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PS 38/09 Evaluering av omstillingsprosessen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss fremmet følgende forslag til vedtak:
Pkt. 4 2. setning: Prosessen ledes ikke av innleid kompetanse.
Ved alternativ votering mellom Morten Foss og rådmannen, ble rådmannens forslag vedtatt med
5 mot 2 stemmer.
Innstilling
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaluering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.

8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss fremmet slikt forslag til vedtak:
Som rådmannens forslag med følgende endring:
Pkt 4, 2. setning: Prosessen ledes ikke av innleid kompetanse.
Ved alternativ votering mellom rådmannens og Foss’ forslag, ble Foss’ forslag vedtatt med 4
mot 2 stemmer.
Innstilling
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes ikke av innleid
kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag til endret pkt. 4:
Evaluering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom rådmannsteam,
enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
Votering:
Rådmannens forslag pkt 1-3 enstemmig tilrådd
Pkt 4, Alternativ votering:
Foss sitt forslag
3 stemmer
Rådmannens innstilling
6 stemmer og er tilrådd

Rådmannens forslag pkt 5-8 enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

PS 39/09 Diverse endringer i budsjett 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a) I prosjekt 0968 Salg av aksjer RTB AS økes salgsinntekter med 360.000 kroner og
utgiftssiden økes med 123.000 kroner. Nettoinntekt på 237.000 kroner avsettes til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
b) Det bevilges 120.000 kroner mer til prosjekt 0650 Kunstgressbane på Lyngmyr.
Inntekter fra spillemidler økes med 1.000.000 kroner. 880.000 kroner avsettes til
generelt ubundet investeringsfond.
c) Det bevilges 135.000 kroner til prosjekt 0734 Songe skole – utbygging og planlegging.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Når
grunnerverv er gjennomført avsluttes prosjektet. En eventuell opparbeidelse av
parkeringsplass vurderes i forbindelse med fremtidig organisering av skolene i
kommunen.
d) Budsjettert inntekt refusjon fra private på prosjekt 0865 Glastad boligområde reduseres
med 125.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.
e) Bevilgningen til prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning bygg økes med 338.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.

2.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a) Budsjettrammene til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom og ansvar 245 Teknisk drift
reduseres med h.h.v. 300.000 kroner og 80.000 kroner.
b) Avsetningen til erstatningssaker barnevern på ansvar 280 Tilleggsbevilgninger,
lønnsoppgjør og premieavvik økes med 380.000 kroner.
c) Budsjettert rammetilskudd (fast del) økes med 70.000 kroner som følge av endringer i
finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. Budsjettrammen til
ansvar 250 Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Rådmannen fremmet forslag om nytt pkt 3 med følgende ordlyd:
a) Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med Fagelektro AS angående Enøk-tiltak på Strannasenteret (el-arbeider) i tråd
med innlevert anbud.

b) Kommunestyret vedtar en kostnadsramme på 1.500.000 kroner inkl. mva. for prosjektet i
punkt 3 a). 950.000 kroner finansieres ved tilskudd fra Enova (tiltakspakkemidler), 300.000
kroner ved overføring av mva-kompensasjon fra drift til investering og 250.000 kroner ved å
omdisponere ubrukte lånemidler fra prosjekt ”0768 Strannasenteret – opprust. eldreboliger og
hybler”.
c) Rådmannen får fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler på prosjektene ”0763
Brannsynspålegg og Enøk-tiltak” (123.000 kroner), ”0768 Strannasenteret – opprust.
eldreboliger og hybler” (13.000 kroner) og ”0769 Klima- og energiplan” (228.000 kroner) til
egenandel i andre Enøk-prosjekter der en får tilskudd fra Enova. Videre overføres mvakompensasjon fra de aktuelle prosjektene fra drift til investering som delfinansiering av
utgiftene i investeringsregnskapet. Enova-prosjektene må maksimalt ha en kommunal egenandel
(nettoramme) i investeringsregnskapet på 364.000 kroner i tillegg til overførte midler fra
driftsregnskapet. Rådmannen får fullmakt til å velge prosjekt(er)/tiltak, søke Enova om endring i
forhold til opprinnelig tilsagn, velge entreprenør for å utføre arbeidene, samt fastsette brutto
kostnadsramme(r).
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at pkt. 1 e) skulle utgå
Bjørg Haaland Bjørnstad fremmet forslag til endret pkt. 1e):
Bevilgningen til prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning bygg økes med 127.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
Voteringer:
Rådmannens innstilling pkt 1, minus e), pkt 2 og pkt 3 enstemmig tilrådd.
Alternativ votering pkt e):
Rådmannens innstilling
Bjørnstads forslag
Dukenes forslag

0 stemmer
4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a) I prosjekt 0968 Salg av aksjer RTB AS økes salgsinntekter med 360.000 kroner og
utgiftssiden økes med 123.000 kroner. Nettoinntekt på 237.000 kroner avsettes til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
b) Det bevilges 120.000 kroner mer til prosjekt 0650 Kunstgressbane på Lyngmyr.
Inntekter fra spillemidler økes med 1.000.000 kroner. 880.000 kroner avsettes til
generelt ubundet investeringsfond.
c) Det bevilges 135.000 kroner til prosjekt 0734 Songe skole – utbygging og planlegging.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Når
grunnerverv er gjennomført avsluttes prosjektet. En eventuell opparbeidelse av
parkeringsplass vurderes i forbindelse med fremtidig organisering av skolene i
kommunen.
d) Budsjettert inntekt refusjon fra private på prosjekt 0865 Glastad boligområde reduseres
med 125.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende

2.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a) Budsjettrammene til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom og ansvar 245 Teknisk drift
reduseres med h.h.v. 300.000 kroner og 80.000 kroner.
b) Avsetningen til erstatningssaker barnevern på ansvar 280 Tilleggsbevilgninger,
lønnsoppgjør og premieavvik økes med 380.000 kroner.
c) Budsjettert rammetilskudd (fast del) økes med 70.000 kroner som følge av endringer i
finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. Budsjettrammen til
ansvar 250 Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.

3. a) Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med Fagelektro AS angående Enøk-tiltak på Strannasenteret (el-arbeider) i
tråd med innlevert anbud.
b) Kommunestyret vedtar en kostnadsramme på 1.500.000 kroner inkl. mva. for prosjektet i
punkt 3 a). 950.000 kroner finansieres ved tilskudd fra Enova (tiltakspakkemidler), 300.000
kroner ved overføring av mva-kompensasjon fra drift til investering og 250.000 kroner ved å
omdisponere ubrukte lånemidler fra prosjekt ”0768 Strannasenteret – opprust. eldreboliger
og hybler”.
c) Rådmannen får fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler på prosjektene ”0763
Brannsynspålegg og Enøk-tiltak” (123.000 kroner), ”0768 Strannasenteret – opprust.
eldreboliger og hybler” (13.000 kroner) og ”0769 Klima- og energiplan” (228.000 kroner) til
egenandel i andre Enøk-prosjekter der en får tilskudd fra Enova. Videre overføres mvakompensasjon fra de aktuelle prosjektene fra drift til investering som delfinansiering av
utgiftene i investeringsregnskapet. Enova-prosjektene må maksimalt ha en kommunal egenandel (nettoramme) i investeringsregnskapet på 364.000 kroner i tillegg til overførte midler
fra driftsregnskapet. Rådmannen får fullmakt til å velge prosjekt(er)/tiltak, søke Enova om
endring i forhold til opprinnelig tilsagn, velge entreprenør for å utføre arbeidene, samt
fastsette brutto kostnadsramme(r).

PS 40/09 Tvedestrand Vekst AS - Kjøp av areal Valbergheia 3.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr. 1,5 mill.
2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på
kr. 1,5 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet
står tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,5 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst
AS på kr. 1,5 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i
forbindelse med eiendomsoverdragelsen og utlånet.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr 35 pr kvm dvs. 1,9 mill kr. (etter reduksjon areal 30%).
2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på kr.
1,9 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet står
tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,9 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst AS
på kr. 1,9 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i forbindelse
med eiendomsoverdragelsen og utlånet.
Votering:
Rådmannens innstilling
Foss sitt forslag

0 stemmer
9 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr 35 pr kvm dvs. 1,9 mill kr. (etter reduksjon areal 30%).
2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på kr.
1,9 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet står
tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,9 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst AS
på kr. 1,9 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i forbindelse
med eiendomsoverdragelsen og utlånet.

PS 41/09 Knatten barnehage - Søknad om byggelån i forbindelse
med barnehageutvidelse
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
byggelån, da det ikke er kommunens ansvar å være ”byggelånbank” for private
barnehager.
2. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
investeringstilskudd til den planlagte utbyggingen ved barnehagen, men kommunen gir
renterefusjon etter gjeldende regler for et eventuelt fast låneopptak.
3. Tvedestrand kommunestyre vil vurdere å innvilge kommunal garanti (simpel) til Knatten
barnehage for et fast investeringslån, dersom det blir aktuelt.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
E-post av 01.12.09 fra Knatten Barnehage v. styreleder Anette Hoel ble lagt fram i møtet.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
byggelån, da det ikke er kommunens ansvar å være ”byggelånbank” for private
barnehager.
2. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
investeringstilskudd til den planlagte utbyggingen ved barnehagen, men kommunen gir
renterefusjon etter gjeldende regler for et eventuelt fast låneopptak.
3. Tvedestrand kommunestyre vil vurdere å innvilge kommunal garanti (simpel) til Knatten
barnehage for et fast investeringslån, dersom det blir aktuelt.

PS 42/09 Økning av festeavgiften for graver i Tvedestrand
kommune fra 01.01.2010
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune økes
fra kr. 125,- til kr. 175,- pr. grav pr. år gjeldende fra 01.01.2010.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune økes
fra kr. 125,- til kr. 175,- pr. grav pr. år gjeldende fra 01.01.2010.

PS 43/09 Agderrådet - vedtektsendring
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar nye vedtekter datert 23.4.09 for Agderrådet.
2. Ved oppløsning av Agderrådet som foreningen, stilles den frigjorte kapitalen til
disposisjon for det nye interkommunale samarbeidet, Agderrådet.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar nye vedtekter datert 23.4.09 for Agderrådet.
2. Ved oppløsning av Agderrådet som foreningen, stilles den frigjorte kapitalen til
disposisjon for det nye interkommunale samarbeidet, Agderrådet.

PS 44/09 Regionplan Agder 2020 - høringsuttale fra Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer og innspill til Regionplan Agder
2020 som er gitt i saksframstillingen.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende tillegg:
Satsingsområde 1: Klima: Høye mål – lave utslipp

1.2 Klima for framtiden (forslag om nytt hovedtiltak)
• Naturvennlig og universell tilrettelegging av turveier og turstier/mellom boligområder og
friluftsområder, for å bygge helsefremmende og miljøvennlige forbindelser i hverdagen.
Satsingsområde 2: ”Det gode livet: Agder for alle”

2.3 Forebygging gir bedre levevilkår (forslag om nytt hovedtiltak)
• Styrke friluftslivet med spesiell fokus på barn, ungdom og unge foreldre. Friluftsliv som
aktivitet er viktig for å motvirke de tendenser en ser til utvikling av et sosialt skille i
befolkningen med hensyn til å drive friluftsliv og å være fysisk aktiv.
Friluftsliv er en viktig del av kulturlivet og norsk tradisjon. Det bør derfor stå: Idrett og
friluftsliv, alle stedene i planen hvor det nå kun står idrett.
Satsingsområde 5: Kultur: Opplevelser for livet

5.2 Kunnskap, kompetanse, talen
• De to siste kulepunktene utvides med friluftsliv som tema
5.5 Opplevelser på historisk grunn (forslag om nytt hovedtiltak)
• Videreutvikle Naturlos som konsept for organiserte natur- og kulturvandringer
Votering:
Rådmannens innstilling med Mørch sitt tillegg enstemmig tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer og innspill til Regionplan Agder
2020 som er gitt i saksframstillingen med følgende tillegg:
Satsingsområde 1: Klima: Høye mål – lave utslipp

1.2 Klima for framtiden (forslag om nytt hovedtiltak)
• Naturvennlig og universell tilrettelegging av turveier og turstier/mellom boligområder og
friluftsområder, for å bygge helsefremmende og miljøvennlige forbindelser i hverdagen.
Satsingsområde 2: ”Det gode livet: Agder for alle”

2.3 Forebygging gir bedre levevilkår (forslag om nytt hovedtiltak)
• Styrke friluftslivet med spesiell fokus på barn, ungdom og unge foreldre. Friluftsliv som
aktivitet er viktig for å motvirke de tendenser en ser til utvikling av et sosialt skille i
befolkningen med hensyn til å drive friluftsliv og å være fysisk aktiv.
Friluftsliv er en viktig del av kulturlivet og norsk tradisjon. Det bør derfor stå: Idrett og
friluftsliv, alle stedene i planen hvor det nå kun står idrett.
Satsingsområde 5: Kultur: Opplevelser for livet

5.3 Kunnskap, kompetanse, talen
• De to siste kulepunktene utvides med friluftsliv som tema
5.6 Opplevelser på historisk grunn (forslag om nytt hovedtiltak)
• Videreutvikle Naturlos som konsept for organiserte natur- og kulturvandringer

PS 45/09 Møteplan - politiske møter 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Møteplan for 2010 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
ingsforum

14:00
19.

18:00
26.

14:00
26.

9.
20.

16.
27.

16.
27.

1.

15.

15.

18:00
2.
23.
4.
22.

08.00
13.
10.
21.

Eierskapsmøte

2.

Arendalskonferanse 7.-9. juni

8.
13.
24.

Interkommunalt samarbeid

Feriemåned
7.
12.

14.
19.

7.

7.

14.
19.
30.
7.

21.
26.

30.11. Budsjettinnstilling

14.

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss (AP) og Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Møteplan for 2010 blir som rådmannens alternative plan med 9 kommunestyremøter og er i
samsvar med det som ligger til grunn for ny organisering av Tvedestrand kommune.
Dette finansieres ved å nytte midler avsatt til kommunestyrets disposisjon.
Alternativ votering:
Foss/Mørch sitt forslag
Rådmannens innstilling

4 stemmer
4 stemmer og er tilrådd (ordførers dobbelstemme)

Innstilling
Møteplan for 2010 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
ingsforum

14:00
19.

18:00
26.

14:00
26.

9.
20.

16.
27.

16.
27.

1.

15.

15.

18:00
2.
23.
4.
22.

08.00
13.
10.
21.

Eierskapsmøte

2.

Arendalskonferanse 7.-9. juni

8.
13.
24.

Interkommunalt samarbeid

Feriemåned
7.
12.

14.
19.

7.

7.

14.
19.
30.
7.

21.
26.
14.

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.

30.11. Budsjettinnstilling

PS 46/09 Oppnevning av brukerråd 2010-2011
Rådmannens forslag til vedtak
1. Rådmannen gis fra 1.1.10 fullmakt til å oppnevne medlemmer til brukerrådene i
kommunens enheter.
2. Samarbeidsutvalget på skolene fungerer fra 1.1.10 som brukerråd i Tvedestrands skoler.
3. I Reglementet for politiske organer, vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.07, gjøres
følgende endringer i pkt. 16.2:
Brukerrådet skal bestå av 3 brukerrepresentanter med unntak for skoler og barnehager (se
under). Medlemmene velges med vararepresentanter i rekke to år om gangen, for
skoler og barnehager følger en det allerede etablerte valgmønster. Medlemmer av
brukerråd velges etter følgende mønster for hvert tjenesteområde:
• I skolen er Samarbeidsutvalget brukerråd.
• I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og vararepresentanter for de kommunale barnehagene og 1
foreldrerepresentant og 1 vararepresentant for de private barnehagene.
• På øvrige virksomheter gis rådmannen fullmakt til å oppnevne
brukerråd.
• Brukerrådet velger selv sin leder.
• På møtene i brukerråd deltar enhetsleder eller dennes stedfortreder, og
en representant for ansatte. Disse har talerett men ikke stemmerett.
• Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
I skolen er FAU-ene brukerråd.
Alternativ votering:
Mørch sitt forslag
Rådmannens innstilling

1 stemme
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Rådmannen gis fra 1.1.10 fullmakt til å oppnevne medlemmer til brukerrådene i
kommunens enheter.
2. Samarbeidsutvalget på skolene fungerer fra 1.1.10 som brukerråd i Tvedestrands skoler.
3. I Reglementet for politiske organer, vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.07, gjøres
følgende endringer i pkt. 16.2:
Brukerrådet skal bestå av 3 brukerrepresentanter med unntak for skoler og barnehager (se
under). Medlemmene velges med vararepresentanter i rekke to år om gangen, for
skoler og barnehager følger en det allerede etablerte valgmønster. Medlemmer av
brukerråd velges etter følgende mønster for hvert tjenesteområde:
• I skolen er Samarbeidsutvalget brukerråd.

•
•
•
•
•

I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og vararepresentanter for de kommunale barnehagene og 1
foreldrerepresentant og 1 vararepresentant for de private barnehagene.
På øvrige virksomheter gis rådmannen fullmakt til å oppnevne
brukerråd.
Brukerrådet velger selv sin leder.
På møtene i brukerråd deltar enhetsleder eller dennes stedfortreder, og
en representant for ansatte. Disse har talerett men ikke stemmerett.
Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak.

PS 47/09 Oppnevning av nytt medlem i Eldrerådet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Som nytt medlem i Eldrerådet oppnevnes …………………….. for perioden frem til
1.11.11.
2. Som ny vararepresentant/nye vararepresentanter i Eldrerådet oppnevnes
…………………For perioden frem til 1.11.11.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Framlagt referat fra møte av 08.12.09 i Eldrerådet.
Ordføreren fremmet forslag om Knut Dalen som fast medlem og Agnar Hauge som
vararepresentant
Rådmannens innstilling/ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Som nytt medlem i Eldrerådet oppnevnes Knut Dalen for perioden frem til 1.11.11.
2. Som ny vararepresentant/nye vararepresentanter i Eldrerådet oppnevnes Agnar Hauge
for perioden frem til 1.11.11

PS 48/09 Referat- og drøftingssaker
•
•
•
•

Rådmannen orienterte om dialog/konflikt mellom Skatt Sør og Tvedestrand kommune vedr.
deler av momsrefusjonen for bygging av kunstgressbanen.
Line Mørch (V) ønsket en orientering i formannskapet om status for flyktningene i
Tvedestrand (bosetting, arbeid, opplæring mv). Formannskapet sa seg enig i dette og ba om
å få en slik info på første formannskapsmøtet i 2010.
Line Mørch (V) etterlyste kurs I Plan- og bygningsloven for kommunestyrets medlemmer.
Carl Bertelsen (H) ønsket i et senere formannskapsmøte å ha en gjennomgang av
kommunale eiendommer.

PS 49/09 Utbygging av nye biblioteklokaler m.m. i
admininstrasjonsbygget og ombygging av lokaler i Helsehuset til
ressursenter for barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 11,0 mill. ekskl. moms,
slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir langsiktig
leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til 10 år med
mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på kr.
11,0 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom det blir
aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,4 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens investeringsbudsjett
til dette prosjektet.
B. Lokaler til ressurssenter for barn og unge i helsehuset.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en ombygging i 2010 av helsehuset til lokaler for
ressurssenter for barn og unge innen for en investeringsramme på kr. 5,0 mill. inkl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Halvparten av utgiftene til inventar og utstyr på kr. 1,5 mill., d.v.s. kr. 0,75 mill.
forutsettes dekt av enhetens ”overskuddsfond”.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ombyggingen innenfor de rammene som
ligger i budsjettet for 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2009
Behandling
Jan Dukene fremmet følgende forslag:
AMU tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Dukenes forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende alternative/utsettelsesforslag til pkt B:
Spørsmålet om løsning for RBU utsettes og administrasjonen får i oppdrag å se på muligheten
(praktiske løsninger, kostnadsestimat mv) for å etablere RBU i tilknytning til kommunehuset.
Line Mørch (V) fremmet følgende alternative forslag til pkt A:
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 6,5 mill. ekskl. moms,
slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir langsiktig
leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til 10 år med
mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på kr.
6,5 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom det blir
aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,0 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens investeringsbudsjett
til dette prosjektet.
Voteringer:
Pkt A:
Alternativ votering:
Mørch sitt forslag
Rådmannens innstilling

2 stemmer
7 stemmer og er tilrådd

Pkt B:
Alternativ votering:
Rådmannens innstilling
Dukene sitt forslag

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd

Marit Marcussen (TTL) ble permittert (8 voterende)

Innstilling
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 11,0 mill. ekskl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.

2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir
langsiktig leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til
10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på
kr. 11,0 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom
det blir aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,4 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens
investeringsbudsjett til dette prosjektet.
B. Lokaler til ressurssenter for barn og unge i helsehuset.
Spørsmålet om løsning for RBU utsettes og administrasjonen får i oppdrag å se på
muligheten (praktiske løsninger, kostnadsestimat mv) for å etablere RBU i tilknytning til
kommunehuset.

PS 50/09 Avklaring av kommunal forkjøpsrett for Arrestbakken 2
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre frasier seg sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1- 1960.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag:
Tvedestrand kommune aksepterer å slette sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1 1960.
Votering:
Rådmannens innstilling med endringsforslag fra ordføreren enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune aksepterer å slette sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1 1960.

