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Merknader til innkalling og saksliste
Sak nr. 10/16 ble behandlet etter sak nr. 3/16.
Sak 13, 14 og 15 ble ettersendt. Formannskapet ga uttrykk for at dette om mulig bør unngås.
Det ble lagt fram en sak direkte i møtet. Sak 16. Denne ble behandlet.
Orientering om regionalt næringsfond
v/ kultur og næringsrådgiver Anette Pedersen
Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Risør kommune samarbeider om et regionalt
næringsfond. Fondet gis tilskudd gjennom statlige bevilginger og kommunale egenandeler og
fondet fordeler disse videre for å styrke næringsliv og bosetting i distriktet.
Det ble stilt spørsmål.
Orientering om regional areal og transportplan (ATP)
v/ Arild R. Syvertsen
Dette er ett samarbeid mellom fylkeskommunen, Grimstad, Arendal, Froland og Tvedestrand
kommuner om å utvikle et godt grunnlag for et helhetlig planprogram i området.
Det ble stilt spørsmål.
Tvedestrand, 03.02.2016
Anne Grete Aaby Hansen
Politisk sekretær

PS 3/16 Klage på vedtak om tilskuddssats for 2016 til ordinære
private barnehager
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune opprettholder prinsippet om at kommunens bruk av premiefond skal
trekkes fra ved beregning av satser for driftstilskudd 2016 til ordinære private barnehager.
Dette er i tråd med forutsetninger i rådmannens vedtak av 18.12.2015. Saken blir oversendt
fylkesmannen for endelig avgjørelse.
2. Tvedestrand kommune tar ikke-pensjonsgivende lønnsutgifter i kommunale barnehager med i
beregningsgrunnlaget for pensjonspåslaget på 13 % ved beregning av satser for driftstilskudd
2016 til ordinære private barnehager. Dette i tråd med avklaringer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Økonomisjef Emma Smeland Nygårdseter redegjorde for bestemmelser og
beregningsgrunnlaget i saken.
Rådmannens forslag vedtatt mot en stemme.
Vedtak
1. Tvedestrand kommune opprettholder prinsippet om at kommunens bruk av premiefond skal
trekkes fra ved beregning av satser for driftstilskudd 2016 til ordinære private barnehager.
Dette er i tråd med forutsetninger i rådmannens vedtak av 18.12.2015. Saken blir oversendt
fylkesmannen for endelig avgjørelse.
2. Tvedestrand kommune tar ikke-pensjonsgivende lønnsutgifter i kommunale barnehager med i
beregningsgrunnlaget for pensjonspåslaget på 13 % ved beregning av satser for driftstilskudd
2016 til ordinære private barnehager. Dette i tråd med avklaringer gitt av Utdanningsdirektoratet.

PS 4/16 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 til
orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 til
orientering.

PS 5/16 Generell rammereduksjon i budsjett 2016 - endret fordeling mellom
enhetene
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar en endring i fordelingen av generell rammereduksjon (totalt 1.259.000
kroner) i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 som følger:
Beløp i kroner
210 Rådmann og politiske styringsorgan
215 Administrativ støtteenhet
229 Tvedestrandskolen
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenheten
260 Familiehuset – RBU
265 NAV
Totalt

Endring
Øke 65.000
Øke 15.000
Red. 67.000
Øke 5.000
Øke 22.000
Øke 8.000
Red. 1.000
Red. 78.000
Øke 31.000
0

Nytt beløp
189.000
67.000
232.000
50.000
431.000
184.000
29.000
46.000
31.000
1.259.000

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret vedtar en endring i fordelingen av generell rammereduksjon (totalt 1.259.000
kroner) i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 som følger:
Beløp i kroner
210 Rådmann og politiske styringsorgan
215 Administrativ støtteenhet
229 Tvedestrandskolen
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenheten
260 Familiehuset – RBU
265 NAV
Totalt

Endring
Øke 65.000
Øke 15.000
Red. 67.000
Øke 5.000
Øke 22.000
Øke 8.000
Red. 1.000
Red. 78.000
Øke 31.000
0

Nytt beløp
189.000
67.000
232.000
50.000
431.000
184.000
29.000
46.000
31.000
1.259.000

PS 6/16 Vurdering av felles løsning for krematorium for Østre
Agder-kommunene.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder-samarbeidet utrede felles, fremtidsretta
kremasjonsløsninger for de 8 kommunene.
Kommunestyret stiller seg positiv til at Arendal krematorium på ulike måter inngår i de
alternative løsningene man velger å utrede.
Det forutsettes at Østre Agder-samarbeidet utarbeider et forslag til anbefalt løsning som deretter
legges fram for behandling i de 8 kommunestyrene/bystyrene. Det må foreligge et forslag til
finansieringsløsning for investering og drift, samt forslag til framdriftsplan.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder-samarbeidet utrede felles, fremtidsretta
kremasjonsløsninger for de 8 kommunene.
Kommunestyret stiller seg positiv til at Arendal krematorium på ulike måter inngår i de
alternative løsningene man velger å utrede.
Det forutsettes at Østre Agder-samarbeidet utarbeider et forslag til anbefalt løsning som deretter
legges fram for behandling i de 8 kommunestyrene/bystyrene. Det må foreligge et forslag til
finansieringsløsning for investering og drift, samt forslag til framdriftsplan.

PS 7/16 Areal og Transportplan for Arendalsregionen - oppnevning
av ny styringsgruppe/Videre fremdrift
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for det videre arbeidet med areal- og
transportplansamarbeidet for Arendalsregionen:
- Ordfører Jan Dukene
vara………………………..
- Varaordfører June Marcussen
vara………………………..
- Opposisjonsleder May-Britt Lunde vara………………………..
Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder politisk behandling for organisering og
finansiering av planarbeidet, mens utvalg for Teknikk, plan og natur innstiller der tema for den politiske
behandlingen er arealforvaltning og samferdsel.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Varamedlem velges i rekke.
Foss sitt forslag tilrådd med 6 mot 3 stemmer.
Morten Foss (SP) fremmet videre følgende forslag på varamedlemmer:
Vidar Engh (AP)
Torleif Haugland (KRF)
Morten Foss (SP)
Sveinung Lien (TTL) fremmet følgende forslag på varamedlemmer:
Jan W Nævestad (TTL)
Marianne Landaas (H)
Torleif Haugland (KRF)
Votering:
Liens forslag:
Foss sitt forslag:

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for det videre arbeidet med areal- og
transportplansamarbeidet for Arendalsregionen:
- Ordfører Jan Dukene
- Varaordfører June Marcussen
- Opposisjonsleder May Britt Lunde
Vara i rekke:

-

Vidar Engh (AP)
Torleif Haugland (KRF)
Morten Foss (SP)

Formannskapet innstiller til kommunestyret når det gjelder politisk behandling for organisering og
finansiering av planarbeidet, mens utvalg for Teknikk, plan og natur innstiller der tema for den politiske
behandlingen er arealforvaltning og samferdsel.

PS 8/16 Kommunereformen - intensjonsavtale
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Arendal,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli (6K), eventuelt med færre eller flere kommuner.
Forutsetningen er at Arendal kommune er en av kommunene.
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Alternativt 2
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Risør,
Gjerstad og Vegårshei (4K).
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) informerte om at det er planlagt seks folkemøter ila våren.
Sveinung Lien (TTL) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Jan W Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
En referansegruppe oppnevnes, bestående av utvidet formannskap (formannskap samt MDG).
Mai Britt Lunde fremmet følgende forslag:
Vara til forhandlingsutvalg velges i rekke slik:
- Morten Foss (SP)
- Marianne Landaas (H)
Nævestads forslag om referansegruppe enstemmig tilrådd.
Lundes forslag til varamedlemmer i rekke enstemmig tilrådd.

Votering:
Foss sitt forslag om alternativ 2:
Liens forslag om alternativ 1:

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Kommunereformutvalget er som følge av disse valgene lagt ned.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen går inn i intensjonsdrøftinger med Arendal,
Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli (6K), eventuelt med færre eller flere kommuner.
Forutsetningen er at Arendal kommune er en av kommunene.
Tvedestrand kommunestyre har som grunnleggende mål at drøftingene skal sikre et
desentralisert faglig tilbud innenfor barnehager, skole, helse, omsorg og teknisk drift.
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder oppnevnes til kommunens delegasjon i
intensjonsdrøftingene. Rådmannen er sekretær, og en hovedtillitsvalgt deltar som observatør.
Eventuell avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Vara til forhandlingsutvalg i rekke:
- Morten Foss (SP)
- Marianne Landaas (H)
Det oppnevnes en referansegruppe bestående av utvidet formannskap.

PS 9/16 Næringspolitisk Handlingsplan
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Næringspolitisk handlingsplan for 2016-2020 som forelagt.
Planen rulleres årlig.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) redegjorde for handlingsplanen.
Morten Foss fremmet følgende tilleggsforslag til tiltak under skog- og jordbruksnæring:
 Legge til rette for kommunale midler til landbruket for å få til en positiv utvikling av
landbruksnæringen
 Øke bevilgninger til nybygg, drenering og nydyrking.
Foss sitt forslag fikk 6 mot 3 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar for øvrig Næringspolitisk handlingsplan for 2016-2020 som
forelagt. Planen rulleres årlig.
Planen utvides med følgende tiltak under skog- og jordbruksnæring:
 Legge til rette for kommunale midler til landbruket for å få til en positiv utvikling av
landbruksnæringen
 Øke bevilgninger til nybygg, drenering og nydyrking.

PS 10/16 Fremtidig leie av utvidet barnehagetilbud i Holt området
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre takker for revidert tilbudet fra Holt Idrettsforening datert
18.01.2016 vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Med utgangspunkt i vurderingene fra NVE vedrørende flomfaren, samt økonomiske og
strategiske vurderinger, finner kommunestyret det ikke aktuelt å inngå ny leieavtale med Holt
Idrettsforening om utvidelse av barnehagebygget ved Grotten barnehage med 1 ny avdeling til 3
avdelinger.
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede muligheten for å bygge en eventuell ny
barnehage i Holt området med 3 avdelinger, med muligheten for utvidelse med ytterligere 1
avdeling, til 4. Utredningen gjennomføres som en revisjon av barnehageplanen på dette punktet,
og vurderes nærmere i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre godkjenner tilbud datert 18.01.2016 fra Holt Idrettsforening
vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Rådmannen får fullmakt til å inngå ny leieavtale med Holt Idrettsforening med en leietid på 20
år fra høsten 2016 i tråd med tilbud datert 18.01.2016.
Rådmannen får i oppdrag i samarbeid med NVE og Holt Idrettsforening å vurdere nærmere
flomsikringstiltak ved Grotten barnehage innen 30.09.2016. Vurderingen og forslag til tiltak
legges frem for kommunestyret.
Kommunestyret vedtar å innvilge en lånegaranti i form av en selvskyldnerkausjon for et
investeringslån på inntil 6,8 mill. kroner til Holt Idrettsforening i forbindelse med utvidelse med
1 ny barnehageavdeling, til 3 avdelinger, og ombygging ved Grotten barnehage. Tilsvarende
garanti gjelder i byggeperioden for et byggelån på inntil 8,5 mill. kroner.
Garantiens varighet settes til maksimum 20 år fra høsten 2016 for investeringslånet.
Kommunestyret vedtar at økte husleieutgifter på ytterligere 338.000 kroner pr. år legges inn i
budsjettet fra 2017. Kommunestyret vedtar at økte husleieutgifter for høsten 2016 (4 måneder),
om lag 48.000 kroner, dekkes fra kommunestyret tilleggsbevilgningspost, slik at den går ned fra
1.615.000 til 1.567.000 kroner.
Alternativ 3:
Tvedestrand kommunestyre takker for revidert tilbudet fra Holt Idrettsforening datert
18.01.2016 vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Med utgangspunkt i vurderingene fra NVE vedrørende flomfaren, samt økonomiske
vurderinger, finner kommunestyret det ikke aktuelt å inngå ny leieavtale med Holt
Idrettsforening om utvidelse av barnehagebygget ved Grotten barnehage med 1 ny avdeling til 3
avdelinger.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Styrer i Grotten barnehage, enhetsleder plan-, miljø og eiendom og assisterende rådmann
redegjorde for utfordringene i forhold til midlertidige løsninger, mulig flomfare, parkering,
toalettforhold mv
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre takker for revidert tilbudet fra Holt Idrettsforening datert
18.01.2016 vedrørende utvidelse av Grotten barnehage fra 2 til 3 avdelinger fra høsten 2016.
Med utgangspunkt i vurderingene fra NVE vedrørende flomfaren, samt økonomiske og
strategiske vurderinger, finner kommunestyret det ikke aktuelt å inngå ny leieavtale med Holt
Idrettsforening om utvidelse av barnehagebygget ved Grotten barnehage med 1 ny avdeling til 3
avdelinger.
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede muligheten for å bygge en eventuell ny
barnehage i Holt området med 3 avdelinger, med muligheten for utvidelse med ytterligere 1
avdeling, til 4. Utredningen gjennomføres som en revisjon av barnehageplanen på dette punktet,
og vurderes nærmere i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020.

PS 11/16 Forlengelse av leieavtale. Lokaler i Fritz Smiths gate 1
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at leieavtalen med Stranna Sko AS for lokaler i
Familiehuset, Fritz Smiths gate forlenges med en husleie på kr. 4.000,- pr. måned i 2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre opprettholder tidligere avtale om kr 5.000 per mnd
Nævestads forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder tidligere avtale om kr 5.000 per mnd

PS 12/16 Referat- og drøftingssaker:


Informasjon fra rådmann om ny videregående skole:
o Utsatt ferdigstillelse med et år til 2020
o Nedsatt administrativ styringsgruppe for planprosessene og det videre arbeidet
med utbyggingen.



Rådmannen ba om innspill i forbindelse med henvendelse fra kontraktør vedrørende
etablering av ordinært, statlig asylmottak og mulig tomteområder.



Jan W. Nævestad stilte spørsmål til handelssstandens problemer med veistenging pga.
graving i sentrum. Han ønsket å frigi parkeringen på Knut Knutsens plass.
Enstemmig innstilling til kommunestyret:
Gratis parkering på Knut Knutsens plass så lenge arbeidene i sentrum medfører at gatene
er stengt. Parkeringstidsbestemmelsen gjelder likevel som vanlig.



June Anette Marcussen (V) oppfordret til at formannskapet foreslår to representanter til
17 mai komite. Disse fremmes i kommunestyret til valg for ett år.



Personalsaker
Møteleder ba om at møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. Møtet
ble vedtatt lukket mot en stemme.
Personalsakene ble drøftet i formannskapet.
Møtet ble åpnet igjen etter drøftingene.

PS 13/16 Organisasjonsgjennomgang - Fokusområder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fokusområder for en eventuell total
organisasjonsgjennomgang av kommunen:
- Effektivitet og ressursstyring
- Bruker- og serviceperspektiv med riktig kvalitet på tjenestene
- Ledelsesutvikling
- Tjenestenivå som er godt nok
- Rasjonell og effektiv oppgavefordeling
- Kompetanseutvikling på ledelse, prosjektstyring, kvalitet og intern kontroll
- Økt digitalisering og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi
Kommunestyret legger til grunn av det leies inn ekstern konsulentbistand ved en eventuell
organisasjonsgjennomgang. Rådmannen får i oppdrag å legge frem egen sak om omfang og
kostnadsramme for bruk konsulentbistand i septembermøtet 2016.
Kommunestyret vedtar at administrasjonsutvalget blir styringsgruppe for gjennomføring av en
eventuell organisasjonsgjennomgang.
Endelig beslutning om iverksettelse med fremdrifts- og prosessplan for en eventuell
organisasjonsgjennomgang legges frem for kommunestyret i septembermøtet 2016, etter at
endelig vedtak er gjort i saken om kommunereformen.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fokusområder for en eventuell total
organisasjonsgjennomgang av kommunen:
- Effektivitet og ressursstyring
- Bruker- og serviceperspektiv med riktig kvalitet på tjenestene
- Ledelsesutvikling
- Tjenestenivå som er godt nok
- Rasjonell og effektiv oppgavefordeling
- Kompetanseutvikling på ledelse, prosjektstyring, kvalitet og intern kontroll
- Økt digitalisering og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi
Kommunestyret legger til grunn av det leies inn ekstern konsulentbistand ved en eventuell
organisasjonsgjennomgang. Rådmannen får i oppdrag å legge frem egen sak om omfang og
kostnadsramme for bruk konsulentbistand i septembermøtet 2016.
Kommunestyret vedtar at administrasjonsutvalget blir styringsgruppe for gjennomføring av en
eventuell organisasjonsgjennomgang.
Endelig beslutning om iverksettelse med fremdrifts- og prosessplan for en eventuell
organisasjonsgjennomgang legges frem for kommunestyret i septembermøtet 2016, etter at
endelig vedtak er gjort i saken om kommunereformen.

PS 14/16 Ny lokal behandling av bompengefinansiering E18
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen, med de presiseringene som
fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den
9.2.2016.
Kommunestyret vil presisere at de tidspunkt for ulike leveranser og vilkår som er tatt inn i egen
avtale av 22.12.2015 med Nye Veier når det gjelder infrastruktur og næringsarealer på Grenstøl
ikke må forskyves.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Rådmannen legger fram for kommunestyret et forslag til et tillegg i vedtak angående varslet
mulig økninger av bompengeavgiften og uheldige virkninger av dette spesielt for vår kommune.

Innstilling
Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra fylkesrådmannen, med de presiseringene som
fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den
9.2.2016.
Kommunestyret vil presisere at de tidspunkt for ulike leveranser og vilkår som er tatt inn i egen
avtale av 22.12.2015 med Nye Veier når det gjelder infrastruktur og næringsarealer på Grenstøl
ikke må forskyves.

PS 15/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt imot forslaget om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene. Etter kommunestyret oppfatning legges det opp til i for stor grad bruk
av «tvang», gjennom økonomiske virkemidler, i kommunereformprosessen ved dette forslaget.
Samlet vil forslagene gi for store omfordelingseffekter, som vil ytterligere forsterke sentraliseringen
i Norge.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre støtter alle forslagene.
Alternativ 3:
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre støtter forslagene om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene prinsipielt, men foreslår at reiselengden settes til 13,3 km i
strukturkriteriet, og at endringene i de regionalpolitiske tilskuddene ikke vris mot en fordeling pr.
innbygger, men mer pr. kommune. Hensikten med endringsforslagene er at de skal gi langt mindre
omfordelingseffekt enn høringsforslaget.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Anne Killingmo (FRP) fremmet rådmannens forslag alternativ 3.
Killingmos forslag
Foss sitt forslag

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i
høringsforslaget.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt imot forslaget om det nye strukturkriteriet og endringene i de
regionalpolitiske tilskuddene. Etter kommunestyret oppfatning legges det opp til i for stor grad bruk
av «tvang», gjennom økonomiske virkemidler, i kommunereformprosessen ved dette forslaget.
Samlet vil forslagene gi for store omfordelingseffekter, som vil ytterligere forsterke sentraliseringen
i Norge.

PS 16/16 Ad-hoc utvalg for innføring av eiendomsskatt
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyre oppnevner et ad-hoc utvalg med 5 politikere for å utrede innføring av
eiendomsskatt fra 2017.
Følgende politikere velges:
…………………………………….. leder
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Sekretær for utvalget er ass. rådmann Øyvind Johannesen
Ad-hoc utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, hvor det
skal ses spesielt på:
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Organisering av arbeidet med innføringen, herunder ressursbruk og kompetanse på
området.
- Ulike alternativer for innføringen og utskrivingen.
- Ulike takseringsalternativer ved innføringen.
- Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til
boliger og fritidseiendommer.
Det legges til grunn kommunestyrets prinsippvedtak i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for
2016-2019, om at det ved takstfastsettelsen skal brukes ligningsverdien på boliger, men at
fritidseiendommer skal takseres.
Rapporten fra ad-hoc utvalget skal foreligge innen 20.mai 2016, slik at kommunestyret kan
gjøre endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt i junimøtet 2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.02.2016
Behandling
Saken ble fremlagt direkte i møtet, og den ble tatt opp til behandling.
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Jan Dukene (TTL), leder
June A. Marcussen (V)
Mai Britt Lunde (AP)
Marianne Landaas (H)
Torleif Haugland (KRF)
Nævestad fremmet også forslag om utvidet formannskap som referansegruppe.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nævestad enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyre oppnevner et ad hoc-utvalg med 5 politikere for å utrede innføring av
eiendomsskatt fra 2017.
Følgende politikere velges:
Jan Dukene (TTL), leder
June A. Marcussen (V)
Mai Britt Lunde (AP)
Marianne Landaas (H)
Torleif Haugland (KRF)
Sekretær for utvalget er ass. rådmann Øyvind Johannesen
Ad-hoc utvalget gis følgende mandat:
Det foretas en faglig gjennomgang ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, hvor det
skal ses spesielt på:
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Organisering av arbeidet med innføringen, herunder ressursbruk og kompetanse på
området.
- Ulike alternativer for innføringen og utskrivingen.
- Ulike takseringsalternativer ved innføringen.
- Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til
boliger og fritidseiendommer.
Det legges til grunn kommunestyrets prinsippvedtak i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for
2016-2019, om at det ved takstfastsettelsen skal brukes ligningsverdien på boliger, men at
fritidseiendommer skal takseres.
Rapporten fra ad-hoc utvalget skal foreligge innen 20.mai 2016, slik at kommunestyret kan
gjøre endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt i junimøtet 2016.
Referansegruppe: Utvidet formannskap.

