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PS 105/10 Diverse endringer i budsjett 2010
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010:
a. Ordinært rammetilskudd økes med 62.000 kroner som følge av økte satser knyttet til
avtalebasert fysioterapi. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.
b. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom reduseres med 320.000 kroner. Bruk
av generelt disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2010:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, midlertidige lokaler for
Parkveien fastsettes til 3.432.000 kroner. Det tilleggsbevilges 1.250.000 kroner i
denne saken. Bevilgningen finansieres ved å omdisponere 703.000 kroner i ubrukte
lånemidler på prosjekt 0765 Holt skole – utbygging og planlegging, samt 547.000
kroner ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
b. Det budsjetteres med 62.000 kroner i salgsinntekt i prosjekt 0790 Boligtomter.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Dersom det senere i
2010 selges/faktureres ytterligere, økes både inntekt og avsetningen til fond
tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.12.2010
Behandling
Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1. c:
Ordinært rammetilskudd øktes med 1.313.000 kroner. Bruk av generelt disposisjonsfond
reduseres tilsvarende.
Carl F. Bertelsen fremmet følgende forslag til nytt pkt.:
Kommunestyret vedtar at utbetaling på 1.059.000,- kroner fra Agder Energi i 2010 som følge av
nedskriving av egenkapitalen i selskapet føres som utbytte i driftsregnskapet, og ikke som inntekt
i investeringsregnskapet, jfr. vedtak i kommunestyresak nr. 80/10.
Kommunestyrets begrunnelse for sitt endringsvedtak er at dette er opptjent overskudd
kapitalisert gjennom Aust-Agder Kraftverk, som ved dannelsen av Agder Energi AS ble lagt inn
som tingsinnskudd ved dannelsen av aksjekapitalen i selskapet. Kommunestyret er av den
oppfatningen at dette kan betraktes som ikke utbetalt utbytte for tidligere år i Aust-Agder
Kraftverk, da kommunen ikke har innbetalt eller lagt inn tingsinnskudd i Aust-Agder Kraftverk.
Kommunestyret kan heller ikke reelt se at dette redusere den bokførte formuen som er registrert
i kommunes balanse for Agder Energi AS, jfr. formuesbevaringsprinsippet.
Kommunestyret legger dette prinsippet også til grunn for videre utbetalinger fra Agder Energi
AS etter 2010.
I budsjettet for 2010 medfører denne endringen at avsetningen til ubundet investeringsfond;
aksjer og andeler på 1.059.000,- kroner strykes, og at bruk av generelt disposisjonsfond i 2010
reduseres med tilsvarende beløp.

Morten Foss (UA) fremmet følgende forslag til nye pkt.:
Kommunestyret ber rådmann om heretter å kvalitetssikre kalkyler/kostnadsoverslag bedre, da
det er uakseptabelt å overskride relativt beskjedne investeringer med ca 50% som i dette
tilfellet.
Kommunestyret anmoder rådmannen om å legge inn midler til utbygging og prosjekt for skolene
i budsjettet for 2012, slik at man kan komme raskt i gang med planleggingen av ny gymsal på
Holt, da det er lite som tyder på at det blir noen storskole i Tvedestrand.
Voteringer:
Rådmannens innstilling pkt. 1 (inkl. forslag om nytt pkt c): Enstemmig tilrådd
Rådmannens innstilling pkt. 2: Enstemmig tilrådd
Bertelsens forslag: Enstemmig tilrådd (nytt pkt 3)
Foss sitt forslag (ad Parkveien): Enstemmig tilrådd (nytt pkt 4)
Foss sitt forslag (ad midler til skoleinvesteringer): Falt med 6 mot 3 stemmer.

Innstilling
1.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010:
a. Ordinært rammetilskudd økes med 62.000 kroner som følge av økte satser knyttet til
avtalebasert fysioterapi. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.
b. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom reduseres med 320.000 kroner. Bruk
av generelt disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
c. Ordinært rammetilskudd øktes med 1.313.000 kroner. Bruk av generelt
disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2010:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, midlertidige lokaler for
Parkveien fastsettes til 3.432.000 kroner. Det tilleggsbevilges 1.250.000 kroner i
denne saken. Bevilgningen finansieres ved å omdisponere 703.000 kroner i ubrukte
lånemidler på prosjekt 0765 Holt skole – utbygging og planlegging, samt 547.000
kroner ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
b. Det budsjetteres med 62.000 kroner i salgsinntekt i prosjekt 0790 Boligtomter.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Dersom det senere i
2010 selges/faktureres ytterligere, økes både inntekt og avsetningen til fond
tilsvarende.

3.

Kommunestyret vedtar at utbetaling på 1.059.000,- kroner fra Agder Energi i 2010
som følge av nedskriving av egenkapitalen i selskapet føres som utbytte i
driftsregnskapet, og ikke som inntekt i investeringsregnskapet, jfr. vedtak i
kommunestyresak nr. 80/10.
Kommunestyrets begrunnelse for sitt endringsvedtak er at dette er opptjent overskudd
kapitalisert gjennom Aust-Agder Kraftverk, som ved dannelsen av Agder Energi AS ble
lagt inn som tingsinnskudd ved dannelsen av aksjekapitalen i selskapet. Kommunestyret
er av den oppfatningen at dette kan betraktes som ikke utbetalt utbytte for tidligere år i

Aust-Agder Kraftverk, da kommunen ikke har innbetalt eller lagt inn tingsinnskudd i
Aust-Agder Kraftverk. Kommunestyret kan heller ikke reelt se at dette redusere den
bokførte formuen som er registrert i kommunes balanse for Agder Energi AS, jfr.
formuesbevaringsprinsippet.
Kommunestyret legger dette prinsippet også til grunn for videre utbetalinger fra Agder
Energi AS etter 2010.
I budsjettet for 2010 medfører denne endringen at avsetningen til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler på 1.059.000,- kroner strykes, og at bruk av generelt
disposisjonsfond i 2010 reduseres med tilsvarende beløp.
4.

Kommunestyret ber rådmann om heretter å kvalitetssikre kalkyler/kostnadsoverslag
bedre, da det er uakseptabelt å overskride relativt beskjedne investeringer med ca 50%
som i dette tilfellet. (Parkveien)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Morten Foss (UA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret anmoder rådmannen om å legge inn midler til utbygging og prosjekt for skolene
i budsjettet for 2012, slik at man kan komme raskt i gang med planleggingen av ny gymsal på
Holt, da det er lite som tyder på at det blir noen storskole i Tvedestrand.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Foss sitt forslag fikk 10 stemmer og falt.

Vedtak
1.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010:
a. Ordinært rammetilskudd økes med 62.000 kroner som følge av økte satser knyttet til
avtalebasert fysioterapi. Rammen til Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.
b. Rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom reduseres med 320.000 kroner. Bruk
av generelt disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
c. Ordinært rammetilskudd øktes med 1.313.000 kroner. Bruk av generelt
disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2010:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, midlertidige lokaler for
Parkveien fastsettes til 3.432.000 kroner. Det tilleggsbevilges 1.250.000 kroner i
denne saken. Bevilgningen finansieres ved å omdisponere 703.000 kroner i ubrukte
lånemidler på prosjekt 0765 Holt skole – utbygging og planlegging, samt 547.000
kroner ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
b. Det budsjetteres med 62.000 kroner i salgsinntekt i prosjekt 0790 Boligtomter.
Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Dersom det senere i
2010 selges/faktureres ytterligere, økes både inntekt og avsetningen til fond
tilsvarende.

3.

Kommunestyret vedtar at utbetaling på 1.059.000,- kroner fra Agder Energi i 2010
som følge av nedskriving av egenkapitalen i selskapet føres som utbytte i
driftsregnskapet, og ikke som inntekt i investeringsregnskapet, jfr. vedtak i
kommunestyresak nr. 80/10.
Kommunestyrets begrunnelse for sitt endringsvedtak er at dette er opptjent overskudd
kapitalisert gjennom Aust-Agder Kraftverk, som ved dannelsen av Agder Energi AS ble
lagt inn som tingsinnskudd ved dannelsen av aksjekapitalen i selskapet. Kommunestyret
er av den oppfatningen at dette kan betraktes som ikke utbetalt utbytte for tidligere år i
Aust-Agder Kraftverk, da kommunen ikke har innbetalt eller lagt inn tingsinnskudd i
Aust-Agder Kraftverk. Kommunestyret kan heller ikke reelt se at dette redusere den
bokførte formuen som er registrert i kommunes balanse for Agder Energi AS, jfr.
formuesbevaringsprinsippet.
Kommunestyret legger dette prinsippet også til grunn for videre utbetalinger fra Agder
Energi AS etter 2010.
I budsjettet for 2010 medfører denne endringen at avsetningen til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler på 1.059.000,- kroner strykes, og at bruk av generelt
disposisjonsfond i 2010 reduseres med tilsvarende beløp.

4.

Kommunestyret ber rådmann om heretter å kvalitetssikre kalkyler/kostnadsoverslag
bedre, da det er uakseptabelt å overskride relativt beskjedne investeringer med ca 50%
som i dette tilfellet. (Parkveien)

PS 106/10 Budsjett 2011 - handlings- og økonomiplan 2011-2014
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2011 - handlings- og økonomiplan 20112014” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift
og 2A og 2B angående investering med følgende endringer for alle år i planperioden:
a) Nettorammen til ansvar 270 Kultur og næring reduseres med 68 000 kroner.
b) Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 68 000 kroner.

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde. Det gjøres endringer i skjema 1B i tråd med
endring i vedtakets punkt 1.

3.

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.

4.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2011 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2011:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,3 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 3 870 000 kroner i 2011 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.
6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 7,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken
(for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 379,4 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

8.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
Beløp i kroner
Vannavgift, ekskl. mva.

Sats 2010
3 580

Sats 2011
3 540

200

240

Babysang

735

750

Band

735

750

Kor

735

750

Korps, salg av elevplasser

1 050

1 150

Annen musikk

1 260

1 325

Kunst

1 260

1 325

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

315

400

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

400

Feieavgift, ekskl. mva.
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

Endringene gjelder fra 1.1.2011.
Gebyrene på plan, byggesak og oppmåling øker med 10 % fra 1.1.2011. Det vil være ulik
prisendring på de forskjellige satsene, slik at den angitte økningen gjelder de samlede
inntektene.
9.

Kommunestyret vedtar utbetaling av tilskudd til private barnehager som følger:
a) Tilskudd til private barnehager utbetales etter statlige bestemmelser fra 2011. Dersom
den nye finansieringsordningen gir betydelige negative endringer i rammevilkårene for en
eller flere barnehager legges det frem sak for kommunestyret.
b) Som en overgangsordning for våren 2011 garanteres alle private barnehager like mye i
tilskudd pr. godkjent plass pr. måned som de fikk i 2010.

10.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2009.

11.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å søke Kommunalbanken om endret avdragsprofil på ett eller flere lån. Målet er å redusere kommunens årlige avdrag med 2 mill.
kroner i perioden 2011-2015.

12.

For 2011 og senere år gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Regnskapsresultatet for den enkelte enhet skal vurderes i forhold til måloppnåelse og
justeringer relatert til forhold som objektivt sett ligger utenfor enhetsleders kontroll. En
slik vurdering kan medføre justering av regnskapsresultatet for den enkelte enhet. Det
legges frem egen sak for kommunestyret som fatter vedtak om eventuelle korrigeringer.
b) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle korrigerte innsparing til bruk senere år.
c) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle korrigerte merforbruk i det påfølgende
året.
d) Maksimalt beløp på den enkelte enhets disposisjonsfond eller akkumulert merforbruk er
5 % av brutto driftsutgifter på det foregående års regnskap. Eventuelle korrigeringer som
følge av maksimumsgrensen vil første gang skje i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2011.

13.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2011, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

14.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2011.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

15.

Kommunestyret godkjenner at Tvedestrand kommunale boligstiftelse står for utbygging av
psykiatriboliger (fem leiligheter og fire hybler) i 2011. Det legges frem egen sak om
prosjektet før det kan inngås bindende avtaler.

16.

Kommunestyret legger til grunn at bygging av boliger for utviklingshemmede skjer i regi
av Tvedestrand kommunale boligstiftelse. Det legges frem egen sak for kommunestyret før
arbeidene med prosjektet igangsettes.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 30.11.2010
Behandling
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til rådmannens forslag til budsjett 2011 og handlings- og
økonomiplan 2011-2014 ble referert.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1.
Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2011 - handlings- og økonomiplan 20112014” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift
og 2A og 2B angående investering med følgende endringer for alle år i planperioden:
a) Nettorammen til ansvar 270 Kultur og næring reduseres med 68 000 kroner.
b) Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 68 000 kroner.
2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde. Det gjøres endringer i skjema 1B i tråd med
endring i vedtakets punkt 1.

3.

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.

4.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2011 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2011:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,3 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 3 870 000 kroner i 2011 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.
6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 7,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken
(for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 379,4 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

8.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
Beløp i kroner
Vannavgift, ekskl. mva.

Sats 2010
3 580

Sats 2011
3 540

200

240

Babysang

735

750

Band

735

750

Kor

735

750

1 050

1 150

Feieavgift, ekskl. mva.
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

Korps, salg av elevplasser

Annen musikk

1 260

1 325

Kunst

1 260

1 325

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

315

400

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

400

Endringene gjelder fra 1.1.2011.
Gebyrene på plan, byggesak og oppmåling øker med 10 % fra 1.1.2011. Det vil være ulik
prisendring på de forskjellige satsene, slik at den angitte økningen gjelder de samlede
inntektene.
9.

Kommunestyret vedtar utbetaling av tilskudd til private barnehager som følger:
a) Tilskudd til private barnehager utbetales etter statlige bestemmelser fra 2011. Dersom
den nye finansieringsordningen gir betydelige negative endringer i rammevilkårene for en
eller flere barnehager legges det frem sak for kommunestyret.
b) Som en overgangsordning for våren 2011 garanteres alle private barnehager like mye i
tilskudd pr. godkjent plass pr. måned som de fikk i 2010.

10.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2009.

11.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å søke Kommunalbanken om endret avdragsprofil på ett eller flere lån. Målet er å redusere kommunens årlige avdrag med 2 mill.
kroner i perioden 2011-2015.

12.

For 2011 og senere år gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Regnskapsresultatet for den enkelte enhet skal vurderes i forhold til måloppnåelse og
justeringer relatert til forhold som objektivt sett ligger utenfor enhetsleders kontroll. En
slik vurdering kan medføre justering av regnskapsresultatet for den enkelte enhet. Det
legges frem egen sak for kommunestyret som fatter vedtak om eventuelle korrigeringer.
b) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle korrigerte innsparing til bruk senere år.
c) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle korrigerte merforbruk i det påfølgende
året.
d) Maksimalt beløp på den enkelte enhets disposisjonsfond eller akkumulert merforbruk er
5 % av brutto driftsutgifter på det foregående års regnskap. Eventuelle korrigeringer som
følge av maksimumsgrensen vil første gang skje i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2011.

13.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2011, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

14.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2011.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

15.

Kommunestyret godkjenner at Tvedestrand kommunale boligstiftelse står for utbygging av
psykiatriboliger (fem leiligheter og fire hybler) i 2011. Det legges frem egen sak om
prosjektet før det kan inngås bindende avtaler.

16.

Kommunestyret legger til grunn at bygging av boliger for utviklingshemmede skjer i regi
av Tvedestrand kommunale boligstiftelse. Det legges frem egen sak for kommunestyret før
arbeidene med prosjektet igangsettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2010
Behandling
Etter en drøfting i formannskapet av ulike alternativer, ble nedenstående forslag fremmet.
Aud Angelstad, på vegne av TTL, Høyre, Senterpartiet og uavhengig (Morten Foss):
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
215
280
275
250
280
210
240
245
270
280

290
290
290
290
290
Sum

Økt bevilgning til personalforeningen
175-årsjubileum Tvedestrand
kommune
Tilskudd til ungdomsprest
Omsorg og rehabilitering
(ekstravakter)
Kommunestyrets disposisjon, økt
avsetning
Økt avsetning til ordførerens
disposisjon
Redusert gebyr for bygging av
landbruksbygg
Teknisk drift, 5 % stilling til
utetjenesten
Biblioteket, innkjøp av nye bøker
Avsetning til disposisjon for
grunnskolen inkl. evnt. leirskole i
7./8. klasse fra 2012 (egen sak til
kommunestyret)
Rentekompensasjon skolebygg,
økte inntekter
Agder Energi, økt utbytte
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Avsette til generelt
disposisjonsfond
Bruk av generelt disposisjonsfond

2011
50 000

2012

2013

2014

50 000

50 000

25 000

10 000

10 000

10 000

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

35 000
200 000

200 000

200 000

200 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-68 000

-245 000

-220 000

-177 000
0

0

0

50 000
25 000
400 000
50 000
45 000

-1 000 000

150 000

0

d) Endringer i investeringsbudsjettet
290

Agder Energi, redusert utbetaling

2011
-1 000 000

2012

2013

2014

290

Redusert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og
andeler

1 000 000

Sum

0

0

0

0

Tillegg til punkt 8 i vedtaket:
Gebyr for bygging av landbruksbygg settes til 3 000 kroner fra 1.1.2011.

Marit Aass, på vegne av Sosialistisk venstreparti:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
290
290
290

270

290

Eiendomsskatt, inntekter
Eiendomsskatt, innføringskostnader
Avsetning til disposisjonsfond øremerket ny skole i
sentrum
Kultur og næring, ikke
redusere rammen (av beløpet
er 35 000 kroner i 2011
øremerket innkjøp av nye
bøker til biblioteket)
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond

2011
-6 020 000
4 000 000

2012
-9 030 000

2 020 000

9 030 000

12 040 000

12 040 000

68 000

68 000

68 000

68 000

-68 000

-68 000

-68 000

-68 000

0

0

0

0

Sum

2013
2014
-12 040 000 -12 040 000

Geir Løvdal, på vegne av Arbeiderpartiet:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
240
270
250
290
290
290
Sum

Forvaltergården, økt
vedlikehold
Nytt bibliotek (nye bøker
m.v.)
Omsorg og rehabilitering,
hjemmetjenester
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Økte rammeoverføringer i
RNB 2011
Bruk av generelt
disposisjonsfond

2011
25 000

2012

2013

2014

30 000
1 000 000
-68 000
-500 000
-487 000
0

0

0

0

Line Mørch, på vegne av Venstre:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
215
280
270
250
280
210
240
245
270
280

290
290
290
290
290
Sum

Økt bevilgning til personalforeningen
175-årsjubileum Tvedestrand
kommune
Kultur og næring, kulturformål
barn og unge
Omsorg og rehabilitering
(ekstravakter)
Kommunestyrets disposisjon, økt
avsetning
Økt avsetning til ordførerens
disposisjon
Redusert gebyr for bygging av
landbruksbygg
Teknisk drift, 5 % stilling til
utetjenesten
Biblioteket, innkjøp av nye bøker
Avsetning til disposisjon for
grunnskolen inkl. evnt. leirskole i
7./8. klasse fra 2012 (egen sak til
kommunestyret)
Rentekompensasjon skolebygg,
økte inntekter
Agder Energi, økt utbytte
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Avsette til generelt
disposisjonsfond
Bruk av generelt disposisjonsfond

2011
50 000

2012

2013

2014

50 000

50 000

25 000

10 000

10 000

10 000

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

35 000
400 000

200 000

200 000

200 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-68 000

-245 000

-220 000

-177 000
0

0

0

50 000
25 000
200 000
50 000
45 000

-1 000 000

150 000

0

d) Endringer i investeringsbudsjettet
290
290

Sum

Agder Energi, redusert utbetaling
Redusert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og
andeler

2011
-1 000 000
1 000 000

0

2012

2013

0

Tillegg til punkt 8 i vedtaket:
Gebyr for bygging av landbruksbygg settes til 3 000 kroner fra 1.1.2011.

2014

0

0

Carl F. Bertelsen, på vegne av TTL, Høyre og Senterpartiet:
Nytt punkt 17 i vedtaket:
Kommunestyret ønsker å legge til rette for leirskole for alle elever i 7./8. klasse i 2012.
Administrasjonen bes, sammen med skolene, om å vurdere alternativer og legge frem et anbefalt
forslag til leirskolens innhold og sted.
Nytt punkt 18 i vedtaket:
a) Kommunestyret ønsker at de samlede ressurser og fagkunnskap i skolen utnyttes optimalt.
Dette forutsetter et nært samarbeid mellom skolene, koordinert av kommunalsjef for skole.
Kommunestyret ber om å bli informert om tiltak som gjennomføres for å oppnå dette.
b) Kommunestyret ønsker at det settes klare mål m.h.t. kunnskap i Tvedestrandsskolene. I
utgangspunktet må det være et krav at elevene klarer å lese i løpet av første skoleår.
Skolenes ledelse skal innen utløpet av første skoleår informere kommunalsjef for skole, som
igjen rapporterer til kommunestyret, om leseferdighetene blant førsteklassingene.

Morten Foss, uavhengig:
Nytt punkt 19 i vedtaket:
Kommunestyret ber om å få en sak på hvordan det er mulig å få støtte til private veier i 2012.

Voteringer
Forslaget fra Sosialistisk venstreparti angående endringer i vedtakets punkt 1 fikk 1 stemme
(Marit Aass).
Forslaget fra Arbeiderpartiet angående endringer i vedtakets punkt 1 fikk 1 stemme (Geir
Løvdal).
Forslaget fra Venstre angående endringer i vedtakets punkt 1 og 8 fikk 1 stemme (Line Mørch).
Forslaget fra TTL, Høyre, Senterpartiet og uavhengig (Morten Foss) angående endringer i
vedtakets punkt 1 og 8 fikk 6 stemmer (Jan Dukene, Carl F. Bertelsen, Inger Elise Hegland,
Hege Bjerkeseth, Aud Angelstad, Morten Foss)
Forslaget fra TTL, Høyre og Senterpartiet angående nye punkt 17 og 18 i vedtaket fikk 9
stemmer (alle representantene).
Forslaget fra Morten Foss (uavhengig) angående nytt punkt 19 i vedtaket fikk 9 stemmer (alle
representantene).

Innstillinger
Som rådmannens og administrasjonsutvalgets forslag punkt 1-16, med følgende
justeringer:

Forslag fra TTL, Høyre, Senterpartiet og uavhengig (Morten Foss):
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
215
280
275
250
280
210
240
245
270
280

290
290
290
290
290
Sum

Økt bevilgning til personalforeningen
175-årsjubileum Tvedestrand
kommune
Tilskudd til ungdomsprest
Omsorg og rehabilitering
(ekstravakter)
Kommunestyrets disposisjon, økt
avsetning
Økt avsetning til ordførerens
disposisjon
Redusert gebyr for bygging av
landbruksbygg
Teknisk drift, 5 % stilling til
utetjenesten
Biblioteket, innkjøp av nye bøker
Avsetning til disposisjon for
grunnskolen inkl. evnt. leirskole i
7./8. klasse fra 2012 (egen sak til
kommunestyret)
Rentekompensasjon skolebygg,
økte inntekter
Agder Energi, økt utbytte
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Avsette til generelt
disposisjonsfond
Bruk av generelt disposisjonsfond

2011
50 000

2012

2013

2014

50 000

50 000

25 000

10 000

10 000

10 000

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

35 000
200 000

200 000

200 000

200 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-68 000

-245 000

-220 000

-177 000
0

0

0

50 000
25 000
400 000
50 000
45 000

-1 000 000

150 000

0

d) Endringer i investeringsbudsjettet
290
290

Sum

Agder Energi, redusert utbetaling
Redusert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og
andeler

2011
-1 000 000
1 000 000

0

2012

2013

0

2014

0

0

Tillegg til punkt 8 i vedtaket:
Gebyr for bygging av landbruksbygg settes til 3 000 kroner fra 1.1.2011.

Forslag fra Sosialistisk venstreparti:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
290
290
290

270

290

Eiendomsskatt, inntekter
Eiendomsskatt, innføringskostnader
Avsetning til disposisjonsfond øremerket ny skole i
sentrum
Kultur og næring, ikke
redusere rammen (av beløpet
er 35 000 kroner i 2011
øremerket innkjøp av nye
bøker til biblioteket)
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond

Sum

2011
-6 020 000
4 000 000

2012
-9 030 000

2013
2014
-12 040 000 -12 040 000

2 020 000

9 030 000

12 040 000

12 040 000

68 000

68 000

68 000

68 000

-68 000

-68 000

-68 000

-68 000

0

0

0

0

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
240
270
250
290
290
290
Sum

Forvaltergården, økt
vedlikehold
Nytt bibliotek (nye bøker
m.v.)
Omsorg og rehabilitering,
hjemmetjenester
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Økte rammeoverføringer i
RNB 2011
Bruk av generelt
disposisjonsfond

2011
25 000

2012

2013

2014

30 000
1 000 000
-68 000
-500 000
-487 000
0

0

0

0

Forslag fra Venstre:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
215
280
270
250
280
210
240
245
270
280

290
290
290
290
290
Sum

Økt bevilgning til personalforeningen
175-årsjubileum Tvedestrand
kommune
Kultur og næring, kulturformål
barn og unge
Omsorg og rehabilitering
(ekstravakter)
Kommunestyrets disposisjon, økt
avsetning
Økt avsetning til ordførerens
disposisjon
Redusert gebyr for bygging av
landbruksbygg
Teknisk drift, 5 % stilling til
utetjenesten
Biblioteket, innkjøp av nye bøker
Avsetning til disposisjon for
grunnskolen inkl. evnt. leirskole i
7./8. klasse fra 2012 (egen sak til
kommunestyret)
Rentekompensasjon skolebygg,
økte inntekter
Agder Energi, økt utbytte
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Avsette til generelt
disposisjonsfond
Bruk av generelt disposisjonsfond

2011
50 000

2012

2013

2014

50 000

50 000

25 000

10 000

10 000

10 000

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

35 000
400 000

200 000

200 000

200 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-68 000

-245 000

-220 000

-177 000
0

0

0

50 000
25 000
200 000
50 000
45 000

-1 000 000

150 000

0

d) Endringer i investeringsbudsjettet
290
290

Sum

Agder Energi, redusert utbetaling
Redusert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og
andeler

2011
-1 000 000
1 000 000

0

2012

2013

0

Tillegg til punkt 8 i vedtaket:
Gebyr for bygging av landbruksbygg settes til 3 000 kroner fra 1.1.2011.

2014

0

0

Forslag fra et enstemmig formannskap:
Nytt punkt 17 i vedtaket:
Kommunestyret ønsker å legge til rette for leirskole for alle elever i 7./8. klasse i 2012.
Administrasjonen bes, sammen med skolene, om å vurdere alternativer og legge frem et anbefalt
forslag til leirskolens innhold og sted.
Nytt punkt 18 i vedtaket:
a) Kommunestyret ønsker at de samlede ressurser og fagkunnskap i skolen utnyttes optimalt.
Dette forutsetter et nært samarbeid mellom skolene, koordinert av kommunalsjef for skole.
Kommunestyret ber om å bli informert om tiltak som gjennomføres for å oppnå dette.
b) Kommunestyret ønsker at det settes klare mål m.h.t. kunnskap i Tvedestrandsskolene. I
utgangspunktet må det være et krav at elevene klarer å lese i løpet av første skoleår.
Skolenes ledelse skal innen utløpet av første skoleår informere kommunalsjef for skole, som
igjen rapporterer til kommunestyret, om leseferdighetene blant førsteklassingene.
Nytt punkt 19 i vedtaket:
Kommunestyret ber om å få en sak på hvordan det er mulig å få støtte til private veier i 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet, jfr. fvl § 6, 1 ledd bokstav e og
fratrådte (= 24 voterende). Bjørnstad ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (= 25
voterende).
Marit Johanne Aass (SV) påpekte feil i protokoll for formannskap, med innføring av
eiendomsskatt i 2012, ikke 2011. SV sitt forslag blir dermed som følger:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
2011
2012
2013
2014
290 Eiendomsskatt, inntekter
-6 020 000
-9 030 000 -12 040 000
290 Eiendomsskatt, innførings4 000 000
kostnader
290 Avsetning til disposisjonsfond
2 020 000
9 030 000 12 040 000
øremerket ny skole i sentrum
270 Kultur og næring, ikke
68 000
68 000
68 000
68 000
redusere rammen (av beløpet
er 35 000 kroner i 2011
øremerket innkjøp av nye
bøker til biblioteket)
290 Ikke avsette til generelt
-68 000
-68 000
-68 000
-68 000
disposisjonsfond
Sum
0
0
0
0

Linn Zwilgmeyer (AP) kom med endringer i forslaget som ble stilt i formannskap med tillegg
for tilskudd ungdomsprest, teknisk drift 5 % stilling utetjeneste, leirskoletilbud for årets 7.
klassinger og ekstra midler for leseopplæring i 1 klasse. Forslaget til økning i omsorg og
rehabilitering var redusert fra 1.000.000 til 600.000 for 2011.
Forslaget fra Arbeiderpartiet blir da som følger:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
c) Endringer i driftsbudsjettet
240

Forvaltergården, økt
vedlikehold
Nytt bibliotek (nye bøker m.v.)
Tilskudd ungdomsprest
Teknisk drift, 5% stilling
utetjenesten
Leirskoletilbud for årets 7.
klassinger
Ekstra midler for
leseopplæring 1 klase
Omsorg og rehabilitering, økt
bemanning
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Økte rammeoverføringer i
RNB 2011
Bruk av generelt
disposisjonsfond

270
275
245
280

250
290
290
290
Sum

2011
25 000

2012

2013

2014

30 000
25000
25000

50000
25000

50000
25000

50000
25000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

-437 000

-375000

-375000

-375000

0

0

0

0

600 000
-68 000
-500 000

Forslag fra Venstre, se innstilling i protokoll fra formannskap
Flertallsforslaget fra TTL, Høyre, Senterpartiet og uavhengig (Morten Foss) følger også av
innstilling i formannskap.
TTL, Høyre, Senterpartiet og uavhengig (Morten Foss) fremmet følgende forslag til endret
punkt 18b:
•

Kommunestyret vil at det skal settes klare mål iht kunnskap i Tvedestrandskolene, dette
gjelder spesielt elevenes leseferdighet. I utgangspunktet må det vare et klart mål at
elevene klarer å lære å lese i løpet av første skoleår.

•

Skolenes ledelse skal informere kommunalsjef for oppvekstområdet som igjen
rapporterer til kommunestyret om leseferdigheten under hele grunnskoleløpet – og
hvilke tiltak som er aktuelle å iverksette hvis måloppnåelsen er for lav

Sveinung Lien (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 20):
Tvedestrand kommunestyre bevilger kr 50.000 til fellesrådet, øremerket opprustning av
Tvedestrand kirke. Inndekking er post 290, avsetting til generelt disposisjonsfond, som derved
reduseres til kr 100.000

Formannskapets innstilling for punkt 3 tom 16:
Det ble deretter avholdt følgende prøvevotering:
Formannskapets flertallsforslag
SV sitt forslag
Venstre sitt forslag
Arbeiderpartiet sitt forslag

enstemmig vedtatt

19 stemmer
2 stemmer
1 stemme
3 stemmer

Prøvevoteringen ble deretter enstemmig ansett som endelig votering og flertallsforslaget ansett
som vedtatt.
Formannskapets innstilling til punkt 17:
Formannskapets innstilling til punkt 18 med
Endret ordlyd:
Formannskapets innstilling til punkt 19:

enstemmig vedtatt

Liens forslag til nytt punkt 20:

vedtatt mot 2 stemmer

Hele budsjettet:

vedtatt mot 2 stemmer

enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2011 - handlings- og økonomiplan
2011-2014” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B
angående drift og 2A og 2B angående investering med følgende endringer for alle år
i planperioden:
a) Nettorammen til ansvar 270 Kultur og næring reduseres med 68 000 kroner.
b) Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 68 000 kroner.
c) Endringer i driftsbudsjettet
2011
2012
2013
2014
215 Økt bevilgning til personal50 000
foreningen
280 175-årsjubileum Tvedestrand
50 000
kommune
275 Tilskudd til ungdomsprest
25 000
50 000
50 000
25 000
250 Omsorg og rehabilitering
400 000
(ekstravakter)
280 Kommunestyrets disposisjon, økt
50 000
avsetning
210 Økt avsetning til ordførerens
45 000
disposisjon
240 Redusert gebyr for bygging av
10 000
10 000
10 000
10 000
landbruksbygg
245 Teknisk drift, 5 % stilling til
25 000
25 000
25 000
25 000
utetjenesten
270 Biblioteket, innkjøp av nye bøker
35 000
280 Avsetning til disposisjon for
200 000
200 000
200 000
200 000
grunnskolen inkl. evnt. leirskole i
7./8. klasse fra 2012 (egen sak til
kommunestyret)

290
290
290
290
290
Sum

Rentekompensasjon skolebygg,
økte inntekter
Agder Energi, økt utbytte
Ikke avsette til generelt
disposisjonsfond
Avsette til generelt
disposisjonsfond
Bruk av generelt disposisjonsfond

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-68 000

-245 000

-220 000

-177 000
0

0

0

-1 000 000

150 000

0

d) Endringer i investeringsbudsjettet
290
290

Agder Energi, redusert utbetaling
Redusert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og
andeler

2011
-1 000 000
1 000 000

Sum

0

2012

2013

0

2014

0

0

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde. Det gjøres endringer i skjema 1B i tråd med
endring i vedtakets punkt 1.

3.

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.

4.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2011 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2011:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,3 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 3 870 000 kroner i 2011 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.
6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 7,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken
(for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 379,4 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

8.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
Beløp i kroner
Vannavgift, ekskl. mva.
Feieavgift, ekskl. mva.

Sats 2010
3 580

Sats 2011
3 540

200

240

735

750

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:
Babysang

Band

735

750

Kor

735

750

Korps, salg av elevplasser

1 050

1 150

Annen musikk

1 260

1 325

Kunst

1 260

1 325

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

315

400

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

400

Endringene gjelder fra 1.1.2011.
Gebyrene på plan, byggesak og oppmåling øker med 10 % fra 1.1.2011. Det vil være ulik
prisendring på de forskjellige satsene, slik at den angitte økningen gjelder de samlede
inntektene.
Gebyr for bygging av landbruksbygg settes til 3 000 kroner fra 1.1.2011.
9.

Kommunestyret vedtar utbetaling av tilskudd til private barnehager som følger:
a) Tilskudd til private barnehager utbetales etter statlige bestemmelser fra 2011. Dersom
den nye finansieringsordningen gir betydelige negative endringer i rammevilkårene for en
eller flere barnehager legges det frem sak for kommunestyret.
b) Som en overgangsordning for våren 2011 garanteres alle private barnehager like mye i
tilskudd pr. godkjent plass pr. måned som de fikk i 2010.

10.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2009.

11.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å søke Kommunalbanken om endret avdragsprofil på ett eller flere lån. Målet er å redusere kommunens årlige avdrag med 2 mill.
kroner i perioden 2011-2015.

12.

For 2011 og senere år gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Regnskapsresultatet for den enkelte enhet skal vurderes i forhold til måloppnåelse og
justeringer relatert til forhold som objektivt sett ligger utenfor enhetsleders kontroll. En
slik vurdering kan medføre justering av regnskapsresultatet for den enkelte enhet. Det
legges frem egen sak for kommunestyret som fatter vedtak om eventuelle korrigeringer.
b) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle korrigerte innsparing til bruk senere år.
c) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle korrigerte merforbruk i det påfølgende
året.
d) Maksimalt beløp på den enkelte enhets disposisjonsfond eller akkumulert merforbruk er
5 % av brutto driftsutgifter på det foregående års regnskap. Eventuelle korrigeringer som
følge av maksimumsgrensen vil første gang skje i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2011.

13.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2011, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

14.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2011.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

15.

Kommunestyret godkjenner at Tvedestrand kommunale boligstiftelse står for utbygging av
psykiatriboliger (fem leiligheter og fire hybler) i 2011. Det legges frem egen sak om
prosjektet før det kan inngås bindende avtaler.

16.

Kommunestyret legger til grunn at bygging av boliger for utviklingshemmede skjer i regi
av Tvedestrand kommunale boligstiftelse. Det legges frem egen sak for kommunestyret før
arbeidene med prosjektet igangsettes.

17. Kommunestyret ønsker å legge til rette for leirskole for alle elever i 7./8. klasse i 2012.
Administrasjonen bes, sammen med skolene, om å vurdere alternativer og legge frem et
anbefalt forslag til leirskolens innhold og sted.

18.
a) Kommunestyret ønsker at de samlede ressurser og fagkunnskap i skolen utnyttes
optimalt. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom skolene, koordinert av
kommunalsjef for skole. Kommunestyret ber om å bli informert om tiltak som
gjennomføres for å oppnå dette.
b)
• Kommunestyret vil at det skal settes klare mål iht kunnskap i Tvedestrandskolene, dette
gjelder spesielt elevenes leseferdighet. I utgangspunktet må det vare et klart mål at
elevene klarer å lære å lese i løpet av første skoleår.
•

Skolenes ledelse skal informere kommunalsjef for oppvekstområdet som igjen
rapporterer til kommunestyret om leseferdigheten under hele grunnskoleløpet – og
hvilke tiltak som er aktuelle å iverksette hvis måloppnåelsen er for lav

19. Kommunestyret ber om å få en sak på hvordan det er mulig å få støtte til private veier i
2012.
20. Tvedestrand kommunestyre bevilger kr 50.000 til fellesrådet, øremerket opprustning av
Tvedestrand kirke.

PS 107/10 Utredning av felles barneverntjeneste - eventuell
deltakelse fra Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til det arbeidet som gjøres i RBU i forhold til å
etablere et familiehus hvor familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i
et og samme hus.
2. Med utgangspunkt i de strategiske valg kommunen har gjort ved etablering av
Ressurssenter for barn og unge, finner Tvedestrand kommunestyre det ikke aktuelt å
delta i utredningsarbeidet i forhold til felles barneverntjeneste for kommuner i
Østregionen.
3. Dersom interkommunalt barnevern blir etablert, forutsetter kommunestyret at kommunen
eventuelt på et senere tidspunkt kan søke om deltakelse, dersom dette anses
hensiktsmessig for det helhetlige tverrfaglige arbeidet med barn og unge i Tvedestrand.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 23.11.2010
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til det arbeidet som gjøres i RBU i forhold til å
etablere et familiehus hvor familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i
et og samme hus.
2. Med utgangspunkt i de strategiske valg kommunen har gjort ved etablering av
Ressurssenter for barn og unge, finner Tvedestrand kommunestyre det ikke aktuelt å
delta i utredningsarbeidet i forhold til felles barneverntjeneste for kommuner i
Østregionen.
3. Dersom interkommunalt barnevern blir etablert, forutsetter kommunestyret at kommunen
eventuelt på et senere tidspunkt kan søke om deltakelse, dersom dette anses
hensiktsmessig for det helhetlige tverrfaglige arbeidet med barn og unge i Tvedestrand.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til det arbeidet som gjøres i RBU i forhold til å
etablere et familiehus hvor familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i
et og samme hus.

2. Med utgangspunkt i de strategiske valg kommunen har gjort ved etablering av
Ressurssenter for barn og unge, finner Tvedestrand kommunestyre det ikke aktuelt å
delta i utredningsarbeidet i forhold til felles barneverntjeneste for kommuner i
Østregionen.
3. Dersom interkommunalt barnevern blir etablert, forutsetter kommunestyret at kommunen
eventuelt på et senere tidspunkt kan søke om deltakelse, dersom dette anses
hensiktsmessig for det helhetlige tverrfaglige arbeidet med barn og unge i Tvedestrand.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag til punkt 2:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i utredningsarbeidet for felles barnevern i
Østregionen.
Angelstads forslag
Innstilling fra livsløpskomite

1 stemme
24 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til det arbeidet som gjøres i RBU i forhold til å
etablere et familiehus hvor familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i
et og samme hus.
2. Med utgangspunkt i de strategiske valg kommunen har gjort ved etablering av
Ressurssenter for barn og unge, finner Tvedestrand kommunestyre det ikke aktuelt å
delta i utredningsarbeidet i forhold til felles barneverntjeneste for kommuner i
Østregionen.
3. Dersom interkommunalt barnevern blir etablert, forutsetter kommunestyret at kommunen
eventuelt på et senere tidspunkt kan søke om deltakelse, dersom dette anses
hensiktsmessig for det helhetlige tverrfaglige arbeidet med barn og unge i Tvedestrand.

PS 108/10 Risørs ønske om deltakelse i Barnevernsamarbeidet i østregionen(Biø)
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ser positivt på at Risør kommune inngår i Biø-samarbeidet
fra 1.1.11. Dette innebærer at
• Risør kommune oppnevner en representant til styret for Biø jfr.
samarbeidsavtalen.
• Risør stiller en 40 + 20% stilling til disposisjon for Biø i 2011.
• Risør dekker sin andel av felleskostnadene i samarbeidet med 35% av
totalkostnaden, jfr. antall barn mellom 0-18.
2. Risørs deltakelse i samarbeidet evalueres etter 12 måneder fra oppstart. I forbindelse
med evaluering av Risørs deltakelse i samarbeidet, foretas samtidig en evaluering av
BiØ-samarbeidet totalt, med særlig fokus på
•

Samarbeidsavtalen, herunder bl.a. ressursbruk, styresammensetning og
disponering av eksisterende fondsmidler

3. Det forutsettes at kommunestyrene i samarbeidskommunene, Gjerstad, Vegårshei og
Åmli gjør tilsvarende vedtak.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 23.11.2010
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ser positivt på at Risør kommune inngår i Biø-samarbeidet
fra 1.1.11. Dette innebærer at
• Risør kommune oppnevner en representant til styret for Biø jfr.
samarbeidsavtalen.
• Risør stiller en 40 + 20% stilling til disposisjon for Biø i 2011.
• Risør dekker sin andel av felleskostnadene i samarbeidet med 35% av
totalkostnaden, jfr. antall barn mellom 0-18.
2. Risørs deltakelse i samarbeidet evalueres etter 12 måneder fra oppstart. I forbindelse
med evaluering av Risørs deltakelse i samarbeidet, foretas samtidig en evaluering av
BiØ-samarbeidet totalt, med særlig fokus på
•

Samarbeidsavtalen, herunder bl.a. ressursbruk, styresammensetning og
disponering av eksisterende fondsmidler

3. Det forutsettes at kommunestyrene i samarbeidskommunene, Gjerstad, Vegårshei og
Åmli gjør tilsvarende vedtak.

Saksprotokoll i Livsløpskomite – 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

Tvedestrand kommunestyre ser positivt på at Risør kommune inngår i Biø-samarbeidet
fra 1.1.11. Dette innebærer at
• Risør kommune oppnevner en representant til styret for Biø jfr.
samarbeidsavtalen.
• Risør stiller en 40 + 20% stilling til disposisjon for Biø i 2011.
• Risør dekker sin andel av felleskostnadene i samarbeidet med 35% av
totalkostnaden, jfr. antall barn mellom 0-18.

2.

Risørs deltakelse i samarbeidet evalueres etter 12 måneder fra oppstart. I forbindelse med
evaluering av Risørs deltakelse i samarbeidet, foretas samtidig en evaluering av BiØsamarbeidet totalt, med særlig fokus på
•
3.

Samarbeidsavtalen, herunder bl.a. ressursbruk, styresammensetning og
disponering av eksisterende fondsmidler

Det forutsettes at kommunestyrene i samarbeidskommunene, Gjerstad, Vegårshei og
Åmli gjør tilsvarende vedtak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra arbeidsmiljøutvalg enstemmig vedtatt.
Vedtak
1) Tvedestrand kommunestyre ser positivt på at Risør kommune inngår i Biø-samarbeidet
fra 1.1.11. Dette innebærer at
a. Risør kommune oppnevner en representant til styret for Biø jfr.
samarbeidsavtalen.
b. Risør stiller en 40 + 20% stilling til disposisjon for Biø i 2011.
c. Risør dekker sin andel av felleskostnadene i samarbeidet med 35% av
totalkostnaden, jfr. antall barn mellom 0-18.

2) Risørs deltakelse i samarbeidet evalueres etter 12 måneder fra oppstart. I forbindelse
med evaluering av Risørs deltakelse i samarbeidet, foretas samtidig en evaluering av
BiØ-samarbeidet totalt, med særlig fokus på
a. Samarbeidsavtalen, herunder bl.a. ressursbruk, styresammensetning og
disponering av eksisterende fondsmidler
3) Det forutsettes at kommunestyrene i samarbeidskommunene, Gjerstad, Vegårshei og
Åmli gjør tilsvarende vedtak.

PS 109/10 Boligbehov til utviklingshemmede - Prinsippvedtak Fremdriftsplan
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune gir sitt bo tilbud til utviklingshemmede i form av en
samlokalisert og differensiert løsning som også inkluderer avlastningstilbud.
2. Kommunestyret legger til grunn at bygging av boliger for utviklingshemmede skjer i regi
av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med brukerne og kommunen som
tildelingsdelingsmyndighet og tjenesteleverandør.
3. Kommunestyret legger til grunn at vilkårene mellom kommunen og boligstiftelsen ved
en slik utbygging, bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i forhold til utbygging
av Utsikten (psykiatriboliger).
4. Rådmannen bes opprette et ad hoc utvalg med representanter for kommunen, brukerne
og boligstiftelsen, for å se nærmere på muligheten til å eie (kjøpe) egne boliger i tillegg
til å leie i en samlokalisert og differensiert løsning, jfr. pkt. 1. Ad hoc utvalgets
innstilling legges frem for styret i boligstiftelsen og kommunestyret innen 30.06.2011.
5. Kommunestyret legger til grunn fremdriftsplanen, slik den er skissert i saksframlegget.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune gir sitt bo tilbud til utviklingshemmede i form av en
samlokalisert og differensiert løsning som også inkluderer avlastningstilbud.
2. Kommunestyret legger til grunn at bygging av boliger for utviklingshemmede skjer i regi
av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med brukerne og kommunen som
tildelingsdelingsmyndighet og tjenesteleverandør.
3. Kommunestyret legger til grunn at vilkårene mellom kommunen og boligstiftelsen ved
en slik utbygging, bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i forhold til utbygging
av Utsikten (psykiatriboliger).
4. Rådmannen bes opprette et ad hoc utvalg med representanter for kommunen, brukerne
og boligstiftelsen, for å se nærmere på muligheten til å eie (kjøpe) egne boliger i tillegg
til å leie i en samlokalisert og differensiert løsning, jfr. pkt. 1. Ad hoc utvalgets
innstilling legges frem for styret i boligstiftelsen og kommunestyret innen 30.06.2011.
5. Kommunestyret legger til grunn fremdriftsplanen, slik den er skissert i saksframlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommune gir sitt bo tilbud til utviklingshemmede i form av en
samlokalisert og differensiert løsning som også inkluderer avlastningstilbud.
2. Kommunestyret legger til grunn at bygging av boliger for utviklingshemmede skjer i regi
av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med brukerne og kommunen som
tildelingsdelingsmyndighet og tjenesteleverandør.
3. Kommunestyret legger til grunn at vilkårene mellom kommunen og boligstiftelsen ved
en slik utbygging, bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i forhold til utbygging
av Utsikten (psykiatriboliger).
4. Rådmannen bes opprette et ad hoc utvalg med representanter for kommunen, brukerne
og boligstiftelsen, for å se nærmere på muligheten til å eie (kjøpe) egne boliger i tillegg
til å leie i en samlokalisert og differensiert løsning, jfr. pkt. 1. Ad hoc utvalgets
innstilling legges frem for styret i boligstiftelsen og kommunestyret innen 30.06.2011.
5. Kommunestyret legger til grunn fremdriftsplanen, slik den er skissert i saksframlegget.

PS 110/10 Utvidelse av Utsikten bofellesskap med nye
psykiatriboliger i Lyngmyrveien 39
Rådmannens forslag til vedtak.
Tvedestrand kommunestyre vedtar at Utsikten bofellesskap utvides ved at det bygges 5 nye
leiligheter og 4 nye hybler ved Lyngmyrveien 39, slik det er vist i saksfremlegget og fremlagt
prosjektbeskrivelse.
Byggearbeidene gjennomføres i regi av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med kommunens
byggekomite inkl. representanter for OR-enheten.
Boligstiftelsen må som eier stå for fremtidig utleie og drift av bygningsmassen i nært samarbeid
med kommunen som tildelingsmyndighet.
Kommunestyret vedtar følgende forutsetninger for utbyggingen:
1. Byggekostnadene må ikke overstige kostnadskalkylene i vesentlig grad.
2. Innvilget investeringstilskudd fra Husbanken overføres i sin helhet til boligstiftelsen for
å del finansiere utbyggingen.
3. Det aksepteres en risikodeling slik at kommunen og boligstiftelsen dekker 50 % hver av
eventuelt tap som følge av fremtidig ledighet/mangel på leietakere.
4. Boligstiftelsen fastsetter pris for månedlig husleie til leietakerne, som beregnes etter
selvkostprinsippet så snart alle anbudspriser foreligger.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.12.2010
Behandling
Hege Bjerkeseth (TTL) stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte. Bjerkeseth ble erklært
habil med 8 mot 1 stemme (hjemmel fvl. § 6, 2 ledd).
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at Utsikten bofellesskap utvides ved at det bygges 5 nye
leiligheter og 4 nye hybler ved Lyngmyrveien 39, slik det er vist i saksfremlegget og fremlagt
prosjektbeskrivelse.
Byggearbeidene gjennomføres i regi av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med kommunens
byggekomite inkl. representanter for OR-enheten.
Boligstiftelsen må som eier stå for fremtidig utleie og drift av bygningsmassen i nært samarbeid
med kommunen som tildelingsmyndighet.
Kommunestyret vedtar følgende forutsetninger for utbyggingen:
1. Byggekostnadene må ikke overstige kostnadskalkylene i vesentlig grad.
2. Innvilget investeringstilskudd fra Husbanken overføres i sin helhet til boligstiftelsen
for å del finansiere utbyggingen.
3. Det aksepteres en risikodeling slik at kommunen og boligstiftelsen dekker 50 % hver
av eventuelt tap som følge av fremtidig ledighet/mangel på leietakere.

4. Boligstiftelsen fastsetter pris for månedlig husleie til leietakerne, som beregnes etter
selvkostprinsippet så snart alle anbudspriser foreligger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at Utsikten bofellesskap utvides ved at det bygges 5 nye
leiligheter og 4 nye hybler ved Lyngmyrveien 39, slik det er vist i saksfremlegget og fremlagt
prosjektbeskrivelse.
Byggearbeidene gjennomføres i regi av boligstiftelsen, men i nært samarbeid med kommunens
byggekomite inkl. representanter for OR-enheten.
Boligstiftelsen må som eier stå for fremtidig utleie og drift av bygningsmassen i nært samarbeid
med kommunen som tildelingsmyndighet.
Kommunestyret vedtar følgende forutsetninger for utbyggingen:
1. Byggekostnadene må ikke overstige kostnadskalkylene i vesentlig grad.
2. Innvilget investeringstilskudd fra Husbanken overføres i sin helhet til boligstiftelsen
for å del finansiere utbyggingen.
3. Det aksepteres en risikodeling slik at kommunen og boligstiftelsen dekker 50 % hver
av eventuelt tap som følge av fremtidig ledighet/mangel på leietakere.
4. Boligstiftelsen fastsetter pris for månedlig husleie til leietakerne, som beregnes etter
selvkostprinsippet så snart alle anbudspriser foreligger.

PS 111/10 Plan for tidlig innsatsForebygging og rehabilitering som
overordnede strategier
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ”Plan for tidlig innsats”. Rådmannen bes arbeide
videre med implementering av planen.
2. Definerte ”grep” og tiltak i planen, legges til grunn i det pågående arbeid med revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel og dermed for økonomiske prioriteringer i kommende
økonomiplanperioder.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 23.11.2010
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ”Plan for tidlig innsats”. Rådmannen bes arbeide
videre med implementering av planen.
2. Definerte ”grep” og tiltak i planen, legges til grunn i det pågående arbeid med revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel og dermed for økonomiske prioriteringer i kommende
økonomiplanperioder.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ”Plan for tidlig innsats”. Rådmannen bes arbeide
videre med implementering av planen.
2. Definerte ”grep” og tiltak i planen, legges til grunn i det pågående arbeid med revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel og dermed for økonomiske prioriteringer i kommende
økonomiplanperioder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Birger Eggen (H) fremmet følgende forslag:
I tilknytning til punkt 6.2, handlingsplan, ber kommunestyret om at den frivillige sektor og
spesielt idretten blir tatt med på råd.
Den frivillige sektor, og spesielt idretten kan utgjøre et viktig bidrag i at planen for tidlig
innsats blir virkeliggjort.
Innstilling fra formannskap med tillegg fra Eggen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ”Plan for tidlig innsats”. Rådmannen bes arbeide
videre med implementering av planen.
2. Definerte ”grep” og tiltak i planen, legges til grunn i det pågående arbeid med revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel og dermed for økonomiske prioriteringer i kommende
økonomiplanperioder.

I tilknytning til punkt 6.2, handlingsplan, ber kommunestyret om at den frivillige sektor og
spesielt idretten blir tatt med på råd.
Den frivillige sektor, og spesielt idretten kan utgjøre et viktig bidrag i at planen for tidlig innsats
blir virkeliggjort.

PS 112/10 Skjenkebevilling - Tvedestrand Fjordhotell
Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i ”retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkohollovgivningen med mer,”
inndrar Tvedestrand kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell i …… uker
f.o.m. …….
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010

Behandling
Sveinung Lien fremmet slikt forslag til innstilling:
Med hjemmel i ”retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkohollovgivningen med mer,”
inndrar Tvedestrand kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell fra 16.
desember 2010 inntil betaling skjer, dog uansett minst 12 uker.
Sveinung Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Med hjemmel i ”retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkohollovgivningen med mer,”
inndrar Tvedestrand kommunestyre skjenkebevillingen til Tvedestrand Fjordhotell fra 16.
desember 2010 inntil betaling skjer, dog uansett minst 12 uker.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
I saken er det innkommet mail fra Tvedestrand fjordhotell som lyder:
Vedrørende skjenkebevilling Tvedestrand Fjordhotell AS vil vi med dette si opp vår bevilling
omgående da vi ikke lenger ønsker å drive med alkoholsalg.
Ordføreren foreslår på grunnlag av dette at saken trekkes fra behandling.
Ordførerens forslag:
Vedtak
Saken trekkes fra behandling

enstemmig vedtatt

PS 113/10 Søknad om utvidelse av salgstiden for alkoholholdig
drikk ved Meny Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Meny Tvedestrand gis utvidelse av salgstiden i tråd med kommunens alkoholpolitiske
retningslinjer. Salgstiden settes fra kl. 08.00 i gjeldende bevillingsperiode f.o.m. 15.12.10.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Meny Tvedestrand gis utvidelse av salgstiden i tråd med kommunens alkoholpolitiske
retningslinjer. Salgstiden settes fra kl. 08.00 i gjeldende bevillingsperiode f.o.m. 15.12.10.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite vedtas med 22 mot 3 stemmer.
Vedtak
Meny Tvedestrand gis utvidelse av salgstiden i tråd med kommunens alkoholpolitiske
retningslinjer. Salgstiden settes fra kl. 08.00 i gjeldende bevillingsperiode f.o.m. 15.12.10.

PS 114/10 Høringsuttalelse til Stoltenbergsutvalgets rapport om
narkotika
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergutvalgets rapport med forslagene 1-8 og
forslagene 14-22.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergsutvalget rapport med forslagene 9-13,
men mener det bør utredes bedre i forhold til befolkningsrunnlaget for Mottaks- og
oppfølgingsentre (MO-sentre), og bedre presisering av ansvar og oppgaver til lokale
ambulante team før tiltak iverksettes.
Alternativ II
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergutvalgets rapport med forslagene 1-8 og
forslagene 14-21.
2. Tvedstrand kommunestyre støtter ikke rapportens forslag om bruk av heroin i
behandlingen, selv om dette i første omgang blir vurdert i et forsøksprosjekt.
3. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergsutvalget rapport med forslagene 9-13,
men mener det bør utredes bedre i forhold til befolkningsrunnlaget for Mottaks- og
oppfølgingsentre (MO-sentre), og bedre presisering av ansvar og oppgaver til lokale
ambulante team før tiltak iverksettes.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag alternativ II.
Bjørg Haaland Bjørnstad fremmet rådmannens forslag alternativ I.
Ved alternativ votering ble Liens forslag tilrådd med 5 mot 2 stemmer.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergutvalgets rapport med forslagene 1-8 og
forslagene 14-21.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke rapportens forslag om bruk av heroin i
behandlingen, selv om dette i første omgang blir vurdert i et forsøksprosjekt.
3. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergsutvalget rapport med forslagene 9-13,
men mener det bør utredes bedre i forhold til befolkningsrunnlaget for Mottaks- og
oppfølgingsentre (MO-sentre), og bedre presisering av ansvar og oppgaver til lokale
ambulante team før tiltak iverksettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Tor Granerud (V) fremmer rådmannens forslag alternativ I som følger:
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergutvalgets rapport med forslagene 1-8 og
forslagene 14-22.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergsutvalget rapport med forslagene 9-13,
men mener det bør utredes bedre i forhold til befolkningsrunnlaget for Mottaks- og
oppfølgingsentre (MO-sentre), og bedre presisering av ansvar og oppgaver til lokale
ambulante team før tiltak iverksettes.
Graneruds forslag

9 stemmer

Flertallsinnstilling fra livsløpskomite

16 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergutvalgets rapport med forslagene 1-8 og
forslagene 14-21.
2. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke rapportens forslag om bruk av heroin i
behandlingen, selv om dette i første omgang blir vurdert i et forsøksprosjekt.
3. Tvedestrand kommunestyre støtter Stoltenbergsutvalget rapport med forslagene 9-13,
men mener det bør utredes bedre i forhold til befolkningsrunnlaget for Mottaks- og
oppfølgingsentre (MO-sentre), og bedre presisering av ansvar og oppgaver til lokale
ambulante team før tiltak iverksettes.

PS 115/10 Etablering av arbeidsgruppe - planlegging veikryss E 18
Rådmannens forslag til vedtak:
•
•
•

•
•

Det etableres en arbeidsgruppe med mandat å gi innspill til plassering av veikryss fra ny
E 18 til Tvedestrand by.
Gruppa sammensettes av 4 politikere og 4 personer fra næringslivet i Tvedestrand.
Sekretariatet utføres av kommunens administrasjon.
Tvedestrand kommunestyre velger følgende politikere til å sitte i arbeidsgruppa:
1:
2:
3:
4:
Arbeidsgruppa skal være etablert innen utgangen av 2010.
Arbeidsgruppa oppløses når endelig valg av veikryssplassering er foretatt.

Saksprotokoll i Planutvalg - 07.12.2010
Behandling
Reidunn Kaddeberg foreslo følgende politikere til arbeidsgruppen:
- Jan Dukene
- Erling Holm
- Dag Eide
- Solveig Røvik
Ved voteringen ble forslaget til Kaddeberg enstemmig vedtatt
Administrasjonen ble anmodet om å få navn på personene fra næringslivet før kommunestyrets
behandling
Innstilling
•
•
•

•
•

Det etableres en arbeidsgruppe med mandat å gi innspill til plassering av veikryss fra ny
E 18 til Tvedestrand by.
Gruppa sammensettes av 4 politikere og 4 personer fra næringslivet i Tvedestrand.
Sekretariatet utføres av kommunens administrasjon.
Tvedestrand kommunestyre velger følgende politikere til å sitte i arbeidsgruppa:
1: Jan Dukene
2: Erling Holm
3: Dag Eide
4: Solveig Røvik
Arbeidsgruppa skal være etablert innen utgangen av 2010.
Arbeidsgruppa oppløses når endelig valg av veikryssplassering er foretatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag til deltakere fra næringslivet:

Morten Johannesen, næringsforeningen
Kjell Lunde, Grisen storsenter
Olav Voie, Teamtech
Geir Søraker, Ertech
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP) fremmet forslag om Jørgen Goderstad istedenfor Solveig Røvik.
Bjørnstads forslag:
Innstilling fra planutvalge med tillegg fra Dukene:

7 stemmer
18 stemmer og vedtatt.

Vedtak
•
•
•

•

•
•

Det etableres en arbeidsgruppe med mandat å gi innspill til plassering av veikryss fra ny
E 18 til Tvedestrand by.
Gruppa sammensettes av 4 politikere og 4 personer fra næringslivet i Tvedestrand.
Sekretariatet utføres av kommunens administrasjon.
Tvedestrand kommunestyre velger følgende politikere til å sitte i arbeidsgruppa:
1: Jan Dukene
2: Erling Holm
3: Dag Eide
4: Solveig Røvik
Fra næringslivet:
1: Morten Johannesen, næringsforeningen
2: Kjell Lunde, Grisen storsenter
3: Olav Voie, Teamtech
4: Geir Søraker, Ertech
Arbeidsgruppa skal være etablert innen utgangen av 2010.
Arbeidsgruppa oppløses når endelig valg av veikryssplassering er foretatt.

PS 116/10 Forespørsel om endring av utbyggingsavtale for del av
Gjevingpynten
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner at siste setning i pkt. 7.2 i utbyggingsavtalen av 18.10.2009 kan
utgå av avtalen. Setningen som utgår har slik ordlyd: " Parkeringsplassene skal også skiltes slik
at det klart fremgår hvem som kan disponere dem”
Saksprotokoll i Planutvalg - 07.12.2010
Behandling
Erling Holm og Carl Bertelsen reiste spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 7 voterende)
Holm og Bertelsen ble begge erklært inhabile, jfr. fvl. §6, 2 ledd (Dag Eide ba om at dette ble
utredet noe grundigere før kommunestyrets behandling)
Bjørn Helge Stormo tiltrådte (= 8 voterende)
Jan Marcussen overtok møteledelsen.
Ved behandlingen ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt
Stormo fratrådte og Holm og Bertelsen gjeninntrådte (= 9 voterende)
Holm overtok møteledelsen.

Innstilling
Kommunestyret godkjenner at siste setning i pkt. 7.2 i utbyggingsavtalen av 18.10.2009 kan
utgå av avtalen. Setningen som utgår har slik ordlyd: " Parkeringsplassene skal også skiltes slik
at det klart fremgår hvem som kan disponere dem”
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet, jfr. fvl § 6, 1 ledd bokstav a og 2 ledd og
fratrådte (= 24 voterende). Bertelsen ble enstemmig erklært inhabil.
Innstilling fra planutvalg enstemmig vedtatt.
Bertelsen gjeninntrer (= 25 voterende).

Vedtak
Kommunestyret godkjenner at siste setning i pkt. 7.2 i utbyggingsavtalen av 18.10.2009 kan
utgå av avtalen. Setningen som utgår har slik ordlyd: " Parkeringsplassene skal også skiltes slik
at det klart fremgår hvem som kan disponere dem”

PS 117/10 Motorferdsel i utmark - søknad om tillatelse fra Per J.
Songedal
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir Per J. Songedal tillatelse til kjøring med firhjuling i utmark fra
Vegårshei grense til egen hytte på Åpallfjell. Kjøringen skal foregå på eksisterende traktorslepe.
Vedtaket er hjemlet i Lov om motorferdsel i utmark og Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag. Søknaden er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 –
12.
Tillatelsen gjelder ut 2012.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune gir Per J. Songedal tillatelse til kjøring med firhjuling i utmark fra
Vegårshei grense til egen hytte på Åpallfjell. Kjøringen skal foregå på eksisterende traktorslepe.
Vedtaket er hjemlet i Lov om motorferdsel i utmark og Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag. Søknaden er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 –
12.
Tillatelsen gjelder ut 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommune gir Per J. Songedal tillatelse til kjøring med firhjuling i utmark fra
Vegårshei grense til egen hytte på Åpallfjell. Kjøringen skal foregå på eksisterende traktorslepe.
Vedtaket er hjemlet i Lov om motorferdsel i utmark og Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag. Søknaden er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 –
12.
Tillatelsen gjelder ut 2012.

PS 118/10 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg 2011
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2011 slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
Dypvåg Idrettslag: Fotballbane
Dypvåg Idrettslag: Basketballbane
Dypvåg Idrettslag: Turløype
Friluftsrådet Sør: Turkart, Fagerhei.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2011 slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
Dypvåg Idrettslag: Fotballbane
Dypvåg Idrettslag: Basketballbane
Dypvåg Idrettslag: Turløype
Friluftsrådet Sør: Turkart, Fagerhei.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Det var utlevert et nytt forslag til vedtak i saken som følger:
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2011 slik:
Nærmiljøanlegg:
1. Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
2. Dypvåg Idrettslag: Fotballbane
3. Dypvåg Idrettslag: Basketballbane
4. Dypvåg Idrettslag: Turløype
Ordinære anlegg:
1. Friluftsrådet Sør: Turkart, Fagerhei.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2011 slik:
Nærmiljøanlegg:
1. Dypvåg Idrettslag: Ballbinge
2. Dypvåg Idrettslag: Fotballbane
3. Dypvåg Idrettslag: Basketballbane
4. Dypvåg Idrettslag: Turløype
Ordinære anlegg:
1. Friluftsrådet Sør: Turkart, Fagerhei.

PS 119/10 Innkjøpssamarbeidet (OFA) - utfyllende retningslinjer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner miljøkrav, bestemmelsene om universell utforming og
sosial dumping/etisk handel som er angitt i punktene 8, 9 og 10 i ”Vedlegg 1; utfyllende
retningslinjer for innkjøpssamarbeid organisert etter kommuneloven § 27”.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner miljøkrav, bestemmelsene om universell utforming og
sosial dumping/etisk handel som er angitt i punktene 8, 9 og 10 i ”Vedlegg 1; utfyllende
retningslinjer for innkjøpssamarbeid organisert etter kommuneloven § 27”.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner miljøkrav, bestemmelsene om universell utforming og
sosial dumping/etisk handel som er angitt i punktene 8, 9 og 10 i ”Vedlegg 1; utfyllende
retningslinjer for innkjøpssamarbeid organisert etter kommuneloven § 27”.

PS 120/10 Prosessbasert underveisevaluering - Omstilling i det
administrative system i Tvedestrand - rapport
Rådmannens forslag til vedtak
Rapport fra prosessbasert underveisevaluering – Omstilling i det administrative system i
Tvedestrand tas til orientering.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 23.11.2010
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling
Rapport fra prosessbasert underveisevaluering – Omstilling i det administrative system i
Tvedestrand tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 07.12.2010
Behandling
Morten Foss fremmet slikt forslag til vedtak:
1. Oppfølgingsenheten og omsorg og rehabiliteringsenheten slås sammen snarest mulig og
senest innen 1.1.2012.
2. De to tekniske enhetene, rådgiverstaben og enhet for kultur og næring gjøres om til 2
enheter, en for utvikling og en for drift innen 1.1.2012.
Det ble først votert over forslaget fra Morten Foss.
Morten Foss forslag pkt. 1 falt med 4 mot 2 stemmer.
Morten Foss forslag pkt. 2 falt med 5 mot 1 stemme.
Deretter ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
Rapport fra prosessbasert underveisevaluering – Omstilling i det administrative system i
Tvedestrand tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Morten Foss (UA) fremmet følgende forslag:

1. Oppfølgingsenheten og omsorg og rehabiliteringsenheten vurderes sammenslått i løpet
av 2011.
2. De to tekniske enhetene, rådgiverstaben og enhet for kultur og næring vurderes omgjort
til enheter for utvikling og drift i løpet av 2011.

Linn Zwilgmeyer fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om en ny vurdering/ evaluering i begynneslen av 2012.
Foss sitt forslag punkt 1:

5 stemmer og falt

Foss sitt forslag punkt 2:

4 stemmer og falt

Zwilgmeyers tillleggsforslag:

9 stemmer og falt

Innstilling fra administrasjonsutvalget vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak
Rapport fra prosessbasert underveisevaluering – Omstilling i det administrative system i
Tvedestrand tas til orientering.

PS 121/10 Ny høring - forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt. Som begrunnelse vises det til de vurderinger og kommentarer som er gitt
under ”vurderinger” i saksframstillingen.
Saksprotokoll i Formannskap - 07.12.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt. Som begrunnelse vises det til de vurderinger og kommentarer som er gitt
under ”vurderinger” i saksframstillingen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2010
Behandling
Innstilling fra formannskap vedtatt mot 2 stemmer
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny organisering av polititjenesten i
Agder politidistrikt. Som begrunnelse vises det til de vurderinger og kommentarer som er gitt
under ”vurderinger” i saksframstillingen.

PS 122/10 Referatsaker
•
•
•
•
.

Togtaxi, fra Risøy folkehøyskole
Protokoll fra møte i samarbeidsutvalget 10.11.2010
Referat møte i Eldrerådet 7.12.2010
Spørsmålet fra Eggen om videre arbeid med kommunens leieavtale i Bakkeskåt ble
redegjort for av ordfører Jan Dukene

