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PS 24/14 Endring av tjeneste- og lederorganisering i
Oppfølgingsenheten og Omsorg og Rehabilitering
Rådmannens forslag til vedtak
1

Kommunestyret godkjenner ”Rapporten endring av tjeneste- og lederorganisering” i
Oppfølgingsenheten og enhet for Omsorg og Rehabilitering. Kommunestyret godkjenner
at den legges til grunn for endret ledelses- og tjenestestruktur i de 2 enhetene.
2 Rådmannen får fullmakt til å iverksette endringene fra 01.09.2014. Det legges til at
grunn at implementering av alle endringene i begge enhetene har skjedd innen
31.12.2014.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2014 som følge
av de organisatoriske endringene som iverksettes fra 01.09.2014.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Torleif Haugland (KRF)stilte spørsmål til habilitet og fratrer (= 7 voterende). Han ble
enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav c og §6, 2 ledd.
Rådmannen redegjorde for saken.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag til punkt 1:
Kommunestyret vedtar å slå de to enhetene Oppfølgingsenheten og Omsorg og rehabilitering
sammen til en enhet.
Foss sitt forslag:
Rådmannens forslag:

1 stemme
6 stemmer og tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret godkjenner ”Rapporten endring av tjeneste- og lederorganisering” i
Oppfølgingsenheten og enhet for Omsorg og Rehabilitering. Kommunestyret godkjenner
at den legges til grunn for endret ledelses- og tjenestestruktur i de 2 enhetene.
2. Rådmannen får fullmakt til å iverksette endringene fra 01.09.2014. Det legges til at
grunn at implementering av alle endringene i begge enhetene har skjedd innen
31.12.2014.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet for 2014 som følge
av de organisatoriske endringene som iverksettes fra 01.09.2014.
Haugland gjeninntrådte (= 8 voterende)

PS 25/14 Årsmelding for 2013 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2013 til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Håvard Røiseland (AP) ble valgt til saksordfører.
Saken er behandlet i arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg og det ble redegjort for
innstilling og vedtak derfra:
Arbeidsmiljøutvalg og Administrasjonsutvalget har ingen merknader til Tvedestrand kommunes
årsmelding for 2013.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2013 til etterretning.

PS 26/14 Regnskap for 2013 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2013.
2. Merforbruk i driftsregnskapet for 2013 på 1.265.486,14 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2015.
3. Udekket i investeringsregnskapet for 2013 på 221.550,79 kroner dekkes i 2014 ved bruk
av lånemidler.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Hege Irene Bjerkeseth tiltrådte (= 9 voterende).
Rådmannen redegjorde for kommunens likviditet, som må følges nøye opp framover.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2013.
2. Merforbruk i driftsregnskapet for 2013 på 1.265.486,14 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2015.
3. Udekket i investeringsregnskapet for 2013 på 221.550,79 kroner dekkes i 2014 ved bruk
av lånemidler.

PS 27/14 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for
2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll m.v., gjøres det korrigeringer i
følgende enheters resultat for 2013:
a. Ansvar 210 Rådmanns resultat nedjusteres med 874.000 kroner.
b. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat forbedres med 157.000 kroner.
c. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skoles resultat forbedres med
264.000 kroner.
d. Ansvar 224 Songe skoles resultat nedjusteres med 214.000 kroner.
e. Ansvar 230 Barnehageenhetens resultat nedjusteres med 337.000 kroner.
f. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms resultat forbedres med 259.000 kroner.
g. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 587.000 kroner.
h. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 2.701.000 kroner.
i. Ansvar 255 Oppfølgingsenhetens resultat nedjusteres med 170.000 kroner.
j. Ansvar 260 Familiehuset – RBU sitt resultat nedjusteres med 589.000 kroner.
k. Ansvar 265 NAVs resultat forbedres med 1.503.000 kroner.
2. Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2013, gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 222 Holt skoles akkumulerte innsparing reduseres med 143.000 kroner.
b. Ansvar 229 Tvedestrandskolens akkumulerte merforbruk reduseres med 50.000
kroner.
3. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms akkumulerte innsparing knyttet til planprosjekter
reduseres med 473.000 kroner, dvs. nulles ut.
4. Ansvar 270 Kultur og nærings akkumulerte innsparing på 226.000 kroner nulles ut siden
enheten ble avviklet i 2013.
5. Akkumulerte resultater for ansvar 220 Lyngmyr skole, 221 Tvedestrand og Vestre
Sandøya skole, 222 Holt skole, 223 Dypvåg skole, 224 Songe skole og 229 Tvedestrandskolen slås sammen under ansvar 229 Tvedestrandskolen, med de beløp som følger etter
vedtak i denne saken.
6. Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
sine merforbruk i løpet av året. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå
innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.
7. Beløpene på enhetenes disposisjonsfond “fryses”. Disposisjonsfondene kan heller ikke
benyttes til å dekke enhetenes eventuelle merforbruk. Dette gjelder inntil kommunestyret
fatter nytt vedtak.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll mv., gjøres det korrigeringer i
følgende enheters resultat for 2013:
a. Ansvar 210 Rådmanns resultat nedjusteres med 874.000 kroner.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

b. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat forbedres med 157.000 kroner.
c. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skoles resultat forbedres med
264.000 kroner.
d. Ansvar 224 Songe skoles resultat nedjusteres med 214.000 kroner.
e. Ansvar 230 Barnehageenhetens resultat nedjusteres med 337.000 kroner.
f. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms resultat forbedres med 259.000 kroner.
g. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 587.000 kroner.
h. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 2.701.000 kroner.
i. Ansvar 255 Oppfølgingsenhetens resultat nedjusteres med 170.000 kroner.
j. Ansvar 260 Familiehuset – RBU sitt resultat nedjusteres med 589.000 kroner.
k. Ansvar 265 NAVs resultat forbedres med 1.503.000 kroner.
Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2013, gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 222 Holt skoles akkumulerte innsparing reduseres med 143.000 kroner.
b. Ansvar 229 Tvedestrandskolens akkumulerte merforbruk reduseres med 50.000
kroner.
Ansvar 240 Plan, miljø og eiendoms akkumulerte innsparing knyttet til planprosjekter
reduseres med 473.000 kroner, dvs. nulles ut.
Ansvar 270 Kultur og nærings akkumulerte innsparing på 226.000 kroner nulles ut siden
enheten ble avviklet i 2013.
Akkumulerte resultater for ansvar 220 Lyngmyr skole, 221 Tvedestrand og Vestre
Sandøya skole, 222 Holt skole, 223 Dypvåg skole, 224 Songe skole og 229 Tvedestrandskolen slås sammen under ansvar 229 Tvedestrandskolen, med de beløp som følger etter
vedtak i denne saken.
Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
sine merforbruk i løpet av året. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå
innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.
Beløpene på enhetenes disposisjonsfond “fryses”. Disposisjonsfondene kan heller ikke
benyttes til å dekke enhetenes eventuelle merforbruk. Dette gjelder inntil kommunestyret
fatter nytt vedtak.

PS 28/14 Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2013
Rådmannens forslag til vedtak
Endelige tilskuddssatser for 2013 (100 %-satser) til private barnehager i Tvedestrand kommune
fastsettes som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

175.842
85.125

7.500
7.500

142.700
109.000

11.600
11.600

Ordinære barnehager

Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år
Familiebarnehager

Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Endelige tilskuddssatser for 2013 (100 %-satser) til private barnehager i Tvedestrand kommune
fastsettes som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

175.842
85.125

7.500
7.500

142.700
109.000

11.600
11.600

Ordinære barnehager

Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år
Familiebarnehager

Små barn, 0-2 år
Store barn, 3-6 år

PS 29/14 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2014
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, redusere inntektene med 1.335.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, redusere inntektene med 1.560.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, redusere inntektene med 805.000 kroner.
d. Prosjektskjønnsmidler, øke inntektene med 600.000 kroner.
e. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, øke rammen med 600.000 kroner pga.
prosjektskjønnsmidler.
f. Renteutgifter til investeringslån, øke utgiftene med 144.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 220.000 kroner.
h. Rentekompensasjon, diverse ordninger, øke inntektene med 50.000 kroner.
i. Avdrag på investeringslån, øke utgiftene pga. kontroll minsteavdrag i 2014,
240.000 kroner.
j. Agder Energi AS, redusere inntektene pga. lavere utbytte, 2.200.000 kroner.
k. Amortisering av tidligere års premieavvik, øke utgiftene med 139.000 kroner.
l. Pensjonsutgifter og premieavvik til KLP, redusere nettoutgiftene med 800.000
kroner.
m. Kompetanseheving fellespott, redusere avsetningen med 100.000 kroner.
n. Tilleggsbevilgning kommunestyret, inndra ubrukt bevilgning på 650.000 kroner.
o. Ressursbank, inndra ubrukt bevilgning på 250.000 kroner.
p. Ansvar 230 Barnehageenheten, redusert ramme pga. økt foreldrebetaling etter økt
maksimalpris i vedtatt statsbudsjett, 90.000 kroner.
q. Ansvar 229 Tvedestrandskolen, redusert ramme pga. ikke lenger kulturskoletimen i SFO, 95.000 kroner.
r. Ansvar 229 Tvedestrandskolen, redusert ramme pga. ikke lenger gratis frukt og
grønt på ungdomsskolen, 80.000 kroner.
s. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, redusert ramme pga. økt inntekt fra
tilskudd til ressurskrevende brukere, 150.000 kroner.
t. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, økt ramme for utgifter til planprosjekter
(tidsforskyvning fra 2013), 250.000 kroner.
u. Bruk av disposisjonsfond til Plan, miljø og eiendom, planprosjekter, øke
inntektene med 223.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, økt ramme for tilskudd til Havforskningsinstituttet Flødevigen (tidsforskyvning fra 2013), 250.000 kroner.
w. Bruk av enhetenes disposisjonsfond, 4.000.000 kroner.
x. Bruk av generelt disposisjonsfond, 215.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0900 Tjenna legekontor, kjøp av legehjemmel økes med
950.000 kroner. Kostnadsrammen økes med 950.000 kroner til 1.900.000 kroner.
b. Bevilgningen til prosjekt 0813 Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning reduseres
med 300.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres med 300.000 kroner til
1.200.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0893 Bro Østerå, oppgradering trykklasse økes med
300.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft, generelt reduseres med 300.000 kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0168 Byløft, møteplasser og arenaer økes med 300.000
kroner.

f. Det bevilges 222.000 kroner til dekning av underdekning på investeringsbudsjettet i 2013.
g. Det bevilges 515.000 kroner til nytt prosjekt for kjøp av festetomt på Bergsmyr.
h. Det bevilges 300.000 kroner til nytt prosjekt for kjøp av festetomt i sentrum.
i. Inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 120.000
kroner.
j. Bruk av lån økes med 1.137.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0180 Byløft, Hovedgata-Hulgata reduseres med
730.000 kroner.
4. Kommunestyret fastsetter låneopptaket til formidlingslån til 12,3 mill. kroner i 2014.
Formidlingslån (for videre utlån) tas opp i Husbanken, med en avdragstid på 30 år.
5. Det opprettes følgende stillinger innen ansvar 240 Plan, miljø og eiendom:
a. 0,3 årsverk som vaktmester fra 1.9.2014.
b. 0,2 årsverk som renholder fra 1.8.2014.
6. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2014 avslås:
a. Kreftforeningen. Søknad om 1 krone pr. innbygger til Kreftforeningens
innsamlingsaksjon.
b. Aust-Agder idrettskrets. Søknad om opptil 20.000 kroner til årets Hovdenleir for
utviklingshemmede.
c. Sørnorsk jazzsenter. Søknad om 5.000 kroner i støtte i forbindelse med båtturné
med Sørnorsk Ungdomsstorband.
d. Aust-Agder idrettskrets. Søknad om 15.000 kroner til årets idrettsleir på Hove for
barn i alderen 11-17 år.
e. Foreningen S/K Boy Leslie. Søknad om 115.000 kroner til restaurering av båt.
Søknaden var knyttet til stiftelseskapitalen i stiftelsen “Den flyvende hollender”.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Torleif Haugland (KRF) ble valgt til saksordfører.
Rådmannen redegjorde for budsjettkontrollen. Det er ikke gitt tilleggsbevillinger til enhetene på
bakgrunn av kalkulerte underskudd i forhold til budsjett.
Morten Foss (TTL) fremmet forslag om at kr 600.000 avsettes til kommunestyrets disposisjon
mot at det i punkt 2 a og b budsjetteres med mindre reduksjon i inntektene med henholdsvis kr
300.000 hver.
Foss sitt forslag om endring av punkt 2 a, b og n:

6 stemmer og tilrådd.

Rådmannens forslag for øvrig.

Enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, redusere inntektene med 1.035.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, redusere inntektene med 1.260.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, redusere inntektene med 805.000 kroner.
d. Prosjektskjønnsmidler, øke inntektene med 600.000 kroner.

e. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, øke rammen med 600.000 kroner pga.
prosjektskjønnsmidler.
f. Renteutgifter til investeringslån, øke utgiftene med 144.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, øke inntektene med 220.000 kroner.
h. Rentekompensasjon, diverse ordninger, øke inntektene med 50.000 kroner.
i. Avdrag på investeringslån, øke utgiftene pga. kontroll minsteavdrag i 2014,
240.000 kroner.
j. Agder Energi AS, redusere inntektene pga. lavere utbytte, 2.200.000 kroner.
k. Amortisering av tidligere års premieavvik, øke utgiftene med 139.000 kroner.
l. Pensjonsutgifter og premieavvik til KLP, redusere nettoutgiftene med 800.000
kroner.
m. Kompetanseheving fellespott, redusere avsetningen med 100.000 kroner.
n. Tilleggsbevilgning kommunestyret, redusere ubrukt bevilgning med 50.000
kroner.
o. Ressursbank, inndra ubrukt bevilgning på 250.000 kroner.
p. Ansvar 230 Barnehageenheten, redusert ramme pga. økt foreldrebetaling etter økt
maksimalpris i vedtatt statsbudsjett, 90.000 kroner.
q. Ansvar 229 Tvedestrandskolen, redusert ramme pga. ikke lenger kulturskoletimen i SFO, 95.000 kroner.
r. Ansvar 229 Tvedestrandskolen, redusert ramme pga. ikke lenger gratis frukt og
grønt på ungdomsskolen, 80.000 kroner.
s. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, redusert ramme pga. økt inntekt fra
tilskudd til ressurskrevende brukere, 150.000 kroner.
t. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, økt ramme for utgifter til planprosjekter
(tidsforskyvning fra 2013), 250.000 kroner.
u. Bruk av disposisjonsfond til Plan, miljø og eiendom, planprosjekter, øke
inntektene med 223.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, økt ramme for tilskudd til Havforskningsinstituttet Flødevigen (tidsforskyvning fra 2013), 250.000 kroner.
w. Bruk av enhetenes disposisjonsfond, 4.000.000 kroner.
x. Bruk av generelt disposisjonsfond, 215.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0900 Tjenna legekontor, kjøp av legehjemmel økes med
950.000 kroner. Kostnadsrammen økes med 950.000 kroner til 1.900.000 kroner.
b. Bevilgningen til prosjekt 0813 Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning reduseres
med 300.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres med 300.000 kroner til
1.200.000 kroner.
c. Bevilgningen til prosjekt 0893 Bro Østerå, oppgradering trykklasse økes med
300.000 kroner.
d. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft, generelt reduseres med 300.000 kroner.
e. Bevilgningen til prosjekt 0168 Byløft, møteplasser og arenaer økes med 300.000
kroner.
f. Det bevilges 222.000 kroner til dekning av underdekning på investeringsbudsjettet i 2013.
g. Det bevilges 515.000 kroner til nytt prosjekt for kjøp av festetomt på Bergsmyr.
h. Det bevilges 300.000 kroner til nytt prosjekt for kjøp av festetomt i sentrum.
i. Inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 120.000
kroner.
j. Bruk av lån økes med 1.137.000 kroner.
k. Bevilgningen til prosjekt 0180 Byløft, Hovedgata-Hulgata reduseres med
730.000 kroner.

4. Kommunestyret fastsetter låneopptaket til formidlingslån til 12,3 mill. kroner i 2014.
Formidlingslån (for videre utlån) tas opp i Husbanken, med en avdragstid på 30 år.
5. Det opprettes følgende stillinger innen ansvar 240 Plan, miljø og eiendom:
a. 0,3 årsverk som vaktmester fra 1.9.2014.
b. 0,2 årsverk som renholder fra 1.8.2014.
6. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2014 avslås:
a. Kreftforeningen. Søknad om 1 krone pr. innbygger til Kreftforeningens
innsamlingsaksjon.
b. Aust-Agder idrettskrets. Søknad om opptil 20.000 kroner til årets Hovdenleir for
utviklingshemmede.
c. Sørnorsk jazzsenter. Søknad om 5.000 kroner i støtte i forbindelse med båtturné
med Sørnorsk Ungdomsstorband.
d. Aust-Agder idrettskrets. Søknad om 15.000 kroner til årets idrettsleir på Hove for
barn i alderen 11-17 år.
e. Foreningen S/K Boy Leslie. Søknad om 115.000 kroner til restaurering av båt.
Søknaden var knyttet til stiftelseskapitalen i stiftelsen “Den flyvende hollender”.

PS 30/14 Handlingsregler for ansettelses- og innkjøpsbegrensinger i
2014
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 20.05.2014 til handlingsregler for
ansettelses- og innkjøpsbegrensinger for kommunen gjeldende fra juni 2014 og ut året.
Begrunnelsen er kommunens svært alvorlig og vanskelige økonomiske situasjon pr. 1. tertial
2014.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) la fram følgende oversendelsesforslag til innsparing:
Kommunestyret ber om at rådmannen ser på de forslag til kutt og innsparinger i dette forslaget.
Sammenslåing av enheter (teknisk/barnehage og skole/omsorg, Ressurssenter for barn og unge
og oppfølgingsenheten)
Redusere kommunale bygg ved salg og å bedre utnyttelsen av kontorplasser.
Selge helsehuset og flytte de opp i eksisterende kommunal bygningsmasse.
Fortgang i salg av kommunal eiendom.
10% reduksjon i alle administrative stillinger, dvs ingen nyansettelser før antall stillinger ved
naturlig avganger er redusert. Dette opplegget skjer i samråd med AMU og unntak må gjøres
ved behov.
Det utarbeides forslag til en bonusordning for ansatte med lite fravær.
Byløft-prosjektet nedjusteres og settes på vent.
Drifting av Furøya/vedlikeholdet må legges på et minimum og søkes overført tilbake til statlige
organer, el eks noe i forbindelse med Skjærgårdsparken.
Kommunale smørbrød ved møter avvikles ut året.
Enhetsledere møter kun ved behov og ønsker på kommunestyremøter, spart tid til avspasering.
Kommunestyret forventer at rammene holdes og at rådmannen holder seg innenfor de rammene
han har.
Om nødvendig må hele organisasjonen gjennomgås med mål om besparelser i størrelsesorden
10-12 millioner.
Morten Foss sitt oversendelsesforslag videresendes til rådmannen.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 20.05.2014 til handlingsregler for
ansettelses- og innkjøpsbegrensinger for kommunen gjeldende fra juni 2014 og ut året.
Begrunnelsen er kommunens svært alvorlig og vanskelige økonomiske situasjon pr. 1. tertial
2014.

PS 31/14 Strategi for prosjekt Hovedgaten / Hulgaten.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de anbefalinger som er skissert i
saksfremlegget når det gjelder prosjektets utstrekning, innhold, organisering og
fremdriftsplan, jfr. workshop i komite for Teknikk, plan og natur 29.4.2014. Arbeidet
videreføres på disse premissene, og endelig utkast til forprosjekt med et samlet
prisestimat bes fremlagt for kommunestyret, senest til møtet i oktober 2014. (jfr. pkt. 4 i
K-sak 17/14.)
2. Rådmannen får fullmakt til å engasjere prosjektledelse og konsulentbistand til
prosjektering.
3. I forprosjektet er det viktig å få avklart omfanget av privat deltakelse og samarbeid.
4. Kommunestyret ser også utformingen av belysning og lyssetting som en viktig del av
prosjektet, og forutsetter her at det engasjeres ekspertise med god kompetanse og gode
referanser fra tilsvarende prosjekter innenfor fagområdet.
5. Komiteen for Teknikk, plan og natur gis i oppdrag å være byggekomite for prosjektet.
6. Rådmannen gis i oppdrag å sette ned en administrativ prosjektgruppe med en
hensiktsmessig faglig sammensetning.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Rådmannens forslag tilrådd mot en stemme.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de anbefalinger som er skissert i
saksfremlegget når det gjelder prosjektets utstrekning, innhold, organisering og
fremdriftsplan, jfr. workshop i komite for Teknikk, plan og natur 29.4.2014. Arbeidet
videreføres på disse premissene, og endelig utkast til forprosjekt med et samlet
prisestimat bes fremlagt for kommunestyret, senest til møtet i oktober 2014. (jfr. pkt. 4 i
K-sak 17/14.)
2. Rådmannen får fullmakt til å engasjere prosjektledelse og konsulentbistand til
prosjektering.
3. I forprosjektet er det viktig å få avklart omfanget av privat deltakelse og samarbeid.
4. Kommunestyret ser også utformingen av belysning og lyssetting som en viktig del av
prosjektet, og forutsetter her at det engasjeres ekspertise med god kompetanse og gode
referanser fra tilsvarende prosjekter innenfor fagområdet.
5. Komiteen for Teknikk, plan og natur gis i oppdrag å være byggekomite for prosjektet.
6. Rådmannen gis i oppdrag å sette ned en administrativ prosjektgruppe med en
hensiktsmessig faglig sammensetning.

PS 32/14 Innløsing av festeforhold til Nils Tveite.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar å frikjøpe festetomter fra gnr 59, bnr 1 for kr. 291.150,- jfr.
vedlagt kart med oversikt over aktuelle eiendommer
2. Kostnadsrammen fastsettes til kr. 300.000,3. Finansieringen innarbeides i tertialrapporten for 1 tertial 2014.
4. Tomtefester i Kollåsen gis tilbud om frikjøp til 25 ganger den årlige festeavgiften.
5. Dersom kommunestyret ikke fatter særskilt vedtak om disponering av salgsinntekter,
avsettes midlene til generelt ubundet investeringsfond.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar å frikjøpe festetomter fra gnr 59, bnr 1 for kr. 291.150,- jfr.
vedlagt kart med oversikt over aktuelle eiendommer
2. Kostnadsrammen fastsettes til kr. 300.000,3. Finansieringen innarbeides i tertialrapporten for 1 tertial 2014.
4. Tomtefester i Kollåsen gis tilbud om frikjøp til 25 ganger den årlige festeavgiften.
5. Dersom kommunestyret ikke fatter særskilt vedtak om disponering av salgsinntekter,
avsettes midlene til generelt ubundet investeringsfond.

PS 33/14 Frikjøp av grunn gnr 28 bnr 63.
Rådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret vedtar å frikjøpe gnr 28, bnr 63 for kr. 500.000,Kostnadsrammen fastsettes til kr. 515.000,Finansieringen innarbeides i tertialrapporten for 1 tertial 2014.
Aktuelle tomtefestere gis tilbud om å frikjøpe sine boligtomter og næringstomter til 25
ganger den årlige festeavgiften.
5. Dersom kommunestyret ikke fatter særskilt vedtak om disponering av salgsinntekter,
avsettes midlene til generelt ubundet investeringsfond.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret vedtar å frikjøpe gnr 28, bnr 63 for kr. 500.000,Kostnadsrammen fastsettes til kr. 515.000,Finansieringen innarbeides i tertialrapporten for 1 tertial 2014.
Aktuelle tomtefestere gis tilbud om å frikjøpe sine boligtomter og næringstomter til 25
ganger den årlige festeavgiften.
5. Dersom kommunestyret ikke fatter særskilt vedtak om disponering av salgsinntekter,
avsettes midlene til generelt ubundet investeringsfond.

PS 34/14 Søknad om fritak fra politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Håvard Røiseland (Ap) fritas fra politiske verv i Tvedestrand kommune fra 1.8.14 og ut
valgperioden i medhold av kommunelovens § 15, 1. ledd.
2. Anette Hoel (Ap) trer inn som fast medlem i Kommunestyret fra 1.8.14 og ut
valgperioden 2011-2015.
3. Som nytt medlem i Formannskapet/Valgkomiteen velges.……………………………….
4. Som nytt medlem i Administrasjonsutvalget velges …………………….
5. Som nytt medlem i Arbeidsmiljøutvalget velges ……………………
6. Som nytt medlem i Forhandlingsutvalget lønn velges ………………………..
7. Som nytt medlem i Koordineringsforum velges …………………
8. Som nytt medlem i Byløft velges ……………………….
9. Som nytt medlem i samarbeidsutvalget for Alvestua barnehage velges ………..
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Irene Strandene Hansen fremmet følgende forslag:
3. Som nytt medlem i Formannskapet/Valgkomiteen velges Svein Olav Hageli
4. Som nytt medlem i Administrasjonsutvalget velges Irene Strandene Hansen
5. Som nytt medlem i Arbeidsmiljøutvalget velges Irene Strandene Hansen
6. Som nytt medlem i Forhandlingsutvalget lønn velges Svein Olav Hageli
7. Som nytt medlem i Koordineringsforum velges Svein Olav Hageli
8. Som nytt medlem i Byløft velges Geir Grimsland
9. Som nytt medlem i samarbeidsutvalget for Alvestua barnehage velges Svein Olav Hageli
Videre var det ønskelig at det med utgangspunkt i valgresultatet oppnevnes to nye
varamedlemmer til kommunestyret jfr også sak 38. Det må også oppnevnes en ny person som
varamedlem til formannskap og en til livsløpskomite,
Som følge av dette foreslås dermed Paul Østebø som 9 varamedlem til kommunestyre. Det må
velges nytt 4 varamedlem til formannskap.
Rådmannens forslag med tillegg fra Strandene Hansen enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Håvard Røiseland (Ap) fritas fra politiske verv i Tvedestrand kommune fra 1.8.14 og
ut valgperioden i medhold av kommunelovens § 15, 1. ledd.
2. Anette Hoel (Ap) trer inn som fast medlem i Kommunestyret fra 1.8.14 og ut
valgperioden 2011-2015.
3. Som nytt medlem i Formannskapet/Valgkomiteen velges Svein Olav Hageli
4. Som nytt medlem i Administrasjonsutvalget velges Irene Strandene Hansen
5. Som nytt medlem i Arbeidsmiljøutvalget velges Irene Strandene Hansen
6. Som nytt medlem i Forhandlingsutvalget lønn velges Svein Olav Hageli
7. Som nytt medlem i Koordineringsforum velges Svein Olav Hageli
8. Som nytt medlem i Byløft velges Geir Grimsland
9. Som nytt medlem i samarbeidsutvalget for Alvestua barnehage velges Svein Olav
Hageli

Paul Østebø oppnevnes som 9 varamedlem til kommunestyre.
Det må velges nytt 4 varamedlem til formannskap.

PS 35/14 Referat og drøftingssaker:
1. Kommunereformen:
a. Med utgangspunkt i dagens oppgaver anses en kommunestørrelse på 15-20.000
innbyggere fornuftig.
b. Tidsplan: kommunene kan komme med synspunkter fram til mai 2016. Deretter
vil departementet bestemme. Ny kommuneoppdeling planlegges operativt innen
1.1.2020.
c. Prosessansvaret legges til fylkeskommunen.Se informasjon på
kommunaldepartementets og kommunens sentralforbund sine nettsider.
2. Bredbåndssøknad:
Informasjon om dette ble utsatt
3. Informasjon fra ordfører:
Ingen saker
4. Informasjon fra rådmann:
a. Kommunalt innkjøp av mobil scene for utleie til kystkulturuka vil ikke bli
foretatt, da det ikke vil gi noen besparelser i form av redusert merverdiavgift.
b. Orientering investeringsprosjekter: Offentlig brygge Sandøykilen noe forsinket.
Ellers etter plan.

PS 36/14 Utkast til Handlingsplan 2015-2018 - Oppstart på
budsjett- og økonomiplanarbeidet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, for 2011-23, vedtar
kommunestyret å legge utkast datert 02.06.2014 til handlingsplan for 2015-18 ut på
offentlig høring. Planen tas opp til endelig behandling som egen sak samtidig med
behandlingen av budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 i kommunestyrets møte i
desember 2014.
2. Kommunestyret legger til grunn de verdivalg, strategier og føringer som ligger i vedtatt
kommuneplan, samfunnsdel, for 2011-23 og utkast til handlingsplan for 2015-18, for
arbeidet med budsjett- og økonomiarbeidet for 2015-18.
3. Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 vil være å
prioritere på en slik måte at kommuneøkonomien blir balansert, der løpende inntekter er
større enn løpende utgifter. Det legges til grunn følgende 3 hovedstrategier, som bør
gjennomføres samtidig i denne planperioden:
a. Invasjon og utvikling på tjenestesiden, spesielt innenfor omsorg og skole –
Lavere vekst i utgiftene, eventuelt lavere utgifter.
b. Strukturelle endringer av tjenestetilbudet – Lavere utgifter.
c. Innføring av eiendomsskatt – Høyere inntekter.
4. Kommunens utgiftsnivå skal på sikt tilnærmet ligge på nivået for den kommunegruppen
kommunen tilhører (gruppe 10). Sammenligningen skal også vurderes opp mot snittet for
kommunene i Aust-Agder.
5. Formannskapet får i oppdrag på budsjett- og prioriteringsmøtet i september 2014 å gi
nærmere føringer til rådmannen for prioriteringene innenfor tjenesteområdene og
investeringsnivået.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Saken var omfattende og utsendt like før møtet. Det var et omforent syn at saken må utsettes til
behandling i neste møte.
Innstilling
Saken utsettes til behandling i neste kommunestyremøte 2. september.

PS 37/14 Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksettelse av
kommunereformen.
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til lovframlegget om statlig godkjenning av
kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksettelse av kommunereformen.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke lovframlegget om statlig godkjenning av kommunale
låneopptak og leieavtaler før iverksettelse av kommunereformen, da lovframlegget etter
kommunestyrets vurdering strider mot prinsippene om lokalt selvstyre.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Foss sitt forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke lovframlegget om statlig godkjenning av kommunale
låneopptak og leieavtaler før iverksettelse av kommunereformen, da lovframlegget etter
kommunestyrets vurdering strider mot prinsippene om lokalt selvstyre.

PS 38/14 Søknad om fritak fra politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Ragnvald Steen Zwilgmeyer (Ap) innvilges fritak fra sine politiske verv i Tvedestrand
kommune fra 1.8.14 – 1.1.15.
2. Lillian Sundsdal (Ap) trer inn som fast medlem i kommunestyret og Livsløpskomiteen i
perioden 1.8.14 – 1.1.15.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.06.2014
Behandling
Viser til sak 34/14 der det i forslag fra Irene Strandene Hansen framkom at det var ønskelig at
det med utgangspunkt i valgresultatet oppnevnes to nye varamedlemmer til kommunestyret og
tilsvarende en ny person som varamedlem til formannskap og en til livsløpskomite.
Som følge av dette foreslås dermed Eli Frøland som 10 varamedlem til kommunestyre.
Det må velges nytt 4 varamedlem til livsløpskomite.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Strandene Hansen fra enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Ragnvald Steen Zwilgmeyer (Ap) innvilges fritak fra sine politiske verv i Tvedestrand
kommune fra 1.8.14 – 1.1.15.
2. Lillian Sundsdal (Ap) trer inn som fast medlem i kommunestyret og Livsløpskomiteen i
perioden 1.8.14 – 1.1.15.
Eli Frøland (AP) oppnevnes som 10 varamedlem til kommunestyre.
Det må velges 4 varamedlem til livsløpskomite.

