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PS 12/18 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2017
til 2018
Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger og merforbruk fra investeringsbudsjettet i 2017 på ikke
avsluttede prosjekter innarbeides i budsjettet for 2018. Bruk av bundet
investeringsfond og refusjoner finansierer noen utgifter i ulike prosjekter. Beløp for
alle disse forholdene fremgår av tabellen under.
Prosjekt
Bevilgning
0403
0404
0405
0407
0647
0648
0727
0745
0758
0808
0818
0822
0824
0825
0826
0854
0856
0896
0897
0898
0899
0916
0917
0918
0919
0932
0505
0814
0815
0901

Barnehage Bronsbu
Brannstasjon, garderober ren og uren sone
Boliger til utviklingshemmede
Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale med Nye Veier AS)
Nærmiljøanlegg Lyngmyr
Brannsikring på Lyngør
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Mjåvann, idrettsanlegg
Svarttjern, damutbedring
Bergsmyr, overvann
Grendstøl-Slotta-ytre vei, VA-anlegg langs vei
Bakkevei; vann, avløp, vei mv.
Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett
Nesgrenda, nytt høydebasseng vann
Slotta industriområde, vann og avløp
Glastadheia boligfelt III
Utbyggingsavtale, trinn 2 i boligområde Valbergheia
Utbyggingsavtale, Lauvåsen boligfelt AS
Møllebekken, nedre del (gjennomføring)
Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering Albrechtsenorgel
Dypvåg kirke, nytt orgel
Holt kirke, utskifting bunnstokker mv.
Grendstøl, flatsprengning av næringsområde
Velferdsteknologi
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
IT-investeringer
Sum

3.118.000
377.000
311.000
63.000
185.000
15.000
792.000
1.172.000
2.325.000
2.539.000
1.440.000
1.278.000
500.000
498.000
2.863.000
1.000.000
3.169.000
2.300.000
7.035.000
129.000
-28.000
1.175.000
8.000
1.200.000
300.000
976.000
1.379.000
221.000
1.396.000
709.000
38.445.000

Bruk av
bundet fond

Refusjoner

350.000
12.000

1.000.000
3.169.000
1.840.000
6.022.000

12.000

12.381.000

2. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 3.082.000 kroner og bruk
av lån til finansiering av investeringer økes med 22.970.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån (utlån) økes med 251.000 kroner i 2018. Beløpet
finansieres ved ubrukte lånemidler fra 2017.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Ubrukte bevilgninger og merforbruk fra investeringsbudsjettet i 2017 på ikke
avsluttede prosjekter innarbeides i budsjettet for 2018. Bruk av bundet
investeringsfond og refusjoner finansierer noen utgifter i ulike prosjekter. Beløp for
alle disse forholdene fremgår av tabellen under.
Prosjekt
Bevilgning
0403
0404
0405
0407
0647
0648
0727
0745
0758
0808
0818
0822
0824
0825
0826
0854
0856
0896
0897
0898
0899
0916
0917
0918
0919
0932
0505
0814
0815
0901

Barnehage Bronsbu
Brannstasjon, garderober ren og uren sone
Boliger til utviklingshemmede
Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale med Nye Veier AS)
Nærmiljøanlegg Lyngmyr
Brannsikring på Lyngør
Strannasenteret, oppgradering heis
Ny barneskole
Mjåvann, idrettsanlegg
Svarttjern, damutbedring
Bergsmyr, overvann
Grendstøl-Slotta-ytre vei, VA-anlegg langs vei
Bakkevei; vann, avløp, vei mv.
Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett
Nesgrenda, nytt høydebasseng vann
Slotta industriområde, vann og avløp
Glastadheia boligfelt III
Utbyggingsavtale, trinn 2 i boligområde Valbergheia
Utbyggingsavtale, Lauvåsen boligfelt AS
Møllebekken, nedre del (gjennomføring)
Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede
Holt kirkegård, nytt verksted mv.
Holt kirke, rehabilitering Albrechtsenorgel
Dypvåg kirke, nytt orgel
Holt kirke, utskifting bunnstokker mv.
Grendstøl, flatsprengning av næringsområde
Velferdsteknologi
Vann, rehabilitering
Avløp, rehabilitering
IT-investeringer
Sum

3.118.000
377.000
311.000
63.000
185.000
15.000
792.000
1.172.000
2.325.000
2.539.000
1.440.000
1.278.000
500.000
498.000
2.863.000
1.000.000
3.169.000
2.300.000
7.035.000
129.000
-28.000
1.175.000
8.000
1.200.000
300.000
976.000
1.379.000
221.000
1.396.000
709.000
38.445.000

Bruk av
bundet fond

Refusjoner

350.000
12.000

1.000.000
3.169.000
1.840.000
6.022.000

12.000

12.381.000

2. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 3.082.000 kroner og bruk
av lån til finansiering av investeringer økes med 22.970.000 kroner.
3. Bevilgningen til formidlingslån (utlån) økes med 251.000 kroner i 2018. Beløpet
finansieres ved ubrukte lånemidler fra 2017.

PS 13/18 Godkjenning av reviderte vedtekter - Østre Agdersamarbeidet
Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner de reviderte vedtektene for Østre Agder
regionråd.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner de reviderte vedtektene for Østre Agder
regionråd.

PS 14/18 Godkjenning av ny betalingsmodell Interkommunalt samarbeid i Østre Agder
Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner ny betalingsmodell med en hovedmodell og en
alternativ modell med to varianter for interkommunalt samarbeid i Østre Agder, slik det
fremkommer i forslag fra styret for Østre Agder sitt møte den 26.01.2018, jfr. også
referat fra rådmannsmøte den 15.12.2017.
Det medfører at hovedmodell innføres fra 2019 med 10 % likt fordelt, og økende til 12,5
% i 2020 og til 15 % i 2021 og 2022. Alternativ modell med to varianter innføres også
fra 2019.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner ny betalingsmodell med en hovedmodell og en
alternativ modell med to varianter for interkommunalt samarbeid i Østre Agder, slik det
fremkommer i forslag fra styret for Østre Agder sitt møte den 26.01.2018, jfr. også
referat fra rådmannsmøte den 15.12.2017.
Det medfører at hovedmodell innføres fra 2019 med 10 % likt fordelt, og økende til 12,5
% i 2020 og til 15 % i 2021 og 2022. Alternativ modell med to varianter innføres også
fra 2019.

PS 15/18 Innspill til debatthefte fra KS - hovedtariffoppgjøret
2018
Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til svar til uttalelse til KS debatthefte
om Hovedtariffoppgjøret 2018 slik det fremgår av saken.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til svar til uttalelse til KS debatthefte
om Hovedtariffoppgjøret 2018 slik det fremgår av saken.

PS 16/18 Søknad om fritak fra politiske
verv/Suppleringsvalg, Eldrerådet
Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra verv i Eldrerådet for Halvor A. Lilleholt
(medlem) og Bård Midtgaard (1. vara) i tråd med kommuneloven § 15-2.
Til å erstatte de ovenfor nevnte, samt avdøde vara, Kirsti Grændsen, velges følgende
personer:
Medlem:
 Aud Solli Sjåvåg (opprykk fra vara)
Varamedlemmer:
 1. vara, Berit Bakken, Nesgrenda
 2. vara, Lars Carlsen, Songe
 3. vara, Jens Tore Johnsen, Langand

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra verv i Eldrerådet for Halvor A. Lilleholt
(medlem) og Bård Midtgaard (1. vara) i tråd med kommuneloven § 15-2.
Til å erstatte de ovenfor nevnte, samt avdøde vara, Kirsti Grændsen, velges følgende
personer:
Medlem:
 Aud Solli Sjåvåg (opprykk fra vara)
Varamedlemmer:
 1. vara, Berit Bakken, Nesgrenda
 2. vara, Lars Carlsen, Songe
 3. vara, Jens Tore Johnsen, Langand

PS 17/18 Høringsuttalelse - omfanget av leveringspliktige
posttjenester
Saksprotokoll i Formannskap - 06.03.2018
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet alternativ 2 med følgende kommentar:
Det er ikke ønskelig å redusere dagens postombringing fra 5 til 2,5 dager pr. uke
Marianne Landaas (H) fremmet alternativ 1.
Avstemming:
Foss sitt forslag: 4 stemmer
Landaas sitt forslag: 5 stemmer og tilrådd
Innstilling
Alternativ 1
Kommunestyret har for Tvedestrand kommunes del ingen merknader til
Samferdselsdepartementets forslag til endringer i postloven.

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Kommunestyret har for Tvedestrand kommunes del ingen merknader til
Samferdselsdepartementets forslag til endringer i postloven.
Alternativ 2
Kommunestyret har følgende merknader til Samferdselsdepartementets forslag til
endringer i postloven:

PS 18/18 Referat- og drøftingssaker












Endelig forslag til eierskapsmelding, Agder Energi (AE) (forslaget ble sendt ut til
de folkevalgte 02.03.2018).
o Ordføreren orienterte om prosessen bak forslaget som nå legges frem for
behandling hos eierne. Det ble også orientert om selskapets historie,
investeringer og verdi de siste årene. Det må på plass en ny
villighetserklæring fra kommunenes eierside gjennom arbeidsutvalget om
ikke å selge seg ut under 50 % de neste årene. Forslag til videre
utbyttepolitikk skal behandles i arbeidsutvalget førstkommende møte i
mai. Villighetserklæringen må behandles i det enkelte kommunestyre.
o Det blir produsert en sak om eierskapsmeldingen som legges frem på
førstkommende kommunestyremøte.
o Rådmannen orienterte ytterligere om investeringer og utbytte i selskapet.
o Rådmannen informerte om at AE kommer til å analysere mer, øke
bredden i de mest kritiske linjegatene og montere flere fjernstyrte brytere,
samt flere hengekabler. En strategisak forberedes av administrasjonen i
AE og legges frem for styret senere i år.
o AE har vært tydelige på at dersom de skal satse på nye tjenester utenfor
dagens verdikjede (f.eks. bredbåndsutbygging), så skal dette foregå på
kommersielt grunnlag.
o Formannskapet stiller seg samlet bak endelig forslag til eierskapsmelding
for Agder Energi.
Regnskapsresultat 2017 – kort pressemelding
o Økonomisjef, Beate Petterson orienterte om 2017-regnskapet.
Pressemeldingen er tilgjengelig her:
http://www.tvedestrand.kommune.no/aktuelt/aktuelt/regnskapsresultat-for2017.47850.aspx
Investeringsprosjekter
o Ass. rådmann orienterte om organisering for oppfølging av aktive
prosjekter og status for fremgang i disse.
o Ass. rådmann rapporterte om at VGS prosjektet er i rute og byggherrene
har god kontroll på prosjektet.
o Møllebekken-prosjektets framdrift er 2-4 uker på etterskudd.
o Ny barneskole: skisseprosjektets utfordringsbilde blir egen drøftingssak
med tilhørende orientering i neste formannskapsmøte.
Formannskapsmøtet i april vil dermed starte kl 13.
Distrikts indeks
o Torleif Haugland (KRF) orienterte om at kommunalkomiteen på Stortinget
har etterspurt departementet hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for
behandlingen ifm endringer i distriktsindeksen som kommunene fikk til
uttale.
Ekspertutvalget – de nye fylkenes oppgaver
o Rådmannen orienterte om Stortingets arbeid gjennom ekspertutvalget og
hvilke oppgaver som nå drøftes overført til de nye fylkeskommunene.
Rådmannen orienterte bl.a. om at barnevern (institusjoner) diskuteres
tilbakeført til fylkeskommunene (noe som evt. vil bety at BUF etat legges
ned).
o Resultatet av ekspertutvalgets arbeid blir nasjonal høringssak.
Høringssaken blir lagt frem til politisk behandling i aprilmøtet.
Politireformen













o Ordføreren orienterte om status for prosessen. Det er fremdeles usikkert
hva som blir igjen av tjenestetilbud på de ulike tjenestestedene øst for
Arendal. Det er flere alternativer som drøftes: 1. Alt flyttes til Risør. 2.
Operative styrker til Risør, etterforskere til Tvedestrand. 3. Tilbudet blir
som det er i dag.
o Det er samtidig pågående prosesser sentralt som kan føre til endring av
rammevilkårene for politidekningen i landet.
Ny E18
o Ordføreren orienterte om fremgangen i E18-prosjektet. Det legges opp til
snarlig reguleringsplanbehandling av traseen videre til Telemark. Målet er
å starte grunnarbeidet i 2020.
Ordføreren orienterte om at det skal avholdes en felles samling i Brüssel i
september for ordførerne i Agder, samme dag som kommunestyremøtet.
Ordføreren ba om signaler fra formannskapet om hvorvidt ordføreren burde
melde forfall til kommunestyret og delta på samlingen.
o Formannskapet signaliserte at ordføreren burde prioritere
ordførersamlingen.
Bestilling av bopliktsak 05.12.2017, sak 76. Utdyping av bestilling før arbeidet
starter opp.
o Formannskapet ønsket følgende fokus i saken:
 Sammenligne den faste bosettingen i sentrum nå og før
innføringen av boplikten.
 Kartlegge hva som er mulig å finne ut av med enkle
fremgangsmåter.
Politikeropplæring
o Rådmannen orienterte om at temadagen vil avholdes 8. mai
o Temadagen vil fra morgenen av dreie seg om kommunaløkonomi i regi av
administrasjonen. Deretter vil det bli fokus på møtekultur i regi av KS. Til
slutt, bruk av medier og sosiale medier i regi av kommunens
hovedtillitsvalgte og evt. innlegg fra lokale ressurspersoner.
o Biblioteket ønsker å samkjøre temadagen med et innbygger-rettet
arrangement i fortsettelsen av møtet for de folkevalgte. Dette avklares
videre i prosessen.
May Britt Lunde (AP) stilte spørsmål om prosessen rundt spørreundersøkelsen
om skolestruktur
o Rådmannen svarte at prosessen skal drøftes i Livsløpskomiteen
06.03.2018 og at det videre blir orientert om i førstkommende
kommunestyremøte.
Marianne Landaas (H) stilte spørsmål om hvordan man kan få rede på hvilke
ledige/byggeklare tomter som finnes i kommunen.
o Rådmannen undersøker dette og kommer tilbake med svar i neste møte.

