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PS 36/16 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.

PS 37/16 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.

PS 38/16 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.
g.
h.
i.
j.

LOV-1974-06-28-58 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
LOV-2005-05-27-31 Lov om skogbruk (skogbruksloven)
LOV-1965-06-25-1 Lov om forpakting (forpaktingsloven)
LOV-2001-06-15-75 Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
(dyrehelsepersonelloven)
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.

PS 39/16 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.

PS 40/16 Referat- og drøftingssaker


Info fra ordføreren
o Har arbeidet mye med kommunestruktur og rådmannsansettelse den siste tiden.
o Framover blant annet vårmøte med Fylkesmannen og KS vedrørende
kommuneøkonomi og kommunereform, eiermøte Agder Energi, møte Aust
Agder kulturhistoriske senter, ordførersamling på Agder, samling Agderbenken
Stortinget og vertskap for besøk av kulturminnefondet 7-9. juni.
Kommunestruktur – blant annet brukerundersøkelse, ekstra kommunestyre 23.
juni og eventuelt ekstra kommunestyremøte 30. juni 2016. Dette avklares
nærmere i kommunestyremøte den 24.mai 2016.



Spørsmål og kommentarer
o Jan Wilhelm Nævestad (TTL) kommenterte at opprydding på kommunale
områder er bra. Solveien, som er fylkesvei må feies før 17. mai og han ba
administrasjonen ta kontakt med rette vedkommende.
o Anne Killingmo (FRP) etterspurte mer informasjon fra ordføreren i formannskap
når han får henvendelser fra departementer, foreninger ol. Ordføreren noterte
dette.
o Anne Killingmo etterspurte avklaring av bruk av Fagelektrobygget. Konst.
rådmannen svarte at et forprosjekt vil startes opp i 2016.



Info fra rådmannen
o Salg av eiendom, kort status.
o Strategidokument vedrørende salg av næringsarealer: sak om dette under
utarbeidelse.
o Kulturminner, behov for administrativ avklaring.
o Lønnsoppgjør KS-området. Sak om uravstemning legges direkte frem til i
kommunestyremøte den 24.mai 2016.
o Kontrollutvalgets årsrapport, sak direkte til kommunestyremøte den 24.mai 2016.
o Eiendomsskatt: sak om dette under utarbeidelse til junimøtet 2016.
o Ansettelse av næringssjef i avslutningsfasen.

