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Tvedestrand, 13.04.2010
Jarle Bjørn Hanken
Rådmann

PS 10/10 Nytt avvanningsanlegg, Tvedestrand renseanlegg.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår avtale om bygging av
avvanningsanlegget for slam ved Tvedestrand renseanlegg med firma Krüger Kaldnes i
henhold til anbud/anbudsbrev. Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
2. Kostnadsrammen for prosjektet økes med kr. 0,4 mill ekskl. moms, fra kr. 1.7 mill til kr.
2,1 mill ekskl. moms.
3. Merutgiften på kr. 0,4 mill finansieres ved låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,39 mill til kr. 19,79 mill med 20 års
avdragstid.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunen inngår avtale om bygging av
avvanningsanlegget for slam ved Tvedestrand renseanlegg med firma Krüger Kaldnes i
henhold til anbud/anbudsbrev. Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
2. Kostnadsrammen for prosjektet økes med kr. 0,4 mill ekskl. moms, fra kr. 1.7 mill til kr. 2,1
mill ekskl. moms.
3. Merutgiften på kr. 0,4 mill finansieres ved låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,39 mill til kr. 19,79 mill med 20 års
avdragstid.

PS 11/10 Fullmakt til ordfører - endring av Politiske reglementer
pkt. 5.6
Rådmannens forslag til vedtak
Følgende ordlyd tas inn i Reglementer for politiske organer, pkt. 5.6 Ordfører:
Ordføreren gis generell fullmakt til å representere Tvedestrand kommune i selskaper hvor
kommunen har interesser, med mindre kommunestyret spesifikt har oppnevnt andre.
Dersom ordføreren er forhindret, møter varaordføreren i hans sted.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Følgende ordlyd tas inn i Reglementer for politiske organer, pkt. 5.6 Ordfører:
Ordføreren gis generell fullmakt til å representere Tvedestrand kommune i selskaper hvor
kommunen har interesser, med mindre kommunestyret spesifikt har oppnevnt andre.
Dersom ordføreren er forhindret, møter varaordføreren i hans sted.

PS 12/10 Ekstrabevilgning til utbedringer av frosne sjøledninger.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre bevilger kr. 500.000,- ekskl. moms til
nedgraving/etterisolering av de sjøledningene som frøs vinteren 2010.
2. Ekstrabevilgningen på kr. 500.000,- finansieres med låneopptak, slik at kommunens
samlede låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,79 mill til kr. 20,29 mill med
20 års avdragstid.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre bevilger kr. 500.000,- ekskl. moms til nedgraving/etterisolering
av de sjøledningene som frøs vinteren 2010.
2. Ekstrabevilgningen på kr. 500.000,- finansieres med låneopptak, slik at kommunens samlede
låneopptak til investeringer i 2010 økes fra kr. 19,79 mill til kr. 20,29 mill med 20 års
avdragstid.

PS 13/10 Referat- og drøftingssaker
-Videre arbeid for samfunnsdelen av kommuneplanen
Saksprotokoll i Formannskap - 13.04.2010
Behandling
Videre arbeid for samfunnsdelen av kommuneplanen
Notat av 07.04 ble det drøftet, og på denne bakgrunn ble følgende innspill/signaler gitt:
•

Møteplan: Formannskapet ser det som ønskelig å bruke tirsdag som møtedag, da i god tid i
forkant av formannskapsmøtene, evt. også egne tirsdager utenom vedtatt møteplan.

•

Arbeidsform: En ser det som mest tjenelig med en arbeidsform hvor det er utarbeidet et
grovutkast som basis for drøfting. Det var noe forskjellig oppfatning om ytterligere
politikere (utover formannskapet) skulle involveres.

•

Tematikk: De skisserte temaene anses som naturlig utgangspunkt (og i tråd med tidligere
vedtak). Det ble etterlyst næring/arbeidsplassutvikling som tema eller stikkord. Det ble
også påpekt at det er aktuelt å ha en prioritering mellom de skisserte temaene.

•

Involvering – medvirkning: Det var enighet om en form for medvirkning, men ulike
oppfatninger fra bredest mulig (for å folkelig forankring) til ett folkemøte. Det ble ikke
konkretisert noe ytterligere om form.

Andre drøftingssaker
•

Representanten Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål om hvorfor de skisserte
traséalternativene for ny E-18 ikke lenger lå på prosjektets hjemmeside. Ordfører orienterte
om arbeidet med trasévalg.

•

Representanten Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål om hvor lenge Tvedestrand Brygge
disponerte arealene i Bakkeskåt. Ordfører orienterte om at det er en avtale som løper ut
2010.

