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PS 39/18 Budsjettkontroll 2018 - 1. tertial
Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2018
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet tilleggsforslag om at det bevilges inntil kr. 30 000 fra
kommunestyrets disposisjonsfond til en konsekvensutredning for motorpark slik at
reguleringsplanprosessen kan komme i gang.
Kirsten Hegland (AP) uttrykte misnøye med formuleringen i første setning i kulepunkt 4
på side 13 i rapporten.
Rådmannens forslag inkludert Nævestad sitt tilleggsforslag enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 1. tertial til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Enhet/
ansvar
290
290
290
280
290
290
280
280
280
280
280
enhetene
:
245
240
245
245
250/255
250

Endringer
Prosjektskjønn - ekstraordinære utgifter med
flom i 2017
Avsetning til disposisjonsfond - reversere
Minimumsavdrag
Lønnsavsetningsposten - reduksjon pga.
lavere lønnsvekst fra 3 % til 2,8 %
Renteinntekter
Flyktningetilskudd (integreringstilskudd)
Skoleundersøkelsen
Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost til
dekning skoleundersøkelsen
Rentekompensasjon R97- utgått
Diverse rentekompensasjoner, korrigeringer
Amortisering av tidligere års premieavvik
Flomsikring av Tjennavassdraget, jf. k-sak
14/18
Interkommunalt plansamarbeid for ny E18
strekning Dørdal-Grimstad, sak PS 17-2018
Møllebekken - fylkesveibro bortfaller
Hovedgata løper, driftsprosjekt økt kostnad
Lavere inntekter enn krav sendt Hdir for
ressurskrevende brukere; må utgiftsføres i
2018
Korrigere for økte tjenestetimer hj.sykepleie, 4 årsverk

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/ økt
utgift

300 000
3 735 000
560 000
300 000
300 000
1 100 000
25 000
25 000
330 000
230 000
395 000

220 000
115 000
414 000
30 000
379 000
2 800 000

Enhet/
ansvar
245
214
229
229

Endringer
Flytting av kom.tek. utgifter fra 245 til 214
Flytting av kom.tek. utgifter fra 245 til 214
9. klasse Lyngmyr skole: Fra 8 til 9 grupper
høsten 2018
Sandøya skole fra 1 til 2 grupper fra høsten
2018
BALANSE

Økt inntekt/
Redusert
redusert
inntekt/ økt
utgift
utgift
115 000
115 000
500 000
300 000
6 144 000

6 144 000

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Ansvar
245
245
245
290
245

Prosjekt
0814 Vann, rehabilitering, økte utgifter
ekskl. mva.
0815 Avløp, rehabilitering, økte utgifter
ekskl. mva.
0899 Hovedgata, løper for
bevegelseshemmede, økte utgifter inkl.
mva.
0985 Investeringsprosjekter, finansiering
frie midler, økt
merverdiavgiftskompensasjon
0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann,
redusert bevilgning ekskl. mva
Balanse

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/ økt
utgift
1 400 000
600 000
220 000

44 000
2 176 000
2 220 000

2 220 000

4. Prosjekt 0800 Knutepunkt Bakkevei/Vestervei, omkobling vann og avløp endrer navn
til Knutepunkt Mjåvannsområdet, omkobling vann og avløp.
5. Rådmannen får fullmakt til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lån i
Husbanken dersom kommunens lånekunder betaler inn ekstraordinære avdrag på sine
lån, ved kommunal bruk av tapsfond mv. Dette er i tråd med Husbankens
bestemmelser.
6. Låneopptak til formidlingsutlån/startlån økes med 15 mill. kroner, til 30 mill. kroner.
7. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd for 2018 avslås:
- Gunnar Helvig Hansen: økonomisk støtte inntil 3000 kroner til innhenting av bilder og
opplysninger til bok om poststedene i Tvedestrand, «Posten i Tvedestrand».
- Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft: støtte med 1 krone per
innbygger.
- Nils Helge Amdal: Støtte til bok om Heimevernets historie i Rogaland og Agder, 5000
kroner.
- Norges blindeforbund: Støtte til Aust-Agder lydavis 2018 på 2000 kroner.

- Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter: Grunntilskudd på 25 000 kroner + 1 krone per
innbygger.
- Aust-Agder idrettskrets: Støtte til gjennomføring av Hovdenleiren 2018.
- Aust-Agder idrettskrets: Støtte til gjennomføring av Idrettsleiren 2018.
- Narve Lid: Økonomisk støtte på 20 000 kroner til boka «I fotspora til kunstmålaren
Jacob Gløersen
1852-1912»
- Aust-Agder idrettskrets: Økonomisk støtte på inntil 10 000 kroner til utarbeidelse av
bokverk – «Idrettens historie i Aust-Agder».
- Norges speiderforbund: Invitasjon til samarbeid om Norges speiderforbunds landsleir
i 2021
8. Det bevilges inntil kr. 30 000 fra kommunestyrets disposisjonsfond til en
konsekvensutredning for motorpark slik at reguleringsplanprosessen kan komme i
gang.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 1. tertial til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Enhet/
ansvar
290

Endringer
Prosjektskjønn - ekstraordinære utgifter med flom i 2017

290

Avsetning til disposisjonsfond - reversere

290

290

Minimumsavdrag
Lønnsavsetningsposten - reduksjon pga. lavere lønnsvekst fra
3 % til 2,8 %
Renteinntekter

290

Flyktningetilskudd (integreringstilskudd)

280

280

Skoleundersøkelsen
Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost til dekning
skoleundersøkelsen
Rentekompensasjon R97- utgått

280

Diverse rentekompensasjoner, korrigeringer

280

Amortisering av tidligere års premieavvik

280

280

Økt inntekt/
Redusert inntekt/
redusert utgift
økt utgift
300 000
3 735 000
560 000
300 000
300 000
1 100 000
25 000
25 000
330 000
230 000
395 000

enhetene:
245
240
245
245

Flomsikring av Tjennavassdraget, jf. k-sak 14/18
Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 strekning DørdalGrimstad, sak PS 17-2018
Møllebekken - fylkesveibro bortfaller

220 000
115 000
414 000

250

Hovedgata løper, driftsprosjekt økt kostnad
Lavere inntekter enn krav sendt Hdir for ressurskrevende
brukere; må utgiftsføres i 2018
Korrigere for økte tjenestetimer - hj.sykepleie, 4 årsverk

245

Flytting av kom.tek. utgifter fra 245 til 214

214

Flytting av kom.tek. utgifter fra 245 til 214

115 000

229

9. klasse Lyngmyr skole: Fra 8 til 9 grupper høsten 2018

500 000

229

Sandøya skole fra 1 til 2 grupper fra høsten 2018

300 000

250/255

BALANSE

30 000
379 000
2 800 000
115 000

6 144 000

6 144 000

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Økt inntekt/
redusert utgift

Ansvar

Prosjekt

245

0814 Vann, rehabilitering, økte utgifter ekskl. mva.

245

0815 Avløp, rehabilitering, økte utgifter ekskl. mva.
0899 Hovedgata, løper for bevegelseshemmede, økte
utgifter inkl. mva.
0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt
merverdiavgiftskompensasjon
0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann, redusert
bevilgning ekskl. mva

2 176 000

Balanse

2 220 000

245
290
245

Redusert inntekt/
økt utgift
1 400 000
600 000
220 000

44 000

2 220 000

4. Prosjekt 0800 Knutepunkt Bakkevei/Vestervei, omkobling vann og avløp endrer navn til Knutepunkt
Mjåvannsområdet, omkobling vann og avløp.
5. Rådmannen får fullmakt til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lån i Husbanken dersom
kommunens lånekunder betaler inn ekstraordinære avdrag på sine lån, ved kommunal bruk av tapsfond
mv. Dette er i tråd med Husbankens bestemmelser.
6. Låneopptak til formidlingsutlån/startlån økes med 15 mill. kroner, til 30 mill. kroner.
7. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd for 2018 avslås:
- Gunnar Helvig Hansen: økonomisk støtte inntil 3000 kroner til innhenting av bilder og opplysninger til
bok om poststedene i Tvedestrand, «Posten i Tvedestrand».
- Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft: støtte med 1 krone per innbygger.
- Nils Helge Amdal: Støtte til bok om Heimevernets historie i Rogaland og Agder, 5000 kroner.
- Norges blindeforbund: Støtte til Aust-Agder lydavis 2018 på 2000 kroner.
- Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter: Grunntilskudd på 25 000 kroner + 1 krone per innbygger.
- Aust-Agder idrettskrets: Støtte til gjennomføring av Hovdenleiren 2018.
- Aust-Agder idrettskrets: Støtte til gjennomføring av Idrettsleiren 2018.
- Narve Lid: Økonomisk støtte på 20 000 kroner til boka «I fotspora til kunstmålaren Jacob Gløersen
1852-1912»
- Aust-Agder idrettskrets: Økonomisk støtte på inntil 10 000 kroner til utarbeidelse av bokverk –
«Idrettens historie i Aust-Agder».
- Norges speiderforbund: Invitasjon til samarbeid om Norges speiderforbunds landsleir i 2021

PS 40/18 Reglement for politiske organer i Tvedestrand
kommune - oppstart av prosess for gjennomgang før neste
kommunestyreperiode
Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2018
Behandling
June Marcussen (V) fremmet alternativ 1, med følgende forslag til 1. kulepunkt:
‘’Utvidet formannskap, inkludert MDG med talerett’’
Rådmannens forslag, alternativ 1, inkludert Marcussens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret vedtar å igangsette en vurderingsprosess knyttet til den politiske
organiseringen i Tvedestrand kommune.






Utvidet formannskap, inkludert MDG med talerett gis i oppdrag å gjennomføre en
slik vurderingsprosess som skissert i neste kulepunkt.
Følgende reglementer skal gjennomgås:
-Reglementer for politiske organer
-Reglement for godtgjørelser for kommunale ombud
-Delegasjonsreglementet
Utvalget kan forslå de endringer som de vurderer som hensiktsmessige. Det
forutsettes at forslagene innebærer en helhetlig organisering og hensiktsmessig
arbeidsdeling mellom politiske og administrativt nivå. Forslagene skal
kostnadsberegnes.
Rådmannen bes om å stille med nødvendig sekretærhjelp.
Kommunestyret ber om at sak med evt. forslag til endringer forelegges for
kommunestyret senest i desember 2018

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Kommunestyret vedtar å igangsette en vurderingsprosess knyttet til den politiske
organiseringen i Tvedestrand kommune.



………………………………… gis i oppdrag å gjennomføre en slik
vurderingsprosess som skissert i neste kulepunkt.
Følgende reglementer skal gjennomgås:
-Reglementer for politiske organer
-Reglement for godtgjørelser for kommunale ombud
-Delegasjonsreglementet
Utvalget kan forslå de endringer som de vurderer som hensiktsmessige. Det
forutsettes at forslagene innebærer en helhetlig organisering og hensiktsmessig




arbeidsdeling mellom politiske og administrativt nivå. Forslagene skal
kostnadsberegnes.
Rådmannen bes om å stille med nødvendig sekretærhjelp.
Kommunestyret ber om at sak med evt. forslag til endringer forelegges for
kommunestyret senest i desember 2018

Alternativ 2:
Kommunestyret ser det ikke som nødvendig å gjennomføre en vurderingsprosess
knyttet til den politiske organiseringen i Tvedestrand kommune, dvs. at nåværende
organisering videreføres også for kommende kommunestyreperiode (2019-2023).

PS 41/18 Referat- og drøftingssaker


Politisk verksted rundt spørsmålet om ny barneskole i sentrum –
skisseprosjekt/kostnadsramme
o Rådmannen holdt introduksjon og orienterte om prosess for møtet.
o Ass. rådmann orienterte med presentasjon (legges ut under annet
politisk) om kostnadskalkyle i skisseprosjektet, hovedårsaker til økte
kostnader, mulige tiltak for å redusere kostnadene, hvordan finansiere
økte kostnader og usikkerhetsfaktorer i økonomiplanen.
o Rådmannen løftet problemstillinger ift. utviklingsalternativet:
 Har vi faktisk råd til å bygge ny barneskole og ny barnehage nå,
uansett ny eller gammel kostnadskalkyle?
 Skal barneskolen bygges etter gjeldende bestilling, eller skal man
bygge noe annet?
 Vil dere gjøre endringer i skolestrukturen ved bygging av ny
barneskole i sentrum?
Rådmannen fortsatte med å presentere noen scenarioer for videre
prosess (se presentasjon på annet politisk) og avsluttet med å stille
politikerne spørsmålet: Hva vil dere gjøre nå?
 Jan W. Nævestad (TTL) tok til orde for scenario nr. 3 (bygge en
stor skole for hele Tvedestrand), med tanke på framtidsutsiktene
og ift. mulig ny sammenslåingsbølge i kommune-Norge.
 Marianne Landaas (H) informerte om at scenario nr. 3 også
modnes i Høyres kommunestyregruppe
 Anne Killingmo (H) tok til orde for ikke å bygge ny barneskole med
tanke på gjeldsgrad og andre behov i tjenestene, og heller flytte
barneskoleelevene inn i ungdomsskolen og flytte
ungdomsskoleelevene inn i den gamle videregående skolen.
 Torleif Haugland (KrF) advarte mot å utsette prosjekter, og ønsket
tall på vedlikeholdsbehovet som ble forespeilet på grendeskolene.
 Kirsten Hegland (AP) stilte spørsmål om basishallen og
konsekvenser av å fjerne denne, da basishallen også var tiltenkt å
fungere som SFO-område. Hegland mente at kommunen trenger
en ny barneskole, og tok til orde for å sette et økonomisk maks tak
for en totalentreprise og overlate til tilbydere/entreprenører å løse
hvordan skolen kan bygges med de pengene kommunen har
tilgjengelig.
 May Britt Lunde (AP) etterspurte oppdatert tallgrunnlag for videre
vurderinger.
 Morten Foss (SP) tok til orde for å bygge en enkel 2-parallell skole
uten utsettelse, men å utforske muligheten for modulbygg
(rimeligere bygg) og alternativ bruk for deler av elevene ift. annen
tilgjengelig bygningsmasse.
 June Marcussen (V) tok til orde for scenario nr. 1. Dersom det
skulle være aktuelt med en enkel skole (modulbygg), burde det
foreligge tallgrunnlag som muliggjør en betydelig oppgradering av
grendeskolene. Dersom grendeskolene skal beholdes, burde også
kommunestyret sette krav for hva som skal skje videre med
grendeskolene ift. oppgradering m.m.
 Jan Dukene (TTL) tok til orde for ikke å utsette valgene lengre, og
å belage seg på å ta avgjørelser om kort tid. Dukene advarte mot å
utsette både skolebyggingen og debatten/avgjørelsene rundt de



problemstillingene som ble fremlagt. Det ble videre vist til den
nylige inspeksjonsrunden på alle kommunens skoler, og
konklusjonen at alle skolene behøver betydelige oppgraderinger.
På bakgrunn av dette mente Dukene at scenario nr. 3 ville være
mest fornuftig.
 Marianne Landaas (H) viste til kostratallene for skole, og
understreket at en ny skole burde ha en høy standard (ikke
rimeligste alternativ/modulbygg). Dersom skolen er avhengig av
det, kan evt. barnehagen på Bronsbu utsettes for å realisere
prosjektet.
 Torleif Haugland (KrF) signaliserte at man burde gå for en 2parallell skole og mente det burde finnes flere muligheter for å
kutte utgifter ved å bygge annerledes.
 Morten Foss (SP) slo fast at Senterpartiet ikke kommer til å gå for
et alternativ hvor man legger ned grendeskolene, og at man burde
bygge en 2-parallell skole for sentrum så rimelig og enkelt som
mulig.
 Jan W. Nævestad (TTL) mente at man burde bygge et enklere
bygg med godt innhold og legge ned grendeskolene. Subsidiært
kunne man vurdere å legge ned Holt og benytte bygget som
barnehage, dersom dette viser seg økonomisk fornuftig.
 Jan Dukene (TTL) etterspurte konkrete bestillinger til rådmannen
og signaler til kommunestyret ift. veien videre.
o Formannskapet bestiller en oppdatert kostnadsoversikt på forespeilede
vedlikeholdsutfordringer (relativt grovmasket, men som viser
hovedretning) for de 3 grendeskolene.
o Rådmannen innhenter erfaringer fra Lillesand kommune vedr. leiesum og
andre vilkår av skole etter bygging i privat regi.
o Kommunestyret får 19. juni den samme orienteringen i førstkommende
kommunestyremøte, etterfulgt av oppklarende spørsmål til rådmannen.
o 28. august legges det opp til videre drøfting av disse problemstillingene,
sammen med drøfting rundt handlingsplanen (budsjettseminar).
o Til 28. august ønskes også en tilbakemelding om vurderinger på evt.
kompetanse- og rekrutteringsutfordringer ved våre grendeskoler.
o 4. september – sak om skisseprosjektet
Orientering om planer for motorsenter v/ Øystein Haugenes
o Haugenes orienterte om det aktuelle områdets beliggenhet ift. ny E18 og
Grenstøl-området for øvrig. Det ble videre vist til støynivå-analyser fra
Sweco belyst på kart – både for bil og go-kart.
o Analysene viser at området gir et svært godt grunnlag for støyskjerming
som følge av topografi, samtidig som det er sentralt.
o Haugenes orienterte om organiseringen av Norsk Motorklubb (NMK) avd.
Tvedestrand og hva som nå er etablert, samt fakta om de ulike grenene
som vil være aktuelle å ha på et nytt motorsenter.
o Det ble også orientert om hvilke andre muligheter dette området kan
utvikles til å brukes til, med motorpark som hjørnestein.
o Mekkeklubben har på kort tid vokst til et stort og variert miljø. Det
arbeides nå med å lage et lite klubbhus for Mekkeklubben ut av en
anleggsbrakke som de har fått.
o Haugenes informerte avslutningsvis om at organisasjonen er etablert og
at de oppfyller kriteriene for å søke, men at en søknad om å realisere




dette krever kommunens tillatelse. Svein O. Dale orienterte om muligheter
for tilførselsvei og hvordan planprosessen kan komme i gang.
 Jan W. Nævestad (TTL) tok til orde for en bevilgning av midler fra
kommunestyrets disposisjonsfond til en konsekvensutredning for
motorpark slik at reguleringsplanprosessen kan komme i gang.
 Svein O. Dale orienterte om at en slik utredning (KVU) vil
koste om lag 30-40 000 kr.
 Jan Dukene (TTL) orienterte om at det p.t. er 67 000 kr
disponibelt på kommunestyrets disposisjonsfond.
 Jan Dukene (TTL) informerte om at en slik sak kan
behandles i tertialrapporten (forslaget ble fremmet i
behandlingen av sak 39/18)
Forslag til brev til samferdselsministeren (utkast er publisert under Annet politisk)
Eventuelt
o May Britt Lunde (AP) stilte spørsmål om forsinkelsen av ferdigstillelsen av
Møllebekken
 Jan Dukene (TTL) svarte at forsinkelsene kan forklares med
prosesser i Vegdirektoratet
o Marianne Landaas (H) stilte spørsmål om fremdriften av havneplanen
 Rådmannen svarte at dette ikke ble politisk prioritert i
handlingsplanen, samt at en ferdigstillelse av planen vil kreve
undersøkelser av grunnforholdene i havna (kostnad ca 300 000 kr)
og oppfølging av egne ansatte som det ble vurdert at ikke er ledig
kapasitet til p.t.
o Marianne Landaas (H) stilte spørsmål om renovasjon for næringsdrivende
og kontroll med dette fra kommunens side
 Rådmannen svarte at virksomhetene er pliktige til å ha avtaler for
levering og at kommunens tilsyn med dette blir en prioriteringssak
opp mot andre drifts- og prosjektoppgaver på plan- og
miljøvernfeltet
o Morten Foss (SP) tok opp igjen spørsmålet om potensiell utvikling av
ledige arealer på Holt, og hvordan man evt. kan komme videre med dette
 Jan Dukene (TTL) svarte at Tvedestrand Vekst er tildelt noen av
områdene, og at resten av de ledige områdene på Holt til nå ikke
er lagt ut for salg av kommunestyret. Dukene informerte om at evt.
omregulering og salg av områdene krever bestilling av sak til
kommunestyret.
 Kirsten Hegland (AP) foreslo at Foss evt. kunne fremme forslag om
bestilling av sak etter sommerferien
o May Britt Lunde (AP) ble permittert kl. 17:02 (etter saksbehandlingen)
o Kirsten Hegland (AP) stilte spørsmål om sjøberedskap i sommerhalvåret
 Rådgiver/Beredskapskoordinator Elias Lien svarte

