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Formannskapet innstilling  

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast til 
“Handlingsplan for 2020-2023” til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og 
bygningslovens § 11-4, med følgende endringer og tillegg: 

 Aktiv Rast skal gjennomføres i 2020.  
 Planlegge og gjennomføre bygging av fortau langs med Lyngmyrveien 

innen sommeren 2021, jf. vedtatt Trafikksikkerhetsplan.  
 Det forutsettes at det arbeides videre med å redusere kostnadsrammen 

vesentlig for ny barneskole i sentrum 

 Det gjøres en grundig gjennomgang av kommunens barneskoler for å 
synliggjøre om de tilfredsstiller lovkravene for elever, ansatte og universell 

utforming, samt kostnader ved eventuelle mangler 
 Leve Hele Livet-reformen nevnes etter fremtidig behov for helse- og 

omsorgstjenester i både alt. 1 og 2. Tillegg på s. 15 og 16 

 Følgende setninger legges til i beskrivelsen av alternativene i 
bakgrunnsbildet: 

o Alt. 1 
Det påregnes også innsparinger på energiforbruk, rengjøring etc. 
Beløpene er pt. Ikke beregnet. 

o Alt. 2, ny setning 
Det må beregnes betydelige årlige kostnader til vedlikehold og 

utbedring av Tvedestrand, Holt, Songe og Dypvåg skoler inntil en ny 
skole eventuelt er bygget.  

 

Utkast til “Handlingsplan 2020-2023” legges til grunn for rådmannens arbeid 
med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023, med utgangspunkt i 

alternativ 1  
 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av 

budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 i kommunestyrets møte i 
desember 2019.  
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.09.2019 sak 19/71 
 

Møtebehandling 
Morten Foss (SP) fremmet følgende endringsforslag til alternativ 2: 

‘’Barnehage på Bronsbu tas ut av økonomiplanen. 
 
Barnehage på Holt – vurdering framskyndes (før 2023)’’ 

 
June Marcussen (V) fremmet endringsforslag som følger: 

‘’Redusere summen i investeringene i alt. 2 fra 300 til 272 da de 28 millionene i 
differanse er uspesifiserte.’’ 
 

Ass. Rådmann orienterte om innholdet i de foreløpige økonomiske beregningene, 
og hva som skal regnes videre på. 

 
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
‘’ Nytt kulepunkt under alt. 1 (etter Landås sitt kulepunkt): 

 
Ved nedleggelse av Songe skole, må det synliggjøres hva et ev. inntektsbortfall 

fra fremmede elever vil beløpe seg til.  Rådmannen bes synliggjøre hvilke 
inntekter Tvedestrand mottar for barnehagebarn og skolebarn på trinn 1-10, fra 
Risør kommune.’’ 

 
Votering 

Begge alternativene legges ut på høring: enstemmig vedtatt 
 

Formannskapets punkt om Aktiv rast og fortau langs Lyngmyrveien: enstemmig 
vedtatt 
 

Foss sitt forslag om alternativ 2: 7 stemmer og falt (dermed falt også forslaget 
vedr. Bronsbu) 

Formannskapets innstilling om alternativ 1: 18 stemmer og vedtatt 
 
Foss sitt endringsforslag (uten Bronsbu): 4 stemmer og falt 

 
Formannskapet sitt punkt om reduksjon av kostnadsramme for ny barneskole: 

enstemmig vedtatt 
 
Formannskapet sitt punkt om gjennomgang av barneskoler: enstemmig vedtatt 

 
Formannskapet sitt punkt om Leve Hele Livet-reformen: enstemmig vedtatt 

 
Formannskapet sine punkt om beskrivelser av alternativene: 
Alt. 1 (innsparinger på energiforbruk m.v.): enstemmig vedtatt 

Alt. 2 (kostnader til vedlikehold og utbedring): enstemmig vedtatt 
 

Marcussen sitt endringsforslag (300 til 272 mill.): vedtatt mot en stemme 
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Haugland sitt tilleggsforslag: enstemmig vedtatt 
 
Kommunestyret vedtak  

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast til 
“Handlingsplan for 2020-2023” til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og 

bygningslovens § 11-4, med følgende endringer og tillegg: 
 Aktiv Rast skal gjennomføres i 2020.  
 Planlegge og gjennomføre bygging av fortau langs med Lyngmyrveien 

innen sommeren 2021, jf. vedtatt Trafikksikkerhetsplan.  
 Det forutsettes at det arbeides videre med å redusere kostnadsrammen 

vesentlig for ny barneskole i sentrum 
 Det gjøres en grundig gjennomgang av kommunens barneskoler for å 

synliggjøre om de tilfredsstiller lovkravene for elever, ansatte og universell 

utforming, samt kostnader ved eventuelle mangler 
 Leve Hele Livet-reformen nevnes etter fremtidig behov for helse- og 

omsorgstjenester i både alt. 1 og 2. Tillegg på s. 15 og 16 
 Følgende setninger legges til i beskrivelsen av alternativene i 

bakgrunnsbildet: 

o Alt. 1 
Det påregnes også innsparinger på energiforbruk, rengjøring etc. 

Beløpene er pt. Ikke beregnet. 
o Ved nedleggelse av Songe skole, må det synliggjøres hva et ev. 

inntektsbortfall fra fremmede elever vil beløpe seg til.  Rådmannen 

bes synliggjøre hvilke inntekter Tvedestrand mottar for 
barnehagebarn og skolebarn på trinn 1-10, fra Risør kommune. 

o Alt. 2, ny setning 
Det må beregnes betydelige årlige kostnader til vedlikehold og 

utbedring av Tvedestrand, Holt, Songe og Dypvåg skoler inntil en ny 
skole eventuelt er bygget.  

 Redusere summen i investeringene i alt. 2 fra 300 til 272 da de 28 millionene 

i differanse er uspesifiserte. 
 

Utkast til “Handlingsplan 2020-2023” legges til grunn for rådmannens arbeid 
med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023, med utgangspunkt i 
alternativ 1  

 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av 

budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 i kommunestyrets møte i 
desember 2019.  
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