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PS 62/18 Møteplan - politiske møter 2019
Saksprotokoll i Formannskap - 04.12.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre fastsetter møteplanen for 2019 slik:
Mnd

Arbeidsmiljøutvalg

Koordinering
s-forum

Dag
Tidspunkt
Januar

Tirsdag
14.00-

Onsdag
08.00-10.00
23.

Februar

26.

Mars
April

Adm. og likest.
utvalg
/Formannskap
Tirsdag
13.00/14.00-

Kommunestyre

5.

5.

12.

24.

2.

2.

9.

22.

7.

7.

12. (onsdag)

12. (onsdag)

14.
(regnskap/
årsmelding)
18. (1. tert.)

27.

27. (+ budsjettseminar først)

Tirsdag
18.00

20.
30.

Mai
Juni

Livsløpskomite/
Teknikk, plan og
naturutvalg
Tirsdag
18.00-

11.

Juli
August
September

24.

Oktober
November
Desember

26.

18.
23.

8.

27.

5.
10.

8. (+ budsjettseminar først)
5.
3. (budsjettmøte)
10.

3.
(handl.plan)
15. (2. tert.)
22. (konst.)
12. (budsjett
fremlegges)
17. (budsjett
behandles)

Kommunestyret, Livsløpskomite og teknikk- plan og naturutvalg avholder normalt sine
møter kl. 18.00 og formannskap kl. 14.00. på tirsdager. Det legges opp til åtte ordinære
møter i disse fora. I 2018 ble det avholdt ni ordinære møter. Sett opp mot saksmengde,
samt mot ressurskrevende omstillingsarbeid i administrasjonen, vurderer rådmannen
det dit hen at det med fordel kan avholdes fire i stedet for fem møter på våren.
I tillegg er det lagt opp til to budsjettseminarer og ett ekstra møte i formannskapet i
forbindelse med budsjettbehandlingen. Budsjettseminarene i formannskapet er lagt til
samme dager som det også skal avholdes ordinære møter. Budsjettmøtet i
formannskapet i desember er satt opp som eget møte. Kommunestyrets konstituerende
møte kommer også i tillegg, og er satt opp 22. oktober.

Administrasjons- og likestillingsutvalget er normalt kl. 13.00 og arbeidsmiljøutvalg kl
14.00. på tirsdager.
Koordineringsforum er onsdag kl. 08.00.
Eldrerådet har møter samme dag som komiteene kl. 10.00.
Ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og innvandrerråd har sin egen
møteplan.
Arbeidsmiljøutvalget er lagt til andre dager enn møtene i komiteene.
Det er i forslag til møteplan tatt hensyn til skolens ferier, helligdager, inneklemte dager
og Arendalsuka (uke 33).
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre fastsetter møteplanen for 2019 slik:
Mnd

Arbeidsmiljøutvalg

Koordinering
s-forum

Dag
Tidspunkt
Januar

Tirsdag
14.00-

Onsdag
08.00-10.00
23.

Februar

26.

Mars
April

Adm. og likest.
utvalg
/Formannskap
Tirsdag
13.00/14.00-

Kommunestyre

5.

5.

12.

24.

2.

2.

9.

22.

7.

7.

12. (onsdag)

12. (onsdag)

14.
(regnskap/
årsmelding)
18. (1. tert.)

27.

27. (+ budsjettseminar først)

Tirsdag
18.00

20.
30.

Mai
Juni

Livsløpskomite/
Teknikk, plan og
naturutvalg
Tirsdag
18.00-

11.

Juli
August
September

24.

Oktober
November
Desember

26.

18.
23.

8.

27.

5.
10.

8. (+ budsjettseminar først)
5.
3. (budsjettmøte)
10.

3.
(handl.plan)
15. (2. tert.)
22. (konst.)
12. (budsjett
fremlegges)
17. (budsjett
behandles)

Kommunestyret, Livsløpskomite og teknikk- plan og naturutvalg avholder normalt sine
møter kl. 18.00 og formannskap kl. 14.00. på tirsdager. Det legges opp til åtte ordinære
møter i disse fora. I 2018 ble det avholdt ni ordinære møter. Sett opp mot saksmengde,
samt mot ressurskrevende omstillingsarbeid i administrasjonen, vurderer rådmannen
det dit hen at det med fordel kan avholdes fire i stedet for fem møter på våren.
I tillegg er det lagt opp til to budsjettseminarer og ett ekstra møte i formannskapet i
forbindelse med budsjettbehandlingen. Budsjettseminarene i formannskapet er lagt til
samme dager som det også skal avholdes ordinære møter. Budsjettmøtet i
formannskapet i desember er satt opp som eget møte. Kommunestyrets konstituerende
møte kommer også i tillegg, og er satt opp 22. oktober.
Administrasjons- og likestillingsutvalget er normalt kl. 13.00 og arbeidsmiljøutvalg kl
14.00. på tirsdager.
Koordineringsforum er onsdag kl. 08.00.
Eldrerådet har møter samme dag som komiteene kl. 10.00.
Ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og innvandrerråd har sin egen
møteplan.
Arbeidsmiljøutvalget er lagt til andre dager enn møtene i komiteene.
Det er i forslag til møteplan tatt hensyn til skolens ferier, helligdager, inneklemte dager
og Arendalsuka (uke 33).

PS 63/18 Politisk organisering i Tvedestrand kommune kommunestyreperioden 2019-2022
Saksprotokoll i Formannskap - 04.12.2018
Behandling
June Marcussen (V) fremmet forslag om at alle råd og utvalg som ikke er lovpålagte,
fjernes, og at det opprettes ad-hoc- eller underutvalg ved behov.
Morten Foss (SP) fremmet SP sitt alternative forslag til punkt 2.
Avstemming:
Formannskapets forslag til politisk organisering i 2019-2023
Punkt 1: enstemmig tilrådd
Punkt 2: 6 stemmer og tilrådd
SP sitt forslag til punkt 2: 3 stemmer
Marcussen sitt forslag: 6 stemmer og tilrådd
Punkt 3: 3 stemmer
Punkt 4: 8 mot 1 stemme og tilrådd
Punkt 5 (kulepunkt 1 utgår, red.): enstemmig tilrådd
Punkt 6: enstemmig tilrådd
Punkt 7: enstemmig tilrådd

Innstilling
Den politiske organiseringen i Tvedestrand kommune for kommunestyreperioden 20192023 blir som skissert i saksframstillingen under overskriften «Formannskapets forslag
til politisk organisering i 2019-2023.
Alle råd og utvalg som ikke er lovpålagte, fjernes. Det opprettes ad-hoc- eller
underutvalg ved behov.
Første kulepunkt under punkt 5 utgår (redaksjonell endring)

Rådmannens forslag til vedtak
Den politiske organiseringen i Tvedestrand kommune for kommunestyreperioden 20192023 blir som skissert i saksframstillingen under overskriften «Formannskapets forslag
til politisk organisering i 2019-2023.

PS 64/18 Diverse budsjettendringer
Saksprotokoll i Formannskap - 04.12.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
1. I investeringsbudsjettet for 2018 bevilges det 200 000 kroner under ansvar 240 Plan,
miljø og eiendom til kjøp av bil til renholderne. Bevilgningen finansieres ved bruk av
udisponerte lånemidler.
2. I investeringsbudsjettet for 2018 bevilges det 300 000 kroner til ansvar 250
Omsorgsenheten til kjøp av vannbad til kjøkkenet på Strannasenteret. Bevilgningen
finansieres ved bruk av udisponerte lånemidler.
3. I investeringsbudsjettet for 2018 bevilges det 2 800 000 kroner under ansvar 210
Rådmann og politiske styringsorganer til prosjektet Utbyggingsavtale vann og avløp på
Skuggevik. Bevilgningen finansieres ved tilsvarende bidrag fra utbygger.
4. Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler med leverandører i investeringsprosjekter
der prosjektets samlede kostnader er beregnet å bli innenfor rammen av det aktuelle
års bevilgning gitt av kommunestyret, samt eventuelle ubrukte midler fra det aktuelle
prosjektet i tidligere års investeringsbudsjett. Tilsvarende gjelder for bevilgninger som
er gitt fra kommunen til Tvedestrand kirkelige fellesråd. Dette punktet innarbeides i
delegasjonsreglementet til rådmannen.
5. Prosjekt 0916, Holt kirkegård, nytt verksted mv. endres til til Holt kirkegård,
renovering av bårehus mv. Beløpet på 1,175 mill. kroner foreslås ikke endret.
6. Skjønnstilskudd på 173 000 kroner til dekning av merkostnader i forbindelse med
skog- og lyngbranner foreslås overført til enhet for Tekniske tjenester, brannvesen.
7. Skjønnstilskudd på 42 000 kroner til saksbehandling av avlingsskadeerstatning
foreslås overført til enhet for Plan, miljø og eiendom, landbruksforvaltning.
8. Skjønnstilskudd, restfordeling, på 25 000 kroner foreslås avsatt til generelt
disposisjonsfond.

Rådmannens forslag til vedtak
1. I investeringsbudsjettet for 2018 bevilges det 200 000 kroner under ansvar 240 Plan,
miljø og eiendom til kjøp av bil til renholderne. Bevilgningen finansieres ved bruk av
udisponerte lånemidler.
2. I investeringsbudsjettet for 2018 bevilges det 300 000 kroner til ansvar 250
Omsorgsenheten til kjøp av vannbad til kjøkkenet på Strannasenteret. Bevilgningen
finansieres ved bruk av udisponerte lånemidler.

3. I investeringsbudsjettet for 2018 bevilges det 2 800 000 kroner under ansvar 210
Rådmann og politiske styringsorganer til prosjektet Utbyggingsavtale vann og avløp på
Skuggevik. Bevilgningen finansieres ved tilsvarende bidrag fra utbygger.
4. Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler med leverandører i investeringsprosjekter
der prosjektets samlede kostnader er beregnet å bli innenfor rammen av det aktuelle
års bevilgning gitt av kommunestyret, samt eventuelle ubrukte midler fra det aktuelle
prosjektet i tidligere års investeringsbudsjett. Tilsvarende gjelder for bevilgninger som
er gitt fra kommunen til Tvedestrand kirkelige fellesråd. Dette punktet innarbeides i
delegasjonsreglementet til rådmannen.
5. Prosjekt 0916, Holt kirkegård, nytt verksted mv. endres til til Holt kirkegård,
renovering av bårehus mv. Beløpet på 1,175 mill. kroner foreslås ikke endret.
6. Skjønnstilskudd på 173 000 kroner til dekning av merkostnader i forbindelse med
skog- og lyngbranner foreslås overført til enhet for Tekniske tjenester, brannvesen.
7. Skjønnstilskudd på 42 000 kroner til saksbehandling av avlingsskadeerstatning
foreslås overført til enhet for Plan, miljø og eiendom, landbruksforvaltning.
8. Skjønnstilskudd, restfordeling, på 25 000 kroner foreslås avsatt til generelt
disposisjonsfond.

PS 65/18 Referat- og drøftingssaker





Info fra ordfører
o Ordføreren informerte om at eierskapsmelding fra Agder Energi blir utdelt
i kommunestyret
Info fra rådmann
o Rådmannen orienterte om mindre endringer og korrigeringer som
kommer fra rådmannen i budsjettbehandlingen. Informasjonen sendes ut
sammen med innkallingen til kommunestyret.
Eventuelt
o Morten Foss (SP) stilte spørsmål om planlagt nytt busstopp ved Dypvåg
skole. Ordføreren kontakter Statens Vegvesen.

PS 66/18 Fritak for eiendomsskatt for 2019 etter
eiendomsskattelovens § 7
Saksprotokoll i Formannskap - 04.12.2018
Behandling
May Britt Lunde (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8
stemmeberettigede)
Avstemming, habilitet:
Lunde ble enstemmig erklært habil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd og gjeninntrådte (9
stemmeberettigede)
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag:
Fritak innvilges for Gnr 45 bnr 36, Nesgata 31.
Begrunnelse: Bygget er et tomt skall. Det er ikke anledning til å gjøre noe med huset, ei
heller rive det. Kulturminnevernavdelingen regner huset som av viktig kulturhistorisk
verdi.
Avstemming:
Foss sitt forslag: 4 stemmer
Rådmannens forslag: 5 stemmer og tilrådd

Innstilling
Kommunestyret gir for skatteåret 2019 helt fritak for eiendomsskatt i medhold av
eiendomsskattelovens § 7 a) og b) i samsvar med vedlagte oversikt over innkomne
søknader og rådmannens innstilling.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta forenklinger i søknadsprosedyren for kommende år
når det gjelder søknader om fritak for eiendomsskatt i medhold av § 7 a) og b), dog slik
at det ligger innenfor eiendomsskattelovens bestemmelser.
Kommunestyret gir for skatteåret 2019 helt fritak for eiendomsskatt i medhold av
eiendomsskattelovens § 7 c) for nye boliger bygd og tatt i bruk i 2018 og 2019.
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7 d) og e) for
skatteåret 2019.

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gir for skatteåret 2019 helt fritak for eiendomsskatt i medhold av
eiendomsskattelovens § 7 a) og b) i samsvar med vedlagte oversikt over innkomne
søknader og rådmannens innstilling.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta forenklinger i søknadsprosedyren for kommende år
når det gjelder søknader om fritak for eiendomsskatt i medhold av § 7 a) og b), dog slik
at det ligger innenfor eiendomsskattelovens bestemmelser.

Kommunestyret gir for skatteåret 2019 helt fritak for eiendomsskatt i medhold av
eiendomsskattelovens § 7 c) for nye boliger bygd og tatt i bruk i 2018 og 2019.
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7 d) og e) for
skatteåret 2019.

PS 67/18 Økning av festeavgift for graver i Tvedestrand
kommune fra 01.01.2019
Saksprotokoll i Formannskap - 04.12.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand
kommune økes fra 300 kroner til 325 kroner pr grav pr år gjeldene fra 01.01.2019.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand
kommune økes fra 300 kroner til 325 kroner pr grav pr år gjeldene fra 01.01.2019.

