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PS 35/10 Forprosjekt - Omdømmebygging
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre er positive til at arbeidet med omdømme er igangsatt.
2. Det etableres en arbeidsgruppe for forprosjekt innen omdømmebygging med følgende
deltakere:
Politisk ledelse ved:
Administrativ ledelse:
Ansatt i Tvedestrand Kommune:
Næringslivet ved:
Kulturlivet ved:
Andre:

Ordfører
Rådmannen
Næringsforening
Bokbyen
Tvedestrand vekst

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre er positive til at arbeidet med omdømme er igangsatt.
2. Det etableres en arbeidsgruppe for forprosjekt innen omdømmebygging med følgende
deltakere:
Politisk ledelse ved:
Administrativ ledelse:
Ansatt i Tvedestrand Kommune:
Næringslivet ved:
Kulturlivet ved:
Andre:

Ordfører
Rådmannen
Næringsforening
Bokbyen
Tvedestrand vekst

PS 36/10 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2010
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i renteutgifter på investeringslån med 50.000 kroner.
b. Økte renteinntekter med 440.000 kroner.
c. Reduksjon i renteutgifter formidlingslån med 100.000 kroner.
d. Reduksjon i renteinntekter formidlingslån med 250.000 kroner.
e. Agder Energi, lavere utbytte, 1.051.000 kroner.
f. Økt avsetning på lønnsavsetningsposten, 460.000 kroner.
g. Reduksjon i pensjonskostnader inkl. premieavvik (ansvar 280), 1.200.000 kroner.
h. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 200.000 kroner.
i. Stryke overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon
fra investeringer, 451.000 kroner.
j. Økte utgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn (sekretariatsutgifter), 250.000 kroner.
k. Redusere avsetning på ansvar 280 til tilrettelagt opplæring på skolene og i
barnehagene, 160.000 kroner.
l. Inndra ubrukte midler i stillingsbanken, 100.000 kroner.
m. Økt avsetning til bundne driftsfond, vann, 600.000 kroner.
n. Økt avsetning til bundne driftsfond, kloakk, 350.000 kroner.
o. Økt avsetning til bundne driftsfond, renovasjon, 100.000 kroner.
p. Økt ramme Songe skole, pga. reduserte gjesteelevsinntekter, 250.000 kroner.
q. Redusert ramme barnehageenheten, økning i skjønnsmidler, 1.280.000 kroner.
r. Økt ramme barnehageenheten, økte utgifter angående tilskudd til private barnehager,
700.000 kroner.
s. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 130.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon fra
investering reduseres med 451.000 kroner. Avsetning til generelt ubundet
investeringsfond reduseres tilsvarende.
b. Bevilgningen til prosjekt 0832 Østerå kloakkanlegg reduseres med 292.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
c. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 50.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 12.000
kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
e. Utbetaling på 1.059.000 kroner fra Agder Energi som følge av nedskriving av
egenkapitalen føres som inntekt i investeringsregnskapet. Beløpet avsette til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Det bevilges 650.000 kroner til å skifte tak på biblioteket. Beløpet finansieres med
292.000 kroner av frigjort lånemidler (jf. pkt. 3b) og 358.000 kroner fra generelt
ubundet investeringsfond.
g. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 16.000
kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk
av generelt ubundet investeringsfond.

h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, lokaliteter for Parkveien økes med
22.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved
bruk av generelt ubundet investeringsfond.
i. Bevilgningen til prosjekt 0781 Helsehuset økes med 54.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk av generelt ubundet
investeringsfond.
4.

5.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 34.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 13.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.
Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2010, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.
For perioden 2007-2010 gis den enkelte private barnehage kommunalt tilskudd
tilsvarende det høyeste beløp av beregning etter statlig modell og Tvedestrands egen
modell. Årene sees under ett. Tilskudd fra 2011 kommer en tilbake til i økonomiplan
2011-2014 og budsjett 2011.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i renteutgifter på investeringslån med 50.000 kroner.
b. Økte renteinntekter med 440.000 kroner.
c. Reduksjon i renteutgifter formidlingslån med 100.000 kroner.
d. Reduksjon i renteinntekter formidlingslån med 250.000 kroner.
e. Agder Energi, lavere utbytte, 1.051.000 kroner.
f. Økt avsetning på lønnsavsetningsposten, 460.000 kroner.
g. Reduksjon i pensjonskostnader inkl. premieavvik (ansvar 280), 1.200.000 kroner.
h. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 200.000 kroner.
i. Stryke overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon
fra investeringer, 451.000 kroner.
j. Økte utgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn (sekretariatsutgifter), 250.000 kroner.
k. Redusere avsetning på ansvar 280 til tilrettelagt opplæring på skolene og i
barnehagene, 160.000 kroner.
l. Inndra ubrukte midler i stillingsbanken, 100.000 kroner.
m. Økt avsetning til bundne driftsfond, vann, 600.000 kroner.
n. Økt avsetning til bundne driftsfond, kloakk, 350.000 kroner.

o.
p.
q.
r.

Økt avsetning til bundne driftsfond, renovasjon, 100.000 kroner.
Økt ramme Songe skole, pga. reduserte gjesteelevsinntekter, 250.000 kroner.
Redusert ramme barnehageenheten, økning i skjønnsmidler, 1.280.000 kroner.
Økt ramme barnehageenheten, økte utgifter angående tilskudd til private barnehager,
700.000 kroner.
s. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 130.000 kroner.
3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon fra
investering reduseres med 451.000 kroner. Avsetning til generelt ubundet
investeringsfond reduseres tilsvarende.
b. Bevilgningen til prosjekt 0832 Østerå kloakkanlegg reduseres med 292.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
c. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 50.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 12.000
kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
e. Utbetaling på 1.059.000 kroner fra Agder Energi som følge av nedskriving av
egenkapitalen føres som inntekt i investeringsregnskapet. Beløpet avsette til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
f. Det bevilges 650.000 kroner til å skifte tak på biblioteket. Beløpet finansieres med
292.000 kroner av frigjort lånemidler (jf. pkt. 3b) og 358.000 kroner fra generelt
ubundet investeringsfond.
g. Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 16.000
kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk
av generelt ubundet investeringsfond.
h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, lokaliteter for Parkveien økes med
22.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved
bruk av generelt ubundet investeringsfond.
i. Bevilgningen til prosjekt 0781 Helsehuset økes med 54.000 kroner. Økningen øremerkes kunstnerisk utsmykning. Beløpet finansieres ved bruk av generelt ubundet
investeringsfond.

4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 34.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 13.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2010, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.
For perioden 2007-2010 gis den enkelte private barnehage kommunalt tilskudd
tilsvarende det høyeste beløp av beregning etter statlig modell og Tvedestrands egen
modell. Årene sees under ett. Tilskudd fra 2011 kommer en tilbake til i økonomiplan
2011-2014 og budsjett 2011.

PS 37/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kvalifisert flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter:
Tvedestrand kommunestyre støtter / støtter ikke forslaget om å innføre regel om kvalifisert
flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter. Begrunnelse: Se drøfting i
saksframstillingen.
2. Vedtak om nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode:
Tvedestrand kommunestyre støtter / støtter ikke forslaget om å innføre regel om vedtak om
nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode. Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
3. Politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer:
Tvedestrand kommunestyre støtter / støtter ikke forslaget om å innføre en hovedregel om at
det skal være politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer.
Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Pkt. 1
Marit Aass (SV) fremmet om å støtte høringsforslaget
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om å ikke støtte høringsforslaget
Pkt. 2
Morten Foss (UA) fremmet forslag om å støtte høringsforslaget
Pkt. 3
Morten Foss (UA) fremmet forslag om å ikke støtte høringsforslaget
Voteringer:
Pkt. 1
Dukenes forslag tilrådd med 5 mot 4 stemmer
Pkt. 2
Foss sitt forslag tilrådd med 6 mot 3 stemmer
Pkt. 3
Foss sitt forsalg enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Kvalifisert flertall for å endre antall kommunestyrerepresentanter:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om å innføre regel om kvalifisert flertall
for å endre antall kommunestyrerepresentanter. Begrunnelse: Se drøfting i
saksframstillingen.
2. Vedtak om nytt delegasjonsreglement i hver valgperiode:
Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om å innføre regel om vedtak om nytt
delegasjonsreglement i hver valgperiode. Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.
3. Politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om å innføre en hovedregel om at det skal
være politisk innstilling i saker som skal behandles av folkevalgte organer.
Begrunnelse: Se drøfting i saksframstillingen.

PS 38/10 Østre Agder overformynderi - valg av vararepresentant
Rådmannens forslag til vedtak
Som vararepresentant for overformynderen for perioden frem til 31.12.11, velges
………………………..
Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2010
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om Sveinung Lien som vararepresentant.
Dukenes forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Som vararepresentant for overformynderen for perioden frem til 31.12.11, velges
Sveinung Lien

PS 39/10 Referat- og drøftingssaker
•

Kommuneplandrøfting (kl 1300-1500) med utgangspunkt i notat om ”Kystsoneforvaltning
og klimaplanlegging” og ”Lokale klima og energitiltak”.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål vedr. valg av nytt ungdomsråd. Ordfører viste til at
livsløpskomiteen skulle arbeide med problemstillingen.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål vedr. opplæring i plan- og bygningsloven. Ordfører viste til
drøfting i koordineringsforum og at det vil bli en slik opplæring, primært for planutvalgets
medlemmer, men at kommunestyrerepresentanter også kan delta (dog uten dekking av tapt
arbeidsfortjeneste).

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål vedr. Tvedestrand Vel Legat, og om det var noen aktivitet i
legatstyret. Ingen kunne svare på spørsmålet.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var mulig å få en evaluering/tilbakemelding vedr.
nytten av støtten til lokal ungdomsprest. Ordfører tar kontakt med kirken for å få
tilbakemelding, evt. at slik tilbakemelding gis fra kirkelig representant til det politiske miljø.

•

Morten Foss (UA) etterlyste at det ble gitt tilbakemelding (til utlåner) fra kommunen etter
lån av el-bil tidligere i år. I påfølgende dialog ble administrasjonen oppfordret til å ha noen
sykler tilgjengelig for ansatte ifm. transportbehov over korte distanser.

