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PS 71/16 Regnskap 2015 for Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2015.
2. Merforbruk i driftsregnskapet for 2015 på 2.677.235,02 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2017.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016
Behandling
Torleif Haugland (KRF) ble enstemmig valgt til saksordfører i kommunestyret.
Konstituert rådmann Øyvind Johannesen og økonomisjef Emma Smeland Nygårdseter
redegjorde for saken. Nygårdseters gjennomgang mm. er lagt ut under «Annet politisk» på
kommunens nettside. Nærmere detaljer om kommunens frie inntekter (skatt og
rammeoverføring) gjennomgås i formannskapets budsjettmøte den 30. august 2016.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2015.
2. Merforbruk i driftsregnskapet for 2015 på 2.677.235,02 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Kommunerevisor møtte i saken.
Økonomisjef Emma Smeland Nygårdseter redegjorde for saken.
Torleif Haugland (KRF) var saksordfører og orienterte om saken.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2015.
2. Merforbruk i driftsregnskapet for 2015 på 2.677.235,02 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2017.

PS 72/16 Årsmelding 2015 for Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016
Behandling
Morten Foss (SP) ble enstemmig valgt til saksordfører i kommunestyret.
Foss oppsummerte årsmeldinga.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Kommunerevisor møtte i saken.
Morten Foss (SP) var saksordfører og orienterte om saken.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til etterretning.

PS 73/16 Årsmelding fra kontrollutvalget for 2015
Kontrollutvalgets forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner årsmelding 2015 fra kontrollutvalget i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Leder av kontrollutvalget, Svein Hansen, orienterte om saken.
Innstilling fra kontrollutvalg enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsmelding 2015 fra kontrollutvalget i Tvedestrand kommune.

PS 74/16 Delegering av avgjørelsesmyndighet 2016 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til “Delegasjonsreglement 2016-2019,
Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen”.
Delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 01.06.2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016
Behandling
Konstituert rådmann Øyvind Johannesen redegjorde for saken.
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til ”Delegasjonsreglement 2016-2019 med
følgende endringer”:
1. Ansettelser av Enhetsledere og økonomisjef skjer politisk ved administrasjonsutvalget og
tillitsvalgte. Oppsigelser av enhetsledere skjer av Formannskapet
2. Delegering etter særlover.
a. LOV 2008-06-27 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven.
Det gjøres ingen endringer av delegasjonsreglemange i forhold til dagens når
det gjelder plan- og bygningsloven.
b. LOV-1995-05-12-23 Lov om jord (jordlova)
Utøve kommunens myndighet og oppgaver etter loven, med unntak av:
- Fradeling innenfor LNF-områder av ubebygde enkelttomter på over 5
da for boligformål og over 3 da for fritidsbolig.
- Fradeling av bolighus på landbrukseiendommer hvor
landbruksarealene ikke legges som tillegg til andre
landbrukseiendommer
- Fradeling av arealer nærmere enn 30 m fra jordbruksareal.
- Alle klagesaker som ikke blir tatt til følge administrativt
c. LOV-2003-11-28-98 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven). Alle saker som vurderes som kurante eller uten prinsipiell
betydning, med unntak av:
- Søknader om konsesjon der søker pga. slektskap eller odelsrett har
ervervet eiendommen konsesjonsfritt, men det likevel må søkes
konsesjon fordi han/hun ikke kan/vil oppfylle vilkåret om bosetting.
Rådmannen har likevel delegert myndighet til å behandle slike saker
dersom søker kan/vil bosette seg på eiendommen innen 3 år.
- Søknader om konsesjon der eiendommen er over 500 daa produktiv
skog og/eller 25 daa jordbruksareal og prisen er over kr. 3.500.000,-.
- 0 konsesjonssaker hvor det søkes om utsettelse/konsesjon med mer enn
3 år
- Alle klagesaker som ikke blir tatt til følge administrativt
3. Det utarbeides en oversikt hvert år over hva som er gjort administrativt med følgende
lovverk (Med dette menes noe mer utfyllende i kommunens årsmeldingen):
a. LOV-1992-05-15-47 Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og
innlandsfiskloven)

b. LOV 1981-05-29 nr 38 Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
c. LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven)
d. LOV-2012-01-27-11 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)
e. LOV 1977-06-10 nr 82 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Samt forskrift
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
f. LOV-1974-06-28-58 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
g. LOV-2005-05-27-31 Lov om skogbruk (skogbruksloven)
h. LOV-1965-06-25-1 Lov om forpakting (forpaktingsloven)
i. LOV-2001-06-15-75 Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
(dyrehelsepersonelloven)
j. LOV 2003-07-04 nr 74 Lov om hundehold (hundeloven)

Votering:
Foss sitt forslag:
Rådmannens forslag:

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til “Delegasjonsreglement 2016-2019,
Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen”.
Delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 01.06.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Knut B. Aall (H) fremmet utsettelsesforslag.
Aalls forslag til utsettelse fikk 7 stemmer, og falt.
Jan Roger Ekedal (Sp) fremmet følgende forslag;
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til “Delegasjonsreglement 2016-2019,
Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen”.
Det skal gjennomføres en evaluering av delegasjonsreglementet innen utgangen av august 2017.
Delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 01.06.2016.
Knut B. Aall (H) fremmet følgende forslag som tillegg til formannskapets innstilling;
Delegasjon etter særlover fra dagens delegasjonsreglement videreføres, men oppdateres i
henhold til de oppdaterte grenseverdier for areal og pris slik de fremkommer i Foss sitt forslag i
formannskapet.
Morten Foss (Ap) fremmet forslag punkt 2 og 3 fra sitt forslag i formannskapet. Han trakk dette
forslaget etter en diskusjon i kommunestyret, jfr. tilleggsforslag fra Aall.
Av avstemmingen ble det slikt resultat:

Aalls forslag fikk 9 stemmer, og falt.
Ekedals forslag fikk 16 stemmer, og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til “Delegasjonsreglement 2016-2019,
Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen”.
Det skal gjennomføres en evaluering av delegasjonsreglementet innen utgangen av august 2017.
Delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 01.06.2016.

PS 75/16 Alkoholpolitisk handlingsplan
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.


Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte alkoholpolitisk handlingsplan for perioden
30.06.2016 - 30.06.2020 med følgende tillegg i planen under avsnitt 8 Krav til
skjenkesteder, siste punkt:
…. og grendehus-arrangementer eller lignende).
 Tvedestrand kommunestyre vedtar at innvilgede salgs- og skjenkebevillinger forlenges
for perioden 30.09.2016 - 30.09.2020.
Alternativ 2.


Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte alkoholpolitisk handlingsplan for perioden
30.06.2016 - 30.06.2020. med følgende tillegg i planen under:
avsnitt 8 Krav til skjenkesteder, siste punkt:
…. og grendehus-arrangementer eller lignende).
avsnitt 11 Krav til salgsstedene:
Salgsstedet må ha helårsdrift.
 Tvedestrand kommunestyre vedtar at innvilgede salgs- og skjenkebevillinger forlenges
for perioden 30.09.2016 - 30.09.2020.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.05.2016
Behandling
Helene Tveide og Siw Johannessen (AP) redegjorde for saken og informerte om vedtak fattet av
arbeidsmiljøutvalget. Livsløpskomiteen tok vedtaket fra arbeidsmiljøutvalget til orientering og
ber om at vedtaket følger saken.
Ole Goderstad (H) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Rådmannens forslag alternativ 1:

7 stemmer og tilrådd.

Harald Alsvik (TTL) fremmet tilleggsforslag til alternativ 1, følgende endring i avsnitt 8,
kulepunkt 5;
Kommunale arbeidssteder for ansatte, herunder skoler og barnehager. (Gjelder ikke rådhuset
på brygga) utgår og erstattes med følgende;
Offentlige bygg der særlover gjelder.
Tilleggsforslaget fra Alsvik:

3 stemmer og falt.

Siw Johannessen ble enstemmig valgt som saksordfører til kommunestyremøtet.
Innstilling



Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte alkoholpolitisk handlingsplan for perioden
30.06.2016 - 30.06.2020 med følgende tillegg i planen under avsnitt 8 Krav til
skjenkesteder, siste punkt:
…. og grendehus-arrangementer eller lignende).
 Tvedestrand kommunestyre vedtar at innvilgede salgs- og skjenkebevillinger forlenges
for perioden 30.09.2016 - 30.09.2020.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Siw Johannessen (Ap) var saksordfører og redegjorde for saken.
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag;
Punkt 8 som omhandler ansatte tas ut av handlingsplanen, og tas opp i retningslinjer for AKAN
og arbeidsreglementet til Tvedestrand kommune.
Punkt 14, endres fra 3 til 4 dager.
Aud Angelstad (Sp) opplyste om at det i protokoll fra livsløpskomiteen ikke fremkommer at
rådmannens alternativ 2 fikk 2 stemmer.
Aud Angelstad (Sp) fremmet rådmannens alternativ 2.
Siw Johannesen (Ap) opplyste i saken at kantina og øvrige fellesareal på omsorgssenteret regnes
for beboeres hjem, og beboere kan nyte alkohol i disse arealene. Hun fremmet følgende forslag
til presisering:
Retningslinjene endres slik at det tydelig fremkommer at Strannasenteret og andre tilsvarende
kommunale institusjoner regnes som beboeres hjem.
Anne Killingmo (Frp) fremmet følgende forslag;
Punkt 2
Tillegg: «Dog skal ikke handlingsplanen bære preg av å være moraliserende. Politikerne skal
anerkjenne at alkohol er en lovlig vare i Norge».
Punkt 8.
Ordet «klar» fjernes i overskriften. Nytt: «Det kreves en serveringsbevilling og en profil for
skjenkesteder. «
Idrettshaller fjernes.
Steder tett ved alkoholfrie fritidstilbud fjernes.
Kommunale arbeidsplasser osv… fjernes og erstattes av: «kommunestyret delegerer ansvaret
for å utarbeide retningslinjer for bruk av alkohol på kommunale arbeidsplasser til rådmannen.
Gjelder ikke Rådhuset på brygga.»
Andre krav, første ledd, tillegg: «Dog skal det ikke stilles større krav enn lovens
minimumskrav.»
Andre krav, tredje ledd, tillegg; «Innehaver kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for forsøpling
som ikke har noe med innehavers virksomhet å gjøre».
Andre krav, nytt ledd: «Serveringsstedet plikter å ha en ansvarlig for bevilgningen tilstede i den
åpningstiden det blir solgt alkohol».
Punkt 9

Første ledd, endres til 03.00
Andre ledd, endres fra 09.00 til 06.00.
Punkt 10. Hele punkt 10 fjernes.
Line Øvernes Mørch (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Punkt 6 d) Skjenketider ute skal ikke være senere enn til kl. 24.00.
May Britt Lunde (Ap) ba om gruppemøte.
Etter gruppemøte ble det slikt resultat ved avstemmingen;
Killingmos forslag fikk 1 stemme, og falt.
Johannessens forslag til presisering enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til endring punkt 14 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til endring punkt 8 ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.
Mørchs forslag til endring punkt 6 d) ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer.
Angelstads forslag, alternativ 2, fikk 6 stemmer, og falt.
Innstilling fra Livsløpskomiteen (alternativ 1) fikk 19 stemmer, og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte alkoholpolitisk handlingsplan for perioden
30.06.2016 - 30.06.2020 med følgende tillegg i planen under avsnitt 8 Krav til skjenkesteder,
siste punkt:
…. og grendehus-arrangementer eller lignende).
Tvedestrand kommunestyre vedtar at innvilgede salgs- og skjenkebevillinger forlenges for
perioden 30.09.2016 - 30.09.2020.
Retningslinjene endres slik at det tydelig fremkommer at Strannasenteret og andre tilsvarende
kommunale institusjoner regnes som beboeres hjem.
Punkt 14, endres fra 3 til 4 dager.
Punkt 8 som omhandler ansatte tas ut av handlingsplanen, og tas opp i retningslinjer for AKAN
og arbeidsreglementet til Tvedestrand kommune.
Punkt 6 d) Skjenketider ute skal ikke være senere enn til kl. 24.00.

PS 76/16 Folkehelseoversikt i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand vedtar at rapporten Folkehelseoversikt skal være kommunens
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jamfør folkehelselovens § 5.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.05.2016
Behandling
Ole Goderstad (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Kommunestyre i Tvedestrand vedtar følgende mål for organisering og forankring av det
tverrfaglige arbeidet med folkehelse:
- Hensyn til og konsekvenser for folkehelse blir synliggjort og innarbeidet i all
kommunalplanlegging og tjenesteyting.
- Godt innarbeidede folkehelsetiltak videreføres og fornyes, med et særlig fokus på
satsningsområdene i 2016.
- Livsløpskomiteen ber om en rapport i oktober/november, på enhetenes oppfølging av
folkehelsearbeidet i kommunen.
- Satsningsområdene skal evalueres for 2016 og det skal også gjennomføres et
folkehelseverksted for å utarbeide nye satsningsområder i 2017.
Rådmannens forslag med tillegg fra Goderstad ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret i Tvedestrand vedtar at rapporten Folkehelseoversikt skal være kommunens
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jamfør folkehelselovens § 5.
Kommunestyre i Tvedestrand vedtar følgende mål for organisering og forankring av det
tverrfaglige arbeidet med folkehelse:
- Hensyn til og konsekvenser for folkehelse blir synliggjort og innarbeidet i all
kommunalplanlegging og tjenesteyting.
- Godt innarbeidede folkehelsetiltak videreføres og fornyes, med et særlig fokus på
satsningsområdene i 2016.
- Livsløpskomiteen ber om en rapport i oktober/november, på enhetenes oppfølging av
folkehelsearbeidet i kommunen.
- Satsningsområdene skal evalueres for 2016 og det skal også gjennomføres et
folkehelseverksted for å utarbeide nye satsningsområder i 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand vedtar at rapporten Folkehelseoversikt skal være kommunens
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jamfør folkehelselovens § 5.
Kommunestyre i Tvedestrand vedtar følgende mål for organisering og forankring av det
tverrfaglige arbeidet med folkehelse:
- Hensyn til og konsekvenser for folkehelse blir synliggjort og innarbeidet i all
kommunalplanlegging og tjenesteyting.
- Godt innarbeidede folkehelsetiltak videreføres og fornyes, med et særlig fokus på
satsningsområdene i 2016.
- Livsløpskomiteen ber om en rapport i oktober/november, på enhetenes oppfølging av
folkehelsearbeidet i kommunen.
- Satsningsområdene skal evalueres for 2016 og det skal også gjennomføres et
folkehelseverksted for å utarbeide nye satsningsområder i 2017.

PS 77/16 Vedtak - reguleringsplan for del av Østre Løktene - Gnr
80, bnr 98, 100, 103 og 111
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for del av Østre
Løktene – Gnr 80, bnr 98, 100, 103 og 111 med bestemmelser og plankart datert 27.04.2016.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 10.05.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for del av Østre
Løktene – Gnr 80, bnr 98, 100, 103 og 111 med bestemmelser og plankart datert 27.04.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for del av Østre
Løktene – Gnr 80, bnr 98, 100, 103 og 111 med bestemmelser og plankart datert 27.04.2016.

PS 78/16 Utkast til utbyggingsavtale med Najaden Holding Vinterstøbukta
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til utbyggingsavtale med de endringer som er
foreslått av rådmannen i saksfremlegget. Avtalen må tinglyses.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 10.05.2016
Behandling
Som følge av utsettelsen i sak 32/16 blir også denne saken utsatt
Innstilling
Saken utsettes til neste møte, jfr. sak 32/16

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte, jfr. sak 32/16 i teknikk-, plan og naturkomite.

PS 79/16 Søknad om drift av veilys ved Fylkesvei 121.
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre godkjenner søknaden om overtakelse og drift av veilysanlegg på
den siste delen fra Dalane og ut til E18, jfr. søknad datert 10.02.2015 fra Kvastad Vel.
Dette under forutsetning at anlegget bygges i tråd med normkravene for veilys, og at ferdig
anlegg godkjennes av Tvedestrand kommune.
Enhet for teknisk drift får økt sin driftsramme med kr. 12.000,- til drift av veilys i budsjettet for
2017. Forutsetningen er at tilknytningsavgiften til Agder Energi er dekket av Kvastad Vel.
Alternativ 2
Tvedestrand kommune avslår søknad datert 10.02.2015 fra Kvastad Vel om overtakelse og drift
av veilysanlegg på den siste delen fra Dalane og ut til E18.
Saksprotokoll i Formannskap - 10.05.2016
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner søknaden om overtakelse og drift av veilysanlegg på
den siste delen fra Dalane og ut til E18, jfr. søknad datert 10.02.2015 fra Kvastad Vel.
Dette under forutsetning at anlegget bygges i tråd med normkravene for veilys, og at ferdig
anlegg godkjennes av Tvedestrand kommune.
Enhet for teknisk drift får økt sin driftsramme med kr. 12.000,- til drift av veilys i budsjettet for
2017. Forutsetningen er at tilknytningsavgiften til Agder Energi er dekket av Kvastad Vel.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner søknaden om overtakelse og drift av veilysanlegg på
den siste delen fra Dalane og ut til E18, jfr. søknad datert 10.02.2015 fra Kvastad Vel.
Dette under forutsetning at anlegget bygges i tråd med normkravene for veilys, og at ferdig
anlegg godkjennes av Tvedestrand kommune.
Enhet for teknisk drift får økt sin driftsramme med kr. 12.000,- til drift av veilys i budsjettet for
2017. Forutsetningen er at tilknytningsavgiften til Agder Energi er dekket av Kvastad Vel.

PS 80/16 Referatsaker













Åpning av den nye Hovedgata/Hulagata, og avduking av kunst gitt av Niels Sederholm,
blir den 23. juni 2016 kl. 14.00
Svar til Gjerstad kommune på henvendelse om alternativer kommunesammenslåinger.
Brev til fylkesmannen vedr. frist for kommunale vedtak – kommunereformen.
Invitasjon til Sandøya skole 100 års jubileum.
Informasjon fra møte den 12.05.2016 vedrørende nye inntektssystemet.
Informasjon fra eiermøte i Agder energi i mai 2016.
Ordførerforum i København i mai 2016.
Sørlandsting 27.05.16.
Den 1. juni 2016 blir det møte med fylkesmannen vedr. Robek
Frist for å foreslå kandidater til årets kulturpris er 1. juni 2016.
Informasjon om kommunereformprosessen vedrørende 4K øst.
Den 2. juni 2016 kl. 16.00 blir det møte i referansegruppen (utvidet formannskap) for
kommunereformen, hva gjør vi nå?

PS 81/16 Tariffoppgjør pr. 01.05.2016 - Uravstemning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre stemmer JA ved uravstemningen til forhandlingsløsningen for
tariffrevisjonen pr. 01.05.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre stemmer JA ved uravstemningen til forhandlingsløsningen for
tariffrevisjonen pr. 01.05.2016.

PS 82/16 Underskudsgaranti - rusfritt arrangement i Bakkeskåt
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Tvedestrand kommunestyre innvilger ikke noen underskudsgaranti til arrangementet grunnet
kommunes generelle økonomiske situasjon.
Alternativ 2.
Tvedestrand kommunestyre innvilger en underskudsgaranti på inntil kr. 100.000,-.
Inntil 50 % av garantibeløpet dekkes over kulturbudsjettet med inntil kr. 50.000,- og inntil 50 %
dekkes av kommunestyrets tilleggsbevilgningspost med inntil 50.000,-.
Det forutsettes at det løses billett til konserten på kr. 100,- pr. person.
Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.05.2016
Behandling
Kommunestyret vedtok enstemmig å behandle tilleggssaken.
Sveinung Lien (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Liens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre innvilger en underskudsgaranti på inntil kr. 100.000,-. Inntil 50 %
av garantibeløpet dekkes over kulturbudsjettet med inntil kr. 50.000,- og inntil 50 % dekkes av
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost med inntil 50.000,-.
Det forutsettes at det løses billett til konserten på kr. 100,- pr. person.

