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Rådmann orienterte om følgende relatert til formannskapets forslag til budsjett- og
økonomiplan:
-Hjullasteren som formannskapet fremmet forslag om vil koste kr 440 000,- og ikke kr 350
000,- da mva ikke var med i det laveste beløpet. Endringen kan finansieres på samme måte
som forutsatt, reduserte midler til Sjømannsforeningen.
-Rådmannen orienterte også om problemstillingen med å gå fra 3 til 6 innkrevinger av
kommunale avgifter, at dette på kort sikt vil kreve ressurser en ikke har, og at rådmannen
anbefaler at en i første omgang går for 4 terminer.
Rådmann orienterte om dom i Agder Lagmannsrett vedr. skatteplikt for tilleggsvederlag
mottatt fra Statkraft høsten 2004, og at saken vil bli anket hvis ikke de aktuelle kommunene
gir beskjed om annet.
Rådmann orienterte om foretatte rentebindinger, og inviterte til innspill vedr. videre strategi
knyttet til rentebinding. Carl F. Bertelsen anbefalte å foreta vesentlig mer rentebinding hvis
de lange rentene kommer ned på ca 3,5%.
Rådmannen orienterte om dialog med BSU vedr. evt. salg av Helsehuset, og at BSU i møte
tidligere i høst signaliserte interesse for kjøp hvis kommunen kunne garantere leieinntekter
på et visst nivå. Formannskapet oppfattet at et slik vilkår ikke var i tråd med kommunestyret
tidligere har vedtatt. Det var enighet om å sende et brev til BSU der de gis en kort frist for å
endelig avklare sin interesse for kjøp, men at vilkår utover det som tidligere var vedtatt ikke
var aktuelt.
Ordfører Jan Dukene orienterte om møte av 0912 med kirkevergen vedr. tilstanden for
Dypvåg kirke og arbeidet med å finne finansiering til nødvendig ytre renovering.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om hvorfor ikke vedleggene til de politiske sakene kunne bli
lagt ut på nettet sammen med de andre sakspapirene.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var mulighet for å kunne overføre
kommunestyremøtene via internett.
Line Mørch (V) stilte spørsmål ved miljøplanen og sak vedr. endret framdrift.
Line Mørch (V) stilte spørsmål markedsplan fra 2003 og om status for Comeback,
næringslivsmøte mv.
Morten Foss (AP) oppfordret TTL/H om å fremme forslag til nytt medlem av
forhandlingsutvalget for grunnerhverv.
Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål om sentrumsbeboere evt. kan betale for
brøyting/strøing mv. Det var enighet i formannskapet om at kriterier for privatisering av
kommunale veier må på plass, helst i 2009.

Tvedestrand 11.12.2008
Jan Dukene
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken
møtesekretær

PS 60/08 Høring - forslag om grense for utskriving av
eiendomsskatt i sjøområdet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune går i mot departementets forslag til lovendring vedr. eiendomsskatteloven (kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet) og slutter seg til KS sin
høringsuttalelse.
Tvedestrand kommune påpeker at den gitte høringsfristen er satt svært kort.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune går i mot departementets forslag til lovendring vedr. eiendomsskatteloven (kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet) og slutter seg til KS sin
høringsuttalelse.
Tvedestrand kommune påpeker at den gitte høringsfristen er satt svært kort.

PS 61/08 Søknad om fritak for helårsdrift - Brygga Mat & Øl
Rådmannens forslag til innstilling:
Alternativ 1:
Kommunestyret gir ikke midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift inntatt i festekontrakt.
Dersom ikke kiosken innen utgangen av januar 2009 er gjenåpnet med daglig drift ansees
festekontrakten for misligholdt, og må bringes til opphør ihht. kontraktens vilkår.
Alternativ 2:
Kommunestyret gir midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift for vintersesongen 2008/2009.
Det vil ikke gis tilsvarende fritak for sesongen 2009/2010, og dersom kiosken igjen blir stengt
etter sommersesongen vil festekontrakten ansees for misligholdt, og må bringes til opphør ihht.
kontraktens vilkår. Det vil uansett ikke bli innvilget salgsbevilgning for øl for sommersesongen
2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Framlagt brev mottatt 0912 fra Jarle Kristoffersen og Liv Anita Melaas.
Representanten Carl F. Bertelsen stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte.
Representanten Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte.
Representantene Bertelsen og Goderstad ble enstemmig vurdert som habile, og de gjeninntrådte.
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om alternativ 2.

Votering: Dukenes forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret gir midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift for vintersesongen 2008/2009.
Det vil ikke gis tilsvarende fritak for sesongen 2009/2010, og dersom kiosken igjen blir stengt
etter sommersesongen vil festekontrakten ansees for misligholdt, og må bringes til opphør ihht.
kontraktens vilkår. Det vil uansett ikke bli innvilget salgsbevilgning for øl for sommersesongen
2009.

PS 62/08 Tilleggsbevilgning 2008 - Ansvar 275 Kirke og
trossamfunn
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Søknad om ekstra støtte til menighetsbladet innvilges ikke.
Alternativ 2:
Kommunestyret kjøper annonser i menighetsbladet for kr. 10 000,-. Kostnadene dekkes over
ansvar 280 - Tilleggsbevilgninger for 2008.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Eldrerådets enstemmige anbefaling fra møte 0912 ble referert:
”Eldrerådet anbefaler at kommunestyret støtter menighetsbladet med kr. 10 000,-.”
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om alternativ 2.
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Mørchs forslag
Dukenes forslag

2 stemmer
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Kommunestyret kjøper annonser i menighetsbladet for kr. 10 000,-. Kostnadene dekkes over
ansvar 280 - Tilleggsbevilgninger for 2008.

PS 63/08 Møteplan - politiske møter 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I:
Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kommunestyret

Kl. 14:00

Kl. 14:00

Merknad

Kl. 18:00
Kl. 18:00

Januar
Februar

20

27

27

Mars
April
Mai

9
21

Juni
Juli
August
September
Oktober

2

9

9

16

1
13

8
20

8
20

15
27

3
16
28

17
28

Tema: oppstart
kommuneplan?

24
5

Regnskap og årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
November
Desember

1

8

1. og. 8

15

Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret om
kvelden

Det legges inn ett ekstra kommunestyre den 12. mai 09 fra kl. 09.00 – 15.00 hvor tema er gjennomgang av de
selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum
3. februar
26. november
24. mars
28. januar
5. mai
25. februar
16. juni
28. april

Skrivefrist
19. januar
8. mars
13. april
29. mai

15. september
27. oktober
15. desember

28. august
12. oktober
27. nov.

18. juni
26. august
28. oktober

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Alternativ II:
Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kommunestyret

Kl. 14:00

Kl. 14:00

Merknad

Kl. 18:00
Kl. 18:00

Januar
Februar

20

27

27

Mars
April
Mai

10
14
12

17
21
19

17
21
19

24
28
26

Juni
Juli
August
September
Oktober

2

9

9

16

1
6

8
13

8
13

15
20

November
Desember

3
1

10
8

10
1. og 8.

17
15

3

Tema: oppstart
kommuneplan?
Regnskap og årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret om
kvelden

Det legges inn ett ekstra kommunestyre den 12. mai 09 fra kl. 09.00 – 15.00 hvor tema er gjennomgang av de
selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum Skrivefrist
3. februar
26. november
19. januar
24. mars
28. januar
9. mars
28. april
25. februar
14. april
26. mai
25. mars
11. mai
16. juni
28. april
29. mai
15. september
18. juni
31. august
20. oktober
26. august
5. oktober
17. november
30. september
2. november
15. desember
28. oktober
30. nov.

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 2 med følgende endringer:
-Det ekstra kommunestyret 12 mai (gjennomgang av kommunale selskaper mv) flyttes til 24
mars og legges i forkant av det ordinære kommunestyremøtet (kl 1200 – 1800)
-Administrasjonsutvalgets møter settes til kl 1400 og formannskapsmøter kl 1500.
Merkostnader dekkes ved redusert rentenivå.
Mørchs forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Alternativ II:

Januar

Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kl. 14:00

Kl. 18:00

Kl. 14:00 og
Kl 1500

20

27

27

Kommunestyret
Kl. 18:00

3

Februar
Mars
April
Mai

10
14
12

17
21
19

17
21
19

24
28
26

Juni
Juli
August
September

2

9

9

16

1
6

8
13

8
13

15
20

3
1

10
8

10
1. og 8.

17
15

Oktober
November
Desember

Merknad

Tema: oppstart
kommuneplan?
Regnskap og
årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret
om kvelden

Det legges inn ett utvidet kommunestyre den. 24 mars 09 fra kl. 12.00 – 18.00 (i forkant av det ordinære
kommunestyret) hvor tema er gjennomgang av de selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale
samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum Skrivefrist
3. februar
26. november
19. januar
24. mars
28. januar
9. mars
28. april
25. februar
14. april
26. mai
25. mars
11. mai
16. juni
28. april
29. mai
15. september
18. juni
31. august
20. oktober
26. august
5. oktober
17. november
30. september
2. november
15. desember
28. oktober
30. nov.

Merkostnader dekkes ved redusert rentenivå.

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

