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PS 22/09 Dypvåg kirke - Opprusting - Kostnadsramme med
finansiering
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en total kostnadsramme på kr. 4,1 mill. inkl.
moms for opprustning av Dypvåg kirke som gjennomføres i 2009-10.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner følgende finansiering:
 Statlig tiltakspakke, netto ekskl. moms, jfr. k-sak 20/09
kr. 0,8 mill.
 Gave til Dypvåg kirke v/Dypvåg menighetsråd
kr. 0,3 mill.
 Momsrefusjon utbetalt til Fellesrådet
kr. 0,8 mill.
 Låneopptak som legges inn i budsjettet for 2010
kr. 2,1 mill.
3. Kommunestyret legger til grunn at det gis rentekompenasjon fra Husbanken på kr. 3,3
mill. i tråd med gjeldende regelverk, og at denne tilfaller kommunen til delvis dekning
av kommunens finansutgifter (renter og avdrag) for låneopptaket på kr. 2,1 mill.
4. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at prosjektet gjennomføres i regi av Fellesrådet
og at Fellesrådet får fullmakt til å velge anbyder innenfor vedtatt kostnadsramme. Med
utgangspunkt i punkt 2 medfører dette at kommunestyret bevilger et investeringstilskudd
til Fellesrådet til dette prosjekt med:
 Kr. 0,8 mill. i 2009 (statlig tiltakspakke)
 Kr. 2,1 mill. i 2010 (låneopptak)
5. Kommunestyret godkjenner at Fellesrådet eventuelt kan ta opp et byggelån på inntil kr.
0,8 mill. hos kommunen, dersom det blir nødvendig av likviditetsmessige årsaker som
følge av tidspunktet for utbetaling av momsrefusjonen til dette prosjektet. Et eventuelt
byggelån fra kommunen finansieres ved bruk av Kraftfondet, og tilbakeføres Kraftfondet
når Fellesrådet får utbetalt momsrefusjonen. Rentesatsen settes lik den rentesatsen
kommunen får på Kraftfondet. Renteutgiften på et eventuelt byggelån belastes prosjektet
innen for vedtatt kostnadsramme.
6. Eventuelt tilskudd fra Kultminnefondet eller andre bidrag til dette prosjektet går til
fratrekk for låneopptaket på kr. 2,1 mill., og reduseres låneopptaket tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.09.2009
Behandling
Formannskapet ba om at skrivefeil (2,1 i stedet for 2,2 mill) ble rettet opp.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner en total kostnadsramme på kr. 4,1 mill. inkl.
moms for opprustning av Dypvåg kirke som gjennomføres i 2009-10.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner følgende finansiering:
-Statlig tiltakspakke, netto ekskl. moms, jfr. k-sak 20/09
kr. 0,8 mill.
-Gave til Dypvåg kirke v/Dypvåg menighetsråd
kr. 0,3 mill.
-Momsrefusjon utbetalt til Fellesrådet
kr. 0,8 mill.
-Låneopptak som legges inn i budsjettet for 2010
kr. 2,2 mill.
3. Kommunestyret legger til grunn at det gis rentekompenasjon fra Husbanken på kr.
3,3 mill. i tråd med gjeldende regelverk, og at denne tilfaller kommunen til delvis
dekning av kommunens finansutgifter (renter og avdrag) for låneopptaket på kr. 2,2
mill.
4. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at prosjektet gjennomføres i regi av
Fellesrådet og at Fellesrådet får fullmakt til å velge anbyder innenfor vedtatt
kostnadsramme. Med utgangspunkt i punkt 2 medfører dette at kommunestyret
bevilger et investeringstilskudd til Fellesrådet til dette prosjekt med:
-Kr. 0,8 mill. i 2009 (statlig tiltakspakke)
-Kr. 2,2 mill. i 2010 (låneopptak)
5. Kommunestyret godkjenner at Fellesrådet eventuelt kan ta opp et byggelån på inntil
kr. 0,8 mill. hos kommunen, dersom det blir nødvendig av likviditetsmessige årsaker
som følge av tidspunktet for utbetaling av momsrefusjonen til dette prosjektet. Et
eventuelt byggelån fra kommunen finansieres ved bruk av Kraftfondet, og
tilbakeføres Kraftfondet når Fellesrådet får utbetalt momsrefusjonen. Rentesatsen
settes lik den rentesatsen kommunen får på Kraftfondet. Renteutgiften på et eventuelt
byggelån belastes prosjektet innen for vedtatt kostnadsramme.
6. Eventuelt tilskudd fra Kultminnefondet eller andre bidrag til dette prosjektet går til
fratrekk for låneopptaket på kr. 2,2 mill., og reduseres låneopptaket tilsvarende.

PS 23/09 IKT-samarbeidet i Østregionen - Delegering av myndighet
Rådmannens forslag til vedtak
I tråd med tidligere beslutning om vertskommune for IKT (etter Kommunelovens § 28b),
delegerer Tvedestrand kommunestyre vedtakskompetanse av ikke-prinsippiell karakter til
rådmannen i Tvedestrand kommune som gis anledning til å videredelegere denne til rådmannen
i Vegårshei kommune.
Rådmannen i Tvedestrand kommune delegeres også myndighet til å foreta endringer i
avtaleverket med vertskommunen, så lenge disse ikke er av prinsipiell karakter.
Saker av prinsipiell karakter, herunder budsjett, delegeres ikke.
Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte avtaler til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.09.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
I tråd med tidligere beslutning om vertskommune for IKT (etter Kommunelovens § 28b),
delegerer Tvedestrand kommunestyre vedtakskompetanse av ikke-prinsippiell karakter til
rådmannen i Tvedestrand kommune som gis anledning til å videredelegere denne til rådmannen
i Vegårshei kommune.
Rådmannen i Tvedestrand kommune delegeres også myndighet til å foreta endringer i
avtaleverket med vertskommunen, så lenge disse ikke er av prinsipiell karakter.
Saker av prinsipiell karakter, herunder budsjett, delegeres ikke.
Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte avtaler til etterretning.

PS 24/09 Bankgaranti Glastadheia I - Søknad om bortfall.
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at bankgarantien for at det blir 20 påkoblingsavgifter til
det kommunale vann- og kloakkledningsnettet i løpet av 5 år for Glastadheia I bortfaller, da det
er åpenbart at antall påkoblinger vil bli nådd innen fristen på 5 år.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre opprettholder kravet om bankgaranti for de gjenværende
påkoblingsavgifter til det kommunale vann- og kloakkledningsnettet for Glastadhei I, jfr. inngått
utbyggingsavtale, pkt. 4, og reelt tilkoblet eiendommer p.t..

Saksprotokoll i Formannskap - 08.09.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet forslag om alternativ 1.
Foss sitt forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at bankgarantien for at det blir 20 påkoblingsavgifter til
det kommunale vann- og kloakkledningsnettet i løpet av 5 år for Glastadheia I bortfaller, da det
er åpenbart at antall påkoblinger vil bli nådd innen fristen på 5 år.

PS 25/09 Endring av minsteareal for hjort- behandling etter
offentlig høring
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand formannskap egengodkjenner i medhold av fullmakt gitt av kommunestyret den 16.
06.2009, sak nr. 65/09, endring av forskrift om storviltjakt og bever med følgende innhold:
• Elg: Ingen endring
• Rådyr: Ingen endring
• Bever: Ingen endring
• Hjort: minsteareal på 3000 daa.
Endringen gjelder fra og med jaktsesongen 2009.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.09.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand formannskap egengodkjenner i medhold av fullmakt gitt av kommunestyret den 16.
06.2009, sak nr. 65/09, endring av forskrift om storviltjakt og bever med følgende innhold:
• Elg: Ingen endring
• Rådyr: Ingen endring
• Bever: Ingen endring
• Hjort: minsteareal på 3000 daa.
Endringen gjelder fra og med jaktsesongen 2009.

PS 26/09 Referat- og drøftingssaker


Rådmannen la fram et notat vedr. den videre budsjettprosess høsten 2009. Formannskapet
ønsket at en 13.10 også orienterte komiteene om budsjettarbeidet.



Ordfører (TTL) orienterte om søknad fra næringsforeningen om frikjøp fra parkeringsavgift i
sentrum deler av desember måned, og at dette ville en gå inn på hvis en ble enig om vilkår.



Ordfører (TTL) orienterte om spørsmålsstilling vedr. frikjøp av strandareal på Askerøya, og
at det ville bli tatt kontakt med fylkesmannen en gang til i sakens anledning.



Ordfører (TTL) orienterte om initiativ for å evt. få til oppkjøring av skiløyper på Østerå.



Ordfører (TTL) orienterte om mulig oppstart av forskningsprosjekt vedr. bruk og forvaltning
av kystsonen i regi av Universitetet (Ås), Universitetet I Agder og Agderforskning, og at
kommunen hadde gitt sitt støtte til et slikt prosjekt.



Line Mørch (V) stilte spørsmål ved mulig manglende sluttføring av gang- og sykkelsti fra
Goderstad til Arendals grense, og om det var noe kommunen kunne gjøre i saken. Ordfører
orienterte om at reguleringsplanene er på plass og at aktuelle spørsmål i denne saken ville bli
tatt opp med Statens Vegvesen i møte 24 d.m.



Marit Aass (SV) stilte spørsmål knyttet til den svært tidlige skolebussavgangen fra Laget.
Ordfører orienterte om at spørsmålet var tatt opp med fylkeskommunen og Nettbuss uten at
en har fått noen tilbakemelding så langt.



Marit Aass (SV) stilte spørsmål om kommunen i budsjett/regnskaper kan ”spore” de ekstra
midler fra statlig hold som er gitt til forsterking av undervisningen i norsk skoleverk.
Rådmannen bekreftet dette, men at det ble som å gi med en hånd og ta med en annen i
forhold til sparekravene.



Marit Aass (SV) stilte spørsmål om det var noen spesifikke ”regler” på hvor lang tid
administrasjonen hadde på å iverksette de politiske vedtak. Rådmannen svarte at det ikke
finnes noe slikt regelverk, og at dette vil kunne variere fra sak til sak, sakstype til sakstype
og ikke minst være avhengig av den administrative kapasitet.

