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PS 44/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsetting av valgdag
Rådmannens forslag til vedtak


Kommune- og fylkestingsvalg 2015 i Tvedestrand avholdes mandag 14. september 2015.



Forhåndsstemming skjer i kommunens administrasjonsbygg fra 10. august 2015 og frem
til siste fredag før valgdagen. I tillegg skjer forhåndsstemming i samme lokale bestemte
kvelder og helgen 5. og 6. september 2015.



Kostnader i forbindelse med kommunestyret- og fylkestingsvalg 2015 legges inn i
budsjettet for 2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling


Kommune- og fylkestingsvalg 2015 i Tvedestrand avholdes mandag 14. september 2015.



Forhåndsstemming skjer i kommunens administrasjonsbygg fra 10. august 2015 og frem
til siste fredag før valgdagen. I tillegg skjer forhåndsstemming i samme lokale bestemte
kvelder og helgen 5. og 6. september 2015.



Kostnader i forbindelse med kommunestyret- og fylkestingsvalg 2015 legges inn i
budsjettet for 2015.

PS 45/14 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2014
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2014 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ressursbank, redusere bevilgningen med 35.000 kroner.
b. Integreringstilskudd, redusere inntektene med 250.000 kroner.
c. Agder Energi AS, redusere inntektene med 50.000 kroner.
d. Lønnsavsetningsposten, redusere bevilgningen med 900.000 kroner.
e. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke bevilgningen med 500.000
kroner.
f. Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, redusere bevilgningen med 60.000
kroner.
g. OU-midler til Kommunenes Sentralforbund, øke bevilgningen med 25.000
kroner.
h. Vann, øke avsetning til bundet driftsfond med 170.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0624 Tjenna vannpark, badeparkrigg reduseres med
162.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres med 162.000 kroner til 963.000
kroner. Tilskudd fra private reduseres med 130.000 kroner.
b. Kostnadsramme, bevilgning og statstilskudd fastsettes til 200.000 kroner for nytt
prosjekt 0656 Brygge Furøya.
c. Budsjettert statstilskudd på prosjekt 0713 Frikjøp av Smifjellheia reduseres fra
40.000 kroner til 0 kroner.
d. Bevilgningen til velferdsteknologi i prosjekt 0761 Olav Sverres vei økes fra
250.000 kroner til 950.000 kroner. Kostnadsrammen for hele prosjektet økes til
39.350.000 kroner.
e. Kostnadsrammen til prosjekt 0170 Byløft/avfallshåndtering (kommunens del)
økes fra 1.000.000 kroner eksklusive merverdiavgift til 2.956.000 kroner
inklusive merverdiavgift. Bevilgningen økes med 1.956.000 kroner. Bidrag fra
RTA AS budsjetteres med 1.300.000 kroner.
f. Bevilgningen og kostnadsrammen for prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd
økes med 88.000 kroner til 1.038.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond;
aksjer og andeler økes tilsvarende.
g. Bevilgning og kostnadsramme til nytt prosjekt Temark IKS innskuddskapital
fastsettes til 10.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
h. Bevilgning og kostnadsramme til nytt prosjekt Brannsikring av Familiehuset
fastsettes til 250.000 kroner. Det budsjetteres med 100.000 kroner i statstilskudd.
i. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft reduseres med 100.000 kroner.
j. Bevilgning og kostnadsramme til nytt prosjekt Tilgjengelighet brannbåt på
Lyngør fastsettes til 250.000 kroner. Det budsjetteres med 100.000 kroner i
statstilskudd.
k. Inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 799.000
kroner.
l. Bevilgning til prosjekt 0931 Grendstøl reduseres med 765.000 kroner.
4. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2014 avslås:
a. Foreningen av Bosniske borgere i Sør-Norge. Søknad om støtte til flomofre i
Bosnia.
b. Ungt entreprenørskap Agder. Søknad om frivillig medlemskontingent på 0,50
kroner pr. innbygger.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Rådmannen opplyser at punkt 3 bokstav j i opprinnelige forslag utgår.
Punkt 3 bokstav k endres til punkt 3 bokstav j, med følgende ordlyd: Inntekter fra
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 749.000 kroner.
Punkt 3 bokstav l endres til punkt 3 bokstav k, med følgende ordlyd: bevilgning til prosjekt
0931 Grendstøl reduseres med 665.000 kroner.
Morten Foss (TTL) fremmet forslag om punkt 4 slik:
Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2014:
c. Foreningen av Bosniske borgere i Sør-Norge. Søknad om støtte til flomofre i
Bosnia. Søknad avslås.
d. Ungt entreprenørskap Agder. Søknad om frivillig medlemskontingent på 0,50
kroner pr. innbygger. Søknad innvilges med kr 3.000 for 2014.
Beløpet tas fra kommunestyrets tilleggsbevillingpost til kommunestyret for 2014
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2014 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ressursbank, redusere bevilgningen med 35.000 kroner.
b. Integreringstilskudd, redusere inntektene med 250.000 kroner.
c. Agder Energi AS, redusere inntektene med 50.000 kroner.
d. Lønnsavsetningsposten, redusere bevilgningen med 900.000 kroner.
e. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, øke bevilgningen med 500.000
kroner.
f. Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, redusere bevilgningen med 60.000
kroner.
g. OU-midler til Kommunenes Sentralforbund, øke bevilgningen med 25.000
kroner.
h. Vann, øke avsetning til bundet driftsfond med 170.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0624 Tjenna vannpark, badeparkrigg reduseres med
162.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres med 162.000 kroner til 963.000
kroner. Tilskudd fra private reduseres med 130.000 kroner.
b. Kostnadsramme, bevilgning og statstilskudd fastsettes til 200.000 kroner for nytt
prosjekt 0656 Brygge Furøya.
c. Budsjettert statstilskudd på prosjekt 0713 Frikjøp av Smifjellheia reduseres fra
40.000 kroner til 0 kroner.
d. Bevilgningen til velferdsteknologi i prosjekt 0761 Olav Sverres vei økes fra
250.000 kroner til 950.000 kroner. Kostnadsrammen for hele prosjektet økes til
39.350.000 kroner.
e. Kostnadsrammen til prosjekt 0170 Byløft/avfallshåndtering (kommunens del)
økes fra 1.000.000 kroner eksklusive merverdiavgift til 2.956.000 kroner
inklusive merverdiavgift. Bevilgningen økes med 1.956.000 kroner. Bidrag fra
RTA AS budsjetteres med 1.300.000 kroner.

f. Bevilgningen og kostnadsrammen for prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd
økes med 88.000 kroner til 1.038.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond;
aksjer og andeler økes tilsvarende.
g. Bevilgning og kostnadsramme til nytt prosjekt Temark IKS innskuddskapital
fastsettes til 10.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
h. Bevilgning og kostnadsramme til nytt prosjekt Brannsikring av Familiehuset
fastsettes til 250.000 kroner. Det budsjetteres med 100.000 kroner i statstilskudd.
i. Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft reduseres med 100.000 kroner.
j. Inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 749.000
kroner.
k. Bevilgning til prosjekt 0931 Grendstøl reduseres med 665.000 kroner.
4. Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2014:
a. Foreningen av Bosniske borgere i Sør-Norge. Søknad om støtte til flomofre i
Bosnia. Søknad avslås.
b. Ungt entreprenørskap Agder. Søknad om frivillig medlemskontingent på 0,50
kroner pr. innbygger. Søknad innvilges med kr 3.000 for 2014.
Beløpet tas fra kommunestyrets tilleggsbevillingpost til kommunestyret for 2014

PS 46/14 Revidert sammensetning av Teknikk - plan og
naturkomite
Rådmannens forslag til vedtak



Kommunestyret omgjør sitt vedtak i sak 28/14 punkt 2.
Som nytt fast medlem av teknikk, plan- og naturkomite velges ………………………

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Jan Dukene (TTL) opplyste at det vil bli fremmet en kandidat i Kommunestyret.
Ass rådmann opplyser at det må også velges ny første varamedlem for Senterpartiet i Teknikk,
plan- og naturkomite da Marit Christine Olsen har flyttet ut av kommunen.
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Kristian Foss rykker opp som ny 1. varamedlem
May Zwilgmeyer rykker opp som ny 2. varamedlem
Herman Goderstad nytt 3. varamedlem
Videre opplyser Angelstad at det er ønskelig at det gjøres tilsvarende for kommunestyret. Marit
Christine Olsen var der 2. varamedlem:
Ketil Lilleholt rykker opp som nytt 2. varamedlem
Kristian Foss rykker opp som nytt 3. varamedlem
Astrid Marie Torp rykker opp som nytt 4. varamedlem
May Zwilgmeyer rykker opp som nytt 5. varamedlem
Herman Goderstad ny 6. varamedlem
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Teknikk, plan- og naturkomite:
 Kommunestyret omgjør sitt vedtak i sak 28/14 punkt 2.
 Som nytt fast medlem velges ………………………
 Kristian Foss rykker opp som ny 1. varamedlem SP
 May Zwilgmeyer rykker opp som ny 2. varamedlem SP
 Herman Goderstad nytt 3. varamedlem SP
Kommunestyret Senterpartiet:
 Ketil Lilleholt rykker opp som nytt 2. varamedlem
 Kristian Foss rykker opp som nytt 3. varamedlem
 Astrid Marie Torp rykker opp som nytt 4. varamedlem
 May Zwilgmeyer rykker opp som nytt 5. varamedlem
 Herman Goderstad ny 6. varamedlem

PS 47/14 Utleie av Rotestranda parkeringsplass på Gjeving.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det inngås ny avtale for utleie av kommunens
eiendom gnr. 84, bnr. 142.
Området tilbys Gjeving Vel mot en årlig leie på kr. 8 000,-.
Avtalen gjøres gjeldende for 10 år fra 1.januar 2015 – 31.desember 2025, med mulighet
forlengelse for 10 nye år.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Torleif Haugland (KRF) fremmet spørsmålet om sin habilitet og fratrådte (8 voterende).
Habiliteten ble vurdert etter fvl § 6. Haugland ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (9
voterende).
Åsulv Løvdal (TTL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og administrasjonen vurderer salg av eiendommen etter avhendingsreglementet
innen utgangen av 2014.
Løvdals forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes og administrasjonen vurderer salg av eiendommen etter avhendingsreglementet
innen utgangen av 2014.

PS 48/14 Revidering av Tvedestrand kommunes finansreglement
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar nytt finansreglement for Tvedestrand kommune.
Reglementet trer i kraft 14.10.2014. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere finansreglement
som ble vedtatt 14.9.2010 i sak 71/2010.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar nytt finansreglement for Tvedestrand kommune.
Reglementet trer i kraft 14.10.2014. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere finansreglement
som ble vedtatt 14.9.2010 i sak 71/2010.

PS 49/14 Salg av kommunale eiendommer - organisering og
oppfølgning.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det iverksettes en prosess med sikte på at også
Middelskolen selges. Det må i den forbindelse fremlegges forslag til nye lokaler for
kulturskolen, og eventuelt også for de øvrige aktiviteter som drives i bygget.
Kommunestyret tar status for eiendommen Skottevik til orientering, men vil opprettholde
intensjonen fra vedtaket av 12.3.2013. Forslag til nytt utbyggingsområde på Skottevik bes
utredet og lagt inn i kommuneplanen som nå er under revisjon. Ordfører og rådmann bes om å ta
et snarlig initiativ til et møte med statlige representanter på høyest mulig nivå med sikte på å
komme frem til en omforent løsning på arealbruken for Skottevikeiendommen, slik at
kommunens vedtatte intensjoner kan gjennomføres.
Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med salg av de kommunale eiendommene i tråd med
dette og tidligere vedtak, og har fullmakt til å organisere salgsprosessen med ekstern bistand
som for eksempel fra det kommunale foretaket Tvedestrand Vekst AS.
Kommunestyret må godkjenne pris og vilkår før salg av Middelskolen eller arealer fra Skottevik
gjennomføres.
Rapporten om hvilke eiendommer som foreløpig er avhendet tas til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag
Formannskapet ønsker fra 2015 å få en oppdatering på hvert møte om hvordan rådmannen
følger opp salg av kommunale eiendommer.
Svein Olav Hageli (AP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tar status for eiendommen Skottevik til orientering, men vil opprettholde
intensjonen fra vedtaket av 12.3.2013. Forslag til nytt utbyggingsområde på Skottevik bes
utredet og lagt inn i kommuneplanen som nå er under revisjon. Ordfører og rådmann bes om å
ta et snarlig initiativ til et møte med statlige representanter på høyest mulig nivå med sikte på å
komme frem til en omforent løsning på arealbruken for Skottevikeiendommen, slik at
kommunens vedtatte intensjoner kan gjennomføres.
Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med salg av de kommunale eiendommene i tråd med
dette og tidligere vedtak, og har fullmakt til å organisere salgsprosessen med ekstern bistand
som for eksempel fra det kommunale foretaket Tvedestrand Vekst AS.
Kommunestyret må godkjenne pris og vilkår før salg av arealer fra Skottevik gjennomføres.
Rapporten om hvilke eiendommer som foreløpig er avhendet tas til etterretning.

Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om første avsnitt slik:
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det iverksettes en prosess med sikte på at også
Middelskolen selges. Det må i den forbindelse fremlegges forslag til nye lokaler for kulturskolen
og for de øvrige aktiviteter som drives i bygget.
Alternativ votering
Hagelis forslag
Rådmannens forslag med endring fra Dukene

3 stemmer
6 stemmer og tilrådd

Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det iverksettes en prosess med sikte på at også
Middelskolen selges. Det må i den forbindelse fremlegges forslag til nye lokaler for
kulturskolen og for de øvrige aktiviteter som drives i bygget.
Kommunestyret tar status for eiendommen Skottevik til orientering, men vil opprettholde
intensjonen fra vedtaket av 12.3.2013. Forslag til nytt utbyggingsområde på Skottevik bes
utredet og lagt inn i kommuneplanen som nå er under revisjon. Ordfører og rådmann bes om å ta
et snarlig initiativ til et møte med statlige representanter på høyest mulig nivå med sikte på å
komme frem til en omforent løsning på arealbruken for Skottevikeiendommen, slik at
kommunens vedtatte intensjoner kan gjennomføres.
Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med salg av de kommunale eiendommene i tråd med
dette og tidligere vedtak, og har fullmakt til å organisere salgsprosessen med ekstern bistand
som for eksempel fra det kommunale foretaket Tvedestrand Vekst AS.
Kommunestyret må godkjenne pris og vilkår før salg av Middelskolen eller arealer fra Skottevik
gjennomføres.
Rapporten om hvilke eiendommer som foreløpig er avhendet tas til etterretning.
Formannskapet ønsker fra 2015 å få en oppdatering på hvert møte om hvordan rådmannen
følger opp salg av kommunale eiendommer.

PS 50/14 Møteplan politiske møter 2015
Rådmannens forslag til vedtak
1. Møteplanen for 2015 fastsettes slik:
AMU
14.00
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

20.
3.
21.

Koord.forum
08.00

Komiteer

15.
19.

27.

Adm.utv.
Formannskap
14.00/15.00
27.

10.
28.

10.
28.

9.

9.

6.

6.

10.

10.

8.

1.5)
8.

9.
28.

2.
25.
22.1)
3.
24.4)

Desember

Kl. 18.00

Kommunestyret
18.00
3.
17.
5.
16.

20.
24.
19.

Merknader

Arendalskonferanse
10. – 12.

Valgdag 14.
13.2)
20.3)
17.

17. Rådmannens
budsjettinnstilling
offentliggjøres

15.

1)AMU er lagt 2 uker før komitemøter pga. høstferie.
2) Siste møte for sittende kommunestyre
3) Konstituerende møte for nyvalgt kommunestyre
4) AMU avgir uttalelse til rådmannens budsjettforslag
5) Formannskapet avgir innstilling til budsjettet

2.

Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende første forslag.
Det skal være 9 kommunestyremøter med tilhørende formannskap og komitemøter.
Det ekstra kommunestyremøtet skal være 8. september.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende andre forslag:
Det skal være 10 kommunestyremøter med tilhørende formannskaps og komitemøter
Alternativ votering:
Foss sitt andre forslag:
Foss sitt første forslag:

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Innstilling
1. Møteplanen for 2015 fastsettes slik:
AMU
14.00
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

20.
3.
21.

Koord.forum
08.00

Komiteer

15.
19.

27.

Adm.utv.
Formannskap
14.00/15.00
27.

10.
28.

10.
28.

9.

9.

1
6.

1
6.

10.

10.

8.

1.5)
8.

9.
28.

2.
25.
22.1)

20.
24.

3.
24.4)

19.

Kl. 18.00

Kommunestyret
18.00

Merknader

3.
17.
5.
16.

8
13.2)
20.3)
17.

Arendalskonferanse
10. – 12.

Valgdag 14.
17. Rådmannens
budsjettinnstilling
offentliggjøres

15.

1)AMU er lagt 2 uker før komitemøter pga. høstferie.
2) Siste møte for sittende kommunestyre
3) Konstituerende møte for nyvalgt kommunestyre
4) AMU avgir uttalelse til rådmannens budsjettforslag
5) Formannskapet avgir innstilling til budsjettet

2.

Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2015.

PS 51/14 Godkjenning av selskapsavtale for Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Rådmannens forslag til vedtak



Tvedestrand kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS slik den fremkommer i brev datert 09.09.14.
Kommunestyret velger følgende som representant og personal vararepresentant til
representantskapet i selskapet frem til 31.12.2015:
o Representant:………………………………………….
o Vararepresentant:……………………………………..

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Representant:
Thor Granerud (V)
Vararepresentant: Svein Hansen (AP)
Rådmannens forslag med tillegg fra Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling



Tvedestrand kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS slik den fremkommer i brev datert 09.09.14.
Kommunestyret velger følgende som representant og personlig vararepresentant til
representantskapet i selskapet frem til 31.12.2015:
o Representant: Thor Granerud (V)
o Vararepresentant: Svein Hansen (AP)

PS 52/14 Overtakelse av avtale- Utvikling og kjøp av boligområde
Lauvåsen - Bergsmyr
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen som er inngått med Stranna Eiendom kan
transporteres til byggmester Rune Moen på følgende vilkår:
1. I avtaleteksten skal det presiseres følgende: “For tomt som er bebygd med flere boenheter regnes avtalt enhetspris pr. bo-enhet.”
2. Før ny avtale signeres skal det inngås forhandlinger med sikte på å få i stand en egen
utbyggingsavtale for utvikling av deler av området til kommunale boligbehov.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at avtalen som er inngått med Stranna Eiendom kan
transporteres til byggmester Rune Moen på følgende vilkår:
1. I avtaleteksten skal det presiseres følgende: “For tomt som er bebygd med flere boenheter regnes avtalt enhetspris pr. bo-enhet.”
2. Før ny avtale signeres skal det inngås forhandlinger med sikte på å få i stand en egen
utbyggingsavtale for utvikling av deler av området til kommunale boligbehov.

PS 53/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 - stemmekretser
Rådmannens forslag til vedtak




Fra 2015 vedtas slik sammenslåing av stemmekretser i Tvedestrand kommune:
Nye stemmekretser

Som inkluderer

Songe
Holt
Dypvåg
Borøy
Tvedestrand

Angestad, Laget og Songe
Nes Verk, Holt og Kvastad
Eidbo, Dypvåg, Gjeving og Lyngør
Sandøya og Borøya
Tvedestrand som i dag.

Stemmeberettigede
2013-tall
721
788
758
329
1894

Valgstyret fastsetter hvor stemmegivingen skal foregå i de nye valgkretsene i tråd med
de føringer som er nedfelt i valgloven.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag:
Antall stemmekretser opprettholdes som i dag.
Carl Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
Sandøya, Lyngør og Songe opprettholdes som egne kretser.
Prøvevotering:
Rådmannens forslag:

0 stemmer

Alternativ votering:
Bertelsens forslag:
Angelstads forslag

1 stemme
8 stemmer og tilrådd

Innstilling
Antall stemmekretser opprettholdes som i dag.

PS 54/14 Referat og drøftingssaker:
Revisjon av Reglement for politiske organer:
Det ble orientert om at det vil bli gjort en revisjon av Reglement for politiske organer i høst og
at evt. avgjørelser om mer grunnleggende endringer må tas før arbeidet starter opp.
Følgende hovedsynspunkter framkom:
 Det var en omforent enighet om å la hovedstrukturen i oppbyggingen av de politiske
organer forbli uendret.
 Det var ønskelig om i hovedsak å opprettholde fortsatt gjennomgående representasjon.
Det må synliggjøres hvordan det skal håndteres når lovverket om kvinneandel i styrer og
utvalg kommer i konflikt med gjennomgående representasjon.
 Det var enighet om å vurdere en reduksjon av antallet medlemmer i komiteene.
 Det var enighet om å vurdere en endring av møtetidspunkter, primært i form av flere
dagmøter.
Ass rådmann hadde en foreløpig gjennomgang av forslag til endringer og ajourhold av
nåværende reglement.
Det kom følgende synspunkter til denne:
 Enighet om at alle andre klagesaker enn de som behandles i Teknikk, plan- og
naturkomite behandles i Formannskapet.
 Enighet om at det bør oppnevnes et selvstendig Valgstyre, som er personidentisk med
formannskap, og utarbeides et reglement for dette.
 Enighet om at det må utarbeides et tydeligere reglement med fullmakter for
Utsmykkingsutvalget.
 Enighet om nedlegging av brukerrådene. Det må finnes andre måter å få til en god
brukermedvirkning på.
 Usikkerhet om ønsket endring av sammensetning for arbeidsgiversidens fire
representanter i Arbeidsmiljøutvalget
 Ikke ønskelig å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet.
 Ønskelig å vurdere et Innvandrerråd, men se på om dette bør være mer
brukerrådinnrettet enn f.eks Eldrerådet.
 Uklart om Forhandlingsutvalg for grunnerverv skal utgå med virkning fra 31.10.15
 Enighet om at det ikke skal gis noen generell møte- og talerett for foreninger/ råd i
komiteer/ kommunestyre
Areal og transportplansamarbeidet Grimstad, Arendal, Froland og Tvedestrand
rådgiver Gunnar O. Lindaas og prosjektleder Arild Syvertsen fra Aust Agder fylkeskommune
holdt en gjennomgang der de viste nåværende bosettings- og pendlermønstre, planer for
utbygging av boliger og arbeidsplasser, planer for stimulering av dette i riktig retning samt
mulige konsekvensene av forskjellige løsninger. Du finner underlagsmateriale på Tvedestrand
kommune sin nettside her:
http://www.tvedestrand.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=180&FilId=3580
Plassering av ny videregående skole
Ordføreren spør om hvordan situasjonen i saken er nå.
Det er nedsatt et politisk ad hoc-utvalg som skal arbeide spesielt med denne saken.

Enhetsleder Svein O. Dale redegjorde på for at det er bestemt at skolen skal lokaliseres til
Tvedestrand. Det har vært sett på flere alternativer for lokalisering.
Flere av alternativene gir ikke store nok areal i forhold til de krav fylkeskommunen stiller. Det
foregår per i dag et administrativt arbeid i fylkeskommunen, og det skal være et internt møte i
fylkeskommunen 23.10 knyttet til vurderinger av skolefaglige spørsmål i denne saken.
Det er uro for at avgjørelser fattes i denne saken uten at det politiske ad hoc-utvalget blir
involvert og kommunestyret blir hørt. Det er enighet om at det må foretas en befaring av de
aktuelle alternativene sammen med representanter fra fylkeskommunen. Det må også komme
en sak til behandling i kommunestyret før fylkeskommunen fatter noen endelige avgjørelser.
Vedtak:
Rådmannen sørger for at det blir opprettet en dialog med fylkeskommunen om den videre
saksgang der og:
 Sørger for at det gjennomføres befaring sammen med fylkeskommunen så raskt som
mulig
 Innkaller deretter til et møte sammen med fylkeskommunen på et hensiktsmessig
tidspunkt i forhold til beslutningsprosessen.
 Sørger for at det legges fram en sak til politisk behandling på et hensiktsmessig tidspunkt
i forhold til den videre beslutningsprosess.
Ordfører informerte:
 Ordførerkjedet er til omarbeiding hos David Andersen i Oslo


Veien Tvedestrand – Risør:
Sykling fra Lunde til Sundsdal langs E-18 bør ikke forekomme. I kontakt med Erling
Jonassen i Vegvesenet har ordføreren fått opplyst at det vurderes en overgang ved
Strømmen slik at det er mulig i større grad å benytte seg av eksisterende løsninger.
Dette mener ordføreren vil gi bare positive konsekvenser for Tvedestrand.



Returkraft:
Ordføreren og Aasulv Løvdal orienterte om underskuddet i forbrenningsanlegget
Returkraft og konsekvensen av RTA sin kontrakt med disse. Viktig å ha fokus på
konsekvensen for innbyggernes renovasjonskostnader.



Ekstra utvidet formannskapsmøte:
Ønskelig med ytterligere et møte neste tirsdag om budsjett. Utvidet formannskapet
settes neste tirsdag fra kl. 16.00 til 17.00.

Rådmannen informerte:
 Kommunereform
Det vil bli gitt fortløpende informasjon om kommunereformen framover. Fylkesmann
Øystein Dypedal kommer til neste kommunestyremøte.
 Organisering
Administrasjonen starter nå opp arbeidet med evn. sammenslåing av Plan, miljø- og
eiendom og Teknisk enhet.

PS 55/14 Godkjenning av salg av Lyngør skole
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner i utgangspunktet ikke at Lyngør Vel kan selge Lyngør
gamle skole på fritt grunnlag, da formålet ved overdragelse av skolen vederlagsfritt til velet var
at den skulle brukes som samfunnshus for lokalsamfunnet med mulighet for utleie til
boligformål av 2 og 3 etasje.
Ordfører og rådmann får fullmakt til å gå i nærmere drøftinger med Lyngør Vel for å avklare
formålet og vilkårene med et eventuelt salg.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner i utgangspunktet ikke at Lyngør Vel kan selge Lyngør
gamle skole på fritt grunnlag, da formålet ved overdragelse av skolen vederlagsfritt til velet var
at den skulle brukes som samfunnshus for lokalsamfunnet med mulighet for utleie til
boligformål av 2 og 3 etasje.
Ordfører og rådmann får fullmakt til å gå i nærmere drøftinger med Lyngør Vel for å avklare
formålet og vilkårene med et eventuelt salg.

