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PS 14/10 Regnskap for 2009 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Saken om godkjenning av regnskapet for 2009 legges frem for formannskapet til videre
behandling uten anbefaling fra rådmannen.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Carl F. Bertelsen fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2009 og slutter seg til
revisorberetning datert 08.04.2010.
Bertelsens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2009 og slutter seg til
revisorberetning datert 08.04.2010.

PS 15/10 Årsmelding for 2009 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.05.2010
Behandling
Gjennomgang av Årsmelding for 2009 med enkelte kommentarer til innhold og prosessen i den
enkelte enhet.
Innstilling
AMU tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.
Utdanningsforbundet kom med følgende kommentar:
• Etterlyser fremdriftsplan og ansvarlig enhet for utbygging og ferdigstilling for Parkveien
i 2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd. Hege Bjerkeseth (TTL) ble oppnevnt til
saksordfører.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2009 til etterretning.

PS 16/10 Endringer i budsjett 2010 - regnskapsresultat 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Det gjøres korrigering i følgende enheters resultat for 2009:
a. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 430.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin innsparing reduseres med 490.000 kroner.
c. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sin innsparing reduseres med 500.000
kroner.

2.

NAV må dekke sitt merforbruk fra 2008 med innsparingen i 2009.

3.

a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i
2009 og korrigeringer i punkt 1 og 2 over:
Ansvarsområde/enhet
(beløp i kroner)
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
223 Dypvåg og Gjeving skoler
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
265 NAV
270 Kultur og næring
Sum

Korrigert
resultat
273.210,99
270.283,60
50.231,98
46.983,17
32.048,53
694.069,61
612.447,73
866.542,27
701.426,27
1.475.935,90
125.335,74
355.630,31
5.504.146,10

Midlene overføres fra disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk”.
b. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2010 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal
benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
c. Dersom en enhet har merforbruk i 2010 og et disposisjonsfond, skal en bruke av
disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
4.

Resterende på disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk” benyttes slik:
a. 604.000 kroner benyttes til å styrke enhetenes disposisjonsfond, slik at tilgodelappene fra 2008-regnskapet kan gjøres tilgjengelig for enhetene, jf. oppsett i
saksfremlegget.
b. Budsjettert bruk av kommunens generelle disposisjonsfond reduseres med 148.000
kroner.
c. 1.361.649,03 kroner avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

5.

Ansvar 245 Teknisk drift trekkes 72.000 kroner i sin driftsbudsjettramme i 2010 som
følge av merforbruk i 2009. Midlene avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Ordfører tiltrådte = 9 voterende
Framlagt: Notat av 18.05.2010.
Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6:
Det bevilges 100.000,- kroner i investeringsbudsjettet som egenandel til Enova-prosjekter.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
Rådmannens innstilling inkl. forslag til nytt pkt 6 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.
Det gjøres korrigering i følgende enheters resultat for 2009:
a. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 430.000 kroner.
b. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin innsparing reduseres med 490.000 kroner.
c. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sin innsparing reduseres med 500.000
kroner.
2.

NAV må dekke sitt merforbruk fra 2008 med innsparingen i 2009.

3.

a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i
2009 og korrigeringer i punkt 1 og 2 over:
Ansvarsområde/enhet
(beløp i kroner)
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
223 Dypvåg og Gjeving skoler
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Plan, miljø og eiendom
250 Omsorg og rehabilitering
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
265 NAV
270 Kultur og næring
Sum

Korrigert
resultat
273.210,99
270.283,60
50.231,98
46.983,17
32.048,53
694.069,61
612.447,73
866.542,27
701.426,27
1.475.935,90
125.335,74
355.630,31
5.504.146,10

Midlene overføres fra disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk”.
b. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2010 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal

benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
c. Dersom en enhet har merforbruk i 2010 og et disposisjonsfond, skal en bruke av
disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
4.

Resterende på disposisjonsfond ”25699910 Enhetene mindreforbruk” benyttes slik:
a. 604.000 kroner benyttes til å styrke enhetenes disposisjonsfond, slik at tilgodelappene fra 2008-regnskapet kan gjøres tilgjengelig for enhetene, jf. oppsett i
saksfremlegget.
b. Budsjettert bruk av kommunens generelle disposisjonsfond reduseres med 148.000
kroner.
c. 1.361.649,03 kroner avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

5.

Ansvar 245 Teknisk drift trekkes 72.000 kroner i sin driftsbudsjettramme i 2010 som
følge av merforbruk i 2009. Midlene avsettes til kommunens generelle disposisjonsfond.

6.

Det bevilges 100.000,- kroner i investeringsbudsjettet som egenandel til Enovaprosjekter. Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.

PS 17/10 Endring i avdragstid på kommunens startlån i Husbanken
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse avdragsprofilen (inkl. forlenge avdragstiden) på
kommunale startlån i Husbanken slik at avdragsbeløpene om lag tilsvarer det kommunen mottar
i ordinære avdrag fra kommunens lånekunder.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse avdragsprofilen (inkl. forlenge avdragstiden) på
kommunale startlån i Husbanken slik at avdragsbeløpene om lag tilsvarer det kommunen mottar
i ordinære avdrag fra kommunens lånekunder.

PS 18/10 Eventuell sammenslutning av Vest-Agder og Aust-Agder Høringsuttale
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme ja til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder, og til å arbeide for å få realisert en slik sammenslunting
fra årsskiftet 2011/2012.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme nei til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt.
Alternativ 3
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å legge spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder ut for folkeavstemning i forbindelse med neste
kommune- og fylkestingsvalg.
Tvedestrand kommunestyre anbefaler videre at dersom flertallet i folkeavstemningen sier ja til
sammenslåing, så bør fylkestinget for Aust-Agder fremme forslag overfor Storting og regjering
om gjennomføring av fylkessammenslutning fra og med valgperioden 2015 -19.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Morten Foss (UA) fremmet forslag om alternativ 2,
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 3.
Alternativ votering:
Mørch sitt fortslag
Foss sitt forslag

4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre anbefaler Aust-Agder fylkesting å stemme nei til spørsmålet om
fylkessammenslutning med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt.

PS 19/10 Forslag til planprogram - Forenkla rullering av
kommuneplan
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag til planprogram for forenkla rullering av kommuneplanen, datert 04.05.2010, legges
ut på høring samtidig ved varsling av planoppstart.
2. Forutsatt at det ikke kommer høringsinnspill av prinsipiell karakter delegerer
kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 9-5/plan- og bygningslovens § 11-13 til
ordføreren å godkjenne planprogrammet. Kommer det høringsinnspill av prinsipiell karakter
delegerer kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 8-3/plan- og bygningslovens §
11-13 til formannskapet å godkjenne planprogrammet.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Forslag til planprogram for forenkla rullering av kommuneplanen, datert 04.05.2010, legges
ut på høring samtidig ved varsling av planoppstart.
2. Forutsatt at det ikke kommer høringsinnspill av prinsipiell karakter delegerer
kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 9-5/plan- og bygningslovens § 11-13 til
ordføreren å godkjenne planprogrammet. Kommer det høringsinnspill av prinsipiell karakter
delegerer kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 8-3/plan- og bygningslovens §
11-13 til formannskapet å godkjenne planprogrammet.

PS 20/10 Knatten barnehage - Søknad om kommunal garanti for
byggelån og investeringslån
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti til Knatten barnehage for
byggelån på inntil kr. 360.000,- i form av en selvskyldnerkausjon, og for fast
investeringslån på inntil kr. 180.000,- i form av en simpel kausjon.
2. Garantiens varighet for byggelånet settes til maksimum 1 år fra 2010 og for fast
investeringslån til maksimum 23 år fra 2010.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti til Knatten barnehage for
byggelån på inntil kr. 360.000,- i form av en selvskyldnerkausjon, og for fast
investeringslån på inntil kr. 180.000,- i form av en simpel kausjon.
2. Garantiens varighet for byggelånet settes til maksimum 1 år fra 2010 og for fast
investeringslån til maksimum 23 år fra 2010.

PS 21/10 Søknad om garanti for låneopptak - Næs
Jernverksmuseum
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for stiftelsen Næs Jernverksmuseum.
2. Garantien settes til maksimum 1 250 000 kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010.
4. Tvedestrand kommune krever en årlig garantiprovisjon på 0,2% av garantibeløpet.
Garantiprovisjonen for hvert år skal uoppfordret betales til kommunen innen 15. januar det
etterkommende år.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en garanti i form av en selvskyldnerkausjon
for investeringslån for stiftelsen Næs Jernverksmuseum.
2. Garantien settes til maksimum 1 250 000 kroner.
3. Garantiens varighet settes til maksimum 25 år fra 2010.
4. Tvedestrand kommune krever en årlig garantiprovisjon på 0,2% av garantibeløpet.
Garantiprovisjonen for hvert år skal uoppfordret betales til kommunen innen 15. januar det
etterkommende år.

PS 22/10 Referat- og drøftingssaker
Saksprotokoll i Formannskap - 18.05.2010
Behandling
•

Teamleder økonomi, Emma Smeland Nygårdseter orienterte om revidert nasjonalbudsjett og
kommune øk.prp. med forslag til endringer i inntektssystemet og forløpige konsekvenser for
Tvedestrand kommune.

•

Ordføreren orienterte om møte i bedriftsforsamlingen i Agder Energi, og endring i antall
representanter i forsamlingen og om vedtak om utbytte.

•

Ordføreren orienterte om kommende generalforsamlinger og hvordan han tenkte å agere ift.:
RTA, Rutebilstasjonsbygget AS, Tvedestrand Vekst AS, Lisand Industrier AS, Grenstøl
Indistribygg AS, Durapart AS, Gullknapp AS, Lyngmyrhallen AS.
Det ble en diskusjon rundt Tvedestrand Vekst AS, hvor Line Mørch stilte spørsmål om
formannskapet burde være generalforsamling for dette selskapet. Etter diskusjonen var det
enighet om at formannskapet ønsker jevnlig tilbakemelding fra styret ved formann (Carl
F.Bertelsen) om aktuelle saker.

•

Ordfører orienterte om møte med samferdselsministeren vedr. (manglende) finansiering av
planleggingsarbeidet for ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand.

•

Aud Angelstad (SP) stilte spørsmål om hvem som har myndighet til å bruke fra gavefond
ved Strannasenteret. Rådmannen svarte at dette gjøres av ledelsen for enheten.

•

Aud Angelstad (SP) stilte spørsmål vedr. barnas talsmann i plansaker, og om dette fungerte
pr i dag.

•

Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål om manglende bevertning til Tvedestrand Musikkkorps under 17-mai feiringen.

•

Marit Aass (SV) stilte spørsmål ved resultater av vannprøver Klåholmen (etter
kloakkoverløp i vinter). Rådmannen tar opp spørsmålet med enhetsleder.

•

Marit Aass (SV) stilte spørsmål om hvordan medarbeiderundersøkelsen skal følges opp.
Rådmannen svarte at dette må skje på enhetsnivå, avhengig av den enkelte undersøkelse ga
av innspill.

•

Marit Aass (SV) stilte spørsmål om framdrift av Tvedestrand Vekst AS sitt
reguleringsarbeid Hagefjordbrygga. Carl F. Bertelsen orienterte om status for arbeidet.

•

Line Mørch (V) etterlyste kurs i plan- og bygningsloven. Ordfører svarte at han ville sørge
for en dato og kurs etter sommeren.

•

Line Mørch (V) spurte om ordføreren hadde noen planer om å etablere en ”uformell”
møteplass ift. kommunens innbyggere, f. eks utenfor adm. bygget. Ordfører svarte at han
ikke har planlagt noe slikt, og orienterte om hans nåværende praksis ift. å ta møter med
innbyggere som ber om dette.

•

Morten Foss (UA) tok opp spørsmål om ikke det i E-18 planleggingen bør tas inn
representanter f. eks for Skogeigerforeningen. Ordfører og rådmann viste til at dette ikke er
et spørsmål som styres av Tvedestrand kommune, og at det blir høringer.

