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Informasjon:



Rådmann Jarl B. Hanken gjennomgikk foreliggende planer for utbygging av ny
videregående skole på Mjåvann
Sigurd Heiberg Espeland og Jan Atle Knutsen fra Havforskningsinstituttet fortalte om
resultatene fra arbeidet med fredningssoner i Tvedestrand så langt, og anbefalingene
framover. Det vil komme en ny sak til behandling i kommunestyret i februar 2017.

Delt ut i møtet:




Sak 148: Kart over området og svar på spørsmål stilt i formannskapet.
Sak 153 og 155: Spørsmål om habilitet etter forvaltningsloven
Sak 155: Forslag fra Fremskrittspartiet

Tvedestrand , 14.12.2016
Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 147/16 Hovedgata/Holgata - prosjektregnskap
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner prosjektregnskapet og –rapporten for investeringsprosjektet
Hovedgata/Holgata. Ubrukte midler i prosjektet håndteres som i øvrige investeringsprosjekter,
dvs. i sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) fratrådte (8 voterende).
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret godkjenner prosjektregnskapet og rapporten for investeringsprosjektet
Hovedgata/ Holgata. Ubrukte midler i prosjektet håndteres som i øvrige investeringsprosjekter,
dvs. i sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret godkjenner prosjektregnskapet og –rapporten for investeringsprosjektet
Hovedgata/Holgata. Ubrukte midler i prosjektet håndteres som i øvrige investeringsprosjekter,
dvs. i sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

PS 148/16 Kjøp av tomt til ny barnehage Bronsbu.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakten mellom Åsulv
Hegland og Tvedestrand kommune vedrørende kjøp av ca. 29 da til tomt for barnehage, jfr.
referat datert 15.11.16 fra forhandlingsmøte den 03.10.16.
Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) stilte spørsmål i saken. Rådmannen besvarte spørsmål og ba om å få komme
tilbake med ytterligere svar i kommunestyremøtet. Kart over området legges ut på nettsiden
under Annet politisk.
Rådmannens innstilling tilrådd med 8 mot 1 stemme.

Innstilling
Kommunestyret godkjenner den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakten mellom Åsulv
Hegland og Tvedestrand kommune vedrørende kjøp av ca. 29 da til tomt for barnehage, jfr.
referat datert 15.11.16 fra forhandlingsmøte den 03.10.16.
Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Det var delt ut et kart over området samt svar fra rådmannen på spørsmål fra Morten Foss (Sp) i
formannskapet.
Morten Foss (Sp) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret godkjenner ikke den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakt
Foss sitt forslag:
Formannskapets innstilling:

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
Kommunestyret godkjenner den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakten mellom Åsulv
Hegland og Tvedestrand kommune vedrørende kjøp av ca. 29 da til tomt for barnehage, jfr.
referat datert 15.11.16 fra forhandlingsmøte den 03.10.16.
Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.

PS 149/16 Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (KØH) Østre Agder fra 1.1.2017
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til vedlagte samarbeidsavtaler om KØH-tjenesten
gjennom kommunesamarbeidet i Østre Agder for 2017.
Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Rådmann og assisterende rådmann redegjorde for saken og besvarte spørsmål. Det var et
omforent ønske om at det ses på et samarbeid mellom legevakt og KØH.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til vedlagte samarbeidsavtaler om KØH-tjenesten
gjennom kommunesamarbeidet i Østre Agder for 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til vedlagte samarbeidsavtaler om KØH-tjenesten
gjennom kommunesamarbeidet i Østre Agder for 2017.

PS 150/16 Antall valgkretser, ny behandling
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i stemmekretser for kommunen:
 Kvastad og Nes Verk krets inngår i Holt krets.
 Gjeving og Lyngør krets inngår i Dypvåg krets.
 Borøy, Eidbo og Laget krets inngår i Tvedestrand krets.
 Angelstad/Valle inngår i Songe krets.
 Sandøya valgkrets opprettholdes, men stenger kl. 19.00.
Ellers ingen vesentlige endringer på åpningstidene.

Saksprotokoll i Valgstyre - 06.12.2016
Behandling
Mai Britt Lunde (Ap) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Laget krets opprettholdes
Morten Foss (Sp) fremmet følgende forslag:
Antall valgkretser opprettholdes. Stemmelokalene stemges kl. 20.00 med unntak av Lyngør og
Vestre Sandøy som stenger kl. 19.00
Foss sitt forslag:
Lundes forslag:

3 stemmer
6 stemmer og tilrådd

Innstilling
Kommunestyret vedtar følgende endringer i stemmekretser for kommunen:
 Kvastad og Nes Verk krets inngår i Holt krets.
 Gjeving og Lyngør krets inngår i Dypvåg krets.
 Borøy og Eidbo krets inngår i Tvedestrand krets.
 Angelstad/Valle inngår i Songe krets.
 Laget krets opprettholdes.
 Sandøya valgkrets opprettholdes, men stenger kl. 19.00.
Ellers ingen vesentlige endringer på åpningstidene.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) fremmet følgende forslag:
Antall valgkretser opprettholdes. Stemmelokalene stenges kl. 20.00 med unntak av Lyngør og
Vestre Sandøy som stenger kl. 19.00
Foss sitt forslag:
Valgstyrets innstilling:

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i stemmekretser for kommunen:

 Kvastad og Nes Verk krets inngår i Holt krets.
 Gjeving og Lyngør krets inngår i Dypvåg krets.
 Borøy og Eidbo krets inngår i Tvedestrand krets.
 Angelstad/Valle inngår i Songe krets.
 Laget krets opprettholdes.
 Sandøya valgkrets opprettholdes, men stenger kl. 19.00.
Ellers ingen vesentlige endringer på åpningstidene.

PS 151/16 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsprogram 2017-20 for kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017.
Spillemiddelsøknadene for 2017 prioriteres som følger:
Ordinære anlegg:
 Rehabilitering av lysløype, Laget IL
Nærmiljøanlegg:
 Ballbinge med isanlegg. Lyngmyr skole, Tvedestrand kommune
 Multiballbane. Lyngmyr skole, Tvedestrand kommune
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.12.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsprogram 2017-20 for kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017.
Spillemiddelsøknadene for 2017 prioriteres som følger:
Ordinære anlegg:
 Rehabilitering av lysløype, Laget IL
Nærmiljøanlegg:
 Ballbinge med isanlegg. Lyngmyr skole, Tvedestrand kommune
 Multiballbane. Lyngmyr skole, Tvedestrand kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Livsløpskomiteens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsprogram 2017-20 for kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017.
Spillemiddelsøknadene for 2017 prioriteres som følger:
Ordinære anlegg:
 Rehabilitering av lysløype, Laget IL
Nærmiljøanlegg:
 Ballbinge med isanlegg. Lyngmyr skole, Tvedestrand kommune
 Multiballbane. Lyngmyr skole, Tvedestrand kommune

PS 152/16 Veiledende retningslinjer for beregning av økonomisk
sosialhjelp 2017
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det i 2017 ved beregning av økonomisk stønad til
livsopphold skal det legges til grunn statens veiledende retningslinjer for 2015.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.12.2016
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det i 2017 ved beregning av økonomisk stønad til
livsopphold skal det legges til grunn statens veiledende retningslinjer for 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Livsløpskomiteens forslag enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det i 2017 ved beregning av økonomisk stønad til
livsopphold skal det legges til grunn statens veiledende retningslinjer for 2015.

PS 153/16 Rapport fra politisk Ad-hoc utvalg - Enhet for omsorg og
rehabiliteirng
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten fra Ad-hoc utvalg for enhet for omsorg og
rehabilitering til etterretning.
Kommunestyret forutsetter at rapporten legges til grunn for den fremtidige utviklingen av
struktur og dimensjonering av omsorgs- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.12.2016
Behandling
Siw Johannessen (AP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten fra Ad-hoc utvalg for enhet for omsorg og
rehabilitering til orientering.
Johannessens forslag:
Rådmannens forslag

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Arne Bjørnstad (TTL) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Følgende setning utgår fra rapporten “Innsparingspotensialet er minimum kr 3.000000, men
sannsynligvis nærmere kr 7.000000.
Bjørnstads tilleggsforslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten fra Ad-hoc utvalg for enhet for omsorg og
rehabilitering til etterretning.
Kommunestyret forutsetter at rapporten legges til grunn for den fremtidige utviklingen av
struktur og dimensjonering av omsorgs- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.
Følgende setning utgår fra rapporten “Innsparingspotensialet er minimum kr 3.000000, men
sannsynligvis nærmere kr 7.000000.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Waagestad (H) fratrådte og Landaas (H) inntrådte.
Torleif Haugland (Krf) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Haugland
ble erklært inhabil med 17 mot 7 stemmer etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd.
Haldis Kverum Carlsen (Krf) inntrådte (25 voterende).
Ole Goderstad (H), leder av ad hoc-utvalget, redegjorde for saken.
Siw Johannessen (Ap) fremmet følgende forslag:

Tvedestrand kommunestyre tar rapporten fra ad hoc-utvalg for enhet for omsorg og
rehabilitering til orientering.
Johannessens forslag til innsparing knyttet til finansiering av forslaget om ikke å legge ned
Dypvåg bofellesskap ble gjennomgått. Det samme ble Killingmo (Frp) sitt forslag til samme
finansiering.
Johannessens forslag:
Livsløpskomiteens innstilling:

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt.

Carlsen fratrådte og Haugland gjeninntrådte (25 voterende).
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar rapporten fra ad hoc-utvalg for enhet for omsorg og
rehabilitering til etterretning.
Kommunestyret forutsetter at rapporten legges til grunn for den fremtidige utviklingen av
struktur og dimensjonering av omsorgs- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.
Følgende setning utgår fra rapporten “Innsparingspotensialet er minimum kr 3.000000, men
sannsynligvis nærmere kr 7.000000.

PS 154/16 Handlingsplan 2017 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar “Handlingsplan for 2017 – 2020”, slik det fremgår av
vedlagte dokument datert 15.11.2016.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2016
Behandling
Spørsmål om handlingsplanen ble besvart av rådmann og assisterende rådmann.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar “Handlingsplan for 2017 – 2020”, slik det fremgår av
vedlagte dokument datert 15.11.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Formannskapet innstilling ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar “Handlingsplan for 2017 – 2020”, slik det fremgår av
vedlagte dokument datert 15.11.2016.

PS 155/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2017-2020 – budsjett 2017” slik det
fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B
angående investering.

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde.

3.

Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til
1 734 000 kroner i 2017 og fordeles likt mellom Lyngmyr skole og Tvedestrand skole.

4.

Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 5 290 000 kroner og er lagt inn i
tildelingsmodellen etter antall elever med 4 129 000 kroner. Dette er en justering av
gjeldende tildelingsmodell. Et restbeløp på 1 161 000 kroner har en fordeling i tråd med
vedtatt tildelingsmodell.

5.

Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280
Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost.

6.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2017 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2017:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,8 %.
b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

7.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 34 406 000 kroner i 2017 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 436,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

10.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner

Sats 2016
Statlig fastsatt
maksimalpris
(2 655 kroner)

Sats 2017
Statlig fastsatt
maksimalpris
(2 730 kroner)

319

326

01.01.2017

Middag daglig, pr. mnd.

1 831

1 870

01.01.2017

Full kost, pr. mnd.

3 194

3 263

01.01.2017

77

80

01.01.2017

681

696

01.01.2017

31

32

01.01.2017

347

354

01.01.2017

Foreldrebetaling barnehage, full plass

Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.

Endringstidspunkt
01.01.2017

Beløp i kroner
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G
= 92 576 kroner pr. 1.5.2016):

Sats 2016

Sats 2017

Endringstidspunkt

2G-3G, helt abonnement

Statlig fastsatt
maksimalpris
462

Statlig fastsatt
maksimalpris
472

01.01.2017

3G-4G, helt abonnement

924

944

01.01.2017

4G-5G, helt abonnement

1 448

1 479

01.01.2017

1 884
Statlig fastsatt
maksimalpris
236

01.01.2017

2G-3G, halvt abonnement

1 844
Statlig fastsatt
maksimalpris
231

3G-4G, halvt abonnement

462

472

01.01.2017

4G-5G, halvt abonnement

724

740

01.01.2017

Over 5G, halvt abonnement

924

944

01.01.2017

Maks timesats hjelp i hjemmet

252

257

01.01.2017

Inntil 2G, helt abonnement

Over 5G, helt abonnement
Inntil 2G, halvt abonnement

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

01.01.2017

1 965

2 007

01.01.2017

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

510

521

01.01.2017

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

615

628

01.01.2017

860

900

01.01.2017

Korps, salg av elevplasser pr. semester

1 400

1 500

01.01.2017

Individuell musikk (22,5 min) pr. semester

1 530

1 600

01.01.2017

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:
Grupper pr. semester

11.

Det legges opp til en økning fra 4 til 6 terminer for kommunale avgifter inkl.
eiendomsskatt senest fra 1.1. 2018.

12.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk).
2. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13.

Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til
eventuelle familiegjenforeninger i 2017. Boligstiftelsen og rådmannen (NAVflyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
Fra 2018 er det lagt til grunn å ta i mot 20 flyktninger hvert år i tillegg til eventuelle
familiegjenforeninger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom
forutsetningene endres.

14.

Rådmannen får fullmakt til å effektuere en styrt avvikling av Dypvåg bofellesskap fra
1.9.2017. Rådmannen gis i oppdrag å drøfte og avtale med Boligstiftelsen om en
økonomisk kompensasjon, som en overgangsordning i forbindelse med avviklingen,
innenfor rammen i budsjett og økonomiplan. Kommunestyret godkjenner at Boligstiftelsen
eventuelt kan selge eiendommen Dypvåg Bofellesskap etter at driften er avviklet.

15.

Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til
200 000 kroner i 2018. Samlet tilskudd som gis i 2017 til bedrifter i Tvedestrand må
tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet.

16.

Kommunestyret legger ikke opp til en stor samlet organisasjonsgjennomgang i
økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre
justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og
hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2016
Behandling
Rådmannen endret sitt forslag punkt 9 til 444.2 årsverk, jfr notat utdelt.
Tormod Haugland (Krf) fremmet følgende forslag:
Punkt 14 i rådmannens forslag til vedtak utgår
Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V fremmet følgende fellesforslag:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

260

Utvidet åpningstid på fritidsklubben 2017

50

260

Helsesøster 0,1 årsverk (til 0,4 årsverk)

60

60

60

60

210

Web-overføring av kommunestyremøter

50

25

25

25

229

Rabatt-ordning mellom SFO og bhg fra høsten 2017

80

200

200

200

290

Avsetning til utviklingsfond

245

Redusere trafikksikkerhetsplan i 2017, reduseres fra
200' til 150'

-50

210

Lisens Microsoft, redusert

-60

-60

-60

-60

280

Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost

-50

-84

-32

-25

290

Øke antall flyktninger, økt integreringstilskudd

-2 090

-4 290

-5 890

265

Øke antall flyktninger, økte utgifter

- introduksjonsstønad

949

2 847

3 796

- Sosialhjelp; etablering og reise

400

400

350

- Sosialhjelp/ uforutsett

300

200

150

- Årsverk

300

650

650

0

0

0

744

Opprettholde mottak av 30 flyktninger i 2018, 2019
og 2020:

280

Avsetning til innføring av eiendomsskatt; fra 700 000
kr til 620 000 kr
Sum netto

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Punkt 9 i vedtaket endres til:

-80
0

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,3 årsverk, jf. årsverksoversikt pr enhet.
Punkt 13 i vedtaket endres til:
Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle
familiegjenforeninger i 2017-2020. Boligstiftelsen og rådmannen (NAV-flyktningetjenesten) gis i
oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. Kommunestyret ber om at det
legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.
Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2016
Beløp i hele tusen kroner
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

245

Utbedring Nesveien

100

229

Mobbeombud 30 % stilling, evaluering etter 2 år

200

200

200

200

250

Dypvåg, ikke nedleggelse

800

2 400

2 400

2 400

240

Boligstiftelsen, ikke kompensasjon

-100

-300

-100

245

Reduksjon trafikksikkerhetsplan fra 200 000 kr til 100 000 kr

-100

290

Buffferfond - reduksjon fra 4 mill kr til 3,1 mill kr

-900

290

Mindre avsetning til utviklingsfondet 2018, 2019 og 2020

-2 300

-2 500

290

Bufferfond, fra 4 mill kr til 2,5 mill kr

-1 100
-1 500

Sum netto

0

0

0

0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Punkt 9 i vedtaket endres til:
Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 447,9 årsverk, jf årsverksoversikt pr enhet.
Senterpartiet fremmet følgende forslag:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
Beløp i hele tusen kroner
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

260
215 Økt bidrag til ungdomsklubben/biblioteket

100

100

100

100

245

Tilskudd private veier

200

200

200

300

240

Planlegging av ny gymsal i Holt

-

-

100

100

245

Tilrettelegging for boligbygging på spesialskoletomta

280 Økning med 2 lærlinger

100

100

-

-

140

280

280

280

270

Kirkelig Fellesråd

50

50

50

50

280

Til kommunestyrets disposisjon/ evt omorganiseringsprosess

-9

76

191

440

240

Bygger ikke Bronsbu barnehage: Årsverk finansiert over
investeringsbudsjettet

300

500

500

1 000

290

Bygger ikke barnehage i sentrum, reduserte renter og avdrag

-31

-142

-243

-577

290

Salg av eiendommer (Skottevik, spesialskoletomta) for 5,7
mill kr i 2018, renter

-114

-128

-143

Innsparinger 1% av post 210, 215 og 240:
210

Rådmannen og politiske styringsorganer

-210

-210

-210

-210

215

Administrativ enhet

-130

-130

-130

-130

240
290

Plan, miljø og eiendom

-210

-210

-210

-210

Mindre fondsavsetning, bufferfond

-300

-500

-500

-1 000

0

0

0

0

-2 500

-1 500

-3 500

-15 000

140

200

600

2 800

2 360

1 300

2 900

12 200

0

0

0

0

Sum netto
Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
240

Ikke bygge barnehage på Bronsbu

290

Momskompensasjon for barnehagebygging

290

Mindre låneopptak
Sum endringer investeringer

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Punkt 7 i vedtaket endres til:
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 32 046 000 kroner i 2017 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
Punkt 16 i vedtaket endres til:
Kommunestyret setter av noen midler til prosess med organisasjonsgjennomgang mot slutten av
økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre
justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og
hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.
Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
Beløp i hele tusen kroner
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

250 Dypvåg, ikke nedleggelse

800

2 400

2 400

2 400

270

Ungdomsprest

50

50

50

50

250

Innsparing generelt OR

-740

-2 112

-2 312

-2 400

240

Tilskudd boligstiftelsen

-100

-300

-100

280

Tilleggsbevilgningspost k-styret

290

Endring renter; reduksjon investering Strannasenteret
(ombygging til 2 omsorgsleiligheter)

-203
-10

290 Endring avdrag
290

-14

-16

-24

-24

-24

2

191

Endring renter Holt - bygging av ny gymsal

-17

290 Endring avdrag Holt - bygging av ny gymsal

3

Sum netto

0

0

0

0

100

12 500

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
240

Bygging av ny gymsal Holt skole

240

Ikke ombygging 2 omsorgsboliger Strannasenterert

290

Redusert momskompensajon Strannasenteret

290

Økt momskompensasjon gymsal Holt

290

Mindre låneopptak Strannasenteret

290

Økt låneopptak - gymsal Holt
Sum endringer investeringer

-900
180
-2 500
720

0

0

-100

-10 000

0

0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Forslag, nye punkt:
May Britt Lunde (AP) fremmet følgende forslag nytt punkt 17:
Kommunestyret ber om at det foretas en gjennomgang av organisering og lages en strategi for
mottak og inkludering av flyktningarbeidet i kommunen.
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag nytt punkt 18:
Mulighetsstudie side 26 i budsjettdokumentet.
Skal også gjelde Middelskolen og Villa Utsikten
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag nytt punkt 19:
Kommunestyret ber administrasjonen v/ rådmannen innarbeide oppgradering og maling av
Trafostasjonen i Ruhagen. Midlene hentes fra «tiltakspakka» fra staten, ca. 40 000 kroner.
Arbeidet må være ferdigstilt innen 1. mai 2017.
Fellesforslag fra: AP, TTL, MDG, Høyre, Krf og Venstre nytt punkt 20:
Økning av antall lærlingeplasser med 2, fra 9 til 11:

Kommunestyret har som intensjon om å øke antall lærlingeplasser i kommunen med 2 fra høsten
2017 (fra skoleåret 2017-2018).
Nettoutgift stipulert til om lag 280.000,- pr. år for 2 lærlingeplasser.
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til mulig finansiering etter at
regnskapet for 2016 er avsluttet og kjent.
Forslag til finansering skal gjelde for hele økonomiplanperioden 2017-2020.
Avstemming:
Forslaget fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V:
7 stemmer (Ap (2), TTL (2), KrF, H og V)
MDG hadde ikke stemmerett men støttet forslaget.
Fremskrittspartiets forslag:

1 stemme (FrP)

Senterpartiets forslag:

1 stemme (Sp)

Kristelig folkepartis forslag:

2 stemmer (Krf og FrP)

Rådmannens forslag punkt 7:
Rådmannens justerte forslag punkt 9:
Rådmannens forslag punkt 13:

8 stemmer
1 stemme
2 stemmer

Hauglands forslag punkt 14:
Rådmannens forslag punkt 14:

2 stemmer (Krf og FrP)
7 stemmer (Ap (2), TTL (2), H, Sp og V)

Rådmannens forslag punkt 16:

8 stemmer

Rådmannens forslag i punktene 1-6, 8, 10-12, 15: enstemmig tilrådd.
Forslag fra Lunde, Nævestad samt fellesforslaget fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V ble
enstemmig vedtatt.
Innstilling
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2017-2020 – budsjett 2017” slik det
fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B
angående investering.
Tillegg fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V (fikk 7 stemmer):
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

260

Utvidet åpningstid på fritidsklubben 2017

50

260

Helsesøster 0,1 årsverk (til 0,4 årsverk)

60

60

60

60

210

Web-overføring av kommunestyremøter

50

25

25

25

229

Rabatt-ordning mellom SFO og bhg fra høsten 2017

80

200

200

200

290

Avsetning til utviklingsfond

245

Redusere trafikksikkerhetsplan i 2017, reduseres fra
200' til 150'

-50

210

Lisens Microsoft, redusert

-60

-60

-60

-60

280

Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost

-50

-84

-32

-25

744

290

Øke antall flyktninger, økt integreringstilskudd

-2 090

-4 290

-5 890

265

Øke antall flyktninger, økte utgifter

- introduksjonsstønad

949

2 847

3 796

- Sosialhjelp; etablering og reise

400

400

350

- Sosialhjelp/ uforutsett

300

200

150

- Årsverk

300

650

650

0

0

0

Opprettholde mottak av 30 flyktninger i 2018, 2019
og 2020:

280

Avsetning til innføring av eiendomsskatt; fra 700 000
kr til 620 000 kr

-80

Sum netto

0

Tillegg fra Frp (fikk 1 stemme):
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2016
Beløp i hele tusen kroner
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

245

Utbedring Nesveien

100

229

Mobbeombud 30 % stilling, evaluering etter 2 år

200

200

200

200

250

Dypvåg, ikke nedleggelse

800

2 400

2 400

2 400

240

Boligstiftelsen, ikke kompensasjon

-100

-300

-100

245

Reduksjon trafikksikkerhetsplan fra 200 000 kr til 100 000 kr

-100

290

Buffferfond - reduksjon fra 4 mill kr til 3,1 mill kr

-900

290

Mindre avsetning til utviklingsfondet 2018, 2019 og 2020

-2 300

-2 500

290

Bufferfond, fra 4 mill kr til 2,5 mill kr

-1 100
-1 500

Sum netto

0

0

0

0

Tillegg fra Sp (fikk 1 stemme):
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
Beløp i hele tusen kroner
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

260
215 Økt bidrag til ungdomsklubben/biblioteket

100

100

100

100

245

Tilskudd private veier

200

200

200

300

240

Planlegging av ny gymsal i Holt

-

-

100

100

245

Tilrettelegging for boligbygging på spesialskoletomta

100

100

-

-

140

280

280

280

280 Økning med 2 lærlinger
270

Kirkelig Fellesråd

50

50

50

50

280

Til kommunestyrets disposisjon/ evt omorganiseringsprosess

-9

76

191

440

240

Bygger ikke Bronsbu barnehage: Årsverk finansiert over
investeringsbudsjettet

300

500

500

1 000

290

Bygger ikke barnehage i sentrum, reduserte renter og avdrag

-31

-142

-243

-577

290

Salg av eiendommer (Skottevik, spesialskoletomta) for 5,7
mill kr i 2018, renter

-114

-128

-143

Innsparinger 1% av post 210, 215 og 240:
210

Rådmannen og politiske styringsorganer

-210

-210

-210

-210

215

Administrativ enhet

-130

-130

-130

-130

240
290

Plan, miljø og eiendom

-210

-210

-210

-210

Mindre fondsavsetning, bufferfond

-300

-500

-500

-1 000

0

0

0

0

-2 500

-1 500

-3 500

-15 000

Sum netto
Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
240

Ikke bygge barnehage på Bronsbu

290

Momskompensasjon for barnehagebygging

290

Mindre låneopptak

140

200

600

2 800

2 360

1 300

2 900

12 200

0

0

0

0

Sum endringer investeringer

Tillegg fra Krf (fikk 2 stemmer):
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
Beløp i hele tusen kroner
Driften (beløp i hele tusen kroner)
250 Dypvåg, ikke nedleggelse

2017

2018

2019

2020

800

2 400

2 400

2 400

50

50

50

50

Innsparing generelt OR

-740

-2 112

-2 312

-2 400

240

Tilskudd boligstiftelsen

-100

-300

-100

280

Tilleggsbevilgningspost k-styret

290

Endring renter; reduksjon investering Strannasenteret
(ombygging til 2 omsorgsleiligheter)

270

Ungdomsprest

250

-203
-10

290 Endring avdrag
290

-14

-16

-17

-24

-24

-24

2

191

Endring renter Holt - bygging av ny gymsal

290 Endring avdrag Holt - bygging av ny gymsal

3

Sum netto

0

0

0

0

100

12 500

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
240

Bygging av ny gymsal Holt skole

240

Ikke ombygging 2 omsorgsboliger Strannasenterert

-900

290

Redusert momskompensajon Strannasenteret

290

Økt momskompensasjon gymsal Holt

290

Mindre låneopptak Strannasenteret

290

Økt låneopptak - gymsal Holt
Sum endringer investeringer

180
-2 500
720

0

0

-100

-10 000

0

0

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde.
Forslag fra alle partier (fikk 9 stemmer):
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.

3.

Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til
1 734 000 kroner i 2017 og fordeles likt mellom Lyngmyr skole og Tvedestrand skole.

4.

Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 5 290 000 kroner og er lagt inn i
tildelingsmodellen etter antall elever med 4 129 000 kroner. Dette er en justering av
gjeldende tildelingsmodell. Et restbeløp på 1 161 000 kroner har en fordeling i tråd med
vedtatt tildelingsmodell.

5.

Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280
Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost.

6.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2017 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2017:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,8 %.
b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

7.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 34 406 000 kroner i 2017 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
Forslag fra Sp (1 stemme):
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 32 046 000 kroner i 2017 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,2 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.
Forslag fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V (fikk 7 stemmer):
Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,3 årsverk, jf. årsverksoversikt pr
enhet.
Forslag fra Frp (fikk 1 stemme):
Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 447,9 årsverk, jf. årsverksoversikt pr
enhet.

10.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner

Sats 2016
Statlig fastsatt
maksimalpris
(2 655 kroner)

Sats 2017
Statlig fastsatt
maksimalpris
(2 730 kroner)

319

326

01.01.2017

Middag daglig, pr. mnd.

1 831

1 870

01.01.2017

Full kost, pr. mnd.

3 194

3 263

01.01.2017

Foreldrebetaling barnehage, full plass

Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag

Endringstidspunkt
01.01.2017

77

80

01.01.2017

681

696

01.01.2017

31

32

01.01.2017

347

354

01.01.2017

2G-3G, helt abonnement

Statlig fastsatt
maksimalpris
462

Statlig fastsatt
maksimalpris
472

01.01.2017

3G-4G, helt abonnement

924

944

01.01.2017

4G-5G, helt abonnement

1 448

1 479

01.01.2017

1 884
Statlig fastsatt
maksimalpris
236

01.01.2017

2G-3G, halvt abonnement

1 844
Statlig fastsatt
maksimalpris
231

3G-4G, halvt abonnement

462

472

01.01.2017

4G-5G, halvt abonnement

724

740

01.01.2017

Over 5G, halvt abonnement

924

944

01.01.2017

Maks timesats hjelp i hjemmet

252

257

01.01.2017

1 965

2 007

01.01.2017

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

510

521

01.01.2017

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

615

628

01.01.2017

860

900

01.01.2017

Korps, salg av elevplasser pr. semester

1 400

1 500

01.01.2017

Individuell musikk (22,5 min) pr. semester

1 530

1 600

01.01.2017

Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G
= 92 576 kroner pr. 1.5.2016):
Inntil 2G, helt abonnement

Over 5G, helt abonnement
Inntil 2G, halvt abonnement

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

01.01.2017

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:
Grupper pr. semester

11.

Det legges opp til en økning fra 4 til 6 terminer for kommunale avgifter inkl.
eiendomsskatt senest fra 1.1. 2018.

12.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk).
2. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13.

Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til
eventuelle familiegjenforeninger i 2017. Boligstiftelsen og rådmannen (NAVflyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
Fra 2018 er det lagt til grunn å ta i mot 20 flyktninger hvert år i tillegg til eventuelle

familiegjenforeninger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom
forutsetningene endres.
Forslag fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V (fikk 7 stemmer):
Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til
eventuelle familiegjenforeninger i 2017-2020. Boligstiftelsen og rådmannen (NAVflyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.
14.

Rådmannen får fullmakt til å effektuere en styrt avvikling av Dypvåg bofellesskap fra
1.9.2017. Rådmannen gis i oppdrag å drøfte og avtale med Boligstiftelsen om en
økonomisk kompensasjon, som en overgangsordning i forbindelse med avviklingen,
innenfor rammen i budsjett og økonomiplan. Kommunestyret godkjenner at Boligstiftelsen
eventuelt kan selge eiendommen Dypvåg Bofellesskap etter at driften er avviklet.
Forslag fra Krf (fikk 2 stemmer):
Punkt 14 utgår

15.

Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til
200 000 kroner i 2018. Samlet tilskudd som gis i 2017 til bedrifter i Tvedestrand må
tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet.

16.

Kommunestyret legger ikke opp til en stor samlet organisasjonsgjennomgang i
økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre
justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og
hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.
Forslag fra Sp (fikk 1 stemme):
Kommunestyret setter av noen midler til prosess med organisasjonsgjennomgang mot
slutten av økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører
mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og
hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.

17.

Kommunestyret ber om at det foretas en gjennomgang av organisering og lages en
strategi for mottak og inkludering av flyktningarbeidet i kommunen.

18.

Endring i «Mulighetsstudie» side 26 i budsjettdokumentet:
Skal også gjelde Middelskolen og Villa Utsikten

19.

Kommunestyret ber administrasjonen v/ rådmannen innarbeide oppgradering og maling
av Trafostasjonen i Ruhagen. Midlene hentes fra «tiltakspakka» fra staten, ca. 40 000
kroner. Arbeidet må være ferdigstilt innen 1. mai 2017.

20.

Økning av antall lærlingeplasser med 2, fra 9 til 11:
Kommunestyret har som intensjon om å øke antall lærlingeplasser i kommunen med 2
fra høsten 2017 (fra skoleåret 2017-2018).
Nettoutgift stipulert til om lag 280.000,- pr. år for 2 lærlingeplasser.
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til mulig finansiering etter at
regnskapet for 2016 er avsluttet og kjent.
Forslag til finansering skal gjelde for hele økonomiplanperioden 2017-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Torleif Haugland (Krf) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende). Habiliteten
ble vurdert etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd. Haugland ble enstemmig erklært habil og
gjeninntrådte (25 voterende).
Anne Killingmo fremmet et nytt samlet forslag på vegne av Fremskrittspartiet:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Beløp i hele tusen kroner
a)

Driften (beløp i hele tusen kroner)

Øke helsesøster 0,3 årsverk
Øke bibliotekstilling assistent 0,2 årsverk (økt
åpningstid)
Øke bemanning på fritidsklubben 0,2
Kulturrådgiverstilling 50% til miljøarbeider på
211 Lyngmyr - omgjøring
Kulturrådgiverstilling 50% - til miljøarbeider på
220 Lyngmyr - omgjøring
Web-overføring kommunestyre
Maling og vask av Laget kirke
Ungdomsprest - øke
Kommunale veier mm, øremerket asfalt 1 mill i
løpet av perioden
Fjerne tilskudd til 3 "fyrtårn" ; 99'
Ikke ombygging Strannasenteret - reduserte
inntekter
Ikke ombygging Strannasenteret - reduserte
renter og avdrag
Trafikksikkerhetsplan redusert fra 100 til 20'
Bufferfond - reduseres med 911 i 2020

2017

2018

2019

2020

200

200

200

200

123
123

123
123

123
123

123
123

413

413

413

413

-413
50

-413
25

-413
25

50

50

-413
25
500
50

200
-99

200
-99

200
-99

400
-99

70

130

130

130

-10
-80

-38

-40

-41

50

-911

Utbedring Nesveien
Mobbeombud 30% stilling, evaluering etter 2 år
Dypvåg, ikke nedleggelse
Boligstiftelsen, ikke kompensasjon

100
200
800
-100

Reduksjon trafikksikkerhetsplan fra 200' til 100'

-100

200
2 400
-300

200
2 400
-100

200
2 400

Reduksjon i bufferfond fra 4 mill kr til 2,5 mill
kr
Bufferfond - reduseres fra 4mill til 2,473 mill kr
Mindre avsetning til utviklingsfondet 2018,
2019 og 2020

-1 500
-1 527

Sum netto

b)

-3 014 -3 712
0

0

0

-1 100
0

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)

Holt kirke: utskifting av ovner
Dypvåg kirke: utskifting av ovner
Møllebekken - ut
Bygge kommunal barnehage på
spesialskoletomta Holt i stedet for Bronsbu
Ombygging Strannasenteret
Mindre låneopptak

Sum endringer investeringer

1 100
1 100
-1 250 -5 000

-900
900

1 250

2 800

0

0

0

0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.

Torleif Haugland trakk forslaget fra formannskap og fremmet følgende forenklede forslag på
vegne av Kristelig folkeparti:
290

Endring renter Holt - bygging av ny gymsal

2

191

290 Endring avdrag Holt - bygging av ny gymsal
290

3

Utviklingsfond – lavere avsetning

-2

Sum netto

0

0

194

0

0

100

12 500

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
240

Bygging av ny gymsal Holt skole

290

Økt momskompensasjon gymsal Holt

290

Økt låneopptak - gymsal Holt
Sum endringer investeringer

-2 500
0

0

-100

-10 000

0

0

Aud Angelstad (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Arbeiderpartiet og
Senterpartiet:

Tidligere i år hadde Tvedestrand kommunestyre til behandling en sak som gikk på å bygge ut
Grotten barnehage på Nes Verk. Så vidt oss bekjent er denne saken lagt bort. I Holt er der
behov for flere barnehageplasser, og vi ber derfor at det fremmes en sak på hvordan dette best
kan løses.
Prøvevotering:
Fremskrittspartiets nye samlede forslag:
Senterpartiets forslag, jf. formannskap:
Forslag fra Krf, MDG, V, H, Ap og TTL, jf. formannskap:

1 stemme
4 stemmer
20 stemmer

Kristelig folkepartis tilleggsforslag falt med 10 mot 15 stemmer.
Endelig votering:
Prøvevoteringen ble godkjent som endelig votering.
Angelstads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 med endringsforslag fra Krf, MDG, V, H, Ap og
TTL vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

Vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2017-2020 – budsjett 2017” slik det
fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B
angående investering med følgende endringer:
Driften (beløp i hele tusen kroner)

2017

2018

2019

2020

260

Utvidet åpningstid på fritidsklubben 2017

50

260

Helsesøster 0,1 årsverk (til 0,4 årsverk)

60

60

60

60

210

Web-overføring av kommunestyremøter

50

25

25

25

229

Rabatt-ordning mellom SFO og bhg fra høsten 2017

80

200

200

200

290

Avsetning til utviklingsfond

245

Redusere trafikksikkerhetsplan i 2017, reduseres fra
200' til 150'

-50

210

Lisens Microsoft, redusert

-60

280

Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost

-50

290

Øke antall flyktninger, økt integreringstilskudd

265

Øke antall flyktninger, økte utgifter

744

-60

-60

-60

-84

-32

-25

-2 090

-4 290

-5 890

- introduksjonsstønad

949

2 847

3 796

- Sosialhjelp; etablering og reise

400

400

350

- Sosialhjelp/ uforutsett

300

200

150

- Årsverk

300

650

650

0

0

0

Opprettholde mottak av 30 flyktninger i 2018, 2019
og 2020:

280

Avsetning til innføring av eiendomsskatt; fra 700 000
kr til 620 000 kr
Sum netto

-80
0

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, og med de endringer som følger av punkt 1
over.

3.

Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til
1 734 000 kroner i 2017 og fordeles likt mellom Lyngmyr skole og Tvedestrand skole.

4.

Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 5 290 000 kroner og er lagt inn i
tildelingsmodellen etter antall elever med 4 129 000 kroner. Dette er en justering av
gjeldende tildelingsmodell. Et restbeløp på 1 161 000 kroner har en fordeling i tråd med
vedtatt tildelingsmodell.

5.

Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280
Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost.

6.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2017 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2017:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,8 %.
b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

7.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 34 406 000 kroner i 2017 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,4 årsverk, jf. årsverksoversikt pr
enhet.

10.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner

Sats 2016
Statlig fastsatt
maksimalpris
(2 655 kroner)

Sats 2017
Statlig fastsatt
maksimalpris
(2 730 kroner)

319

326

01.01.2017

Middag daglig, pr. mnd.

1 831

1 870

01.01.2017

Full kost, pr. mnd.

3 194

3 263

01.01.2017

77

80

01.01.2017

681

696

01.01.2017

31

32

01.01.2017

347

354

01.01.2017

Statlig fastsatt
maksimalpris
462

Statlig fastsatt
maksimalpris
472

01.01.2017

Foreldrebetaling barnehage, full plass

Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G
= 92 576 kroner pr. 1.5.2016):
Inntil 2G, helt abonnement
2G-3G, helt abonnement

Endringstidspunkt
01.01.2017

Beløp i kroner

Sats 2016

Sats 2017

Endringstidspunkt

3G-4G, helt abonnement

924

944

01.01.2017

4G-5G, helt abonnement

1 448

1 479

01.01.2017

1 884
Statlig fastsatt
maksimalpris
236

01.01.2017

2G-3G, halvt abonnement

1 844
Statlig fastsatt
maksimalpris
231

3G-4G, halvt abonnement

462

472

01.01.2017

4G-5G, halvt abonnement

724

740

01.01.2017

Over 5G, halvt abonnement

924

944

01.01.2017

Maks timesats hjelp i hjemmet

252

257

01.01.2017

1 965

2 007

01.01.2017

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

510

521

01.01.2017

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

615

628

01.01.2017

Over 5G, helt abonnement
Inntil 2G, halvt abonnement

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

01.01.2017

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:
Grupper pr. semester

860

900

01.01.2017

Korps, salg av elevplasser pr. semester

1 400

1 500

01.01.2017

Individuell musikk (22,5 min) pr. semester

1 530

1 600

01.01.2017

11.

Det legges opp til en økning fra 4 til 6 terminer for kommunale avgifter inkl.
eiendomsskatt senest fra 1.1. 2018.

12.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk).
2. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13.

Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til
eventuelle familiegjenforeninger i 2017-2020. Boligstiftelsen og rådmannen (NAVflyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.

14.

Rådmannen får fullmakt til å effektuere en styrt avvikling av Dypvåg bofellesskap fra
1.9.2017. Rådmannen gis i oppdrag å drøfte og avtale med Boligstiftelsen om en
økonomisk kompensasjon, som en overgangsordning i forbindelse med avviklingen,
innenfor rammen i budsjett og økonomiplan. Kommunestyret godkjenner at Boligstiftelsen
eventuelt kan selge eiendommen Dypvåg Bofellesskap etter at driften er avviklet.

15.

Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til
200 000 kroner i 2018. Samlet tilskudd som gis i 2017 til bedrifter i Tvedestrand må
tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet.

16.

Kommunestyret legger ikke opp til en stor samlet organisasjonsgjennomgang i
økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre
justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og
hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.

17.

Kommunestyret ber om at det foretas en gjennomgang av organisering og lages en
strategi for mottak og inkludering av flyktningarbeidet i kommunen.

18.

Endring i «Mulighetsstudie» side 26 i budsjettdokumentet:
Skal også gjelde Middelskolen og Villa Utsikten

19.

Kommunestyret ber administrasjonen v/ rådmannen innarbeide oppgradering og maling
av Trafostasjonen i Ruhagen. Midlene hentes fra «tiltakspakka» fra staten, ca. 40 000
kroner. Arbeidet må være ferdigstilt innen 1. mai 2017.

20.

Økning av antall lærlingeplasser med 2, fra 9 til 11:
Kommunestyret har som intensjon om å øke antall lærlingeplasser i kommunen med 2
fra høsten 2017 (fra skoleåret 2017-2018).
Nettoutgift stipulert til om lag 280.000,- pr. år for 2 lærlingeplasser.
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til mulig finansiering etter at
regnskapet for 2016 er avsluttet og kjent.
Forslag til finansering skal gjelde for hele økonomiplanperioden 2017-2020.

Oversendelsesforslag:
Tidligere i år hadde Tvedestrand kommunestyre til behandling en sak som gikk på å bygge ut
Grotten barnehage på Nes Verk. Så vidt oss bekjent er denne saken lagt bort. I Holt er der
behov for flere barnehageplasser, og vi ber derfor at det fremmes en sak på hvordan dette best
kan løses.

PS 156/16 Overdragelse av bevilling Lyngør, Pers brygge etter
eierskifte
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av alkohollovens kapittel 1, 3 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2
gis Pers brygge alminnelig serveringsbevilling, skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,
2 og 3 og salgsbevilling for alkoholgruppe 1.
 Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.20
 Serverings- og skjenketid for gruppe 1 og 2 settes fra kl 10.00 til 23.00
 Skjenketid for gruppe 3 settes fra kl 13.00 til 23.00
 Salgstid for gruppe 1 settes fra kl 09.00 til kl 20.00.
 Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
 Utendørs skjenkeareal må sikres slik at bevillingsbestemmelsene kan
håndheves.
 Siv Senneset godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevilling og Per
Gunnar Pedersen for salgsbevilling.
 Per Gunnar Pedersen godkjennes som stedfortreder for serverings- og
skjenkebevilling og Siv Senneset for salgsbevilling.
 Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
 Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse. Naboene varsles ved spesielle arrangementer.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.12.2016
Behandling
May-Lill Skjeggedal (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet. Skjeggedal ble erklært inhabil etter
forvaltningslovens § 6, 2. ledd og fratrådte (8 voterende).
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Skjeggedal gjeninntrådte (9 voterende).

Innstilling
I medhold av alkohollovens kapittel 1, 3 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gis Pers
brygge alminnelig serveringsbevilling, skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 og
salgsbevilling for alkoholgruppe 1.
 Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.20
 Serverings- og skjenketid for gruppe 1 og 2 settes fra kl 10.00 til 23.00
 Skjenketid for gruppe 3 settes fra kl 13.00 til 23.00
 Salgstid for gruppe 1 settes fra kl 09.00 til kl 20.00.
 Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
 Utendørs skjenkeareal må sikres slik at bevillingsbestemmelsene kan håndheves.
 Siv Senneset godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevilling og Per Gunnar
Pedersen for salgsbevilling.
 Per Gunnar Pedersen godkjennes som stedfortreder for serverings- og skjenkebevilling
og Siv Senneset for salgsbevilling.
 Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.



Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse. Naboene varsles ved spesielle arrangementer.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Det ble gjort oppmerksom på en feil i protokoll fra Livsløpskomite: Ved vurdering av habilitet
var det 1 stemme for at Skjeggedal var habil.
May-Lill Skjeggedal (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (24 voterende).
Skjeggedal ble erklært inhabil med 14 mot 10 stemmer etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd.
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag:
Bevilling gis iht. innstilling med unntak av servering av alkohol i gruppe 3.
Nævestads forslag:
Livsløpskomiteens forslag:

4 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Skjeggedal gjeninntrådte (25 voterende)
Vedtak
I medhold av alkohollovens kapittel 1, 3 og 4 samt serveringslovens kapittel 1 og 2 gis Pers
brygge alminnelig serveringsbevilling, skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 og
salgsbevilling for alkoholgruppe 1.
 Bevillingene gjelder foreløpig fram til 30.09.20
 Serverings- og skjenketid for gruppe 1 og 2 settes fra kl 10.00 til 23.00
 Skjenketid for gruppe 3 settes fra kl 13.00 til 23.00
 Salgstid for gruppe 1 settes fra kl 09.00 til kl 20.00.
 Bevillingene gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
 Utendørs skjenkeareal må sikres slik at bevillingsbestemmelsene kan håndheves.
 Siv Senneset godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevilling og Per Gunnar
Pedersen for salgsbevilling.
 Per Gunnar Pedersen godkjennes som stedfortreder for serverings- og skjenkebevilling
og Siv Senneset for salgsbevilling.
 Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
 Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse. Naboene varsles ved spesielle arrangementer.

PS 157/16 Godkjenning av kommunal vegnorm
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar «Kommunal vegnorm» av november 2016.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 06.12.2016
Behandling
Kare Haugaas forslo at saken utsettes til neste møte.
Forslaget til Haugaas ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Saken utsettes til neste møte
Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Teknikk, plan og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken utsettes til neste møte

PS 158/16 Høring - forslag til ny forskrift om rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune avgir høringssvar i tråd med rådmannens forslag i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.12.2016
Behandling
Monica Mostad Guttrup (Ap) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag under punktet for
barnehagens arbeidsmåter:
Det er viktig at personalet har god kunnskap om samspill og tilknytning mellom voksne
og barn de første leveårene.
Rådmannens forslag med tillegg fra Guttrup ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune avgir høringssvar i tråd med rådmannens forslag i saksfremlegget med
følgende tillegg under punktet for barnehagens arbeidsmåter:

Det er viktig at personalet har god kunnskap om samspill og tilknytning mellom voksne og barn
de første leveårene.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune avgir høringssvar i tråd med rådmannens forslag i saksfremlegget med
følgende tillegg under punktet for barnehagens arbeidsmåter:

Det er viktig at personalet har god kunnskap om samspill og tilknytning mellom voksne og barn
de første leveårene.

PS 159/16 Plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019
Kontrollutvalgets forslag til vedtak


Tvedestrand kommunestyre godkjenner den framlagte Plan for selskapskontroll for
Tvedestrand kommune for perioden 2013 – 2015, jfr. sak nr. 22/13 fra kontrollutvalgets
møte den 27.11.13.



Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av
selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt
Vedtak



Tvedestrand kommunestyre godkjenner den framlagte Plan for selskapskontroll for
Tvedestrand kommune for perioden 2013 – 2015, jfr. sak nr. 22/13 fra kontrollutvalgets
møte den 27.11.13.
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av
selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden.

PS 160/16 Eiendomsskattevedtekter - revisjon
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gjør følgende endringer i eiendomsskattevedtektene for Tvedestrand kommune,
vedtatt 13.9.16:
§ 1-2 om valgbarhet og inhabilitet endres slik:
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og
klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd, jfr.
eiendomsskattelovens § 21.
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a) Når han selv er part i saken
b) Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje
så nær som søsken
c) Når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part
d) Når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for
en part etter at saken begynte
e) Når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling
for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,
eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet,
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier
selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

Kommunestyret tar til etterretning de tilføyelser rådmannen har gjort i § 1-3.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret gjør følgende endringer i eiendomsskattevedtektene for Tvedestrand kommune,
vedtatt 13.9.16:
§ 1-2 om valgbarhet og inhabilitet endres slik:
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og
klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd, jfr.
eiendomsskattelovens § 21.
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a. Når han selv er part i saken
b. Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje
så nær som søsken
c. Når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part
d. Når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for
en part etter at saken begynte
e. Når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling
for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,
eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet,
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier
selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

Kommunestyret tar til etterretning de tilføyelser rådmannen har gjort i § 1-3.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret gjør følgende endringer i eiendomsskattevedtektene for Tvedestrand kommune,
vedtatt 13.9.16:

§ 1-2 om valgbarhet og inhabilitet endres slik:
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og
klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd, jfr.
eiendomsskattelovens § 21.
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a. Når han selv er part i saken
b. Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så
nær som søsken
c. Når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part
d. Når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en
part etter at saken begynte
e. Når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste
eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller
sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som
er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

Kommunestyret tar til etterretning de tilføyelser rådmannen har gjort i § 1-3.

PS 161/16 Reguleringsplan for Dalhei vest boligområde - Endring
av rekkefølgebestemmelsene
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar endring av planbestemmelsene for reguleringsplan Dalhei vest, med et
tilleggspunkt 7.6 i rekkefølgebestemmelsene.
Nytt pkt. 7.6:
 Samlet for planene Dalhei vest og Dalheiveien tillates det bygget 8 enheter før ny vei,
V1, fra FV 102 til kryss ved Gjeving skole må bygges. En enhet tilsvarer en bolig eller
10 garasjer.
 Kravet om ny vei utløses etter at det er bygget 6 boliger i Dalhei vest og 2 enheter i
Dalheiveien.
 Før det gis igangsettingstillatelse til den 7. boligen skal veien fra kryss ved Gjeving
skole og opp til boligfeltet være utvidet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 4.2.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 06.12.2016
Behandling
Vidar Engh fremmet følgende tillegg:
“Det skal fremgå av plankart og bestemmelser at vei V1 er offentlig.”
Rådmannens forslag med Engh’s tillegg ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret vedtar endring av planbestemmelsene for reguleringsplan Dalhei vest, med et
tilleggspunkt 7.6 i rekkefølgebestemmelsene.
Nytt pkt. 7.6:
 Samlet for planene Dalhei vest og Dalheiveien tillates det bygget 8 enheter før ny vei,
V1, fra FV 102 til kryss ved Gjeving skole må bygges. En enhet tilsvarer en bolig eller
10 garasjer.
 Kravet om ny vei utløses etter at det er bygget 6 boliger i Dalhei vest og 2 enheter i
Dalheiveien.
 Før det gis igangsettingstillatelse til den 7. boligen skal veien fra kryss ved Gjeving
skole og opp til boligfeltet være utvidet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 4.2.
Det skal fremgå av plankart og bestemmelser at vei V1 er offentlig.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Det er en feil i protokoll, innstillingens punkt 2 i denne saken, som skulle være:
Det kan ikke bygges mer enn to enheter i plan for Dalheiveien eller mer enn 6 enheter i
planen for Dalhei vest før kravet om bygging av vei trer i kraft.

Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling med rettelse enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar endring av planbestemmelsene for reguleringsplan Dalhei vest, med et
tilleggspunkt 7.6 i rekkefølgebestemmelsene.
Nytt pkt. 7.6:
 Samlet for planene Dalhei vest og Dalheiveien tillates det bygget 8 enheter før ny vei,
V1, fra FV 102 til kryss ved Gjeving skole må bygges. En enhet tilsvarer en bolig eller
10 garasjer.
 Det kan ikke bygges mer enn to enheter i plan for Dalheiveien eller mer enn 6 enheter i
planen for Dalhei vest før kravet om bygging av vei trer i kraft.
 Før det gis igangsettingstillatelse til den 7. boligen skal veien fra kryss ved Gjeving
skole og opp til boligfeltet være utvidet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 4.2.
Det skal fremgå av plankart og bestemmelser at vei V1 er offentlig.

PS 162/16 Egengodkjenning av reguleringsplan Dalheiveien, gnr 84
bnr 188 og del av 39
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Dalheiveien, gnr 84 bnr 188
og del av bnr 39, med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:


Rekkefølgebestemmelser pkt. c, siste setning endres til:
Kravet om bygging av vei trer i kraft når det er bygget to enheter i plan for Dalheiveien
og 6 enheter i planen for Dalhei vest.



I Rekkefølgebestemmelser tas det inn et nytt punkt:
Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger, skal det foretas
radonundersøkelser. Dersom verdien overstiger grenseverdien på 200 Bq/m2, skal det
utarbeides plan for iverksettelse at ytterligere tiltak som er nødvendig for å komme under
tiltaksgrensen.



Hensynssoner, pkt. c endres til:
Dersom treet faller ned skal stammen legges på/nær lokaliteten.

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 06.12.2016
Behandling
Knut Aall foreslo å endre teksten i første kulepunkt slik:


Rekkefølgebestemmelser pkt. c, siste setning endres til:
Det kan ikke bygges mer enn to enheter i plan for Dalheiveien eller mer enn 6 enheter i
planen for Dalhei vest før kravet om bygging av vei trer i kraft.

Aall’s forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Dalheiveien, gnr 84 bnr 188
og del av bnr 39, med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:


Rekkefølgebestemmelser pkt. c, siste setning endres til:
Det kan ikke bygges mer enn to enheter i plan for Dalheiveien eller mer enn 6 enheter i
planen for Dalhei vest før kravet om bygging av vei trer i kraft.



I Rekkefølgebestemmelser tas det inn et nytt punkt:
Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger, skal det foretas
radonundersøkelser. Dersom verdien overstiger grenseverdien på 200 Bq/m2, skal det
utarbeides plan for iverksettelse at ytterligere tiltak som er nødvendig for å komme under
tiltaksgrensen.



Hensynssoner, pkt. c endres til:
Dersom treet faller ned skal stammen legges på/nær lokaliteten.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 13.12.2016
Behandling
Teknikk, plan- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL § 12 - 12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Dalheiveien, gnr 84 bnr 188
og del av bnr 39, med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:


Rekkefølgebestemmelser pkt. c, siste setning endres til:
Det kan ikke bygges mer enn to enheter i plan for Dalheiveien eller mer enn 6 enheter i
planen for Dalhei vest før kravet om bygging av vei trer i kraft.



I Rekkefølgebestemmelser tas det inn et nytt punkt:
Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger, skal det foretas
radonundersøkelser. Dersom verdien overstiger grenseverdien på 200 Bq/m2, skal det
utarbeides plan for iverksettelse at ytterligere tiltak som er nødvendig for å komme under
tiltaksgrensen.



Hensynssoner, pkt. c endres til:
Dersom treet faller ned skal stammen legges på/nær lokaliteten.

PS 163/16 Referatsaker






Protokoll kontrollutvalget 19.11.16 (PDF, 95 kB)
Referat fra styremøte Østre Agder 11.11.16
Ordføreren redegjorde for følgende:
o Tilsyn etter opplæringsloven er ny ferdigstilt og lukket
o Han skal på møte med Nye Veier denne uka vedrørende kontraktsinngåelse med
entreprenøren for utbyggingen.
o Han skal på åpning av nytt fjøs på Holt, Tvedestrand videregående skole
o Etablering av Raet nasjonalpark behandles denne uken
Jan Wilhelm Nævestad, leder i styret for Lyngmyrhallen, orienterte om arbeidet der.

