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Referat og drøftingssaker
Utkast til Handlingsplan for 2016 – 2019 - Høring

Merknader til innkalling og saksliste
Det var varslet to saker ettersendt:


Utkast til Handlingsplan for 2016-2019 – Høring. Saken ble sendt ut 1.9. Den ble tatt
inn i innkallingen før møtet.



Eventuelt kjøp av lokalene til Fagelektro AS – Fremtidig helsehus. Saken ble ikke
ferdig grunnet sykdom. Se mer under Referat og drøftingssak.

Ordføreren ba om at sak 55 ble behandlet før sak 53.
Merknader til protokoll
Ingen
Delt ut i møtet
 Utkast til Handlingsplan for 2016-2019 – Høring.


Sommerobservasjoner fra Tjennaparken og Søsterdalen fra Jurgen H. Sievers

Arendal 02. september 2015

Anne Grete Aaby Hansen
Politisk sektretær

PS 53/15 Klage over nytt vedtak om ekspropriasjon - Grenstøl
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret opprettholder sitt ekspropriasjonsvedtak i forhold til eier av gnr.31 bnr. 9, Lars
Albert Albretsen og i forhold til den/de grunneiere hvor inngått avtale ikke blir godkjent av
kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskap - 01.09.2015
Behandling
Ordføreren fremmet forslag om at saken ble trukket fra behandling.
Ordførerens forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Saken blir trukket fra behandling.

PS 54/15 Forprosjekt - Møllebekken
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar at det utarbeides et forprosjekt med kostnadsoverslag for åpning
av nedre del av Møllebekken.
2. Det bevilges inntil kr. 150.000,- til forprosjektet. Prosjektet finansieres gjennom avsatte
investeringsmidler i Byløft. (1.003.000,-)
3. Resterende investeringsmidler i Byløft (853.000.-) settes av som kommunal egenandel ved
åpning av Møllebekken.

Saksprotokoll i Formannskap - 01.09.2015
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag:
Det bestilles ikke et forprosjekt for åpning av nedre del av Møllebekken pga. kommunens
økonomiske situasjon.
Foss sitt forslag:
Rådmannens forslag:

2 stemmer
7 stemmer og vedtatt

Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar at det utarbeides et forprosjekt med kostnadsoverslag for åpning
av nedre del av Møllebekken.
2. Det bevilges inntil kr. 150.000,- til forprosjektet. Prosjektet finansieres gjennom avsatte
investeringsmidler i Byløft. (1.003.000,-)
3. Resterende investeringsmidler i Byløft (853.000.-) settes av som kommunal egenandel ved
åpning av Møllebekken.

PS 55/15 Grunnerverv Grenstøl - godkjenning av kjøpesum og
vilkår
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner de avtaler man er blitt enige om, og med de endringer
som forhandlingsutvalget har foreslått for eiendommene 32/1, 31/3, 29/4, 29/5, 30/1, 30/2, 30/5,
30/71, 30/86, og 32/15
Rådmann og ordfører gis fullmakt til å sluttføre grunnervervet i henhold til pris og
avtalepremisser som er fastlagt. Ordfører får fullmakt til å skrive under avtaler.
Grunnervervet finansieres over vedtatt investeringsprosjekt 0931. Økning av budsjettrammen
for investeringsprosjekt 0931 blir å ta stilling til i forbindelse med 2. tertialrapport 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 01.09.2015
Behandling
Forhandlingsutvalgets leder Morten Foss redegjorde for saken.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner de avtaler man er blitt enige om, og med de endringer
som forhandlingsutvalget har foreslått for eiendommene 31/9, 32/1, 31/3, 29/4, 29/5, 30/1, 30/2,
30/5, 30/71, 30/86, og 32/15
Rådmann og ordfører gis fullmakt til å sluttføre grunnervervet i henhold til pris og
avtalepremisser som er fastlagt. Ordfører får fullmakt til å skrive under avtaler.
Grunnervervet finansieres over vedtatt investeringsprosjekt 0931. Økning av budsjettrammen
for investeringsprosjekt 0931 blir å ta stilling til i forbindelse med 2. tertialrapport 2015.

PS 56/15 Budsjett 2014 - Innstramninger - Endring av enhetenes
driftsrammer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å redusere budsjettrammene for enhetene i 2015 med
4,613mill. kroner fordelt slik:












Ansvar 210 Rådmann inkl. kultur, næring, lege og IKT 0,250 mill. kroner
Ansvar 215 Administrativ støtteenhet inkl. bibliotek
0,250 mill. kroner
Ansvar 229 Tvedestrandsskolen
0,250mill. kroner
Ansvar 230 Barnehagen
0,150 mill. kroner
Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom
0,500 mill. kroner
Ansvar 245 Teknisk drift
0,600 mill. kroner
Ansvar 255 Omsorg og rehabilitering
0,000 mill. kroner
Ansvar 255 Oppfølgingsenhet
0,150 mill. kroner
Ansvar 260 Familiehuset – RBU
0,250 mill. kroner
Ansvar 265 NAV
1,500 mill. kroner
Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, pensjon m.m.
0,713 mill. kroner
o Kompetansemidler reduksjon kr. 150.000,o Reservepost for grunnskoletiltak nye flykninger

reduksjon på kr. 120.000,-

o

Lønnavsetningsposten reduseres med kr. 443.000,-

Reduksjonen i enhetenes budsjettrammer med 4,613 mill. kroner brukes til dekning av følgende
budsjettjusteringer:
Ansvarsområdet 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:






Skatt, reduserte inntekter
Inntektsutjevning, økte inntekter
Rammeoverføringer fast beløp, økte inntekter
Avdrag på lån, økte utgifter
Agder Energi AS, lavere utbytte enn budsjettert

-4,035 mill. kroner
0,455 mill. kroner
1,030 mill. kroner
-1,625 mill. kroner
-0,274 mill. kroner

Ansvarsområde 280 Tilleggsbevilgninger, pensjon, lønnsoppgjør m.m.:


Pensjon, amortisering av tidligere års premieavvik, økte utgifter

-0,164 mill. kroner.

Saksprotokoll i Formannskap - 01.09.2015
Behandling
Geir Grimsland (AP) pekte på feil i overskrift i saken, budsjettet gjelder for 2015.
Enhetsleder Svein O. Dale, økonomisjef Emma Smeland Nygårdseter og rådmannen besvarte
spørsmål og redegjorde for økonomisituasjonen.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å redusere budsjettrammene for enhetene i 2015 med
4,613mill. kroner fordelt slik:












Ansvar 210 Rådmann inkl. kultur, næring, lege og IKT 0,250 mill. kroner
Ansvar 215 Administrativ støtteenhet inkl. bibliotek
0,250 mill. kroner
Ansvar 229 Tvedestrandsskolen
0,250mill. kroner
Ansvar 230 Barnehagen
0,150 mill. kroner
Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom
0,500 mill. kroner
Ansvar 245 Teknisk drift
0,600 mill. kroner
Ansvar 255 Omsorg og rehabilitering
0,000 mill. kroner
Ansvar 255 Oppfølgingsenhet
0,150 mill. kroner
Ansvar 260 Familiehuset – RBU
0,250 mill. kroner
Ansvar 265 NAV
1,500 mill. kroner
Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, pensjon m.m.
0,713 mill. kroner
o Kompetansemidler reduksjon kr. 150.000,o Reservepost for grunnskoletiltak nye flykninger

reduksjon på kr. 120.000,-

o

Lønnavsetningsposten reduseres med kr. 443.000,-

Reduksjonen i enhetenes budsjettrammer med 4,613 mill. kroner brukes til dekning av følgende
budsjettjusteringer:
Ansvarsområdet 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:






Skatt, reduserte inntekter
Inntektsutjevning, økte inntekter
Rammeoverføringer fast beløp, økte inntekter
Avdrag på lån, økte utgifter
Agder Energi AS, lavere utbytte enn budsjettert

-4,035 mill. kroner
0,455 mill. kroner
1,030 mill. kroner
-1,625 mill. kroner
-0,274 mill. kroner

Ansvarsområde 280 Tilleggsbevilgninger, pensjon, lønnsoppgjør m.m.:


Pensjon, amortisering av tidligere års premieavvik, økte utgifter

-0,164 mill. kroner.

PS 57/15 Referat og drøftingssaker
Eventuelt kjøp av lokalene til Fagelektro AS – Fremtidig helsehus
Saken skulle vært til behandling i møtet i dag, men har som nevnt blitt forsinket grunnet
sykdom. Rådmannen redegjorde for saken. Han opplyste at den kan sendes ut ila et par dager og
ba om at formannskapet samles like forut for kommunestyremøtet og innstiller i saken.
Formannskapet ønsket det, og det vil bli sendt ut en innkalling til kl. 17.
Ordføreren informerer:


Tvedestrand statlige EMA-mottak (flyktningemottak) på Holt kommer i kommunestyret kl 18.00
og forteller om arbeidet der.



Ordførerens sommerfullmakt:
Gitt en midlertidig bruksendring for å få etablert flyktningemottaket



Næringstomter:
Har tatt et initiativ overfor vegvesenet for å forsere opparbeidelsen av noen næringstomter.



Videregående skole
Har tatt et initiativ overfor fylkeskommunen og Havforskningsinstituttet for å få til en blå linje
knyttet til havet. Tanken er å bygge videre på det forskningsarbeidet Havforskningsinstituttet
gjør i Tvedestrand.



Kartverket har tatt kontakt for å benytte Tvedestrand som pilot for ny innseilingsled.



Ordføreren redegjorde for møte mellom barnehageenheten og Holt idrettsforening angående
planer for videre utvikling av barnehage i Nes Verk området. Enhetsleder barnehage Linda
Fedje redegjorde for kapasitetssituasjonen, og ønsket utvikling.

Rådmannen informerer:


Rådmannen redegjorde for revisjonsrapport fra kontrollutvalget angående en intern
personalsak.



Overgrepsmottaket skal flyttes fra legevakt til sykehuset, og planene til Helse Sør-Øst er å samle
dette i Kristiansand. Ordførerne Øst i Agder har samlet bedt om at det etableres et mottak i
Arendal.



Helse Sør-Øst planlegger å samle nyfødtposten i Kristiansand. Rådmannen opplyste at reglene
om kommunal jordmortjeneste ved mer enn 1 ½ times reisetid vil gjelde en del innbyggere i
Tvedestrand. Rådmennene Øst i Agder ber om en redegjørelse for hva det vil innebære,
Arendal kommune har påtatt seg å følge opp denne saken.

Videregående skole i Tvedestrand:
Carl Bertelsen spør om status for arbeidet. Rådmannen redegjorde for at det har kommet en
romskisse som ser veldig bra ut. Saken vil bli nærmere redegjort for i kommunestyremøtet
neste tirsdag.
Prioriteringer av kommunale veier:
Foss mener at en slik prioritering skal foretas årlig. Når var det en slik sak sist? Rådmannen
undersøker saken.
Gevinst til en av Tvedestrand sine stemmegivere med formål å få opp stemmetallet:
Saken er undersøkt og det er mulig å gjennomføre en slik trekning.
Ordføreren spurte om formannskapet ønsket å bestille en slik sak.
Bestille en sak:
3 stemmer og falt.
Eiendomsskatt:
Svein Olav Hageli ba rådmannen om en utredning av retningslinjer for eiendomsskatt innen
budsjettmøtet 22. september. Rådmannen beklager at på grunn av sykdom vil det ikke kunne
foreligge en fullstendig utredning, men lover så mye som mulig informasjon til budsjettmøtet.
Skottevika:
Tine Goderstad Sunne ba om informasjon om hva som skjer i Skottevika. Det blir opplyst at det
er kun nødvendig vedlikehold. Sunne foreslo at en kunne leie ut stedet mot vedlikehold.
Rådmannen redegjorde for at de skal diskutere videre tiltak med Tvedestrand vekst, og vil
komme tilbake til saken.

PS 58/15 Utkast til Handlingsplan for 2016-2019 - Høring
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge utkast datert 30.08.15 til Handlingsplan for 20162019 ut på offentlig høring, jfr. plan- og bygningslovens § 11-4.
Planen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett for 2016 og
økonomiplan for 2016-2019 i kommunestyrets møte i desember 2015.
Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag på budsjett- og prioriteringsmøtet i september
2015 å gi nærmere føringer til rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan med
utgangspunkt i utkast til Handlingsplan for 2016-2019.
Saksprotokoll i Formannskap - 01.09.2015
Behandling
Saken var blitt delt ut i møtet.
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at siste setningen i 1 kapitel, Innledning i Utkast til
Handlingsplan utgår:

Det legges opp til at kommunestyret behandler utkast til handlingsplan for 2016 – 2019 swn
08.09.15, som føringer for rådmannens arbeid med budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 –
2019.
Morten Foss (SP) fremmet forslag om at henvisning til rapporten fra i fjor angående
sammenslåing av skoler tas bort.
Rådmannen redegjorde for saken.
Rådmannens forslag med endringer fra Dukene og Foss enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge utkast datert 30.08.15 til Handlingsplan for 20162019 med endringene som er tilrådd ut på offentlig høring, jfr. plan- og bygningslovens § 11-4.
Planen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett for 2016 og
økonomiplan for 2016-2019 i kommunestyrets møte i desember 2015.
Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag på budsjett- og prioriteringsmøtet i september
2015 å gi nærmere føringer til rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan med
utgangspunkt i utkast til Handlingsplan for 2016-2019.

