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Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019-2023 14.06.2022 22/40 
2 Kommunestyret 2019-2023 21.06.2022 22/43 

3 Administrasjons- og likestillingsutvalget 2019-
2023 

14.06.2022 22/4 

 
 

 
Formannskapet 2019-2023 innstilling  
 

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 
2022 til Handlingsplan for 2023-2026 til offentlig høring i 60 dager, jfr. plan- og 

bygningslovens § 11-4.  
 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets oktobermøte, 

etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet formannskap, 
kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i begynnelsen av 

september 2022.  
 
Satsningsområder tilrådd fra formannskapet:  

 
Fokus på heltidskultur 

 
Fokus på oppdaterte seriøsitetsbestemmelser knyttet til innkjøp av varer og 
tjenester i Tvedestrand kommunes regi 

 
 

Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 21.06.2022 sak 
22/43 
 

Møtebehandling 
 

Anders Oppegaard fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Dette innarbeides som viktige strategiske punkt i handlingsplanen: 
 

 Politikere skal involveres i organisasjonens langsiktige strategiarbeid. 

 Organisasjonen skal arbeide målrettet med lokal frivilligstrategi. 

 Utarbeide strategi for å holde på kommunens ansatte og innbyggere. 

 Styrke markedsføring og omdømmebyggingen av kommunen. 
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 Strategisk arbeid med synliggjøring av tiltak, effekt og måloppnåelse 

innen kommunens forskjellige sektorer. 

 

Morten Foss (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Punkt 3.2 i handlingsplanen som omhandler kommunestruktur strykes.  

Gjennomgå boplikten i Tvedestrand kommune i perioden 2023-2026.  

Votering 

 
Formannskapets innstilling, bortsett fra punkt 3.2, enstemmig vedtatt. 

 
Tilleggsforslag fra Anders Oppegaard (V): enstemmig vedtatt. 
 

Tilleggsforslag fra Morten Foss (SP):  
 

Gjennomgå boplikten i Tvedestrand kommune i perioden 2023-2026: 17 

stemmer mot 6 (H og Rune Lien (V)) og vedtatt.   

Punkt 3.2 i handlingsplanen som omhandler kommunestruktur strykes: 9 

stemmer mot 14 (H, AP, V, KrF og UAVH) og falt. 

Kommunestyret 2019-2023 vedtak  
 

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 
2022 til Handlingsplan for 2023-2026 til offentlig høring i 60 dager, jfr. plan- og 

bygningslovens § 11-4.  
 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets oktobermøte, 

etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet formannskap, 
kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i begynnelsen av 

september 2022.  
 
Fokus på heltidskultur 

 
Fokus på oppdaterte seriøsitetsbestemmelser knyttet til innkjøp av varer og 

tjenester i Tvedestrand kommunes regi 
 

 Politikere skal involveres i organisasjonens langsiktige strategiarbeid 

 Organisasjonen skal arbeide målrettet med lokal frivilligstrategi 

 Utarbeide strategi for å holde på kommunens ansatte og innbyggere 

 Styrke markedsføring og omdømmebyggingen av kommunen 

 Strategisk arbeid med synliggjøring av tiltak, effekt og måloppnåelse 

innen kommunens forskjellige sektorer 

 

Boplikten i Tvedestrand kommune gjennomgås i perioden 2023-2026 
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