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Saker avgjort på ordførerens sommerfullmakt:


Kommunal deltakelse i ”mulighetsstudie” for brukerfinansiering av E-18 strekningen
Arendal – Tvedestrand. Bruk av kommunestyrets tilleggsbevilgningspost på ca. kr.
20.000,-
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Vedlegg til kommunestyresak 114/08. Mail fra Arne Haugstad 7.9.08 og svar fra Svein
O. Dale 8.9.08, brev fra Barlinddalen Hyttevel datert 13.08.08, brev fra Jan Weyergang
datert 8.9.08 og mail fra Arne Haugstad 7.9.08 og svar fra Svein O. Dale 8.9.08



Notat fra teamleder økonomi: Angående kommunestyresak 103/2008 ”Økonomiplan
2009 –2012 og budsjett 2009 – foreløpige økonomiske rammer”



Protokoll fra planutvalget med rettet vedtak i sak PS 49/08 og PS 54/08

Tvedestrand, 11.09.2008

Jan Dukene
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken
Møtesekretær

PS 103/08 Økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 - foreløpige
økonomiske rammer
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken.
De samlede beløp pr. år er 20.150.000 kroner i 2009, 5.840.000 kroner i 2010,
5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i
saken gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012.
Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet
nivå og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som
angitt i tabell 12 i saken. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og
budsjett 2009 skal vedtas.
a) Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009,
dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte
boliger til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v.
for en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i
kommunen.
a) Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember
2008. Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2008
Behandling
Jan Dukene orienterte om et forslag han vil fremme for Formannskapet med hensyn til videre
utbygging av Holt skole.
Arbeidsmiljøutvalget innstilte enstemmig i samsvar med rådmannens forslag.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken.
De samlede beløp pr. år er 20.150.000 kroner i 2009, 5.840.000 kroner i 2010,
5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i
saken gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012.
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet

nivå og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som
angitt i tabell 12 i saken. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og
budsjett 2009 skal vedtas.
5. a)Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009,
dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
6. Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte
boliger til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
7. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v.
for en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i
kommunen.
8. a) Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember 2008.
Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009
.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 02.09.2008
Behandling
Jan Dukene orienterte om et forslag han vil fremme for Formannskapet med hensyn til videre
utbygging av Holt skole.
Administrasjonsutvalget innstilte i samsvar med rådmannens forslag mot 1 stemme.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken.
De samlede beløp pr. år er 20.150.000 kroner i 2009, 5.840.000 kroner i 2010,
5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i
saken gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012.
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet
nivå og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som
angitt i tabell 12 i saken. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og
budsjett 2009 skal vedtas.
5. Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009,
dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
6. Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte
boliger til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.

7. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v.
for en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i
kommunen.
8. a)Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember
2008. Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag til endret punkt 1
Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, flerbrukshall og ombygging gymnastikksal med 100.000 kroner i 2009,
400.000 kroner i 2010, samt 10.000.000 kroner i 2011 og 2012. De samlede beløp pr. år er
20.250.000 kroner i 2009, 6.240.000 kroner i 2010, 15.020.000 kroner i 2011 og 17.770.000
kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved 4.000.000 kroner i spillemidler i 2012
og for øvrig ved låneopptak.
Forslag til endret punkt 2
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter på
105.000 kroner i 2012 som følge av investeringer ved Holt skole.
Forslag til endret punkt 4
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i tabell
12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift som får økt sin
ramme med 105.000 kroner i 2012. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole justeres mot
budsjettert avsetning til disposisjonsfond. Følgende endringer foretas sammenlignet med tabell 2
i saken: 2009 økt avsetning med 20.000 kroner, 2010 økt avsetning med 55.000 kroner, 2011
økt avsetning med 1.145.000 kroner og 2012 redusert avsetning med 145.000 kroner.
Forslag til nytt punkt 9
Byggekomiteen for investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” gis i oppdrag å
vurdere alternative løsninger til bygging av flerbrukshall og ombygging av dagens
gymnastikksal ved Holt skole. Det legges til grunn at arbeidene skal være ferdigstilt innen

skolestart høsten 2012.
Forutsetninger for endringsforslaget til TTL v/Jan Dukene
Kostnadsrammen til investeringsprosjektet ”Holt skole, flerbrukshall og ombygging av
gymnastikksal” settes til 20 mill. kroner. Utgifter til planlegging kommer i tillegg.
Følgende forutsettes innarbeidet i investeringsbudsjettet:
2009: 100.000 kroner til planlegging (finansiert ved lån)
2010: 400.000 kroner til planlegging (finansiert ved lån)
2011: 10.000.000 kroner til selve byggearbeidene (finansiert ved byggelån)
2012: 10.000.000 kroner til selve byggearbeidene (finansiert ved spillemidler 4 mill. kroner og
byggelån på 6 mill. kroner )
Byggearbeidene skal være ferdige slik at anlegget kan tas i bruk til skolestart høsten 2012.
Lånerente: 6,5 %. Avdragstid 30 år på lånet på 16 mill. kroner. Regner ½ års belastning
i 2012.
Økte driftsutgifter er tidligere anslått med 210.000 kroner på årsbasis. Bruker samme tall her, og
regner halv virkning i 2012.
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter
Netto effekt på driftsbudsjettet

2009
-20
-20

2010
10
-80
15

2011
55
-2.000
800

-55

-1.145

2012
840
-2.000
1.200
105
145

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Foss
Forslag til endret punkt 1
Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, utbygging/ombygging med 5.000.000 kroner i 2009 og 12.500.000 kroner i
2010. De samlede beløp pr. år er 25.150.000 kroner i 2009, 18.340.000 kroner i 2010, 5.020.000
kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved låneopptak. Det forutsettes at en
mottar 4.000.000 kroner i spillemidler i 2011, som kan nyttes til å redusere kommunens
låneopptak det året.
Forslag til endret punkt 2
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter på
105.000 kroner i 2009 og 210.000 kroner resterende år som følge av investeringer ved Holt
skole.

Forslag til endret punkt 4
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i tabell
12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift (se tabell). Bl.a. med
bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår kan kommunestyret komme til å endre rammene
når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole innarbeides
som angitt i tabellen under.
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Reduserte rente- og avdragsutgifter som
følge av spillemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Økt utbytte fra Agder Energi
Avvikle stillingsbank innen 2012
Netto

2009

2010
855

2011
1.685

2012
1.645
-455

-1.000
-1.000
1.000

0

-2.500
500
105
-1.040
1.040

0

210
1.895

210
1.400

-1.895

-300
-500
-600
0

0

Forslag til nytt punkt 9
Kommunens faste byggekomité starter opp arbeidet med å finne fram til en løsning på Holt.
Byggestart skal ikke skje før det er fremlagt et resultat angående skolestrukturen i kommunen,
dog senest høsten 2009.
Forutsetninger for endringsforslaget til Arbeiderpartiet v/Morten Foss
Kostnadsrammen til investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” settes til 17,5
mill. kroner.
Følgende forutsettes innarbeidet i investeringsbudsjettet:
2009: 5,0 mill. kroner
2010: 12,5 mill. kroner
Investeringene finansieres ved låneopptak, og det forutsettes at en mottar 4,0 mill. kroner i
spillemidler i 2011. Denne inntekten vil redusere kommunens samlede lånebehov i 2011, og
redusere rente- og avdragsutgiftene fra 2012.
Lånerente: 6,5 %. Avdragstid 30 år. Regner byggelån frem til medio 2010 og ½ års
rente- og avdragsbelastning i 2010.
Økte driftsutgifter er tidligere anslått med 210.000 kroner på årsbasis. Bruker samme tall her, og
regner halv virkning i 2010.

Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Reduserte rente- og avdragsutgifter som
følge av spillemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Økt utbytte fra Agder Energi
Avvikle stillingsbank innen 2012
Netto

2009

2010
855

-1.000

-2.500
500
105
-1.040
1.040

2011
1.685

2012
1.645
-455

-1.000
1.000

0

Alternativ votering:
Rådmannens forslag:
Foss eller Dukenes forslag

1 stemme
8 stemmer

Ny alternativ votering:
Dukenes forslag:
Foss sitt forslag

4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd.

0

210
1.895

210
1.400

-1.895

-300
-500
-600
0

0

Innstilling
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, utbygging/ombygging med 5.000.000 kroner i 2009 og 12.500.000
kroner i 2010. De samlede beløp pr. år er 25.150.000 kroner i 2009, 18.340.000 kroner i
2010, 5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved låneopptak. Det forutsettes at en
mottar 4.000.000 kroner i spillemidler i 2011, som kan nyttes til å redusere kommunens
låneopptak det året.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter
på 105.000 kroner i 2009 og 210.000 kroner resterende år som følge av investeringer ved
Holt skole.
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill. kroner
slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet nivå og
fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i
tabell 12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift (se tabell
nedenfor). Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår kan kommunestyret
komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole
innarbeides som angitt i tabellen under.

Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Reduserte rente- og avdragsutgifter som
følge av spillemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Økt utbytte fra Agder Energi
Avvikle stillingsbank innen 2012
Netto

2009

2010
855

-1.000

-2.500
500
105
-1.040
1.040

2011
1.685

2012
1.645
-455

-1.000
1.000

0

0

210
1.895

210
1.400

-1.895

-300
-500
-600
0

0

5. a) Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009, dersom
det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
6. Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte boliger til
mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
7. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v. for en
gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i kommunen.
8. a) Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober 2008
utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember 2008. Tema
for møtene er økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009.
9. Kommunens faste byggekomité starter opp arbeidet med å finne fram til en løsning på Holt.
Byggestart skal ikke skje før det er fremlagt et resultat angående skolestrukturen i
kommunen, dog senest høsten 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Behandlet som sak nr. 2 i møtet.
Saksordfører i kommunestyremøte: Marit Aas (SV)
Ole Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende) Ved
avstemming ble han enstemmig erklært habil. Goderstad tiltrådte (= 25 voterende).
Marit Aas (SV) fremmet rådmannens forslag med følgende endring:
Forslag til endret pkt 1
Eiendomsskatt innføres i hele Tvedestrand kommune med virkning for budsjettåret 2009

Konsekvensene av innføring av eiendomsskatt fra 2009 innarbeides i budsjett for 2009 og
økonomiplanen for kommende fireårsperiode.
Solveig Røvik (KRF) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Holt skole legges inn i økonomiplanen på følgende måte:
2009: kr. 5.000.000,2010: kr. 12.500.000,Bibliotek/ flerbrukshus/ ressursenter for barn og unge:
2011: kr. 4.000.000,2012: kr. 4.000.000,Tiltakene finansieres som følger:
Salg av helsehuset i 2009 – 2012
Låneopptak
Salg av bibliotek
Tippemidler

kr. 5.500.000,kr. 12.000.000,kr. 4.000.000,kr. 4.000.000,-

Drifta finansieres ved sparte kostnader ved samlokalisering og momsrefusjon i 2010, -11 og –12
Momsrefusjon 2010 kr. 1.000.000,- - 1.250.000,Momsrefusjon 2011 kr. 2.500.000,- - 3.125.000,Momsrefusjon 2012 kr. 800.000,- - 1.000.000,2009 – renter og avdrag på kr. 200.000,2010 - renter og avdrag på kr. 1.000.000,2011 – renter og avdrag på kr. 1.500.000,2012 – renter og avdrag på kr. 2.000.000,Overføringene til stillingsbank reduseres med kr:
2009 kr. 1.000.000,2010 kr. 1.000.000,2011 kr. 500.000,2012 kr. 500.000
Sum kr. 3.000.000,I tillegg gir økt innbyggertall, større overskudd fra Agder energi og bedre overføringer til
kommunene økte inntekter.
Kommunens faste byggekomité starter opp arbeidet med å finne fram til en løsning på Holt.
Byggestart skal ikke skje før det er fremlagt et resultat angående skolestrukturen i kommunen,
dog senest juni 2009.

Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende rådmannens forslag med følgende endringer:
Forslag til endret punkt 1
Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, utbygging/ombygging med 500.000 kroner i 2009, 8.500.000 kroner i 2010
og 8.500.000 kroner i 2011. Dette medfører at de samlede investeringsbeløp pr. år blir
20.650.000 kroner i 2009, 14.340.000 kroner i 2010, 13.520.000 kroner i 2011 og 7.770.000
kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved låneopptak. Det forutsettes at en
mottar 4.000.000 kroner i spillemidler i 2012, som skal nyttes til å redusere kommunens
låneopptak det året.
Forslag til endret punkt 2
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter på
105.000 kroner i 2011 og 210.000 kroner i 2012 som følge av investeringer ved Holt skole.
Forslag til endret punkt 4
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i tabell
12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift (se tabell). Bl.a. med
bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår kan kommunestyret komme til å endre rammene
når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole innarbeides
som angitt i tabellen under.
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Mindre avsatt til disposisjonsfond/buffer
Netto

2009

2010

-100

-1.700
340

-100
100

-1.360
1.360

0

0

2011
855
-1.700
680
105
-60
60
0

2012
1.685
210
1.895
-1.895
0

Forslag til nytt punkt 9
Byggekomiteen for investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” gis i oppdrag å
vurdere alternative løsninger til bygging av flerbrukshall og ombygging av dagens gymnastikksal ved Holt skole. Ombygging av dagens gymnastikksal til skolekjøkken, sløydsal m.v.
forutsettes løst innenfor kostnadsrammen på 17,5 mill. kroner. Byggekomiteen starter eventuelt
sitt arbeid når kommunestyret har behandlet rapporten fra arbeidsgruppen som skal foreta en
gjennomgang av organiseringen av skoler og barnehager i kommunen.

Forutsetninger for endringsforslaget til TTL v/Jan Wilhelm Nævestad
Kostnadsrammen til investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” settes til 17,5
mill. kroner. Ombygging av dagens gymnastikksal til skolekjøkken, sløydsal m.v. forutsettes
løst innenfor kostnadsrammen på 17,5 mill. kroner.
Følgende forutsettes innarbeidet i investeringsbudsjettet:
2009: 0,5 mill. kroner
2010: 8,5 mill. kroner
2011: 8,5 mill. kroner
Investeringene finansieres ved låneopptak, og det forutsettes at en mottar 4,0 mill. kroner i
spillemidler i 2012. Denne inntekten vil redusere kommunens samlede lånebehov i 2012, men
dette vil ikke gi utslag i rente- og avdragsutgifter før i 2013.
Lånerente: 6,5 %. Avdragstid 30 år. Regner byggelån frem til medio 2011 og ½ års
rente- og avdragsbelastning i 2011.
Økte driftsutgifter er tidligere anslått med 210.000 kroner på årsbasis. Bruker samme tall her, og
regner halv virkning i 2011.
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Mindre avsatt til disposisjonsfond/buffer
Netto
Alternativ votering:

2009

2010

-100

-1.700
340

-100
100

-1.360
1.360

0

0

2011
855
-1.700
680
105
-60
60
0

2012
1.685
210
1.895
-1.895
0

Marit Aas forslag
2 stemmer og falt
Morten Foss forslag
4 stemmer og falt
Solveig Røviks forslag
3 stemmer og falt
Alternativ votering:
Formannskapets innstilling
Nævestads forslag

6 stemmer
19 stemmer og er vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken,
samt midler til Holt skole, utbygging/ombygging med 500.000 kroner i 2009, 8.500.000
kroner i 2010 og 8.500.000 kroner i 2011. Dette medfører at de samlede
investeringsbeløp pr år blir 20.650.000 kroner i 2009, 14.340.000 kroner i 2010,
13.520.000 kroner og 7.770.000 kroner i 2012. Utgiftene til investeringene ved Holt
skole finansieres ved låneopptak.

Det forutsettes at en mottar 4.000.000 kroner i spillemidler i 2012, som skal nyttes til å
redusere kommunens låneopptak det året.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte
driftsutgifter på 105.000 kroner i 2011 og 210.000 kroner i 2012 som følge av
investeringer ved Holt skole
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet nivå
og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal
vedtas.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i
tabell 12 i saken med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift (se
tabell). Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår, kan kommunestyret
komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investerings-prosjektet ved Holt skole
innarbeides som angitt i tabellen under:
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Mindre avsatt til disposisjonsfond/buffer
Netto

2009

-100
100

-1.360
1.360

2011
855
-1.700
680
105
-60
60

0

0

0

-100

2010
-1.700
340

2012
1.685
210
1.895
-1.895
0

5. a) Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
a. b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b. c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til
2009, dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
6. Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte boliger
til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
7. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v. for
en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i kommunen.
8. a) Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember 2008.
Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009.

9. Byggekomiteen for investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” gis i
oppdrag å vurdere alternative løsninger til bygging av flerbrukshall og ombygging av
dagens gymnastikksal ved Holt skole. Ombygging av dagens gymnastikksal til
skolekjøkken, sløydsal m.v. forutsettes løst innenfor kostnadsrammen på 17,5 mill.
kroner. Byggekomiteen starter eventuelt sitt arbeid når kommunestyret har behandlet
rapporten fra arbeidsgruppen som skal foreta en gjennomgang av organiseringen av
skoler og barnehager i kommunen

PS 104/08 Budsjettkontroll pr. 2. kvartal 2008
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 2. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2008:
a. Lønnsavsetningsposten økes med 2.500.000 kroner.
b. Inntekter fra inntektsutjevningen økes med 400.000 kroner.
c. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 600.000 kroner.
d. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres
med 500.000 kroner for prosjekt 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres
med 105.000 kroner for prosjekt 0619 Holt skolemuseum, nytt sanitæranlegg.
f. Bruk av disposisjonsfond økes med 895.000 kroner.
3. Kommunestyret inndrar 8.600.000 kroner av bevilgningen til prosjekt ”0765 Holt skole
– utbygging og planlegging” på investeringsbudsjettet. Prosjektet gjennomføres ikke på
nåværende tidspunkt. Lånerammen til prosjektet reduseres tilsvarende.
4. Kommunestyret vedtar følgende øvrige endringer i investeringsbudsjettet:
a. Lånemidler til finansiering av 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum økes med
500.000 kroner. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
b. Som delfinansiering 0619 Holt skolemueseum, nytt sanitæranlegg nyttes 105.000
kroner av kraftfondet. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
c. Bevilgningen til 0760 utbedring svømmehall Lyngmyr økes med 100.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved å øke inntekter fra spillemidler.
d. Bevilgningen til 0767 kaldtlager Søsterdalen – reoler økes med 67.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
e. Bevilgningen til 0830 Østerå nytt humusfjerningsanlegg vann økes med
1.100.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
f. Det bevilges 150.000 kroner til 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
g. Det budsjetteres med en inntekt på 300.000 kroner på 0960 kjøp av aksjer
generelt. Inntektene avsettes til kraftfondet.
h. Det bevilges 100.000 kroner til planlegging av opprustningsarbeider i
Sjømannsforeningen. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
5. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt 17.337.000 kroner i 2008 til
finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik:
a. Investeringer m.v. 14.837.000 kroner, med 30 års avdragstid.
b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån 2.500.000 kroner, med en avdragstid
som fastsettes av Husbanken.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 2. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2008:
a. Lønnsavsetningsposten økes med 2.500.000 kroner.
b. Inntekter fra inntektsutjevningen økes med 400.000 kroner.
c. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 600.000 kroner.
d. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres e,
med 500.000 kroner for prosjekt 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres med
105.000 kroner for prosjekt 0619 Holt skolemuseum, nytt sanitæranlegg.
f. Bruk av disposisjonsfond økes med 895.000 kroner.
3. Kommunestyret inndrar 8.600.000 kroner av bevilgningen til prosjekt ”0765 Holt skole –
utbygging og planlegging” på investeringsbudsjettet. Prosjektet gjennomføres ikke på
nåværende tidspunkt. Lånerammen til prosjektet reduseres tilsvarende.
4. Kommunestyret vedtar følgende øvrige endringer i investeringsbudsjettet:
a. Lånemidler til finansiering av 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum økes med
500.000 kroner. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
b. Som delfinansiering 0619 Holt skolemueseum, nytt sanitæranlegg nyttes 105.000
kroner av kraftfondet. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
c. Bevilgningen til 0760 utbedring svømmehall Lyngmyr økes med 100.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved å øke inntekter fra spillemidler.
d. Bevilgningen til 0767 kaldtlager Søsterdalen – reoler økes med 67.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
e. Bevilgningen til 0830 Østerå nytt humusfjerningsanlegg vann økes med 1.100.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
f. Det bevilges 150.000 kroner til 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
g. Det budsjetteres med en inntekt på 300.000 kroner på 0960 kjøp av aksjer generelt.
Inntektene avsettes til kraftfondet.
h. Det bevilges 100.000 kroner til planlegging av opprustningsarbeider i
Sjømannsforeningen. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
5. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt 17.337.000 kroner i 2008 til finansiering
av investeringer og utlån, fordelt slik:
a.Investeringer m.v. 14.837.000 kroner, med 30 års avdragstid.
b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån 2.500.000 kroner, med en avdragstid
som fastsettes av Husbanken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Behandlet som sak 1 i møtet.
Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 2. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2008:
a. Lønnsavsetningsposten økes med 2.500.000 kroner.
b. Inntekter fra inntektsutjevningen økes med 400.000 kroner.
c. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 600.000 kroner.
d. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres
med 500.000 kroner for prosjekt 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres
med 105.000 kroner for prosjekt 0619 Holt skolemuseum, nytt sanitæranlegg.
f. Bruk av disposisjonsfond økes med 895.000 kroner.
3. Kommunestyret inndrar 8.600.000 kroner av bevilgningen til prosjekt ”0765 Holt skole
– utbygging og planlegging” på investeringsbudsjettet. Prosjektet gjennomføres ikke på
nåværende tidspunkt. Lånerammen til prosjektet reduseres tilsvarende.
4. Kommunestyret vedtar følgende øvrige endringer i investeringsbudsjettet:
a. Lånemidler til finansiering av 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum økes med
500.000 kroner. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
b. Som delfinansiering 0619 Holt skolemueseum, nytt sanitæranlegg nyttes 105.000
kroner av kraftfondet. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
c. Bevilgningen til 0760 utbedring svømmehall Lyngmyr økes med 100.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved å øke inntekter fra spillemidler.
d. Bevilgningen til 0767 kaldtlager Søsterdalen – reoler økes med 67.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
e. Bevilgningen til 0830 Østerå nytt humusfjerningsanlegg vann økes med
1.100.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
f. Det bevilges 150.000 kroner til 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
g. Det budsjetteres med en inntekt på 300.000 kroner på 0960 kjøp av aksjer
generelt. Inntektene avsettes til kraftfondet.
h. Det bevilges 100.000 kroner til planlegging av opprustningsarbeider i
Sjømannsforeningen. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
5. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt 17.337.000 kroner i 2008 til
finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik:
a. Investeringer m.v. 14.837.000 kroner, med 30 års avdragstid.
b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån 2.500.000 kroner, med en avdragstid
som fastsettes av Husbanken.

PS 105/08 Videre arbeid med lokaler for Ressurssenter for barn og
unge, bibliotek, flerbrukssal mv.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ser kommunehuset og området rundt som den mest aktuelle
plassering av bibliotek, ressurssenter for barn og unge, eventuelt flerbrukssal og lokaler for
fritidsklubb, og kulturskole, og vil anbefale at en arbeider videre med dette som
utgangspunkt.
2. Det oppnevnes et ad-hoc-utvalg bestående av fire politisk oppnevnte representanter og to fra
administrasjonen (inkl. sekretær).
Følgende politiske representanter oppnevnes:
1………………………….
2………………………….
3………………………….
4………………………….
3. Ad-hoc-utvalget gis følgende arbeidsmandat:
1. Hvilke kommunale funksjoner skal inn i kommunehuset? En trenger avklaring ift.
bibliotek, ressurssenter for barn og unge, flerbrukssal med kommunestyresal, fritidsklubb,
kulturskolen/deler av kulturskolen.
2. Det må avklares om slike løsninger kan gi driftsmessige ”stordriftsfordeler”/ innsparinger
som kan være med å finansiere en utbygging.
3. De funksjonene en evt. ikke tar inn i bygget, skal disse funksjonene ha de lokaliseringene
de har i dag, eller er det behov for nye lokaliseringer?
4. Status for helsehuset (salg/ikke salg) må avklares snarest.
5. Det må utarbeides skisser, grove kostnadsanslag og framdriftsplan.
6. Det må avklares om det er aktuelt med en trinnvis utvikling av bygget (dvs i første
omgang å kun ta i bruk frigjorte lokaliteter i eksisterende bygning).
4. Utvalget bes levere sin rapport innen mars 09.
5. Kommunestyret vil innarbeide midler til planlegging på investeringsbudsjettet for 2009
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Til å sitte i ad-hoc-utvalg oppnevnes:
Morten Foss foreslo: Linn Zwilgmeyer
Carl Bertelsen foreslo: Erling Holm
Jan Dukene foreslo: Jan Dukene
Aud Angelstad: Kommer tilbake i kommunestyret med forslag.
Rådmannens innstilling (er lik arbeidsgruppens innstilling) med ovenforstående forslag til
representanter i ad-hoc-gruppe enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ser kommunehuset og området rundt som den mest aktuelle
plassering av bibliotek, ressurssenter for barn og unge, eventuelt flerbrukssal og lokaler

for fritidsklubb, og kulturskole, og vil anbefale at en arbeider videre med dette som
utgangspunkt.
2. Det oppnevnes et ad-hoc-utvalg bestående av fire politisk oppnevnte representanter og to
fra administrasjonen (inkl. sekretær).
Følgende politiske representanter oppnevnes:
1. Linn Zwilgmeyer
2. Erling Holm
3. Jan Dukene
4………………………….
3. Ad-hoc-utvalget gis følgende arbeidsmandat:
1. Hvilke kommunale funksjoner skal inn i kommunehuset? En trenger avklaring ift.
bibliotek, ressurssenter for barn og unge, flerbrukssal med kommunestyresal,
fritidsklubb, kulturskolen/deler av kulturskolen.
2. De må avklares om slik løsninger kan gi driftsmessige ”stordriftsfordeler”/
innsparinger som kan være med å finansiere en utbygging.
3. De funksjonene en evt. ikke tar inn i bygget, skal disse funksjonene ha de
lokaliseringene de har i dag, eller er det behov for nye lokaliseringer?
4. Status for helsehuset (salg/ikke salg) må avklares snarest.
5. Det må utarbeides skisser, grove kostnadsanslag og framdriftsplan.
6. Det må avklares om det er aktuelt med en trinnvis utvikling av bygget (dvs i første
omgang å kun ta i bruk frigjorte lokaliteter i eksisterende bygning).
4. Utvalget bes levere sin rapport innen mars 09.
5. Kommunestyret vil innarbeide midler til planlegging på investeringsbudsjettet for 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Steinar Thorsen stilte spørsmål ved sin habilitet (= 24 voterende) Han ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (= 25 voterende)
Til å sitte i adhoc- utvalget foreslo Aud Angelstad (SP) : Bjørg Haaland Bjørnstad
Formannskapets innstilling med ovenstående forslag til representant i adhoc- utvalget, ble
enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ser kommunehuset og området rundt som den mest aktuelle
plassering av bibliotek, ressurssenter for barn og unge, eventuelt flerbrukssal og lokaler
for fritidsklubb, og kulturskole, og vil anbefale at en arbeider videre med dette som
utgangspunkt.
2. Det oppnevnes et ad-hoc-utvalg bestående av fire politisk oppnevnte representanter og to
fra administrasjonen (inkl. sekretær).
Følgende politiske representanter oppnevnes:
1. Linn Zwilgmeyer
2. Erling Holm

3. Jan Dukene
4. Bjørg Haaland Bjørnstad
3. Ad-hoc-utvalget gis følgende arbeidsmandat:
1. Hvilke kommunale funksjoner skal inn i kommunehuset? En trenger avklaring ift.
bibliotek, ressurssenter for barn og unge, flerbrukssal med kommunestyresal,
fritidsklubb, kulturskolen/deler av kulturskolen.
2. De må avklares om slik løsninger kan gi driftsmessige ”stordriftsfordeler”/
innsparinger som kan være med å finansiere en utbygging.
3. De funksjonene en evt. ikke tar inn i bygget, skal disse funksjonene ha de
lokaliseringene de har i dag, eller er det behov for nye lokaliseringer?
4. Status for helsehuset (salg/ikke salg) må avklares snarest.
5. Det må utarbeides skisser, grove kostnadsanslag og framdriftsplan.
6. Det må avklares om det er aktuelt med en trinnvis utvikling av bygget (dvs i første
omgang å kun ta i bruk frigjorte lokaliteter i eksisterende bygning).
4. Utvalget bes levere sin rapport innen mars 09.
5. Kommunestyret vil innarbeide midler til planlegging på investeringsbudsjettet for 2009.

PS 106/08 Høring og endringer i valglov og kommunelov
Rådmannens forslag til vedtak
Alt. 1:
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven.
Alt. 2:
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven med følgende endringer: ………..
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Formannskapet foreslo enstemmig innstillingens alternativ 2 med følgende tillegg: Tvedestrand
kommune støtter ikke forslaget om at et mindretall på min. 1/3 kan vedta to dagers valg eller
utvidet åpningstid for valglokalene.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven med følgende endringer: Tvedestrand kommune støtter ikke
forslaget om at et mindretall på min. 1/3 kan vedta to dagers valg eller utvidet åpningstid for
valglokalene.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven med følgende endringer: Tvedestrand kommune støtter ikke
forslaget om at et mindretall på min. 1/3 kan vedta to dagers valg eller utvidet åpningstid for
valglokalene.

PS 107/08 Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre søker Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommune i
forbindelse med utprøving av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om alternativ 2.
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Mørchs forslag:
Angelstads forslag:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at saken ble utsatt for at ungdomsrådet skal få behandlet
den.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsetter saken slik at ungdomsrådet får behandlet den.

PS 108/08 Vennskapskommunesamarbeidet videre
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
1. Tvedestrand kommune varsler Hirvensalmi om at nåværende samarbeid mellom Tvedestrand
og Hirvensalmi opphører fra og med 1.1.09.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
Tvedestrand skole ønsker det.
Alternativ 2:
1. Tvedestrand kommune sender utsendinger til statusmøte i Hivensalmi i 2010 med mandat om
å avslutte det nåværende samarbeidet mellom Hirvensalmi og Tvedestrand kommune.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
Tvedestrand skole ønsker det.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Carl Bertelsen (H) fremmet forslag om alternativ 2.
Alternativ votering:
Bertelsen forslag:
Mørchs forslag:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommune varsler Hirvensalmi om at nåværende samarbeid mellom Tvedestrand
og Hirvensalmi opphører fra og med 1.1.09.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
Tvedestrand skole ønsker det.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Geir Løvdal (AP) foreslo at i pkt 3 endres ”Tvedestrand skole” til ”skolene” i formannskapets
flertallsforslag.
Line Mørch (V) fremmet flertallsforslaget fra formannskapet med Geir Løvdals endringsforslag
Carl Berthelsen (H) fremmet rådmannens alternativ 2.
Alternativ votering
Berthelsens forslag (alt 2)
Mørchs forslag (alt 1 med endring

10 stemmer
15 stemmer og er vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommune varsler Hirvensalmi om at nåværende samarbeid mellom Tvedestrand
og Hirvensalmi opphører fra og med 1.1.09.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
skolene ønsker det.

PS 109/08 Aktivitetshuset AS - salg av kommunens aksjer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar salg av kommunale aksjer i Aktivitetshuset for kr 300.000 til
orientering. Inntekten går til styrking av kapitalbudsjettet.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar salg av kommunale aksjer i Aktivitetshuset for kr 300.000 til
orientering. Inntekten går til styrking av kapitalbudsjettet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar salg av kommunale aksjer i Aktivitetshuset for kr 300.000 til
orientering. Inntekten går til styrking av kapitalbudsjettet.

PS 110/08 Valg av anbyder - fortau Bergendal - Gjeving.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med entr. Knut Haugsjå AS om bygging av fortau fra Gjeving
mot Bergendal.
2. Avsatte midler til prosjektet kr.5,2mill. brukes på følgende måte:
Det anlegges fortau fra butikken til brua ved Mathiesen (Del 3 og Del 2), anbudspris
ca.kr.4,5mill. inkl. mva.
I tillegg til dette, legges deler av Del 1, slik at fortauet forlenges forbi brua, innen for
gjenstående ramme på kr.0,7mill inkl mva.
3. Resterende fortau (Del 1), ca. kostnad 2,0mill inkl. mva, vurderes på nytt når statens
vegvesen har hevet Fv102.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig innstilt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med entr. Knut Haugsjå AS om bygging av fortau fra Gjeving
mot Bergendal.
2. Avsatte midler til prosjektet kr.5,2mill. brukes på følgende måte:
Det anlegges fortau fra butikken til brua ved Mathiesen (Del 3 og Del 2), anbudspris
ca.kr.4,5mill. inkl. mva.
I tillegg til dette, legges deler av Del 1, slik at fortauet forlenges forbi brua, innen for
gjenstående ramme på kr.0,7mill inkl mva.
3. Resterende fortau (Del 1), ca. kostnad 2,0mill inkl. mva, vurderes på nytt når statens
vegvesen har hevet Fv102.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Marit Marcussen (TTL) fremmet flertallsforslaget fra formannskapet med et tilleggspunkt 4:
Overskuddsmasse kjøres ikke bort, men deponeres i umiddelbar nærhet i påvente av videre
utbygging. Det forutsettes at slik tillatelse gis av aktuelle grunneiere.
Marcussens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med entr. Knut Haugsjå AS om bygging av fortau fra Gjeving
mot Bergendal.
2. Avsatte midler til prosjektet kr.5,2mill. brukes på følgende måte:
Det anlegges fortau fra butikken til brua ved Mathiesen (Del 3 og Del 2), anbudspris
ca.kr.4,5mill. inkl. mva.
I tillegg til dette, legges deler av Del 1, slik at fortauet forlenges forbi brua, innen for
gjenstående ramme på kr.0,7mill inkl mva.
3. Resterende fortau (Del 1), ca. kostnad 2,0mill inkl. mva, vurderes på nytt når statens
vegvesen har hevet Fv102.
4. Overskuddsmasse kjøres ikke bort, men deponeres i umiddelbar nærhet i påvente av
videre utbygging. Det forutsettes at slik tillatelse gis av aktuelle grunneiere.

PS 111/08 Forespørsel om å regulere eiendommen gnr.6, bnr. 43 på
Hantho til hytteformål
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner ikke grunnlag for å fremme reguleringsplan for det aktuelle
arealet, noe som begrunnes i følgende:
1. Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan, altså ikke til byggeformål.

2. Området ligger i sin helhet i 100m beltet fra sjøen
3. Utbyggingen er i strid med statlig politikk, og det er allerede varslet innsigelse mot en
eventuell reguleringsplan.
4. Det er avklart at en eventuell saksbehandlingsfeil i 1996/1997 ikke får noen juridisk
betydning for behandling av saken.
Det kan derved ikke anbefales at det arbeides videre med et reguleringsforslag basert på de
premisser som er presentert i saken så langt.
Saksprotokoll i Planutvalg - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig innstilt.
Innstilling:
Tvedestrand kommunestyre finner ikke grunnlag for å fremme reguleringsplan for det aktuelle
arealet, noe som begrunnes i følgende:
1. Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan, altså ikke til byggeformål.
2. Området ligger i sin helhet i 100m beltet fra sjøen
3. Utbyggingen er i strid med statlig politikk, og det er allerede varslet innsigelse mot
en eventuell reguleringsplan.
4. Det er avklart at en eventuell saksbehandlingsfeil i 1996/1997 ikke får noen juridisk
betydning for behandling av saken.
Det kan derved ikke anbefales at det arbeides videre med et reguleringsforslag basert på de
premisser som er presentert i saken så langt.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner ikke grunnlag for å fremme reguleringsplan for det aktuelle
arealet, noe som begrunnes i følgende:
1. Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan, altså ikke til byggeformål.
2. Området ligger i sin helhet i 100m beltet fra sjøen
3. Utbyggingen er i strid med statlig politikk, og det er allerede varslet innsigelse mot
en eventuell reguleringsplan.
4. Det er avklart at en eventuell saksbehandlingsfeil i 1996/1997 ikke får noen juridisk
betydning for behandling av saken.
Det kan derved ikke anbefales at det arbeides videre med et reguleringsforslag basert på de
premisser som er presentert i saken så langt.

PS 112/08 Reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell med
arealkart og bestemmelser datert henholdsvis 10.10.2007 og 28.03.2008. Det settes likevel
følgende betingelser for godkjenningen:
1. Det må settes krav i bestemmelsene om at støy fra bygg H/F5 ikke skal overskride
anbefalte normverdier på de tilstøtende eiendommer. Krav til dokumentasjon for
nødvendig prosjektering for dette må fremlegges ved søknad om byggetillatelse.
2. Eksisterende rømningsveier fra sameiet Fritz Smithsgate 5 må ikke forringes. Tas inn
som krav i bestemmelsene.
3. Merknadene til Statens vegvesen i brev av 9.05.08 om frisiktsoner med mer er det ikke
tatt hensyn til, jfr. også brev fra vegvesenet datert 4.06.2008 Forholdene må rettes opp i
plandokumentet før den kunngjøres.
4. Pkt. 2.09 i reguleringsbestemmelsene revideres i samsvar med anbefaling fra RTA i brev
av 5.06.2008
5. Det tas inn krav i reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge en undertegnet
utbyggingsavtale med kommunen før det tillates rivning av eksisterende bygninger. I
utbyggingsavtalen må det dokumenteres sikkerhet for at prosjektet blir gjennomført.
Utbyggingsavtalen skal godkjennes av Tvedestrand kommunestyre.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre reguleringsplanen som godkjent når ovennevnte vilkår
er innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Planutvalg - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig innstilt
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell med
arealkart og bestemmelser datert henholdsvis 10.10.2007 og 28.03.2008. Det settes likevel
følgende betingelser for godkjenningen:
1. Det må settes krav i bestemmelsene om at støy fra bygg H/F5 ikke skal overskride
anbefalte normverdier på de tilstøtende eiendommer. Krav til dokumentasjon for
nødvendig prosjektering for dette må fremlegges ved søknad om byggetillatelse.
2. Eksisterende rømningsveier fra sameiet Fritz Smithsgate 5 må ikke forringes. Tas inn
som krav i bestemmelsene.
3. Merknadene til Statens vegvesen i brev av 9.05.08 om frisiktsoner med mer er det ikke
tatt hensyn til, jfr. også brev fra vegvesenet datert 4.06.2008 Forholdene må rettes opp i
plandokumentet før den kunngjøres.
4. Pkt. 2.09 i reguleringsbestemmelsene revideres i samsvar med anbefaling fra RTA i brev
av 05.06.2008
5. Det tas inn krav i reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge en undertegnet
utbyggingsavtale med kommunen før det tillates rivning av eksisterende bygninger. I
utbyggingsavtalen må det dokumenteres sikkerhet for at prosjektet blir gjennomført.
Utbyggingsavtalen skal godkjennes av Tvedestrand kommunestyre.

Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre reguleringsplanen som godkjent når ovennevnte vilkår
er innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Line Mørch (V) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende) Mørch ble
enstemmig erklært inhabil.
Planutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt.
Mørch gjeninntrådte (= 25 voterende)
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Tvedestrand Fjordhotell med
arealkart og bestemmelser datert henholdsvis 10.10.2007 og 28.03.2008. Det settes likevel
følgende betingelser for godkjenningen:
1. Det må settes krav i bestemmelsene om at støy fra bygg H/F5 ikke skal overskride
anbefalte normverdier på de tilstøtende eiendommer. Krav til dokumentasjon for
nødvendig prosjektering for dette må fremlegges ved søknad om byggetillatelse.
2. Eksisterende rømningsveier fra sameiet Fritz Smithsgate 5 må ikke forringes. Tas inn
som krav i bestemmelsene.
3. Merknadene til Statens vegvesen i brev av 9.05.08 om frisiktsoner med mer er det ikke
tatt hensyn til, jfr. også brev fra vegvesenet datert 4.06.2008 Forholdene må rettes opp i
plandokumentet før den kunngjøres.
4. Pkt. 2.09 i reguleringsbestemmelsene revideres i samsvar med anbefaling fra RTA i brev
av 05.06.2008
5. Det tas inn krav i reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge en undertegnet
utbyggingsavtale med kommunen før det tillates rivning av eksisterende bygninger. I
utbyggingsavtalen må det dokumenteres sikkerhet for at prosjektet blir gjennomført.
Utbyggingsavtalen skal godkjennes av Tvedestrand kommunestyre.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre reguleringsplanen som godkjent når ovennevnte vilkår
er innarbeidet i plandokumentet.

PS 113/08 Reguleringsplan for Vinterstøbukta - behandling etter
offentlig høring
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Vinterstøbukta sist revidert
3.03.08 med følgende vilkår og merknader:
1. Arealformålsgrensene endres slik det er skissert inn på kartutsnitt datert 18.08.2008
2. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at fortauet bygges før det gis
brukstillatelser innenfor B/F/F1. Mye av parkeringsbehovet er tenkt løst utenfor
planområdet.

3. Det tas inn krav om bebyggelsesplan for område B/F/F1.
4. Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at all utbygging innenfor planområdet
skal ha tilstrekkelig parkeringsdekning.
5. Innsigelsene fra fylkesmannen etterkommes slik:
-Område B2 og F/F1 tas ut av planen.
-Knausen mellom bebyggelsen i den sør-østre del av B1 og sjøen reguleres til grønt
formål.
-Det settes krav om bebyggelsesplan for området B/F/F1. Bebyggelsesplanen skal også
ivareta hensynet til barn og unge innenfor samme område.
-Det tas inn bestemmelser om maksimalt tillatt byggehøyder for alle byggeområder.
6. Grunnet eksisterende bolig ca 10 m fra strandkanten og med tilhørende brygge tas ikke
anmodningen om formål for allmenn ferdsel langs sjøen fra B/F/F1 til TK2.
7. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse som setter krav om at det skal være gjennomført
en konsekvensanalyse i forhold til naturmiljøet i sjøen før nåværende båtplasskapasitet er
økt med mer enn 30% i antall. Nåværende båtplasser må i den forbindelse telles opp
nøyaktig.
8. Planlagte småbåtanlegg innenfor planområdet opprettholdes, men gis en noe annen form
slik det er foreslått med inntegning på kart av 18.08.2008
9. Det tas inn i rekkefølgebestemmelsene om undersøkelse og eventuelle tiltak knyttet til
mulig forurensede sedimenter/grunn før graving/utfylling iverksettes.
10. Eiendommen 84/426 tas ikke inn i plandokumentet nå. Parkering i fjell her ansees
uaktuelt.
11. Utbyggingen av båtplasser hindrer ikke sjøverts atkomst til 84/488, men det reguleres
inn et område mellom Holmen og SS8 frem til kanalen nord for holmen slik det er
skissert inn på reguleringskartet av 18.08.2008 behandlet av kommunestyret
12. Åpningen mellom SS6 og SS8 er på 20 meter og bør økes noe. Det samme gjelder
avstanden mellom SS4 og SS8, se ny inntegning på kart av 18.08.2008
13. Ønske om flytebrygge på 84/424. imøtekommes ikke. Brygge på bnr. 431 er allerede
tegnet inn
14. Det reguleres ikke inn slipp for allment båtopptak innenfor planområdet. Slippen som er
anlagt ved Lyngørfjorden Marina ansees som tilstrekkelig.
15. Gangvei TG6 opprettholdes til allment formål.
16. Parkeringsbehovet skal tas opp som separat sak i forbindelse med realisering av planen.
Det vil ikke bli foretatt utbygging som ikke har godkjent parkeringsdekning. Det settes
inn rekkefølgebestemmelser som stiller krav om at tilstrekkelig parkering skal være
opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye tiltak innenfor planområdet.
17. S1-S4 reguleres til offentlig brygge
18. Kombinert formål i område B/F/F1 opprettholdes som i høringsutkast.
19. Problemet med avløp fra kommunalt renseanlegg hører ikke inn under
reguleringsplanen.
20. Nåværende plasser som Gjeving vel disponerer må erstattes når planen skal realiseres, og
vilkår tas inn i ny utbyggingsavtale. Kostnader med flytting av brygger er et
avtalemessig forhold mellom kommunen og Gjeving Vel som ikke vedrører selve
arealplanarbeidet. Når planen er godkjent vil den styre hvordan brygge kan bygges.
21. Det skal foreligge en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggere som sikrer en
rimelig fordeling av båtplassene som skal bygges ut.
22. Byggegrense for bygging på 84/567 vil bli nærmere avklart gjennom bebyggelsesplan
som må utarbeides. Byggegrense beholdes foreløpig uendret. Båtnaust tillates ikke på
eiendommen.
23. Størrelsen på SS5 beholdes uendret
24. Bryggen kan ikke øremerkes for fiskerivirksomhet slik det anmodes om.

25. Alle som blir berørt for eksisterende plasser må få disse erstattet gjennom
utbyggingsavtaler. Dette tas inne som en beskrivelse til planen
26. Tilstrekkelige egnede arealer for utvikling av bedret avfallshåndtering må innarbeides i
plandokumentet.
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre reguleringsplanen når kommunestyrets vilkår og
premisser er blitt innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Planutvalg - 02.09.2008
Behandling
Jan Marcussen foreslo at saken utsettes for befaring med hele planutvalget før neste møte.
Ytterpunktene for bryggeanlegget merkes med bøyer før befaringen (SS4 og SS8, min 4 bøyer)
Ved votering ble Marcussens forslag enstemmig innstilt
Innstilling:
Saken utsettes for befaring med hele planutvalget før neste møte. Ytterpunktene for
bryggeanlegget merkes med bøyer før befaringen. (SS4 og SS8, min 4 bøyer)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Steinar Thorsen (SV) foreslo at alle partier blir representert ved befaring.
Planutvalgets forslag med Thorsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken utsettes for befaring med hele planutvalget før neste møte i utvalget. Alle partier
representeres ved befaring. Ytterpunktene for bryggeanlegget merkes med bøyer før befaringen.
(SS4 og SS8, min 4 bøyer)

PS 114/08 Revisjon for del av reguleringsplan Barlinddalen behandling etter offentlig høring
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha

underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Planutvalg - 02.09.2008
Behandling
Administrasjonens forslag ble enstemmig innstilt.

Innstilling:
I medhold av §27-2 pl.b.l. egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan for del av
Barlinddalen dat. 31.01.2008. Reguleringsbestemmelsene for fritidsboliger F6 endres til
følgende ordlyd: (endringer er understreket)
Bestemmelsene gjelder for ny hytte i området. Innefor området kan oppføres 1 fritidsbolig med 1
boenhet . Hytta skal tilpasses terrenget og eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst
mulig grad. BYA skal være maks 36 m². Byggets totale høyde regnet fra innvendig gulv i hovedplan til
møne skal være maks 5,5 m, og maks mønehøyde settes lik nabobygget på bnr. 459. Bygget kan ikke ha
underetasje, da dette medfører for mye sprenging. Det må opparbeides 2 parkeringsplasser på egen
eiendom.

Planen bes kunngjort i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser når nevnte endringer er
innarbeidet i plandokumentet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Rådmannen fremmet forslag om at saken utsettes for ny behandling.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre utsettes saken for ny behandling.

PS 115/08 Spilleautomater - videre arbeid
Rådmannens forslag til vedtak
Ordføreren fortsetter arbeidet for å forsøke å hindre gjeninnføring av spilleautomater i
kommunen, med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om å be regjeringa forby
spilleautomater.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 02.09.2008
Behandling
Ole Goderstad fremmet slikt forslag til vedtak:

Tvedestrand kommune godtar statens krav om å sette ut spilleterminaler igjen, med
spillemonopol gjennom Norsk Tipping.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Ole Goderstads forslag, ble rådmannens
forslag innstilt mot en stemme.
Livsløpskomiteen ba om at artikkel om de nye spilleterminalene ble lagt ved saken til
kommunestyret.
Innstilling
Ordføreren fortsetter arbeidet for å forsøke å hindre gjeninnføring av spilleautomater i
kommunen, med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om å be regjeringa forby
spilleautomater.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.09.2008
Behandling
Ole Jørgen Goderstad (SP) fremmet sitt forslag fra livsløpskomiteen:
Tvedestrand kommune godtar statens krav om å sette ut spilleterminaler igjen, med
spillemonopol gjennom Norsk Tipping.
Alternativ votering
Goderstads forslag
Komiteens flertallsinnstilling

1 stemme
24 stemmer og er vedtatt

Vedtak
Ordføreren fortsetter arbeidet for å forsøke å hindre gjeninnføring av spilleautomater i
kommunen, med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om å be regjeringa forby
spilleautomater.

