad om fritak fra verv som
kommunestyrerepresentant
Rådmannens forslag til vedtak
1. Søknad om fritak fra politiske verv fra Ole Andrè Johnsen innvilges da han ikke lenger
er bosatt i kommunen.
2. Som nytt fast medlem i kommunestyret fra 1.10.13 oppnevnes Håkon Verner Nilsen
(TTL).
3. Som nytt fast medlem i Livsløpskomiteen fra 1.10.13 oppnevnes Jostein Langballe (KrF)
4. Som ny første vararepresentant fra Felleslista til Formannskapet oppnevnes Åsulv
Løvdal (TTL)
5. Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget ved Tvedestrand og Vestre Sandøya skole
oppnevnes ….
Behandling
Morten Foss (TTL) fratrer.
Jan Dukene (TTL) fremmet Håkon Verner Nilsen som nytt medlem til Samarbeidsutvalget ved
Tvedestrand og Vestre Sandøya skole.
Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt punkt 6:
Det velges følgende varamedlemmer til Klageutvalget utgått fra livsløpskomiteen….
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om:
Ragnwald Zwilgmeyer (AP)
Jan Wilhelm Nævestad (TTL)

1 varamedlem
3 varamedlem

Rådmannens forslag til vedtak ved tillegg fra Dukene ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Søknad om fritak fra politiske verv fra Ole Andrè Johnsen innvilges da han ikke lenger
er bosatt i kommunen.
2. Som nytt fast medlem i kommunestyret fra 1.10.13 oppnevnes Håkon Verner Nilsen
(TTL).
3. Som nytt fast medlem i Livsløpskomiteen fra 1.10.13 oppnevnes Jostein Langballe (KrF)
4. Som ny første vararepresentant fra Felleslista til Formannskapet oppnevnes Åsulv
Løvdal (TTL)
5. Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget ved Tvedestrand og Vestre Sandøya skole
oppnevnes Håkon Verner Nilsen
6. Det velges følgende varamedlemmer til Klageutvalget utgått fra livsløpskomite:
Ragnvald Zwilgmeyer
1 varamedlem
Jan Wilhelm Nævestad
3 varamedlem

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Søknad om fritak fra politiske verv fra Ole Andrè Johnsen innvilges da han ikke lenger
er bosatt i kommunen.
2. Som nytt fast medlem i kommunestyret fra 1.10.13 oppnevnes Håkon Verner Nilsen
(TTL).
3. Som nytt fast medlem i Livsløpskomiteen fra 1.10.13 oppnevnes Jostein Langballe (KrF)
4. Som ny første vararepresentant fra Felleslista til Formannskapet oppnevnes Åsulv
Løvdal (TTL)
5. Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget ved Tvedestrand og Vestre Sandøya skole
oppnevnes Håkon Verner Nilsen
6. Det velges følgende varamedlemmer til Klageutvalget utgått fra livsløpskomite:
Ragnvald Zwilgmeyer
1 varamedlem
Jan Wilhelm Nævestad
3 varamedlem

PS 95/13 NAV Tvedestrand - Forsterket innsats rettet mot ungdom
under 25 - Tiltakskoordinator
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar rapport datert 30.09.13 vedrørende forsterket innsats
rettet mot ungdom under 25 år til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere ytterligere tiltak som kan redusere antall
ungdommer under 25 år som er avhengig av sosialhjelp, samt andre tiltak som kan
redusere sosialhjelpsutbetalingene generelt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.10.2013
Behandling
NAV-leder orienterte om saken.
Rapport datert 30.09.13 er unntatt offentlig innsyn jfr. off.l. § 13 og fvl § 13.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tar rapport datert 30.09.13 vedrørende forsterket innsats
rettet mot ungdom under 25 år til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere ytterligere tiltak som kan redusere antall
ungdommer under 25 år som er avhengig av sosialhjelp, samt andre tiltak som kan
redusere sosialhjelpsutbetalingene generelt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Vedlegg med tilleggsopplysninger utsendt i tillegg til innkallingen.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar rapport datert 30.09.13 vedrørende forsterket innsats
rettet mot ungdom under 25 år til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere ytterligere tiltak som kan redusere antall
ungdommer under 25 år som er avhengig av sosialhjelp, samt andre tiltak som kan
redusere sosialhjelpsutbetalingene generelt.

PS 96/13 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder
Tingrett
Rådmannens forslag til vedtak
Jarle Wiers fritas fra sitt verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett i medhold av
Domstollovens bestemmelser i § 74.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.10.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Jarle Wiers fritas fra sitt verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett i medhold av
Domstollovens bestemmelser i § 74.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Jarle Wiers fritas fra sitt verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett i medhold av
Domstollovens bestemmelser i § 74.

PS 97/13 Legetjenesten i kommunen - Fremtidige løsninger
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
1. Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende fremtidig løsning for de samlede
legetjenestene i kommunen på kort og noe mellomlag sikt:
a. Opprettholde fortsatt 2 velfungerende legekontorer med 3-4 leger pr. kontor.
b. Interkommunalt samarbeid med Risør kommune om felles
kommuneoverlegestilling på 1,0 årsverk.
c. Kjøpe seg inn i Tjenna legekontor ved å overta legehjemmelen til
ElisabethWærdahl, samt å legge funksjonene som tilsynslege ved sykehjemmet
og helsestasjon- og skolehelselege til denne legehjemmelen.
d. Lyse ut 2 kommunalt fastlønte legestillinger på samlet 1,75 til 2,0 årsverk ved
Tjenna legekontor som innehar funksjonene som nevnt i punkt c.
2. Kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om kommunal overtagelse av
legehjemmelen til Elisabeth Wærdahl, samt å inngå avtale om kommunal deltagelse ved
Tjenna legekontor.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om eventuelle midlertidige løsninger, dersom
det viser seg nødvendig.
4. Kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Risør kommune om en
felles kommuneoverlegestilling på 1,0 årsverk for de 2 kommunene.
5. Forutsetningene fra kommunestyret er at dette kan løses om lag innenfor de vedtatt
økonomiske rammene for kommunens samlede legetjenester, jfr. vedlagte økonomiske
oversikt datert 29.09.13.
6. I investeringsbudsjettet for 2014 settes det av midler til kjøp av 1 legehjemmel. Det
åpnes for at de 2 nyansatte fastlønte legene får opsjon på å kjøpe denne legehjemmelen,
dersom de i fremtiden vil drive som privatpraktiserende lege ved legekontoret istedenfor
som fastlønt lege.
7. Eventuell fremtidig kommunal overtagelse av alle legehjemlene ved Tjenna legekontor,
samt eventuelt å overta hele driften av dette legekontoret, ber kommunestyret rådmannen
utrede nærmere innen utgangen av 2014 i samarbeid med de aktuelle legene ved
kontoret.
Alternativ II
1. Kommunestyret legger til grunn ingen endringer i måten kommunens legetjeneste er
organisert på.
2. Ledige legehjemmel til Elisabeth Wærdahl lyses ut på ordinær måte som en privat
legehjemmel.
3. Ledig kommunalt ansatt kommuneoverlege og tilsynslege i 100 % stilling lyses ut på
ordinær måte
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.10.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak, alternativ I, enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende fremtidig løsning for de samlede
legetjenestene i kommunen på kort og noe mellomlag sikt:

2.
3.
4.
5.
6.

7.

a. Opprettholde fortsatt 2 velfungerende legekontorer med 3-4 leger pr. kontor.
b. Interkommunalt samarbeid med Risør kommune om felles
kommuneoverlegestilling på 1,0 årsverk.
c. Kjøpe seg inn i Tjenna legekontor ved å overta legehjemmelen til
ElisabethWærdahl, samt å legge funksjonene som tilsynslege ved sykehjemmet
og helsestasjon- og skolehelselege til denne legehjemmelen.
d. Lyse ut 2 kommunalt fastlønte legestillinger på samlet 1,75 til 2,0 årsverk ved
Tjenna legekontor som innehar funksjonene som nevnt i punkt c.
Kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om kommunal overtagelse av
legehjemmelen til Elisabeth Wærdahl, samt å inngå avtale om kommunal deltagelse ved
Tjenna legekontor.
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om eventuelle midlertidige løsninger, dersom
det viser seg nødvendig.
Kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Risør kommune om en
felles kommuneoverlegestilling på 1,0 årsverk for de 2 kommunene.
Forutsetningene fra kommunestyret er at dette kan løses om lag innenfor de vedtatt
økonomiske rammene for kommunens samlede legetjenester, jfr. vedlagte økonomiske
oversikt datert 29.09.13.
I investeringsbudsjettet for 2014 settes det av midler til kjøp av 1 legehjemmel. Det
åpnes for at de 2 nyansatte fastlønte legene får opsjon på å kjøpe denne legehjemmelen,
dersom de i fremtiden vil drive som privatpraktiserende lege ved legekontoret istedenfor
som fastlønt lege.
Eventuell fremtidig kommunal overtagelse av alle legehjemlene ved Tjenna legekontor,
samt eventuelt å overta hele driften av dette legekontoret, ber kommunestyret rådmannen
utrede nærmere innen utgangen av 2014 i samarbeid med de aktuelle legene ved
kontoret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende fremtidig løsning for de samlede
legetjenestene i kommunen på kort og noe mellomlag sikt:
a. Opprettholde fortsatt 2 velfungerende legekontorer med 3-4 leger pr. kontor.
b. Interkommunalt samarbeid med Risør kommune om felles
kommuneoverlegestilling på 1,0 årsverk.
c. Kjøpe seg inn i Tjenna legekontor ved å overta legehjemmelen til
ElisabethWærdahl, samt å legge funksjonene som tilsynslege ved sykehjemmet
og helsestasjon- og skolehelselege til denne legehjemmelen.
d. Lyse ut 2 kommunalt fastlønte legestillinger på samlet 1,75 til 2,0 årsverk ved
Tjenna legekontor som innehar funksjonene som nevnt i punkt c.
2. Kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om kommunal overtagelse av
legehjemmelen til Elisabeth Wærdahl, samt å inngå avtale om kommunal deltagelse ved
Tjenna legekontor.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om eventuelle midlertidige løsninger, dersom
det viser seg nødvendig.

4. Kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Risør kommune om en
felles kommuneoverlegestilling på 1,0 årsverk for de 2 kommunene.
5. Forutsetningene fra kommunestyret er at dette kan løses om lag innenfor de vedtatt
økonomiske rammene for kommunens samlede legetjenester, jfr. vedlagte økonomiske
oversikt datert 29.09.13.
6. I investeringsbudsjettet for 2014 settes det av midler til kjøp av 1 legehjemmel. Det
åpnes for at de 2 nyansatte fastlønte legene får opsjon på å kjøpe denne legehjemmelen,
dersom de i fremtiden vil drive som privatpraktiserende lege ved legekontoret istedenfor
som fastlønt lege.
7. Eventuell fremtidig kommunal overtagelse av alle legehjemlene ved Tjenna legekontor,
samt eventuelt å overta hele driften av dette legekontoret, ber kommunestyret rådmannen
utrede nærmere innen utgangen av 2014 i samarbeid med de aktuelle legene ved
kontoret.

PS 98/13 Grenstøl Næringsområde - gjennomføring av
grunnervervsprosess
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å gjennomføre forhandlingene for kommunalt
grunnerverv i forbindelse med utvikling av Grenstøl næringsområde. Det forutsettes at
forhandlingene gjennomføres med juridisk bistand, og i nært samarbeid med vegvesenet.
Formannskapet skal holdes orientert om fremdriften i prosessen.
Alternativ innstilling 1:
Kommunestyret vedtar at kommunens oppnevnte forhandlingsutvalg gis i oppdrag å
gjennomføre forhandlingene for kommunalt grunnerverv i forbindelse med utvikling av
Grenstøl næringsområde. Det forutsettes at forhandlingene gjennomføres med juridisk bistand,
og i nært samarbeid med vegvesenet. Formannskapet skal holdes orientert om fremdriften i
prosessen, og rådmannen oppnevner sekretær for utvalgets arbeid.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.10.2013
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at de faste medlemmene i kommunens oppnevnte forhandlingsutvalg
supplert med ordføreren gis i oppdrag å gjennomføre forhandlingene for kommunalt
grunnerverv i forbindelse med utvikling av Grenstøl næringsområde. Det forutsettes at
forhandlingene gjennomføres med juridisk bistand, og i nært samarbeid med vegvesenet.
Formannskapet skal holdes orientert om fremdriften i prosessen, og rådmannen oppnevner
sekretær for utvalgets arbeid.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret vedtar at de faste medlemmene i kommunens oppnevnte forhandlingsutvalg
supplert med ordføreren gis i oppdrag å gjennomføre forhandlingene for kommunalt
grunnerverv i forbindelse med utvikling av Grenstøl næringsområde. Det forutsettes at
forhandlingene gjennomføres med juridisk bistand, og i nært samarbeid med vegvesenet.
Formannskapet skal holdes orientert om fremdriften i prosessen, og rådmannen oppnevner
sekretær for utvalgets arbeid.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.10.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at de faste medlemmene i kommunens oppnevnte forhandlingsutvalg
supplert med ordføreren gis i oppdrag å gjennomføre forhandlingene for kommunalt
grunnerverv i forbindelse med utvikling av Grenstøl næringsområde. Det forutsettes at
forhandlingene gjennomføres med juridisk bistand, og i nært samarbeid med vegvesenet.
Formannskapet skal holdes orientert om fremdriften i prosessen, og rådmannen oppnevner
sekretær for utvalgets arbeid.

PS 99/13 Referatsaker




Referat eldreråd 11. juni

Høring kulturskoletilbud, forslag til endring i opplæringsloven
Kontrollutvalget .
o Kontrollutvalg, årsrapport
I forbindelse med årsrapporten ble det ytret ønske om et mer synlig
kontrollutvalg.
Det ble bedt om at referat fra alle møter sendes ut til kommunestyret.
Årsrapporten skal forelegges kommunestyret som en ordinær sak til behandling
o Nåværende sekretariatsordning kontrollutvalg er under vurdering
 Undersøkelse foretatt av Forbrukerrådet om servicenivået i kommunene:
Rådmannen redegjorde for undersøkelsen der Tvedestrand kom dårlig ut. Han viste til en
annen undersøkelse foretatt av Difi nylig, der Tvedestrands nettside kom bra ut med 4
stjerner i måling mot 2 i fjor. Han opplyste at det er innhentet nærmere opplysninger fra
Forbrukerrådet at han vil komme tilbake en orientering for kommunestyret om tiltak i
denne sammenheng

