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PS 47/10 Diverse endringer i budsjett 2010
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010:
a. Ordinært rammetilskudd økes med 62.000 kroner som følge av økte satser knyttet til
avtalebasert fysioterapi. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.
b. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom reduseres med 320.000 kroner. Bruk
av generelt disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2010:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, midlertidige lokaler for
Parkveien fastsettes til 3.432.000 kroner. Det tilleggsbevilges 1.250.000 kroner i
denne saken. Bevilgningen finansieres ved å omdisponere 703.000 kroner i ubrukte
lånemidler på prosjekt 0765 Holt skole – utbygging og planlegging, samt 547.000
kroner ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
b. Det budsjetteres med 62.000 kroner i salgsinntekt i prosjekt 0790 Boligtomter.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Dersom det senere i
2010 selges/faktureres ytterligere, økes både inntekt og avsetningen til fond
tilsvarende.
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Behandling
Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1. c:
Ordinært rammetilskudd øktes med 1.313.000 kroner. Bruk av generelt disposisjonsfond
reduseres tilsvarende.
Carl F. Bertelsen fremmet følgende forslag til nytt pkt.:
Kommunestyret vedtar at utbetaling på 1.059.000,- kroner fra Agder Energi i 2010 som følge av
nedskriving av egenkapitalen i selskapet føres som utbytte i driftsregnskapet, og ikke som inntekt
i investeringsregnskapet, jfr. vedtak i kommunestyresak nr. 80/10.
Kommunestyrets begrunnelse for sitt endringsvedtak er at dette er opptjent overskudd
kapitalisert gjennom Aust-Agder Kraftverk, som ved dannelsen av Agder Energi AS ble lagt inn
som tingsinnskudd ved dannelsen av aksjekapitalen i selskapet. Kommunestyret er av den
oppfatningen at dette kan betraktes som ikke utbetalt utbytte for tidligere år i Aust-Agder
Kraftverk, da kommunen ikke har innbetalt eller lagt inn tingsinnskudd i Aust-Agder Kraftverk.
Kommunestyret kan heller ikke reelt se at dette redusere den bokførte formuen som er registrert
i kommunes balanse for Agder Energi AS, jfr. formuesbevaringsprinsippet.
Kommunestyret legger dette prinsippet også til grunn for videre utbetalinger fra Agder Energi
AS etter 2010.
I budsjettet for 2010 medfører denne endringen at avsetningen til ubundet investeringsfond;
aksjer og andeler på 1.059.000,- kroner strykes, og at bruk av generelt disposisjonsfond i 2010
reduseres med tilsvarende beløp.
Morten Foss (UA) fremmet følgende forslag til nye pkt.:

Kommunestyret ber rådmann om heretter å kvalitetssikre kalkyler/kostnadsoverslag bedre, da
det er uakseptabelt å overskride relativt beskjedne investeringer med ca 50% som i dette
tilfellet.
Kommunestyret anmoder rådmannen om å legge inn midler til utbygging og prosjekt for skolene
i budsjettet for 2012, slik at man kan komme raskt i gang med planleggingen av ny gymsal på
Holt, da det er lite som tyder på at det blir noen storskole i Tvedestrand.
Voteringer:
Rådmannens innstilling pkt. 1 (inkl. forslag om nytt pkt c): Enstemmig tilrådd
Rådmannens innstilling pkt. 2: Enstemmig tilrådd
Bertelsens forslag: Enstemmig tilrådd (nytt pkt 3)
Foss sitt forslag (ad Parkveien): Enstemmig tilrådd (nytt pkt 4)
Foss sitt forslag (ad midler til skoleinvesteringer): Falt med 6 mot 3 stemmer.

Innstilling
1.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010:
a. Ordinært rammetilskudd økes med 62.000 kroner som følge av økte satser knyttet til
avtalebasert fysioterapi. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.
b. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom reduseres med 320.000 kroner. Bruk
av generelt disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
c. Ordinært rammetilskudd øktes med 1.313.000 kroner. Bruk av generelt
disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2010:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, midlertidige lokaler for
Parkveien fastsettes til 3.432.000 kroner. Det tilleggsbevilges 1.250.000 kroner i
denne saken. Bevilgningen finansieres ved å omdisponere 703.000 kroner i ubrukte
lånemidler på prosjekt 0765 Holt skole – utbygging og planlegging, samt 547.000
kroner ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
b. Det budsjetteres med 62.000 kroner i salgsinntekt i prosjekt 0790 Boligtomter.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Dersom det senere i
2010 selges/faktureres ytterligere, økes både inntekt og avsetningen til fond
tilsvarende.

3.

Kommunestyret vedtar at utbetaling på 1.059.000,- kroner fra Agder Energi i 2010
som følge av nedskriving av egenkapitalen i selskapet føres som utbytte i
driftsregnskapet, og ikke som inntekt i investeringsregnskapet, jfr. vedtak i
kommunestyresak nr. 80/10.
Kommunestyrets begrunnelse for sitt endringsvedtak er at dette er opptjent overskudd
kapitalisert gjennom Aust-Agder Kraftverk, som ved dannelsen av Agder Energi AS ble
lagt inn som tingsinnskudd ved dannelsen av aksjekapitalen i selskapet. Kommunestyret
er av den oppfatningen at dette kan betraktes som ikke utbetalt utbytte for tidligere år i
Aust-Agder Kraftverk, da kommunen ikke har innbetalt eller lagt inn tingsinnskudd i

Aust-Agder Kraftverk. Kommunestyret kan heller ikke reelt se at dette redusere den
bokførte formuen som er registrert i kommunes balanse for Agder Energi AS, jfr.
formuesbevaringsprinsippet.
Kommunestyret legger dette prinsippet også til grunn for videre utbetalinger fra Agder
Energi AS etter 2010.
I budsjettet for 2010 medfører denne endringen at avsetningen til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler på 1.059.000,- kroner strykes, og at bruk av generelt
disposisjonsfond i 2010 reduseres med tilsvarende beløp.
4.

Kommunestyret ber rådmann om heretter å kvalitetssikre kalkyler/kostnadsoverslag
bedre, da det er uakseptabelt å overskride relativt beskjedne investeringer med ca 50%
som i dette tilfellet. (Parkveien)

PS 48/10 Utvidelse av Utsikten bofellesskap med nye
psykiatriboliger i Lyngmyrveien 39
Rådmannens forslag til vedtak.
Tvedestrand kommunestyre vedtar at Utsikten bofellesskap utvides ved at det bygges 5 nye
leiligheter og 4 nye hybler ved Lyngmyrveien 39, slik det er vist i saksfremlegget og fremlagt
prosjektbeskrivelse.
Byggearbeidene gjennomføres i regi av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med kommunens
byggekomite inkl. representanter for OR-enheten.
Boligstiftelsen må som eier stå for fremtidig utleie og drift av bygningsmassen i nært samarbeid
med kommunen som tildelingsmyndighet.
Kommunestyret vedtar følgende forutsetninger for utbyggingen:
1. Byggekostnadene må ikke overstige kostnadskalkylene i vesentlig grad.
2. Innvilget investeringstilskudd fra Husbanken overføres i sin helhet til boligstiftelsen for
å del finansiere utbyggingen.
3. Det aksepteres en risikodeling slik at kommunen og boligstiftelsen dekker 50 % hver av
eventuelt tap som følge av fremtidig ledighet/mangel på leietakere.
4. Boligstiftelsen fastsetter pris for månedlig husleie til leietakerne, som beregnes etter
selvkostprinsippet så snart alle anbudspriser foreligger.
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Behandling
Hege Bjerkeseth (TTL) stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte. Bjerkeseth ble erklært
habil med 8 mot 1 stemme (hjemmel fvl. § 6, 2 ledd).
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at Utsikten bofellesskap utvides ved at det bygges 5 nye
leiligheter og 4 nye hybler ved Lyngmyrveien 39, slik det er vist i saksfremlegget og fremlagt
prosjektbeskrivelse.
Byggearbeidene gjennomføres i regi av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med kommunens
byggekomite inkl. representanter for OR-enheten.
Boligstiftelsen må som eier stå for fremtidig utleie og drift av bygningsmassen i nært samarbeid
med kommunen som tildelingsmyndighet.
Kommunestyret vedtar følgende forutsetninger for utbyggingen:
1. Byggekostnadene må ikke overstige kostnadskalkylene i vesentlig grad.
2. Innvilget investeringstilskudd fra Husbanken overføres i sin helhet til boligstiftelsen
for å del finansiere utbyggingen.
3. Det aksepteres en risikodeling slik at kommunen og boligstiftelsen dekker 50 % hver
av eventuelt tap som følge av fremtidig ledighet/mangel på leietakere.

4. Boligstiftelsen fastsetter pris for månedlig husleie til leietakerne, som beregnes etter
selvkostprinsippet så snart alle anbudspriser foreligger.

PS 49/10 Innkjøpssamarbeidet (OFA) - utfyllende retningslinjer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner miljøkrav, bestemmelsene om universell utforming og
sosial dumping/etisk handel som er angitt i punktene 8, 9 og 10 i ”Vedlegg 1; utfyllende
retningslinjer for innkjøpssamarbeid organisert etter kommuneloven § 27”.
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Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner miljøkrav, bestemmelsene om universell utforming og
sosial dumping/etisk handel som er angitt i punktene 8, 9 og 10 i ”Vedlegg 1; utfyllende
retningslinjer for innkjøpssamarbeid organisert etter kommuneloven § 27”.

PS 50/10 Ny høring - forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt. Som begrunnelse vises det til de vurderinger og kommentarer som er gitt
under ”vurderinger” i saksframstillingen.
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Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt. Som begrunnelse vises det til de vurderinger og kommentarer som er gitt
under ”vurderinger” i saksframstillingen.

PS 51/10 Referat- og drøftingssaker:
* kommuneplandrøfting
Saksprotokoll i Formannskap - 07.12.2010
•

Kommuneplandrøfting med utgangspunkt i notater om:
-Barnehagestruktur
-Sunn kommunal økonomi
-Likestilling i et levekårsperspektiv

•

Kirkeverge Bjørg Haaland Bjørnstad orienterte om ungdomspresten og hvilke oppgaver han
arbeider med og hva slags tilbakemelding arbeidet så langt har fått.

•

Rådmannen orienterte om at Livsløpskomiteen har diskutert hvordan ungdomsrådet kan
revitaliseres, og har bestilt en sak om dette som blir fremmet på nyåret.

•

Rådmannen orienterte om det arbeidet som er startet opp med å etablere en ny nettsted for
kommunen.

•

Line Mørch (V) etterlyste hva som skjer ift. miljøkort for busstransport. Senterpartiet ved
Jørgen Goderstad og Aud Angelstad ble oppfordret til å ta opp spørsmålet i aktuelle fora i
fylkeskommunen.

