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Eventuelt


Morten Foss (AP) stilte spørsmål om kart/oversikt over kommunale eiendommer.
Rådmannen delte ut et kartsett og oversikt over forsikrede objekter til alle formannskapsmedlemmene.



Morten Foss (AP) stilte spørsmål om problemer med postleveranser for noen innbyggere i
området ved Skålandsveien. Ordfører orienterte om kontakt som kommunen har hatt med
posten og vegvesenet i denne sammenheng.



Morten Foss (AP) stilte spørsmål ved RTBs satsing på ”Miljøekspressen”.



Morten Foss (AP) reiste spørsmål om det bør være saksordfører på alle saker som skal fram
for kommunestyret.



Rådmannen orienterte om salgsprosessen i RTB, og at det trolig ville komme sak om dette i
kommunestyrets junimøte, dog ville saksframstillingen komme svært sent.



Line Mørch (V) stilte spørsmål om når styrevervregistreringen kommer. Rådmannen svarte
at han ikke hadde annen info enn at dette var utsatt til 2.kvartal 2008.



Line Mørch (V) stilte spørsmål om hva slags dekke som vil komme på fortauene i miljøgata,
og om dette er et dekke som vil gi vansker for rullestolbrukere.



Marit Aass (SV) stilte spørsmål om hva som finnes av avtalte landingsplasser for
ambulansehelikoptre.



Marit Aass (SV) stilte spørsmål om prosessene/info rundt deltakelse på vennskapsbytreffet.
Ordføreren svarte om hva som hadde skjedd/ikke skjedd i denne sammenheng.



Carl F. Bertelsen (H) ønsket oversikt/sak om hvilke kommunale eiendommer som evt. kan
avhendes. Rådmannen ville se på muligheten på å få et notat til neste formannskap som
basis for videre vurderinger.



Carl F. Bertelsen (H) ønsket å få en presentasjon av Tvedestrand Vekst AS og
Boligstiftelsen i formannskapet.



Jørgen Goderstad (SP) tok opp at det er viktig at det blir arbeidet med nye næringsarealer.



Jørgen Goderstad (SP) tok opp situasjonen for RTB.



Hege Bjerkeseth (TTL) tok opp spørsmål om hvordan politikerne kan være synlige overfor
de ansatte, og etterlyste mer synfaringer mv. i de ulike enhetene. Det var enighet om at dette
skulle drøftes i koordineringsforumet slik at en så på alle politiske organene samlet.



Ordføreren tok opp spørsmålet om dialogseminaret 29.05, og det ble enighet om at dette skal
avvikles 29.05 kl 1600-2100.

Tvedestrand, 20.05.08

Jan Dukene
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken
Sekretær

PS 30/08 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettrapport for 1. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner at kr. 59.000,- av ubrukte lånemidler på investeringsprosjekt
0831 Østerå kloakkering omdisponeres til prosjekt 0804 Sanering kloakk sentrum fra
2005.
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Framlagt: Notat av 20.05.08 vedr. Revidert nasjonalbudsjett og Komm.prp 2009.
Line Mørch (V) ble oppnevnt til saksordfører.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettrapport for 1. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner at kr. 59.000,- av ubrukte lånemidler på investeringsprosjekt
0831 Østerå kloakkering omdisponeres til prosjekt 0804 Sanering kloakk sentrum fra
2005.

PS 31/08 Omstilling - Omorganisering av renholdstjenesten.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret slutter seg til de organisatoriske, driftsmessige og økonomiske prinsippene for
omlegging av kommunens renholdstjeneste slik de fremkommer i renholdsrapport datert
7.04.2008.
Finansiering av investeringskostnadene som er kalkulert til kr. 690.000 finansieres ved bruk av
udisponerte investeringsmidler slik:
Prosjekt 0723 Utvidelse gjestehavn der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 100.000
Prosjekt 0760 Svømmebasseng Lyngmyr der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 228.000
Prosjekt 0790 Salg av boligtomter der det budsjetteres med en salgsinntekt på kr. 100.000,Prosjekt 0795 Salg av industritomter der det budsjetteres med en salgsinntekt på kr. 160.000,Prosjekt 0960 Aksjekjøp generelt der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 50.000
Prosjekt 0626 Sentrumsutviklingstiltak der ubrukt disposisjonsfond reduseres med kr. 20.000
Prosjekt 0628 Sentrumsutviklingstiltak II der ubrukt disposisjonsfond reduseres med kr. 32.000
Kommunestyret vil for øvrig presisere at alle skoler og barnehager må ha en fungerende
inneskoordning i forbindelse med innføring av ny renholdsmodell. Kommunens
arbeidsgiverpolitikk og retningslinjer for omstilling må legges til grunn under gjennomføringen.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 13.05.2008
Behandling
”I forhold til innesko må dette konsekvensutredes i forhold til garderobeplass og til organisering
av friminutt.”
Rådmannens forslag med Anna s tillegg ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunestyret slutter seg til de organisatoriske, driftsmessige og økonomiske prinsippene for
omlegging av kommunens renholdstjeneste slik de fremkommer i renholdsrapport datert
7.04.2008.
Finansiering av investeringskostnadene som er kalkulert til kr. 690.000 finansieres ved bruk av
udisponerte investeringsmidler slik:
Prosjekt 0723 Utvidelse gjestehavn der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 100.000
Prosjekt 0760 Svømmebasseng Lyngmyr der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 228.000
Prosjekt 0790 Salg av boligtomter der det budsjetteres med en salgsinntekt på kr. 100.000,Prosjekt 0795 Salg av industritomter der det budsjetteres med en salgsinntekt på kr. 160.000,Prosjekt 0960 Aksjekjøp generelt der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 50.000
Prosjekt 0626 Sentrumsutviklingstiltak der ubrukt disposisjonsfond reduseres med kr. 20.000
Prosjekt 0628 Sentrumsutviklingstiltak II der ubrukt disposisjonsfond reduseres med kr. 32.000
Kommunestyret vil for øvrig presisere at alle skoler og barnehager må ha en fungerende
inneskoordning i forbindelse med innføring av ny renholdsmodell. Kommunens
arbeidsgiverpolitikk og retningslinjer for omstilling må legges til grunn under gjennomføringen.
I forhold til innesko må dette konsekvensutredes i forhold til garderobeplass og til organisering
av friminutt.
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Rådmannens forslag med AMU’s tillegg ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret slutter seg til de organisatoriske, driftsmessige og økonomiske prinsippene for
omlegging av kommunens renholdstjeneste slik de fremkommer i renholdsrapport datert
7.04.2008.
Finansiering av investeringskostnadene som er kalkulert til kr. 690.000 finansieres ved bruk av
udisponerte investeringsmidler slik:
Prosjekt 0723 Utvidelse gjestehavn der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 100.000
Prosjekt 0760 Svømmebasseng Lyngmyr der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 228.000
Prosjekt 0790 Salg av boligtomter der det budsjetteres med en salgsinntekt på kr. 100.000,Prosjekt 0795 Salg av industritomter der det budsjetteres med en salgsinntekt på kr. 160.000,Prosjekt 0960 Aksjekjøp generelt der ubrukte lånemidler reduseres med kr. 50.000

Prosjekt 0626 Sentrumsutviklingstiltak der ubrukt disposisjonsfond reduseres med kr. 20.000
Prosjekt 0628 Sentrumsutviklingstiltak II der ubrukt disposisjonsfond reduseres med kr. 32.000
Kommunestyret vil for øvrig presisere at alle skoler og barnehager må ha en fungerende
inneskoordning i forbindelse med innføring av ny renholdsmodell. Kommunens
arbeidsgiverpolitikk og retningslinjer for omstilling må legges til grunn under gjennomføringen.
I forhold til innesko må dette konsekvensutredes i forhold til garderobeplass og til organisering
av friminutt.

PS 32/08 Omstillingstiltak for 2008 - Tilbakemelding
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar til etterretning de omstillingstiltakene som fremkommer i
rapport datert 05.05.2008, og forutsetter at de blir gjennomført i tråd med tiltaks- og
tidsbeskrivelsen.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 13.05.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
AMU vedtok i tillegg enstemmig følgende uttalelse:
AMU uttrykte bekymring for konsekvensene av de omstillingstiltak som er fremmet fra
enhetene. AMU er imidlertid tydelig på at dersom en ikke kan få økte inntekter til
kommunen, er de foreslåtte tiltak de det skal jobbes videre med. Ut fra den økonomiske
situasjon kommunen er i mener AMU at rådmannens forslag må bli stående.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar til etterretning de omstillingstiltakene som fremkommer i
rapport datert 05.05.2008, og forutsetter at de blir gjennomført i tråd med tiltaks- og
tidsbeskrivelsen.
AMU uttrykte bekymring for konsekvensene av de omstillingstiltak som er fremmet fra
enhetene. AMU er imidlertid tydelig på at dersom en ikke kan få økte inntekter til kommunen,
er de foreslåtte tiltak de det skal jobbes videre med. Ut fra den økonomiske situasjon
kommunen er i mener AMU at rådmannens forslag må bli stående.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 20.05.2008
Behandling
Linn Zwilgmeyer fremmet slikt forslag til vedtak:
”Ressurssenter for barn og unge kutter i 2008 kr 309 000,- og ikke kr 466 000,- som i
rådmannens forslag. Differansen kr 157 000,- nyttes av enheten til å følge
oppkommunestyrevedtak om å ansette en hjemmekonsulent.

Omsorg og rehabilitering kutter i 2008 kr 500 000,- og ikke kr 706 000,- som rådmannen
foreslår. De frigjorte midlene kr 206 000,- stilles til disposisjon for enheten.
De økte utgiftene på kr 363 000,- dekkes inn ved å nytte nye midler som tilføres kommunene,
jfr. revidert nasjonalbudsjett.”
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Linn Zwilgmeyers forslag ble
rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar til etterretning de omstillingstiltakene som fremkommer i
rapport datert 05.05.2008, og forutsetter at de blir gjennomført i tråd med tiltaks- og
tidsbeskrivelsen.
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) ble oppnevnt til saksordfører.
Marit Aass (SV) fremmet følgende forslag:
Formannskapet ber om at eiendomsskatt for Tvedestrand kommune utredes.
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag:
”Ressurssenter for barn og unge kutter i 2008 kr 309 000,- og ikke kr 466 000,- som i
rådmannens forslag. Differansen, kr 157 000,- nyttes av enheten til å følge
oppkommunestyrevedtak om å ansette en hjemmekonsulent.
Omsorg og rehabilitering kutter i 2008 kr 500 000,- og ikke kr 706 000,- som rådmannen
foreslår. De frigjorte midlene kr 206 000,- stilles til disposisjon for enheten.
De økte utgiftene på kr 262 000,- dekkes inn ved å nytte nye midler som tilføres kommunene,
jfr. revidert nasjonalbudsjett.”
Voteringer
Aass sitt forslag:

Falt med 8 mot 1 stemme

Alternativ votering:
Foss sitt forslag:
Rådmannens innstilling:

2 stemmer
7 stemmer og er innstilt.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar til etterretning de omstillingstiltakene som fremkommer i
rapport datert 05.05.2008, og forutsetter at de blir gjennomført i tråd med tiltaks- og
tidsbeskrivelsen.

PS 33/08 Innløsing av festeforhold til Nils Tveite.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar å frikjøpe gnr. 59, bnr. 67 for kr. 400.000,- som finansieres fra
kraftfondet, balansekonto 2.5399.900.
2. Aktuelle tomtefestere gis tilbud om å frikjøpe sine boligtomter, og salgssummen
tilbakeføres kraftfondet etter hvert salg.
3. Rådmannen bes utarbeide forslag til tomtepris for tomtene som tilbys frikjøpt, og
fremlegge egen sak om dette til kommunestyret.
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Ordføreren orienterte om faktafeil i saksframstillingen og fremmet forslag om følgende endret
ordlyd i pkt. 1:
1. Kommunestyret vedtar å frikjøpe gnr. 59, bnr. 67, og de fra dette bruket fradelte tomter (76
stk) for kr. 400.000,- som finansieres fra kraftfondet, balansekonto 2.5399.900.
Rådmannens innstilling med ordføreren forslag til endret pkt 1 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar å frikjøpe gnr. 59, bnr. 67, og de fra dette bruket fradelte tomter
(76 stk) for kr. 400.000,- som finansieres fra kraftfondet, balansekonto 2.5399.900.
2. Aktuelle tomtefestere gis tilbud om å frikjøpe sine boligtomter, og salgssummen
tilbakeføres kraftfondet etter hvert salg.
3. Rådmannen bes utarbeide forslag til tomtepris for tomtene som tilbys frikjøpt, og
fremlegge egen sak om dette til kommunestyret.

PS 34/08 Oppnevning av kommunalt kulturprisutvalg
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ. 1:
Som representanter i kulturprisutvalget for perioden 2008-2012 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende som utgår fra Livsløpskomiteen:
1. …
2. …
3. …
Som leder velges:
Alternativ 2:
Livsløpskomiteen fungerer som kulturprisutvalg.
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Ordføreren fremmet forslag om alternativ 2.
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Livsløpskomiteen fungerer som kulturprisutvalg.

PS 35/08 Oppnevning av kommunalt utsmykkingsutvalg 2008-2012
Rådmannens forslag til vedtak
Som kommunalt utsmykningsutvalg for perioden 2008-2012 oppnevner Tvedestrand
kommunestyre følgende representant og vararepresentant utgått fra Livsløpskomiteen:
Representanter:
1…
2 Alida Rudjord Røiseland
3 Enhetsleder, Jan Kløvstad (sekretær)

Vararepresentant:
1…

Som leder velges: …
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag til representant: Inger Elise Hegland
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag til vararepresentant: Linn Zwilgmeyer
Bertelsen/Foss sine forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Som kommunalt utsmykningsutvalg for perioden 2008-2012 oppnevner Tvedestrand
kommunestyre følgende representant og vararepresentant utgått fra Livsløpskomiteen:
Representanter:
1 Inger Elise Hegland
2 Alida Rudjord Røiseland
3 Enhetsleder, Jan Kløvstad (sekretær)

Vararepresentant:
Linn Zvilgmeyer

PS 36/08 Søknad om fritak som meddommer i Aust-Agder tingrett
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre innvilger søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder
tingrett for perioden 01.05.08.-01.01.13. for Bjørg Haaland Bjørnstad.
Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2008
Behandling
Aud Angelstad (SP) gjorde oppmerksom på at det i saksframstillingen var vist til
Domstolslovens § 74. Korrekt lovhenvisning er § 71 pkt. 5
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre innvilger søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder
tingrett for perioden 01.05.08.-01.01.13. for Bjørg Haaland Bjørnstad.

