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Tvedestrand 19.10.2016
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Politisk sekretær

PS 66/16 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2016
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, jamfør tabell side 7 i tertialrapportdokumentet:
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter økes med 529.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med 2.823.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd reduseres med 340.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteinntekter og provisjoner økes 260.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, byggesak, bruk av fond, økes med 400.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk av bundet
driftsfond med 250.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt avsetning til bundet
driftsfond med 280.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusert inntekt premieavvik mm
2.100.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, lønnsavsetningspost reduseres med
920.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, opplæring og kurs reduseres med
50.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU- trekk reduseres med 50.000
kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utbyggingsavtaler for boligfelt økt
inntekt på 40.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetning til generelt
disposisjonsfond på 2.150.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 Prosjekt 0624 Tvedestrand badeparken økes med 100.000 kroner som finansieres med økt tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen.
 På prosjekt 0966 KLP- egenkapitalinnskudd er det et merforbruk p.g.a. fakturert høyere enn
budsjettert på 112.000 kroner. Dette finansieres ved moms-kompensasjonsmidler. Lånefinansieringen
i investeringsbudsjettet økes dermed med 112.000 kroner.

4.

Det gjøres følgende endringer i årsverk:
 Ansvar 250, økning i 3,4 årsverk, som følge av at Dypvåg omsorgssenter ikke ble nedlagt, jfr. vedtak i
k-sak 1/16.
 Ansvar 250, økning med 5,6 årsverk, reversering av vedtak i 1. tertial, som følge av at omdisponering
av disse årsverkene til ressurstjenesten (vikarpoolen) ikke kom med i vedtaket.

5.

Lokale strykningsbestemmelser endres til følgende: Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i
forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
 Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved innsparinger)
 Avsetning til generelt disposisjonsfond
 Overføring fra drift til investering

6.

Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
 Aust-Agder MS-forening søknad på 3.000 kroner til sitt arrangement 17.9.16; tur til Strømstad for sine
medlemmer.
 Kirkens SOS søknad på 10.000 kroner til ekstra støtte for synliggjøring av Kirkens SOS Agders arbeid, 40
årsjubileum.



Norsk Landbruksrådgiving Veksthus søknad på 16 kr 3 000 til NLR Veksthus for hver medlemsbedrift i
kommunen.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Som saksordfører til kommunestyret ble valgt May Britt Lunde (Ap).
Rådmannen og økonomisjef Beate Pettersson redegjorde for saken og besvarte spørsmål.
Torleif Haugland (Krf) fremmet følgende forslag:
Punkt 4 nr. 1 utgår
Votering:
Hauglands forslag:
Rådmannens forslag

3 stemmer
6 stemmer og tilrådd

Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, jamfør tabell side 7 i tertialrapportdokumentet:
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, skatteinntekter økes med 529.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntektsutjevning økes med 2.823.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, integreringstilskudd reduseres med 340.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, renteinntekter og provisjoner økes 260.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, byggesak, bruk av fond, økes med 400.000
kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde vann, redusert bruk av bundet
driftsfond med 250.000 kroner.
 Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, selvkostområde avløp, økt avsetning til bundet
driftsfond med 280.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusert inntekt premieavvik mm
2.100.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, lønnsavsetningspost reduseres med
920.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, opplæring og kurs reduseres med
50.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU- trekk reduseres med 50.000
kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, utbyggingsavtaler for boligfelt økt
inntekt på 40.000 kroner.
 Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsetning til generelt
disposisjonsfond på 2.150.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 Prosjekt 0624 Tvedestrand badeparken økes med 100.000 kroner som finansieres med økt tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen.
 På prosjekt 0966 KLP- egenkapitalinnskudd er det et merforbruk p.g.a. fakturert høyere enn
budsjettert på 112.000 kroner. Dette finansieres ved moms-kompensasjonsmidler. Lånefinansieringen
i investeringsbudsjettet økes dermed med 112.000 kroner.

4.

Det gjøres følgende endringer i årsverk:
 Ansvar 250, økning i 3,4 årsverk, som følge av at Dypvåg omsorgssenter ikke ble nedlagt, jfr. vedtak i
k-sak 1/16.



Ansvar 250, økning med 5,6 årsverk, reversering av vedtak i 1. tertial, som følge av at omdisponering
av disse årsverkene til ressurstjenesten (vikarpoolen) ikke kom med i vedtaket.

5.

Lokale strykningsbestemmelser endres til følgende: Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i
forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
 Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved innsparinger)
 Avsetning til generelt disposisjonsfond
 Overføring fra drift til investering

6.

Søknader fra følgende organisasjoner om tilskudd i 2016 avslås:
 Aust-Agder MS-forening søknad på 3.000 kroner til sitt arrangement 17.9.16; tur til Strømstad for sine
medlemmer.
 Kirkens SOS søknad på 10.000 kroner til ekstra støtte for synliggjøring av Kirkens SOS Agders arbeid, 40
årsjubileum.
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus søknad på 16 kr 3 000 til NLR Veksthus for hver medlemsbedrift i
kommunen.

PS 67/16 Valg av medlemmer til felles forliksråd Øst i Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret velger følgende fra Tvedestrand til felles forliksråd fra 1.1.2017 tom
31.12.2020 for kommunene ………………….. Øst i Agder:
Navn
……………..
……………..

funksjon i rådet
……………………
…………………….

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Ordføreren orienterte om saken. Vegårshei, Risør, Gjerstad og Tvedestrand ønsker et felles
forliksråd. Tvedestrand får da et fast medlem. Den av de faste medlemmer som velges som
leder får videre et varamedlem.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Solveig Røvik (TTL) fast medlem
Ole Goderstad (H) varamedlem
Rådmannens forslag med tillegg fra ordfører enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret velger følgende fra Tvedestrand til felles forliksråd fra 1.1.2017 tom
31.12.2020 for kommunene Vegårshei, Risør, Gjerstad og Tvedestrand Øst i Agder:
Navn
Solveig Røvik
Ole Goderstad

funksjon i rådet
medlem
varamedlem

PS 68/16 Valg, utvidet kontrollutvalg
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger som kontrollutvalg for perioden 2017-2019:
Medlemmer:
Varamedlem, personlig
Svein Hansen (AP), leder
…………………
Birger Eggen (H), nestleder
…………………
Vibeke Salvesen (V)
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) fremmet Gregert Gliddi som fast medlem med Stian Holte som varamedlem
Torleif Haugland (Krf) fremmet Liv Damsgård Tomter som fast medlem
Marianne Landås (H) fremmet forslag om at Arne Guddal fortsetter som varamedlem for Birger
Eggen
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at Dag Eide fortsetter som varamedlem for Svein
Hansen og at Tor Granerud fortsetter som varamedlem for Vibekke Salvesen
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss, Haugland, Landås og Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger som kontrollutvalg for perioden 2017-2019:
Medlemmer:
Varamedlem, personlig
Svein Hansen (AP), leder
Dag Eide (Ap)
Birger Eggen (H), nestleder
Arne Guddal (H)
Vibeke Salvesen (V)
Tor Granerud (V)
Gregert Gliddi (Sp)
Stian Holte (Sp)
Liv Damsgård Tomter (Krf)
…………………

PS 69/16 Valg av løsning for den videregående skolen med
idrettsanlegg på Mjåvann. Delegering av myndighet.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å representere kommunen i valget av
utbyggingsløsning og samarbeidsgruppe når dette skal vedtas i styringsgruppen.
Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Morten Foss fremmet følgende forslag:
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret gir ikke delegert myndighet i denne saken.
Votering:
Foss sitt forslag:
Rådmannens forslag:

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Innstilling
Kommunestyret tar til etterretning at i henhold til fremdriftsplanen for utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann skal styringsgruppen velge utbyggingsløsning og
samarbeidsgruppe i begynnelsen av desember 2016.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å representere kommunen i valget av
utbyggingsløsning og samarbeidsgruppe når dette skal vedtas i styringsgruppen.

PS 70/16 Referat- og drøftingssaker


Anne Killingmo (FrP) tok opp følgende:
o Spørsmål om bruken av intersystemet Qm+. Rådmannen redegjørde for dette.
o Spørsmål om framdrift i saken Lyngør vel har tatt opp om Lyngør skole.
Rådmannen besvarte saken. Lyngør vel vil straks motta informasjon i saken.
o Det ble lagt fram følgende forslag:
Frp foreslår at kommunestyret på nytt tar opp saken med å få en gyldig
trafikksikkerhetsplan på plass, uten bruk/ innkjøp av konsulenter/ bistand.
Frp foreslår å revidere den utgåtte planen og deretter nedsette et TSU utvalg
(Traffiksikkerhets-utvalg,) der også politikere kan delta
Ordføreren besvarte saken. En slik plan er planlagt laget i 2017.



Morten Foss (Sp) tok opp følgende:
o Ønske om en orientering om IKT øst i Agder. Rådmannen opplyste at dette blir
en egen sak i neste formannskap.
o Lokalisering lensmann/ politiet. Ordføreren redegjorde for saken.
o Ekstra midler knyttet til tiltaksliste. Rådmannen redegjorde for saken
o Salg av kommunale eiendommer. Rådmannen opplyste om at det blir en
gjennomgang i neste formannskapsmøte.
May Britt Lunde, medlem i Tvedestrand vekst, redegjorde for Tvedestrand vekst
sitt arbeid med denne saken.



Informasjon om status i prosessen «Ny region i Agder» utgår og kommer som
høringssak i neste møte.



Status investeringsprosjekter ble utsatt til neste møte

PS 71/16 Utbyggingsavtale mellom Lauvåsen Boligfelt AS og
Tvedestrand kommune
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 17.10.2016 til ”Utbyggingsavtale
for Lauvåsen boligfelt mellom Tvedestrand kommune og Lauvåsen boligfelt AS”.
2.

3.

Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en samlet kostnadsramme på inntil kr. 11,45
mill. ekskl. moms til grunnlagsinvesteringer i kommunal infrastruktur, som i sin helhet finansieres av
Lauvåsen Boligfelt AS som anleggsbidrag. Investeringene fordeles med kr. 2,3 mill. for vann, kr. 1,85
mill. for avløp, kr. 5,0 mill. for vei, kr. 0,8 mill. for veilys og kr. 1,5 mill. i uforutsett. Utbyggingen kan
medføre en momsrefusjon på om lag kr. 1,7 mill.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under utbyggingsavtale og rådmannen får fullmakt til å skrive under
entreprenøravtaler.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast datert 17.10.2016 til ”Utbyggingsavtale
for Lauvåsen boligfelt mellom Tvedestrand kommune og Lauvåsen boligfelt AS”.
2.

3.

Kommunestyret godkjenner i henhold til avtalens punkt 1 en samlet kostnadsramme på inntil kr. 11,45
mill. ekskl. moms til grunnlagsinvesteringer i kommunal infrastruktur, som i sin helhet finansieres av
Lauvåsen Boligfelt AS som anleggsbidrag. Investeringene fordeles med kr. 2,3 mill. for vann, kr. 1,85
mill. for avløp, kr. 5,0 mill. for vei, kr. 0,8 mill. for veilys og kr. 1,5 mill. i uforutsett. Utbyggingen kan
medføre en momsrefusjon på om lag kr. 1,7 mill.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under utbyggingsavtale og rådmannen får fullmakt til å skrive under
entreprenøravtaler.

