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Ingen

Referatsak:

• Lokaldemokratiundersøkelsen

Delt ut til medlemmene i kommunestyremøtet:
• Tillegg til sak PS 112/09, forslag fra rådmannen til nytt punkt 4.
• Tillegg til sak PS 122/09, brev fra Det norske skogselskap v/ Trygve Enger

Ny sak:
Ordføreren må sykle.
Line Mørchs (V) forslag til vedtak fremmet av Dag Eide (AP)
Ordføreren må sykle. Det er ikke bare bra for miljøet, men for han selv også.
Saksprotokoll fra Kommunestyrets julemiddag - 17.11.2009
Behandling
Forslaget fra Mørch og Eide ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ordføreren må sykle. Det er ikke bare bra for miljøet, men for han selv også.

Tvedestrand 18.12.2009

Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 109/09 Møteplan - politiske møter 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Møteplan for 2010 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
ingsforum

14:00
19.

18:00
26.

14:00
26.

9.
20.

16.
27.

16.
27.

1.

15.

15.

18:00
2.
23.
4.
22.

08.00
13.
10.
21.

Eierskapsmøte

2.

Arendalskonferanse 7.-9. juni

8.
13.
24.

Interkommunalt samarbeid

Feriemåned
7.
12.

14.
19.

7.

7.

14.
19.
30.
7.

21.
26.

30.11. Budsjettinnstilling

14.

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss (AP) og Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Møteplan for 2010 blir som rådmannens alternative plan med 9 kommunestyremøter og er i
samsvar med det som ligger til grunn for ny organisering av Tvedestrand kommune.
Dette finansieres ved å nytte midler avsatt til kommunestyrets disposisjon.
Alternativ votering:
Foss/Mørch sitt forslag
Rådmannens innstilling

4 stemmer
4 stemmer og er tilrådd (ordførers dobbelstemme)

Innstilling
Møteplan for 2010 fastsettes slik:
AMU

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
ingsforum

14:00
19.

18:00
26.

14:00
26.

9.
20.

16.
27.

16.
27.

1.

15.

15.

18:00
2.
23.
4.
22.

08.00
13.
10.
21.

Eierskapsmøte

2.

Arendalskonferanse 7.-9. juni

8.
13.
24.

Interkommunalt samarbeid

Feriemåned
7.
12.

14.
19.

7.

7.

14.
19.
30.
7.

21.
26.

30.11. Budsjettinnstilling

14.

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Marit Aass (SV) sitt forslag om begrensning av utsendelse av sakspapirer til komiteer, utvalg
og formannskap oversendes formannskapet til behandling.
Morten Foss (AP) fremmet mindretallsinnstilling fra formannskap
Flertallsinnstilling fra formannskap:
Foss sitt forslag:

12 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Møteplan for 2010 fastsettes slik:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

AMU

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
Ingsforum

14:00
19.
23.

18:00
26.

14:00
26.

8.
13.
18.
15.

8.
13.
18.
15.

6.
4.
1.

18:00
2.
15.
20.
25.
22.

08.00
13.
2.
7.
12.
2.

Feriemåned
25.

31.
5.
2.
14.

7.
12.
9.
14.

7.
12.
9.
7. og 14.

14.
19.
16.
21.

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.

6.
3.
8.

Arendalskonf. 7.-9. juni

PS 110/09 Økning av festeavgiften for graver i Tvedestrand
kommune fra 01.01.2010
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune økes
fra kr. 125,- til kr. 175,- pr. grav pr. år gjeldende fra 01.01.2010.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune økes
fra kr. 125,- til kr. 175,- pr. grav pr. år gjeldende fra 01.01.2010.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra formannskap ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune økes
fra kr. 125,- til kr. 175,- pr. grav pr. år gjeldende fra 01.01.2010.

PS 111/09 Utbygging av nye biblioteklokaler m.m. i
admininstrasjonsbygget og ombygging av lokaler i Helsehuset til
ressursenter for barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 11,0 mill. ekskl. moms,
slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir langsiktig
leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til 10 år med
mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på kr.
11,0 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom det blir
aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,4 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens investeringsbudsjett
til dette prosjektet.
B. Lokaler til ressurssenter for barn og unge i helsehuset.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en ombygging i 2010 av helsehuset til lokaler for
ressurssenter for barn og unge innen for en investeringsramme på kr. 5,0 mill. inkl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Halvparten av utgiftene til inventar og utstyr på kr. 1,5 mill., d.v.s. kr. 0,75 mill.
forutsettes dekt av enhetens ”overskuddsfond”.
3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ombyggingen innenfor de rammene som
ligger i budsjettet for 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2009
Behandling
Jan Dukene fremmet følgende forslag:
AMU tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Dukenes forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende alternative/utsettelsesforslag til pkt B:
Spørsmålet om løsning for RBU utsettes og administrasjonen får i oppdrag å se på muligheten
(praktiske løsninger, kostnadsestimat mv) for å etablere RBU i tilknytning til kommunehuset.
Line Mørch (V) fremmet følgende alternative forslag til pkt A:
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 6,5 mill. ekskl. moms,
slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir langsiktig
leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til 10 år med
mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på kr.
6,5 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom det blir
aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,0 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens investeringsbudsjett
til dette prosjektet.
Voteringer:
Pkt A:
Alternativ votering:
Mørch sitt forslag
Rådmannens innstilling

2 stemmer
7 stemmer og er tilrådd

Pkt B:
Alternativ votering:
Rådmannens innstilling
Dukene sitt forslag

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd

Marit Marcussen (TTL) ble permittert (8 voterende)

Innstilling
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 11,0 mill. ekskl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.

2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir
langsiktig leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til
10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på
kr. 11,0 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom
det blir aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,4 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens
investeringsbudsjett til dette prosjektet.
B. Lokaler til ressurssenter for barn og unge i helsehuset.
Spørsmålet om løsning for RBU utsettes og administrasjonen får i oppdrag å se på
muligheten (praktiske løsninger, kostnadsestimat mv) for å etablere RBU i tilknytning til
kommunehuset.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Hun ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. B i flertallsinnstillingen fra
formannsskapet:
Kommunestyret ber om å få seg forelagt sak vedrørende dette i mars 2010.

Line Mørch (V) fremmet likelydende forslag som hun gjorde i formannskap.
Mørchs forslag punkt A
3 stemmer
Flertallsinnstillingen fra formannskap
22 stemmer og vedtatt
Mørchs forslag punkt B
Flertallsinnstilling fra formannskap med tillegg fra Dukene

1 stemme
24 stemmer og vedtatt

Vedtak
A. Bibliotekutbygging m.m. i administrasjonsbygget.
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar en utbygging i 2010 av 1.etasje i administrasjonsbygget til bibliotek m.m. innen for en investeringsramme på kr. 11,0 mill. ekskl.
moms, slik det er skissert fra nedsatt arbeidsgruppe.
2. Rutebilstasjonsbygget AS bes gjennomføre utbyggingen, hvor kommunen blir
langsiktig leietaker av lokalene i hele administrasjonsbygget. Leietiden fastsettes til
10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.
3. Dersom det er behov for det kan kommunen stille med simpel kausjon for låneopptak
selskapet må gjennomføre som følge av denne utbyggingen innen for en ramme på

kr. 11,0 mill. og 30 år. Dette legges frem som egen sak for kommunestyret, dersom
det blir aktuelt.
4. Rådmannen får fullmakt til på vegne av kommunen å inngå utbyggingsavtale og
leieavtale med styret for Rutebilstasjonsbygget AS innenfor de rammene som ligger i
budsjettet fra 2010 og i tråd med forutsetningene i denne saken.
5. Det avsettes kr. 1,4 mill. til inventar og utstyr i 2010 i kommunens
investeringsbudsjett til dette prosjektet.
B. Lokaler til ressurssenter for barn og unge i helsehuset.
Spørsmålet om løsning for RBU utsettes og administrasjonen får i oppdrag å se på muligheten
(praktiske løsninger, kostnadsestimat mv) for å etablere RBU i tilknytning til kommunehuset.
Kommunestyret ber om å få seg forelagt sak vedrørende dette i mars 2010.

PS 112/09 Diverse endringer i budsjett 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a) I prosjekt 0968 Salg av aksjer RTB AS økes salgsinntekter med 360.000 kroner og
utgiftssiden økes med 123.000 kroner. Nettoinntekt på 237.000 kroner avsettes til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
b) Det bevilges 120.000 kroner mer til prosjekt 0650 Kunstgressbane på Lyngmyr.
Inntekter fra spillemidler økes med 1.000.000 kroner. 880.000 kroner avsettes til
generelt ubundet investeringsfond.
c) Det bevilges 135.000 kroner til prosjekt 0734 Songe skole – utbygging og planlegging.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Når
grunnerverv er gjennomført avsluttes prosjektet. En eventuell opparbeidelse av
parkeringsplass vurderes i forbindelse med fremtidig organisering av skolene i
kommunen.
d) Budsjettert inntekt refusjon fra private på prosjekt 0865 Glastad boligområde reduseres
med 125.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.
e) Bevilgningen til prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning bygg økes med 338.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.

2.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a) Budsjettrammene til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom og ansvar 245 Teknisk drift
reduseres med h.h.v. 300.000 kroner og 80.000 kroner.
b) Avsetningen til erstatningssaker barnevern på ansvar 280 Tilleggsbevilgninger,
lønnsoppgjør og premieavvik økes med 380.000 kroner.
c) Budsjettert rammetilskudd (fast del) økes med 70.000 kroner som følge av endringer i
finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. Budsjettrammen til
ansvar 250 Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Rådmannen fremmet forslag om nytt pkt 3 med følgende ordlyd:
a) Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med Fagelektro AS angående Enøk-tiltak på Strannasenteret (el-arbeider) i tråd
med innlevert anbud.

b) Kommunestyret vedtar en kostnadsramme på 1.500.000 kroner inkl. mva. for prosjektet i
punkt 3 a). 950.000 kroner finansieres ved tilskudd fra Enova (tiltakspakkemidler), 300.000
kroner ved overføring av mva-kompensasjon fra drift til investering og 250.000 kroner ved å
omdisponere ubrukte lånemidler fra prosjekt ”0768 Strannasenteret – opprust. eldreboliger og
hybler”.
c) Rådmannen får fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler på prosjektene ”0763
Brannsynspålegg og Enøk-tiltak” (123.000 kroner), ”0768 Strannasenteret – opprust.
eldreboliger og hybler” (13.000 kroner) og ”0769 Klima- og energiplan” (228.000 kroner) til
egenandel i andre Enøk-prosjekter der en får tilskudd fra Enova. Videre overføres mvakompensasjon fra de aktuelle prosjektene fra drift til investering som delfinansiering av
utgiftene i investeringsregnskapet. Enova-prosjektene må maksimalt ha en kommunal egenandel
(nettoramme) i investeringsregnskapet på 364.000 kroner i tillegg til overførte midler fra
driftsregnskapet. Rådmannen får fullmakt til å velge prosjekt(er)/tiltak, søke Enova om endring i
forhold til opprinnelig tilsagn, velge entreprenør for å utføre arbeidene, samt fastsette brutto
kostnadsramme(r).
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at pkt. 1 e) skulle utgå
Bjørg Haaland Bjørnstad fremmet forslag til endret pkt. 1e):
Bevilgningen til prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning bygg økes med 127.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond.
Voteringer:
Rådmannens innstilling pkt 1, minus e), pkt 2 og pkt 3 enstemmig tilrådd.
Alternativ votering pkt e):
Rådmannens innstilling
Bjørnstads forslag
Dukenes forslag

0 stemmer
4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a) I prosjekt 0968 Salg av aksjer RTB AS økes salgsinntekter med 360.000 kroner og
utgiftssiden økes med 123.000 kroner. Nettoinntekt på 237.000 kroner avsettes til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
b) Det bevilges 120.000 kroner mer til prosjekt 0650 Kunstgressbane på Lyngmyr.
Inntekter fra spillemidler økes med 1.000.000 kroner. 880.000 kroner avsettes til
generelt ubundet investeringsfond.
c) Det bevilges 135.000 kroner til prosjekt 0734 Songe skole – utbygging og planlegging.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Når
grunnerverv er gjennomført avsluttes prosjektet. En eventuell opparbeidelse av
parkeringsplass vurderes i forbindelse med fremtidig organisering av skolene i
kommunen.
d) Budsjettert inntekt refusjon fra private på prosjekt 0865 Glastad boligområde reduseres
med 125.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende

2.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a) Budsjettrammene til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom og ansvar 245 Teknisk drift
reduseres med h.h.v. 300.000 kroner og 80.000 kroner.
b) Avsetningen til erstatningssaker barnevern på ansvar 280 Tilleggsbevilgninger,
lønnsoppgjør og premieavvik økes med 380.000 kroner.
c) Budsjettert rammetilskudd (fast del) økes med 70.000 kroner som følge av endringer i
finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. Budsjettrammen til
ansvar 250 Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.

3.
a) Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med Fagelektro AS angående Enøk-tiltak på Strannasenteret (elarbeider) i tråd med innlevert anbud.
b) Kommunestyret vedtar en kostnadsramme på 1.500.000 kroner inkl. mva. for
prosjektet i punkt 3 a). 950.000 kroner finansieres ved tilskudd fra Enova
(tiltakspakkemidler), 300.000 kroner ved overføring av mva-kompensasjon fra drift til
investering og 250.000 kroner ved å omdisponere ubrukte lånemidler fra prosjekt
”0768 Strannasenteret – opprust. eldreboliger og hybler”.
c) Rådmannen får fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler på prosjektene ”0763
Brannsynspålegg og Enøk-tiltak” (123.000 kroner), ”0768 Strannasenteret – opprust.
eldreboliger og hybler” (13.000 kroner) og ”0769 Klima- og energiplan” (228.000
kroner) til egenandel i andre Enøk-prosjekter der en får tilskudd fra Enova. Videre
overføres mva-kompensasjon fra de aktuelle prosjektene fra drift til investering som
delfinansiering av utgiftene i investeringsregnskapet. Enova-prosjektene må maksimalt
ha en kommunal egenandel (nettoramme) i investeringsregnskapet på 364.000 kroner i
tillegg til overførte midler fra driftsregnskapet. Rådmannen får fullmakt til å velge
prosjekt(er)/tiltak, søke Enova om endring i forhold til opprinnelig tilsagn, velge
entreprenør for å utføre arbeidene, samt fastsette brutto kostnadsramme(r).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling

Punkt 1 e)
Dag Eide (AP) fremmet forslag om avsetning til kunstnerisk utsmykning som rådmannens
opprinnelige forslag, kr 338.000.
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP) fremmet forslag om avsetning på kr 127.000.
Punkt 2 d)
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om nytt punkt:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å støtte innsamlingsaksjonen ”krefttak for Kvinner” med kr
20.000.-. Beløpet dekkes ved å redusere kontoen til kommunestyrets disposisjon tilsvarende.

Punkt 4
Rådmannen fremmet forslag om nytt punkt:
4. I budsjettet for 2009 er det på ansvar 280: Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og
premieavvik avsatt 200.000 kroner til videreutdanning av undervisningspersonale. Ved
avslutningen av regnskapet for 2009 avsettes ubrukt del av bevilgningene til eget
disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å disponere dette disposisjonsfondet.

Etter votering forelå følgende resultat:
Formannskapets flertallsinnstilling 1 a-d

enstemmig vedtatt

Punkt 1 e:
Eide’s forslag
Flertallsinnstilling fra formannskap

5 stemmer
20 stemmer

Flertallsinnstilling fra formannskap
Bjørnstad’s forslag

4 stemmer
21 stemmer og vedtatt

Formannskapets flertallsinnstilling 2 a – c

enstemmig vedtatt

Punkt 2 d

vedtatt mot 1 stemme

Punkt 3

enstemmig vedtatt

Punkt 4

enstemmig vedtatt

Vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a) I prosjekt 0968 Salg av aksjer RTB AS økes salgsinntekter med 360.000 kroner og
utgiftssiden økes med 123.000 kroner. Nettoinntekt på 237.000 kroner avsettes til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
b) Det bevilges 120.000 kroner mer til prosjekt 0650 Kunstgressbane på Lyngmyr.
Inntekter fra spillemidler økes med 1.000.000 kroner. 880.000 kroner avsettes til
generelt ubundet investeringsfond.
c) Det bevilges 135.000 kroner til prosjekt 0734 Songe skole – utbygging og planlegging.
Bevilgningen finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Når
grunnerverv er gjennomført avsluttes prosjektet. En eventuell opparbeidelse av
parkeringsplass vurderes i forbindelse med fremtidig organisering av skolene i
kommunen.
d) Budsjettert inntekt refusjon fra private på prosjekt 0865 Glastad boligområde reduseres
med 125.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende

e) Det bevilges kr 127.000 til prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning bygg. Bevilgningen
finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond
2.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a) Budsjettrammene til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom og ansvar 245 Teknisk drift
reduseres med h.h.v. 300.000 kroner og 80.000 kroner.
b) Avsetningen til erstatningssaker barnevern på ansvar 280 Tilleggsbevilgninger,
lønnsoppgjør og premieavvik økes med 380.000 kroner.
c) Budsjettert rammetilskudd (fast del) økes med 70.000 kroner som følge av endringer i
finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten. Budsjettrammen til ansvar
250 Omsorg og rehabilitering økes tilsvarende.
d) Tvedestrand kommunestyre vedtar å støtte innsamlingsaksjonen ”krefttak for Kvinner”
med kr 20.000.-. Beløpet dekkes ved å redusere kontoen til kommunestyrets disposisjon
tilsvarende.

3.
a) Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med Fagelektro AS angående Enøk-tiltak på Strannasenteret (el-arbeider) i
tråd med innlevert anbud.
b) Kommunestyret vedtar en kostnadsramme på 1.500.000 kroner inkl. mva. for prosjektet i
punkt 3 a). 950.000 kroner finansieres ved tilskudd fra Enova (tiltakspakkemidler),
300.000 kroner ved overføring av mva-kompensasjon fra drift til investering og 250.000
kroner ved å omdisponere ubrukte lånemidler fra prosjekt ”0768 Strannasenteret –
opprust. eldreboliger og hybler”.
c) Rådmannen får fullmakt til å omdisponere ubrukte lånemidler på prosjektene ”0763
Brannsynspålegg og Enøk-tiltak” (123.000 kroner), ”0768 Strannasenteret – opprust.
eldreboliger og hybler” (13.000 kroner) og ”0769 Klima- og energiplan” (228.000
kroner) til egenandel i andre Enøk-prosjekter der en får tilskudd fra Enova. Videre
overføres mva-kompensasjon fra de aktuelle prosjektene fra drift til investering som
delfinansiering av utgiftene i investeringsregnskapet. Enova-prosjektene må maksimalt
ha en kommunal egenandel (nettoramme) i investeringsregnskapet på 364.000 kroner i
tillegg til overførte midler fra driftsregnskapet. Rådmannen får fullmakt til å velge
prosjekt(er)/tiltak, søke Enova om endring i forhold til opprinnelig tilsagn, velge
entreprenør for å utføre arbeidene, samt fastsette brutto kostnadsramme(r).
4.
I budsjettet for 2009 er det på ansvar 280: Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og
premieavvik avsatt 200.000 kroner til videreutdanning av undervisningspersonale. Ved
avslutningen av regnskapet for 2009 avsettes ubrukt del av bevilgningene til eget
disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å disponere dette disposisjonsfondet.

PS 113/09 Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven(kart og
deling)
Rådmannens forslag til vedtak
Saksprotokoll i Planutvalg - 08.12.2009
Behandling
Administrasjonen redegjorde kort for arbeidet med nytt regulativ, og hvorfor det nye regulativet
ikke kan sammenliknes direkte med et gamle.
Dag Eide fremmet rådmannens forslag med følgende tilføyelse:
”Nivået på gebyrregulativet evalueres i slutten av inneværende kommunestyreperiode.”
Ved voteringen ble Eides forslag enstemmig vedtatt
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre fastsetter nytt gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven slik
det er fremlagt i vedlagt utkast. Virkningstidspunktet for regulativet fastsettes til 01.01.2010
Kommunestyret godkjenner også prinsippet nedfelt i utkast til ”forskrift om unntak fra tidsfrister
i saker som krever oppmålingsforretning”, og arbeidet med forskriften videreføres.
Nivået på gebyrregulativet evalueres i slutten av inneværende kommunestyreperiode.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra planutvalget ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre fastsetter nytt gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven slik
det er fremlagt i vedlagt utkast. Virkningstidspunktet for regulativet fastsettes til 01.01.2010
Kommunestyret godkjenner også prinsippet nedfelt i utkast til ”forskrift om unntak fra tidsfrister
i saker som krever oppmålingsforretning”, og arbeidet med forskriften videreføres.
Nivået på gebyrregulativet evalueres i slutten av inneværende kommunestyreperiode.

PS 114/09 Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 20102013” 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.

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 2010 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 27 090 000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 20 090 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til
30 år.

6.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 370,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

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

Sats 2009
3 820

Sats 2010
3 580

Renovasjonsavgift, ekskl. mva.

2 200

2 440

Korttidsopphold hybel pr. døgn

263

276

Middag daglig, pr. mnd.

1 481

1 555

Full kost, pr. mnd.

2 583

2 712

60

63

551

579

26

27

290

305

2G-3G, helt abonnement

368

386

3G-4G, helt abonnement

735

772

Matombringing, pr. dag
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt
(1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):

4G-5G, helt abonnement

1 155

1 213

Over 5G, helt abonnement

1 470

1 544

2G-3G, halvt abonnement

184

193

3G-4G, halvt abonnement

368

386

4G-5G, halvt abonnement

578

607

Over 5G, halvt abonnement

735

772

1 500

1 575

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

415

436

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

500

525

Babysang

700

735

Band

700

735

Kor

700

735

Korps, salg av elevplasser

1 000

1 050

Annen musikk

1 200

1 260

Kunst

1 200

900

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

300

315

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

300

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere
disipliner innen musikk.
Endringene gjelder fra 1.1.2010.
8.

Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn
kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig
behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen
skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private
barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som
tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.

9.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.

10.

For 2010 gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
b) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

11.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2010.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

BESTEMMELSER I KOMMUNELOVEN, SAMT FULLMAKTER
I kommunelovens § 44 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta en
rullerende økonomiplan, som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal omfatte
hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Videre skal det hvert år anvises dekning for de
utgifter som er ført opp.
I kommunelovens §§ 45 og 46 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta
budsjett for det kommende kalenderåret. Årsbudsjettet skal være realistisk, og skal fastsettes
med utgangspunkt i de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. Det må
budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og
nødvendige avsetninger.
Vedtak om kommunens budsjett og økonomiplan fattes av kommunestyret etter innstilling fra
formannskapet. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før
kommunestyret fatter vedtak.
Kommuneloven sier at det kun er kommunestyret som kan fatte vedtak i forbindelse med
årsbudsjettet og endringer i dette. I Tvedestrands kommunes årsbudsjett vedtas det rammer i
netto driftsutgifter for hver enhet/ansvarsområde. Videre er det i selve budsjettdokumentet gitt
en omtale av virksomheten i hver enhet, som er forutsatt dekket av den gitte bevilgning. På
ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik er det en rekke avsetninger (inkl.
lønnsavsetningspost) som senere skal fordeles på de andre enhetene/ansvarsområdene. Det
foreslås at rådmannen får fullmakt til å fordele disse avsetningene på aktuelle ansvarsområder,
dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder heller ikke bevilgningen
som er avsatt til kommunestyrets disposisjon.
Videre minner en om at kommunestyret i saken om budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 bl.a.
vedtok følgende:
”Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere
anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv
dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiften fra den aktuelle
investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.”
Vedtaket er ikke tidsbegrenset og gjelder dermed i årene som kommer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT, SAMT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN
I det vedlagte dokumentet er det gitt en utførlig omtale av forutsetninger m.v. som er innarbeidet
i rådmannens forslag. Foreslåtte tiltak både innen drift og investeringer er omtalt.
For 2008 og 2009 har kommunestyret vedtatt at enhetene får med seg hele sin innsparing eller
må dekke inn hele sitt merforbruk senere år. Det foreslås å videreføre dette i 2010. Rådmannen
har i løpet av 2009 tatt til orde for at en burde vurdere prosentsatsene. Med utgangspunkt i
kommunestyrets diskusjon og vedtak på området for 2009, legger en til grunn at en slik
vurdering inngår i evalueringen av omstillingen i 2010.

FLYKTNINGER
Tidligere år har kommunestyret blitt forelagt egne saker om mottak av flyktninger. Denne
gangen innarbeides temaet i budsjettsaken.
For 2009 ble det gjort vedtak om å bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger. I
dialog med leder på NAV anbefales nivået videreført. I budsjettet for 2010 og økonomiplanen
2010-2013 har en i de økonomiske beregningene lagt til grunn 10 nye flyktninger hvert år.

INFORMASJON OM KONSEKVENSER AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK
100/2009 OM ORGANISERING AV SKOLENE I KOMMUNEN
Konsekvenser av kommunestyrets vedtak
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan var klart ved arbeidsdagens slutt 17. november
2009. Samme kveld var det kommunestyremøte, der bl.a. sak 100/09 om organisering av
skolene i kommunen ble behandlet. Rådmannen hadde i sitt forslag til budsjett og økonomiplan
innarbeidet midler til skolesektoren på en slik måte at både alternativ 1 og 2 i sak 100/09 var
dekket. Kommunestyret vedtok imidlertid å utsette avgjørelsen om organisering av skolene til
høsten 2011. Nedenfor informeres det om hvilke konsekvenser kommunestyrets vedtak i sak
100/09 har for den kommende økonomiplanperioden.
Hvordan en skal håndtere dette økonomisk i forhold til rådmannens økonomiplanforslag kan det
være flere tolkninger av. Rådmannen tolker det slik at en tar bort alle utgiftene i
økonomiplanperioden som har med skolesaken å gjøre.
I investeringsbudsjettet er det innarbeidet i alt 87,3 mill. kroner til skole i 2010-2013. Størstedelen av beløpet er forutsatt finansiert ved låneopptak, med unntak av at en i 2013 har brukt
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringen som delfinansiering. I 2010-2012 har en
forutsatt at all den merverdiavgiftskompensasjon som kommunen er pliktig til å overføre til
investeringsbudsjettet avsettes til ubundet investeringsfond. Som følge av lavere investeringsnivå vil avsetningen bli 12.000 kroner lavere i 2010, 160.000 kroner lavere i 2011 og 600.000
kroner lavere i 2012.
I driftsbudsjettet vil en få endringer som følge av endringer i renter og avdrag og forhold rundt
merverdiavgiftskompensasjonen. Videre følger det av vedtaket i sak 100/09 at en ikke skal
avsette midler i 2010 og 2011 til arbeid med reguleringsplan for ny sentrumsskole.
I budsjettdokumentet på side 12 er det en tabell som viser hovedtrekkene i rådmannens forslag,
inkl. det resultat/bunnlinje rådmannens forslag innebærer. Når en skal vise konsekvensene av
kommunestyrets vedtak i sak 100/09 tar en utgangspunkt i siste linje i den nevnte tabellen.
Beløp i hele 1 000 kroner (+ = økt utgift/red.
inntekt, - = økt inntekt/red. utgift)

2010

2011

2012

7) Resultat/bunnlinje iht. rådmannens forslag
(avsetning til disposisjonsfond), side 12 i
dokumentet
Konsekvenser av sak 100/09:
Ikke avsette midler til reguleringsplan
Endring renter og avdrag

0

0

0

-2 125

-100
-2

-200
-43

-263

-2 436

2013

Endring merverdiavgiftskompensasjon (netto)
Resultat etter vedtak i sak 100/09
(+ = underskudd og - = overskudd)

48

240

400

0

-54

-3

137

-4 561

Rådmannen har lagt fram sitt forslag i det vedlagte dokumentet som var ferdig før
kommunestyret fattet sitt utsettelsesvedtak i skolestruktursaken. Informasjonen over er gitt slik
at formannskapet kan innarbeide endringene i sitt forslag.
Tilsyn fra Arbeidstilsynet
I beregningene over har en som nevnt tatt bort hele bevilgningen til skole i planperioden. Dette
kan gi utfordringer. Årsaken er at Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på Lyngmyr, Tvedestrand og
Holt skoler, og kommet med pålegg om å kartlegge inneklimaet, universell utforming (inkl. lyd
og lys) m.v. på skolene. Kommunen må sende Arbeidstilsynet en liste over hvilke tiltak som evt.
skal prioriteres og når tiltakene er tenkt gjennomført. Denne listen må være klar innen utgangen
av 2009. Det er mangler både på Tvedestrand skole og Holt skole når det gjelder
ventilasjonsanlegg og universell utforming. Rådmannen vil i svaret til Arbeidstilsynet foreslå å
ikke gjøre utbedringer før kommunestyret har tatt en beslutning om den fremtidige
organiseringen av skolene. Om Arbeidstilsynet vil godkjenne en slik plan kan rådmannen pt.
ikke gi noe klart svar på. Denne type utbedringer kan være kostbare. Hvis det blir gitt pålegg,
må rådmannen komme tilbake til kommunestyret med saken.
Det bør også nevnes at de andre barneskolene har mangler i større eller mindre grad når det
gjelder inneklima og universell utforming. Skolene har ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet nå,
men det kan komme senere i økonomiplanperioden.
I tillegg til evt. pålegg fra Arbeidstilsynet, kan det også komme brannsynspålegg.
Ved utgangen av 2009 er det 0,7 mill. kroner i ubrukte planleggingsmidler i forbindelse med
Holt skole. Siden en i følge kommunestyrets vedtak ikke skal foreta utbedringer på noen skoler
de neste årene, kan denne bevilgningen omdisponeres til ovennevnte formål.
Vedlikeholdsmidlene som er satt av i 2010 budsjettet innebærer at det ikke er særlig rom for å
gripe fatt i uforutsette hendelser som dukker opp gjennom året.
Saksprotokoll i Formannskap - 01.12.2009
Behandling
Ordføreren fremmet på vegne av H, SP og TTL følgende endringsforslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
……..., med følgende endringer:
Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Beløp i hele tusen kroner

240
240
290
290

Investeringer
Skole, planlegging og investering, tas bort som
følge av vedtak i KS-sak 100/09
Strannasenteret, ny skjermet avdeling (8 pl.)
forskyves 1 år med ferdigstillelse 01.08.2014
Redusert låneopptak
Redusert overføring fra drift til investering

290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond
Sum endringer investeringer

2010

2011

2012

2013

-300

-2 000

-5 000

-80 000

300
12

-500
2 500
200

-5 500
10 500
1 260

64 000
16 000

-12
0

-200
0

-1 260
0

0

290
290
290
290
290
290
290

Driften
Eiendomsskatt (2 promille og 4 promille) tas
bort - Innføres ikke
Eiendomsskatt, etableringskostnader tas bort Innføres ikke
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Mva-komp overført til investering - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Utbytte fra Agder Energi - Økt utbytte Opprettholde 10,0 mill i 2010-13

Økt ressurstildeling, 50 rammetimer (fra høsten
220-224 2009) til grunnskolen tas bort fra høsten 2011 *)
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09
240-245 Kjøp av grønn kraft/klimakvote tas bort
240 Vedlikehold av bygninger - Økningen tas bort
Ny skjermet avdeling, 8 årsverk fra 1.8.2013
250 forskyves 1 år til 1.8.2014
Økning unge PU-klienter fra 2010, (2010:1,6
255 årsverk) redusere økning i 2013
Økte utbetalinger sosialhjelp reduseres mer i
265 2012 og 2013
270 Tilskudd til Holt skolemuseum
280 Kompetansemidler, økt avsetning tas bort
250 Omsorg og rehabillitering, ikke ekstrakutt
Enhetene, midlertidig kutt på 0,25 % i 2010 og
0,65 % i 2011 videresføres som permanent kutt
210-270 på 0,65% etter 2011
Sum endringer tiltak
Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag
(avsetning til disposisjonsfond)
Sum dette forslag til endringer
Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag
(avsetning til og bruk av disposisjonsfond)

6 000

12 000

-500

-3 000

-29

-223

-2 358

-10

-135

-660

60

500

2 100

16 000

-12

-200

-1 260

-16 000

-500

-500

-1 100

-1 100

-100
-200

-100
-400

-1

-500

-100

-200
-100

-1 250
-500
-200
20
-100

-500
20
-100

-602

-1 357
-55

-1 357
3 195

0
128

0
-602

0
-55

-2 125
3 195

128

-602

-55

1 070

20

20

161

417

128

*) Fordelingen på grunnskoleenhetene
fastsettes av rådmannen, og summen overføres
til ansvar 280
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., med de endringer som følger av punkt 1 over.
Punkt 5 i vedtaket endres til:

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til finansiering av
investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

Morten Foss (AP), Marit Aass (SV) og Line Mørch (V) fremmet følgende endringsforslag:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
……..., med følgende endringer:
Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Beløp i hele tusen kroner

2010

2011

2012

2013

Investeringer
Skole, planlegging og investering, tas bort som
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09
290 Redusert låneopptak
290 Redusert overføring fra drift til investering

-300
300
12

-2 000
2 000
160

-5 000
5 000
600

-80 000
64 000
16 000

290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond
Sum endringer investeringer

-12
0

-160
0

-600
0

0

-1

-24

-144

-2 066

-10

-110

-360

60

400

1 000

16 000

-12

-160

-600

-16 000

-100

-200
-100

-100
-100
-80

-100
-200
-80

-250
-350
-150
-150

-200
-150
-100
-125

-200
-150
-100
-100

500
25
10

500
25
10

500
25
10

500
25

45

45

120
50
250
47

120
0
500
206

120
200
0
146

120
285
0
-2 426

0
47

0
206

0
146

-2 125
-2 426

47

206

146

-4 551

290
290
290
290
240
210
240
240
270
265
290
290
290
280
280
280
281

250
270
270
210
240
280

Driften
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Mva-komp overført til investering - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som
følge av vedtak i KS-sak 100/09
Rådmannen, koordinerende enhet
Vedlikehold av bygninger, reduksjon
Helsehuset, ikke øke driftsutgifter
Redusere tilskudd til Lyngør Fyr
NAV, redusert bevilgning
Agder Energi, økt utbytte
Reduksjon renteutgifter (lavere rentenivå)
Økte skatteinntekter
Redusert avsetning erstatning barnehjemsbarn
Pensjon, redusert bevilgning
Samhandlingsreformen, redusert avsetning
Stillingsbank, redusert bevilgning
Økt bevilgning/1 årsverk Omsorg og
rehabilitering (hjemmesykepleie/ergoterapeut/
hjemme-baserte tjenester)
Økt støtte til halleie
Økt bevilgning til 2012 Lyngør
Økt bevilging politisk virksomhet (møter og
partier)
Økt bemanning (0,2 årsverk landbruk) Plan,
miljø og eiendom
Til disposisjon kommunestyret (økning)
Mindre kutt i omsorg og skole
Sum endringer tiltak
Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag
(avsetning til disposisjonsfond)
Sum forslag til endringer
Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag
(avsetning til og bruk av disposisjonsfond)

-50
-400
-100
-50
-100
-50
-50
-50
-50

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., med de endringer som følger av punkt 1 over.
Punkt 5 i vedtaket endres til:

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til finansiering av
investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
Punkt 6 i vedtaket endres til:

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 372,0 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.

Voteringer:
Rådmannens forslag:

0 stemmer

Forslaget fra H, SP og TTL:
Forslaget fra SV, AP og V:

6 stemmer
3 stemmer

Innstillinger
Forslaget fra H, SP og TTL:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 20102013” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående
drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:
Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Beløp i hele tusen kroner

240
240
290
290

Investeringer
Skole, planlegging og investering, tas bort som
følge av vedtak i KS-sak 100/09
Strannasenteret, ny skjermet avdeling (8 pl.)
forskyves 1 år med ferdigstillelse 01.08.2014
Redusert låneopptak
Redusert overføring fra drift til investering

290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond
Sum endringer investeringer

290
290
290
290
290

Driften
Eiendomsskatt (2 promille og 4 promille) tas
bort - Innføres ikke
Eiendomsskatt, etableringskostnader tas bort Innføres ikke
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå

2010

2011

2012

2013

-300

-2 000

-5 000

-80 000

300
12

-500
2 500
200

-5 500
10 500
1 260

64 000
16 000

-12
0

-200
0

-1 260
0

0

6 000

12 000

-1

60

-500

-3 000

-29

-223

-2 358

-10

-135

-660

500

2 100

16 000

290
290

Mva-komp overført til investering - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Utbytte fra Agder Energi - Økt utbytte Opprettholde 10,0 mill i 2010-13

Økt ressurstildeling, 50 rammetimer (fra høsten
220-224 2009) til grunnskolen tas bort fra høsten 2011 *)
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09
240-245 Kjøp av grønn kraft/klimakvote tas bort
240 Vedlikehold av bygninger - Økningen tas bort
Ny skjermet avdeling, 8 årsverk fra 1.8.2013
250 forskyves 1 år til 1.8.2014
Økning unge PU-klienter fra 2010, (2010:1,6
255 årsverk) redusere økning i 2013
Økte utbetalinger sosialhjelp reduseres mer i
265 2012 og 2013
270 Tilskudd til Holt skolemuseum
280 Kompetansemidler, økt avsetning tas bort
250 Omsorg og rehabillitering, ikke ekstrakutt
Enhetene, midlertidig kutt på 0,25 % i 2010 og
0,65 % i 2011 videresføres som permanent kutt
210-270 på 0,65% etter 2011
Sum endringer tiltak
Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag
(avsetning til disposisjonsfond)
Sum dette forslag til endringer
Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag
(avsetning til og bruk av disposisjonsfond)

-12

-200

-500

-100

-200
-100

-1 260

-16 000

-500

-500

-1 100

-1 100

-100
-200

-100
-400
-1 250
-500

-200
20
-100

-500
20
-100

-602

-1 357
-55

-1 357
3 195

0
128

0
-602

0
-55

-2 125
3 195

128

-602

-55

1 070

20

20

161

417

128

*) Fordelingen på grunnskoleenhetene
fastsettes av rådmannen, og summen overføres
til ansvar 280

2.

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

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 2010 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til
30 år.

6.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 370,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

7. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner
Vannavgift, ekskl. mva.

Sats 2009
3 820

Sats 2010
3 580

Renovasjonsavgift, ekskl. mva.

2 200

2 440

Korttidsopphold hybel pr. døgn

263

276

Middag daglig, pr. mnd.

1 481

1 555

Full kost, pr. mnd.

2 583

2 712

60

63

551

579

26

27

290

305

2G-3G, helt abonnement

368

386

3G-4G, helt abonnement

735

772

4G-5G, helt abonnement

1 155

1 213

Over 5G, helt abonnement

1 470

1 544

2G-3G, halvt abonnement

184

193

3G-4G, halvt abonnement

368

386

4G-5G, halvt abonnement

578

607

Over 5G, halvt abonnement

735

772

1 500

1 575

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

415

436

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

500

525

Babysang

700

735

Band

700

735

Kor

700

735

Korps, salg av elevplasser

1 000

1 050

Annen musikk

1 200

1 260

Kunst

1 200

900

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

300

315

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

300

Matombringing, pr. dag
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt
(1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere
disipliner innen musikk.
Endringene gjelder fra 1.1.2010.
8.

Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldags-

plass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn
kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig
behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen
skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private
barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som
tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.
9.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.

10.

For 2010 gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
b) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

11.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2010.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

Forslaget fra SV, AP og V:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 20102013” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående
drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:
Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Beløp i hele tusen kroner

2010

2011

2012

2013

Investeringer
Skole, planlegging og investering, tas bort som
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09
290 Redusert låneopptak
290 Redusert overføring fra drift til investering

-300
300
12

-2 000
2 000
160

-5 000
5 000
600

-80 000
64 000
16 000

290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond
Sum endringer investeringer

-12
0

-160
0

-600
0

0

-1

-24

-144

-2 066

-10

-110

-360

60

400

1 000

16 000

-12

-160

-600

-16 000

-100

-200
-100

-100
-100
-80

-100
-200
-80

-50
-400
-100
-50

-250
-350
-150

-200
-150
-100

-200
-150
-100

290
290
290
290
240
210
240
240
270
265
290
290

Driften
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Mva-komp overført til investering - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som
følge av vedtak i KS-sak 100/09
Rådmannen, koordinerende enhet
Vedlikehold av bygninger, reduksjon
Helsehuset, ikke øke driftsutgifter
Redusere tilskudd til Lyngør Fyr
NAV, redusert bevilgning
Agder Energi, økt utbytte
Reduksjon renteutgifter (lavere rentenivå)

290
280
280
280
281

250
270
270
210
240
280

Økte skatteinntekter
Redusert avsetning erstatning barnehjemsbarn
Pensjon, redusert bevilgning
Samhandlingsreformen, redusert avsetning
Stillingsbank, redusert bevilgning
Økt bevilgning/1 årsverk Omsorg og
rehabilitering (hjemmesykepleie/ergoterapeut/
hjemme-baserte tjenester)
Økt støtte til halleie
Økt bevilgning til 2012 Lyngør
Økt bevilging politisk virksomhet (møter og
partier)
Økt bemanning (0,2 årsverk landbruk) Plan,
miljø og eiendom
Til disposisjon kommunestyret (økning)
Mindre kutt i omsorg og skole
Sum endringer tiltak
Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag
(avsetning til disposisjonsfond)
Sum forslag til endringer
Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag
(avsetning til og bruk av disposisjonsfond)

7.

-100
-50
-50
-50
-50

-150

-125

-100

500
25
10

500
25
10

500
25
10

500
25

45

45

120
50
250
47

120
0
500
206

120
200
0
146

120
285
0
-2 426

0
47

0
206

0
146

-2 125
-2 426

47

206

146

-4 551

2.

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

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 2010 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til
30 år.

6.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 372,0 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.
Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
Beløp i kroner
Vannavgift, ekskl. mva.

Sats 2009
3 820

Sats 2010
3 580

Renovasjonsavgift, ekskl. mva.

2 200

2 440

Korttidsopphold hybel pr. døgn

263

276

Middag daglig, pr. mnd.

1 481

1 555

Full kost, pr. mnd.

2 583

2 712

Matombringing, pr. dag

60

63

551

579

26

27

290

305

2G-3G, helt abonnement

368

386

3G-4G, helt abonnement

735

772

4G-5G, helt abonnement

1 155

1 213

Over 5G, helt abonnement

1 470

1 544

2G-3G, halvt abonnement

184

193

3G-4G, halvt abonnement

368

386

4G-5G, halvt abonnement

578

607

Over 5G, halvt abonnement

735

772

1 500

1 575

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

415

436

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

500

525

Babysang

700

735

Band

700

735

Kor

700

735

Korps, salg av elevplasser

1 000

1 050

Annen musikk

1 200

1 260

Kunst

1 200

900

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

300

315

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

300

Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt
(1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere
disipliner innen musikk.
Endringene gjelder fra 1.1.2010.
8.

Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn
kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig
behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen
skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private
barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som
tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.

9.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.

10.

For 2010 gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
b) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

11.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2010.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet flertallsforslaget fra formannskapet med følgende endringer:
220 – 224: Økt ressurstildeling 50 rammetimer beholdes
(500 i 2011, 1100 i 2012, 1100 i 2013)
280:
Kompetansemidler beholdes
(100 i 2012, 100 i 2013)
210 – 270 Enhetene, midlertidig kutt på 0.25 % videreføres som 1.2 % i 2012 og 2013

Dag Eide (AP) fremmet mindretallsforslaget fra formannskapet

Sveinung Lien (TTL) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret bevilger kr 20.000 til varmtvann i bassenget på Lyngmyr skole for de som har
behov for det. Finansiering gjennom bruk av disposisjonsfoldet.
Morten Foss (AP) fremmet forslag om følgende endringer:
Økt bevilgning på kr 500.000,- til omsorgstjenesten for å styrke de hjemmebaserte tjenestene i
2010.
Økt bevilgning på kr 300.000,- til omsorg og skole for å hindre kutt i 2010.
Dette dekkes inn på følgende måte:
Redusert overføring Nav
Agder Energi, økt utbytte
Reduksjon Lyngør fyr
Økte skatteinntekter
Stillingsbank, redusert bevilgning
Pensjon, redusert bevilgning
Samhandlingsreform, redusert avsetning
Reduksjon avsetning erstatning barnehjem

kr 400.000,kr 50.000,kr 50.000,kr 100.000,kr 50.000,kr 50.000,kr 50.000,kr 50.000,-

Alternativ votering:
Mørchs forslag
Flertallsinnstillingen fra formannskap

2 stemmer
23 stemmer

Ny alternativ votering
Eides forslag
Flertallsinnstillingen fra formannskap

5 stemmer
20 stemmer

Tilleggsforslag:
Liens forslag
Foss sitt forslag

22 stemmer og vedtatt
7 stemmer og falt

Flertallsinnstilling fra formannskap ved Liens tilleggsforslag vedtatt mot 6 stemmer

Vedtak:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 20102013” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående
drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Beløp i hele tusen kroner

240
240
290
290

Investeringer
Skole, planlegging og investering, tas bort som
følge av vedtak i KS-sak 100/09
Strannasenteret, ny skjermet avdeling (8 pl.)
forskyves 1 år med ferdigstillelse 01.08.2014
Redusert låneopptak
Redusert overføring fra drift til investering

290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond
Sum endringer investeringer

290
290
290
290
290

Driften
Eiendomsskatt (2 promille og 4 promille) tas
bort - Innføres ikke
Eiendomsskatt, etableringskostnader tas bort Innføres ikke
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere
investeringsnivå
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer
som følge av lavere investeringsnivå

2010

2011

2012

2013

-300

-2 000

-5 000

-80 000

300
12

-500
2 500
200

-5 500
10 500
1 260

64 000
16 000

-12
0

-200
0

-1 260
0

0

6 000

12 000

-1

60

-500

-3 000

-29

-223

-2 358

-10

-135

-660

500

2 100

16 000

290
290

som følge av lavere investeringsnivå
Utbytte fra Agder Energi - Økt utbytte Opprettholde 10,0 mill i 2010-13

Økt ressurstildeling, 50 rammetimer (fra høsten
220-224 2009) til grunnskolen tas bort fra høsten 2011 *)
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09
240-245 Kjøp av grønn kraft/klimakvote tas bort
240 Vedlikehold av bygninger - Økningen tas bort
Ny skjermet avdeling, 8 årsverk fra 1.8.2013
250 forskyves 1 år til 1.8.2014
Økning unge PU-klienter fra 2010, (2010:1,6
255 årsverk) redusere økning i 2013
Økte utbetalinger sosialhjelp reduseres mer i
265 2012 og 2013
270 Tilskudd til Holt skolemuseum
280 Kompetansemidler, økt avsetning tas bort
250 Omsorg og rehabillitering, ikke ekstrakutt
Enhetene, midlertidig kutt på 0,25 % i 2010 og
0,65 % i 2011 videresføres som permanent kutt
210-270 på 0,65% etter 2011
Sum endringer tiltak
Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag
(avsetning til disposisjonsfond)
Sum dette forslag til endringer
Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag
(avsetning til og bruk av disposisjonsfond)

-12

-200

-500

-100

-200
-100

-1 260

-16 000

-500

-500

-1 100

-1 100

-100
-200

-100
-400
-1 250
-500

20

20

161

417

-200
20
-100

-500
20
-100

-1 357
3 195

128

-602

-1 357
-55

0
128

0
-602

0
-55

-2 125
3 195

128

-602

-55

1 070

*) Fordelingen på grunnskoleenhetene
fastsettes av rådmannen, og summen overføres
til ansvar 280

2.

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

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 2010 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til
30 år.

6.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 370,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

7.

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

Sats 2009
3 820

Sats 2010
3 580

Renovasjonsavgift, ekskl. mva.

2 200

2 440

Korttidsopphold hybel pr. døgn

263

276

Middag daglig, pr. mnd.

1 481

1 555

Full kost, pr. mnd.

2 583

2 712

60

63

551

579

26

27

290

305

2G-3G, helt abonnement

368

386

3G-4G, helt abonnement

735

772

4G-5G, helt abonnement

1 155

1 213

Over 5G, helt abonnement

1 470

1 544

2G-3G, halvt abonnement

184

193

3G-4G, halvt abonnement

368

386

4G-5G, halvt abonnement

578

607

Over 5G, halvt abonnement

735

772

1 500

1 575

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

415

436

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

500

525

Babysang

700

735

Band

700

735

Kor

700

735

Korps, salg av elevplasser

1 000

1 050

Annen musikk

1 200

1 260

Kunst

1 200

900

Kulturskolen, instrumentleie pr. semester

300

315

Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)

300

300

Matombringing, pr. dag
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt
(1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere
disipliner innen musikk.
Endringene gjelder fra 1.1.2010.

8.

Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn
kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig
behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen
skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private
barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som
tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.

9.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.

10.

For 2010 gjelder følgende for innsparing og merforbruk i enhetene:
a) Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
b) Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

11.

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i
2010.Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall
boliger.

12.

Kommunestyret bevilger kr 20.000 til varmtvann i bassenget på Lyngmyr skole for de som
har behov for det. Finansiering gjennom bruk av disposisjonsfoldet.

PS 115/09 Avklaring av kommunal forkjøpsrett for Arrestbakken 2
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre frasier seg sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1- 1960.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag:
Tvedestrand kommune aksepterer å slette sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1 1960.
Votering:
Rådmannens innstilling med endringsforslag fra ordføreren enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune aksepterer å slette sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1 1960.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra formannskap ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune aksepterer å slette sin forkjøpsrett inntatt i skjøte for gnr. 74, bnr. 186
tinglyst 16/1 1960.

PS 116/09 Pålegg om fjerning av båt
Rådmannens forslag til vedtak
•
•
•

Kommunestyret bevilger inntil kr 50.000,- til fjerning av en stålbåt i Østeråbukta.
Med hjemmel i forurensningslovens § 37 kreves påløpte utgifter tilbakebetalt av eier av
båten, Bjarne Møller.
Forskuttering på inntil kr. 50.000,- dekkes fra generelt disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
•
•
•

Kommunestyret bevilger inntil kr 50.000,- til fjerning av en stålbåt i Østeråbukta.
Med hjemmel i forurensningslovens § 37 kreves påløpte utgifter tilbakebetalt av eier av
båten, Bjarne Møller.
Forskuttering på inntil kr. 50.000,- dekkes fra generelt disposisjonsfond

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomiten ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
•
•
•

Kommunestyret bevilger inntil kr 50.000,- til fjerning av en stålbåt i Østeråbukta.
Med hjemmel i forurensningslovens § 37 kreves påløpte utgifter tilbakebetalt av eier av
båten, Bjarne Møller.
Forskuttering på inntil kr. 50.000,- dekkes fra generelt disposisjonsfond

PS 117/09 Klage på utbyggingsavtale for bryggeanlegg i område
SS8 - Vinterstøbukta
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke har blitt
vurdert tidligere, og klagen tas ikke til følge. Vedtaket av 20.10.2009 opprettholdes.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust Agder for videre behandling.
Saksprotokoll i Planutvalg - 08.12.2009
Behandling
Følgende dokumenter ble fremlagt for gjennomlesning før behandlingen:
- Fylkesmannens avgjørelse i klage på reguleringsplan for Vinterstøbukta.
- Brev av 8.12.2009 fra Bjørn Thore Engebrethsen
- Epost av 8.12.2009 fra rådmannen v/enhetsleder til Bjørn Thore Engebrethsen
Ved voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke har blitt
vurdert tidligere, og klagen tas ikke til følge. Vedtaket av 20.10.2009 opprettholdes.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust Agder for videre behandling.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra planutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som ikke har blitt
vurdert tidligere, og klagen tas ikke til følge. Vedtaket av 20.10.2009 opprettholdes.
Saken oversendes fylkesmannen i Aust Agder for videre behandling.

PS 118/09 Tvedestrand Vekst AS - Kjøp av areal Valbergheia 3.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr. 1,5 mill.

2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på
kr. 1,5 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet
står tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,5 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst
AS på kr. 1,5 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i
forbindelse med eiendomsoverdragelsen og utlånet.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr 35 pr kvm dvs. 1,9 mill kr. (etter reduksjon areal 30%).
2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på kr.
1,9 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet står
tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,9 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst AS
på kr. 1,9 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i forbindelse
med eiendomsoverdragelsen og utlånet.
Votering:
Rådmannens innstilling
Foss sitt forslag

0 stemmer
9 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr 35 pr kvm dvs. 1,9 mill kr. (etter reduksjon areal 30%).
2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på kr.
1,9 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet står
tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,9 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst AS
på kr. 1,9 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i forbindelse
med eiendomsoverdragelsen og utlånet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Hun ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).

Carl Berthelsen stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre selger ca. 77,8 dekar kommunalt areal i Valberghei 3 til
Tvedestrand Vekst AS for kr 35 pr kvm dvs. 1,9 mill kr. (etter reduksjon areal 30%).
2. Tvedestrand kommunestyre innvilger et rente- og avdragsfritt lån i maksimum 10 år på kr.
1,9 mill. til Tvedestrand Vekst AS i forbindelse med kjøp av ovennevnte areal. Lånet står
tilbake for annen gjeld og forpliktelser.
3. Tvedestrand Vekst AS betaler alle utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
4. Salgssummen på kr. 1,9 mill. går til å finansiere kommunens utlån til Tvedestrand Vekst AS
på kr. 1,9 mill.
5. Ordføreren får fullmakt til å skrive under på vegne av kommunen dokumenter i forbindelse
med eiendomsoverdragelsen og utlånet.

PS 119/09 Knatten barnehage - Søknad om byggelån i forbindelse
med barnehageutvidelse
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
byggelån, da det ikke er kommunens ansvar å være ”byggelånbank” for private
barnehager.
2. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
investeringstilskudd til den planlagte utbyggingen ved barnehagen, men kommunen gir
renterefusjon etter gjeldende regler for et eventuelt fast låneopptak.
3. Tvedestrand kommunestyre vil vurdere å innvilge kommunal garanti (simpel) til Knatten
barnehage for et fast investeringslån, dersom det blir aktuelt.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
E-post av 01.12.09 fra Knatten Barnehage v. styreleder Anette Hoel ble lagt fram i møtet.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
byggelån, da det ikke er kommunens ansvar å være ”byggelånbank” for private
barnehager.
2. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
investeringstilskudd til den planlagte utbyggingen ved barnehagen, men kommunen gir
renterefusjon etter gjeldende regler for et eventuelt fast låneopptak.
3. Tvedestrand kommunestyre vil vurdere å innvilge kommunal garanti (simpel) til Knatten
barnehage for et fast investeringslån, dersom det blir aktuelt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
byggelån, da det ikke er kommunens ansvar å være ”byggelånbank” for private
barnehager.
2. Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Knatten barnehage om kommunalt
investeringstilskudd til den planlagte utbyggingen ved barnehagen, men kommunen gir
renterefusjon etter gjeldende regler for et eventuelt fast låneopptak.
3. Tvedestrand kommunestyre vil vurdere å innvilge kommunal garanti (simpel) til Knatten
barnehage for et fast investeringslån, dersom det blir aktuelt.

PS 120/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 84 bnr.og bnr. 21
, gnr. 86 bnr 58 mfl. og gnr. 79 og bnr. 92
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av konsesjonslovens § 2 gir Tvedestrand kommune konsesjon til Jan Roger Ekedal
for erverv av gnr 84 bnr. 21, gnr. 86 bnr. 58, gnr. 86 bnr. 66, gnr. 86 bnr. 63 og gnr. 79 bnr. 92 i
Tvedestrand kommune.
Begrunnelse jfr saksfremlegget.
Det er en forutsetning av søkeren tilflytter eiendommen innen 1 år og selv bebor og driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av konsesjonslovens § 2 gir Tvedestrand kommune konsesjon til Jan Roger Ekedal
for erverv av gnr 84 bnr. 21, gnr. 86 bnr. 58, gnr. 86 bnr. 66, gnr. 86 bnr. 63 og gnr. 79 bnr. 92 i
Tvedestrand kommune.
Begrunnelse jfr. saksfremlegget.
Det er en forutsetning av søkeren tilflytter eiendommen innen 1 år og selv bebor og driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomiten ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av konsesjonslovens § 2 gir Tvedestrand kommune konsesjon til Jan Roger Ekedal
for erverv av gnr 84 bnr. 21, gnr. 86 bnr. 58, gnr. 86 bnr. 66, gnr. 86 bnr. 63 og gnr. 79 bnr. 92 i
Tvedestrand kommune.
Begrunnelse jfr. saksfremlegget.
Det er en forutsetning av søkeren tilflytter eiendommen innen 1 år og selv bebor og driver
eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.

PS 121/09 Krav om lovlighetskontroll med hjemmel i
kommunelovens § 59 - Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 23 bnr.
1 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem ut forslag til vedtak.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.12.2009
Behandling
Erling Holm (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak nr. 104/09.
Sissel Bjørge (Sp) fremmet følgende forslag:
I medhold av konsesjonslovens § 2 innvilger Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden fra
Kristian Foss for erverv av gnr. 23, bnr. 1 i Tvedestrand kommune, under forutsetning at
kjøpesummen blir på kr. 2,0 mill.
Det er en forutsetning at søker tilflytter eiendommen innen 1 år og bebor og driver eiendommen
på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende.
Prisvurderingen blir følgende:
• Skog og utmark
kr. 200.000,• Bo verdi
kr. 500.000,• Uthus
kr. 250.000,• Jord
kr. 100.000,• Våningshus
kr. 950.000,Ved avstemmingen i komiteen ble det slikt resultat:
Erling Holm (H) sitt forslag fikk 5 stemmer
Sissel Bjørge (Sp) sitt forslag fikk 2 stemmer
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak nr. 104/09.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Morten Foss stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil. Irene Strandene Hansen trådte inn i stedet for Foss i saken (=25 voterende).
Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite ble vedtatt mot 10 stemmer.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak nr. 104/09.
Saken oversendes fylkesmannen til lovlighetskontroll.
Irene Strandene Hansen fratrer (= 24 voterende) og Morten Foss gjeninntrer( = 25 voternde).

PS 122/09 Krav om lovlighetskontroll med hjemmel i
kommunelovens § 59 - Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 65 bnr.
7, Nævestad
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem ut forslag til vedtak.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.12.2009
Behandling
Erling Holm (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak nr. 106/09.
Sissel Bjørge (Sp) fremmet følgende forslag:
I medhold av konsesjonslovens § 2 innvilger Tvedestrand kommune konsesjonssøknaden fra
Halvor Skjerkholt og Ann Iren Sæthra for erverv av eiendommen Nævestad gnr. 65, bnr. 7 i
Tvedestrand kommune, under forutsetning at kjøpesummen blir på kr. 1,6 mill.
Prisvurderingen blir følgende:
• Skogen
kr. 900.000,• Utmarksrettigheter
kr. 500.000,• Skogshusvær m/bod
kr. 200.000,Ved avstemmingen i komiteen ble det slikt resultat:
Erling Holm (H) sitt forslag fikk 5 stemmer
Sissel Bjørge (Sp) sitt forslag fikk 2 stemmer
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak nr. 106/09.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite ble vedtatt mot 10 stemmer.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak nr. 106/09.
Saken oversendes fylkesmannen til lovlighetskontroll.

PS 123/09 Evaluering av omstillingsprosessen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss fremmet følgende forslag til vedtak:
Pkt. 4 2. setning: Prosessen ledes ikke av innleid kompetanse.
Ved alternativ votering mellom Morten Foss og rådmannen, ble rådmannens forslag vedtatt med
5 mot 2 stemmer.
Innstilling
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaluering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss fremmet slikt forslag til vedtak:
Som rådmannens forslag med følgende endring:
Pkt 4, 2. setning: Prosessen ledes ikke av innleid kompetanse.
Ved alternativ votering mellom rådmannens og Foss’ forslag, ble Foss’ forslag vedtatt med 4
mot 2 stemmer.
Innstilling
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes ikke av innleid
kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag til endret pkt. 4:
Evaluering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom rådmannsteam,
enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
Votering:
Rådmannens forslag pkt 1-3 enstemmig tilrådd
Pkt 4, Alternativ votering:
Foss sitt forslag
3 stemmer
Rådmannens innstilling
6 stemmer og er tilrådd
Rådmannens forslag pkt 5-8 enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Der er en feil i protokollen fra formannskapet. Morten Foss (AP) forslag var som følger:
Evaluering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom rådmannsteam,
enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes ikke av innleid kompetanse.
Morten Foss (AP) fremmet forslaget og mindretallets innstilling fra formannsskapet for
kommunestyret.
Foss sitt forslag:
Flertallsinnstilling fra formannskap:

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Evaluering av den politiske organisering og styringsstruktur foretas gjennom en
egenevaluering i 1. halvår av 2010.
2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette en politisk arbeidsgruppe og fastsette mandat
for arbeidet.
3. Arbeidsgruppas tilråding legges frem for kommunestyret senest november 2010.
4. Evaulering av det administrative system foretas i felles samlinger mellom
rådmannsteam, enhetsledere og tillitsvalgte. Prosessen ledes av innleid kompetanse.
5. Rapport fra evalueringen av det administrative system fremlegges for kommunestyret i
løpet av høsten 2010.
6. Evalueringen av den politiske organisering og styringsstruktur og det administrative
system skal ta utgangspunkt de mål som ble fastsatt forut for omstillingsprosessen,
omstillingsvedtakene i kommunestyret og den faktiske situasjon pr. 1.1.10.
7. De økonomiske konsekvenser av evalueringstiltakene som foretas i 2010, dekkes
innenfor vedtatt budsjett 2010.
8. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å beslutte eventuelle mindre justeringer i
evalueringsopplegget dersom det blir behov for det.

PS 124/09 Frivilligsentral i Tvedestrand - godkjenning av vedtekter
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter for
Tvedestrand frivilligsentral.
2. Til å representere kommunen i Frivilligsentralens årsmøte, velges
3. Kommunens representanter i Frivilligsentralens styre velges fra 1.1.10 – 31.12.11.
a. Representanter: …………………… og ………………………
b. Vararepresentanter ………………… og ……………………… fra 1.1.10 –
31.12.10.
4. Rådmannen gis fullmakt til å utpeke den 3. kommunale representanten til styret.
5. Dersom Tvedestrand frivilligsentrals eierstruktur endres, eller at årsmøtet tilrår endringer
i vedtektene som i vesentlig grad endrer Tvedestrand kommunes forpliktelser, skal
vedtektene fremlegges for kommunestyret på nytt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.12.2009
Behandling
Til pkt. 2 fremmet Livsløpskomiteen følgende forslag:
Til å representere kommunen i Frivilligsentralens årsmøte, velges
Ordfører Jan Dukene. Vararepresentant: Varaordfører Per Ola Walle.
Til pkt. 3 fremmet Ole Goderstad:
Siri Bertelsen som kommunens representant i styret.
Til pkt. 3 fremmet Sveinung Lien:
Marit Marcussen som vararepresentant i styret.
Forslag på den ytterligere en representant og vararepresentant vil bli fremmet i kommunestyrets
møte.
Rådmannens forslag med komiteens forslag til pkt. 2 og Goderstad og Liens forslag til pkt. 3 ble
enstemmig vedtatt.

Innstilling
1) Tvedestrand kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter for Tvedestrand
frivilligsentral.
2) Til å representere kommunen i Frivilligsentralens årsmøte, velges ordfører Jan Dukene med
varaordfører Per Ola Walle som vararepresentant.
3) Kommunens representanter i Frivilligsentralens styre velges fra 1.1.10 – 31.12.11.
a) Representanter: Siri Bertelsen og ………………………
b) Vararepresentanter Marit Marcussen og ……………………… fra 1.1.10 – 31.12.10.
4) Rådmannen gis fullmakt til å utpeke den 3. kommunale representanten til styret.
5) Dersom Tvedestrand frivilligsentrals eierstruktur endres, eller at årsmøtet tilrår endringer i
vedtektene som i vesentlig grad endrer Tvedestrand kommunes forpliktelser, skal vedtektene
fremlegges for kommunestyret på nytt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3:
Kommunens representanter i frivillingsentralens styre:
Håvard Røiseland (AP), representant
Jon Hammervold (SV), varerepresentant
Livsløpskomiteens innstilling med tillegg fra Zwilgmeyer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1) Tvedestrand kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter for Tvedestrand
frivilligsentral.
2) Til å representere kommunen i Frivilligsentralens årsmøte, velges ordfører Jan Dukene med
varaordfører Per Ola Walle som vararepresentant.
3) Kommunens representanter i Frivilligsentralens styre velges fra 1.1.10 – 31.12.11.
a) Representanter: Siri Bertelsen og Håvard Røiseland
b) Vararepresentanter Marit Marcussen og Jon Hammervold fra 1.1.10 – 31.12.10.
4) Rådmannen gis fullmakt til å utpeke den 3. kommunale representanten til styret.
5) Dersom Tvedestrand frivilligsentrals eierstruktur endres, eller at årsmøtet tilrår endringer i
vedtektene som i vesentlig grad endrer Tvedestrand kommunes forpliktelser, skal vedtektene
fremlegges for kommunestyret på nytt.

PS 125/09 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2010 slik:
Ordinære anlegg:
1. Tvedestrand kommune: Kunstgressbanen
2. Friluftsrådet Sør: Opplevelseskart for Fagerhei
3. Oksefjorden Tennisklubb: Rehabilitering av banedekke
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.12.2009
Behandling
Livsløpskomiteen fremmet slikt tillegg til rådmannens forslag:
Kommunestyret forutsetter at det for senere innhentes uttalelse fra Tvedestrand Idrettsråd før
saken kommer til politisk behandling.
Rådmannens forslag med komiteens tillegg ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2010 slik:
Ordinære anlegg:
1. Tvedestrand kommune: Kunstgressbanen
2. Friluftsrådet Sør: Opplevelseskart for Fagerhei
3. Oksefjorden Tennisklubb: Rehabilitering av banedekke
Kommunestyret forutsetter at det for senere innhentes uttalelse fra Tvedestrand Idrettsråd før
saken kommer til politisk behandling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Det ble under behandling av saken levert følgende notat fra Tvedestrand idrettsråd:
Tvedestrand idrettsråd slutter seg til rådmannens forslag til vedtak. Tvedestrand idrettsråd
beklager at rådmannens forslag ikke ble oversendt idrettsrådet til uttalelse i forkant av
behandlingen.
Line Mørch (V) stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Hun ble enstemmig erklært
habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Innstillingen fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2010 slik:

Ordinære anlegg:
1. Tvedestrand kommune: Kunstgressbanen
2. Friluftsrådet Sør: Opplevelseskart for Fagerhei
3. Oksefjorden Tennisklubb: Rehabilitering av banedekke
Kommunestyret forutsetter at det for senere innhentes uttalelse fra Tvedestrand Idrettsråd før
saken kommer til politisk behandling.

PS 126/09 Regionplan Agder 2020 - høringsuttale fra Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer og innspill til Regionplan Agder
2020 som er gitt i saksframstillingen.

Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende tillegg:
Satsingsområde 1: Klima: Høye mål – lave utslipp

1.2 Klima for framtiden (forslag om nytt hovedtiltak)
• Naturvennlig og universell tilrettelegging av turveier og turstier/mellom boligområder og
friluftsområder, for å bygge helsefremmende og miljøvennlige forbindelser i hverdagen.
Satsingsområde 2: ”Det gode livet: Agder for alle”

2.3 Forebygging gir bedre levevilkår (forslag om nytt hovedtiltak)
• Styrke friluftslivet med spesiell fokus på barn, ungdom og unge foreldre. Friluftsliv som
aktivitet er viktig for å motvirke de tendenser en ser til utvikling av et sosialt skille i
befolkningen med hensyn til å drive friluftsliv og å være fysisk aktiv.
Friluftsliv er en viktig del av kulturlivet og norsk tradisjon. Det bør derfor stå: Idrett og
friluftsliv, alle stedene i planen hvor det nå kun står idrett.
Satsingsområde 5: Kultur: Opplevelser for livet

5.2 Kunnskap, kompetanse, talen
• De to siste kulepunktene utvides med friluftsliv som tema
5.5 Opplevelser på historisk grunn (forslag om nytt hovedtiltak)
• Videreutvikle Naturlos som konsept for organiserte natur- og kulturvandringer
Votering:
Rådmannens innstilling med Mørch sitt tillegg enstemmig tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer og innspill til Regionplan Agder
2020 som er gitt i saksframstillingen med følgende tillegg:
Satsingsområde 1: Klima: Høye mål – lave utslipp

1.2 Klima for framtiden (forslag om nytt hovedtiltak)
• Naturvennlig og universell tilrettelegging av turveier og turstier/mellom boligområder og
friluftsområder, for å bygge helsefremmende og miljøvennlige forbindelser i hverdagen.
Satsingsområde 2: ”Det gode livet: Agder for alle”

2.3 Forebygging gir bedre levevilkår (forslag om nytt hovedtiltak)
• Styrke friluftslivet med spesiell fokus på barn, ungdom og unge foreldre. Friluftsliv som
aktivitet er viktig for å motvirke de tendenser en ser til utvikling av et sosialt skille i
befolkningen med hensyn til å drive friluftsliv og å være fysisk aktiv.
Friluftsliv er en viktig del av kulturlivet og norsk tradisjon. Det bør derfor stå: Idrett og
friluftsliv, alle stedene i planen hvor det nå kun står idrett.
Satsingsområde 5: Kultur: Opplevelser for livet

5.3 Kunnskap, kompetanse, talen
• De to siste kulepunktene utvides med friluftsliv som tema
5.6 Opplevelser på historisk grunn (forslag om nytt hovedtiltak)
• Videreutvikle Naturlos som konsept for organiserte natur- og kulturvandringer

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer og innspill til Regionplan Agder
2020 som er gitt i saksframstillingen med følgende tillegg:
Satsingsområde 1: Klima: Høye mål – lave utslipp

1.2 Klima for framtiden (forslag om nytt hovedtiltak)
• Naturvennlig og universell tilrettelegging av turveier og turstier/mellom boligområder og
friluftsområder, for å bygge helsefremmende og miljøvennlige forbindelser i hverdagen.

Satsingsområde 2: ”Det gode livet: Agder for alle”

2.3 Forebygging gir bedre levevilkår (forslag om nytt hovedtiltak)
• Styrke friluftslivet med spesiell fokus på barn, ungdom og unge foreldre. Friluftsliv som
aktivitet er viktig for å motvirke de tendenser en ser til utvikling av et sosialt skille i
befolkningen med hensyn til å drive friluftsliv og å være fysisk aktiv.
Friluftsliv er en viktig del av kulturlivet og norsk tradisjon. Det bør derfor stå: Idrett og
friluftsliv, alle stedene i planen hvor det nå kun står idrett.
Satsingsområde 5: Kultur: Opplevelser for livet

5.4 Kunnskap, kompetanse, talen
• De to siste kulepunktene utvides med friluftsliv som tema
5.7 Opplevelser på historisk grunn (forslag om nytt hovedtiltak)
• Videreutvikle Naturlos som konsept for organiserte natur- og kulturvandringer

PS 127/09 HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I
OPPLÆRINGSLOVEN - LEKSEHJELP
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke departementets forslag til endring av opplæringslovens
§ 13-7a ”Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp”. I begrunnelsen vises til rådmannens
vurderinger.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.12.2009
Behandling
Linn Zwilgmeyer fremmet slikt forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre støtter departementets forslag til endring av opplæringslovens § 137a ”Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp”. I begrunnelsen vises til rådmannens
vurderinger.
Ved alternativ votering mellom Zwilgmeyers og rådmannens forslag ble rådmannens forslag
vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke departementets forslag til endring av opplæringslovens
§ 13-7a ”Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp”. I begrunnelsen vises til rådmannens
vurderinger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet mindretallsinnstilling fra livsløpskomiteen.

Zwilgmeyers forslag

7 stemmer

Flertallsinnstilling fra livsløpskomiteen

18 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke departementets forslag til endring av opplæringslovens
§ 13-7a ”Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp”. I begrunnelsen vises til rådmannens
vurderinger.

PS 128/09 Høring - nye fylkesveger i Aust-Agder. Forslag til
handlingsprogram nye fylkesveger 2010 - 2013.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre er enige i prioriteringene av Fv 415 Stormo – Bunæs, og av Fv 410
fortau Fjærekleivene, men ønsker at midlene til utbedringer av Fv 411 benyttes mellom
Tvedestrand og Gjeving.
Tvedestrand kommunestyret anmoder om at miljøgata gjennom Tvedestrand sentrum prioriteres,
slik at den kan ferdigstilles.
Tvedestrand kommunestyret anmoder også om at gjenstående fortau på Nesgrenda mellom
avkjørselen til FV 104 og Fv 152, ca. 100m. blir bygd samtidig som utbedringene av Fv 415
Stormo – Bunæs blir gjennomført.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre er enige i prioriteringene av FV 415 Stormo – Bunæs, og av FV 410
fortau Fjærekleivene, men ønsker at midlene til utbedringer av FV 411 benyttes mellom
Tvedestrand og Gjeving.
Tvedestrand kommunestyret anmoder om at miljøgata gjennom Tvedestrand sentrum prioriteres,
slik at den kan ferdigstilles.
Tvedestrand kommunestyret anmoder også om at gjenstående fortau på Nesgrenda mellom
avkjørselen til FV 104 og FV 152, ca. 100m. blir bygd samtidig som utbedringene av FV 415
Stormo – Bunæs blir gjennomført.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomiten ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre er enige i prioriteringene av FV 415 Stormo – Bunæs, og av FV 410
fortau Fjærekleivene, men ønsker at midlene til utbedringer av FV 411 benyttes mellom
Tvedestrand og Gjeving.
Tvedestrand kommunestyret anmoder om at miljøgata gjennom Tvedestrand sentrum prioriteres,
slik at den kan ferdigstilles.
Tvedestrand kommunestyret anmoder også om at gjenstående fortau på Nesgrenda mellom
avkjørselen til FV 104 og FV 152, ca. 100m. blir bygd samtidig som utbedringene av FV 415
Stormo – Bunæs blir gjennomført.

PS 129/09 Forslag til endring i alkohollovgivningen - høring
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om
innskrenking av alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk med en
(1) time.
2. Forslaget om inndragning av sjenkebevilling på stedet må utredes bedere før eventuell
iverksetting. Tvedestrand kommunestyret går i mot et forslaget slik det foreligger i
høringsnotatet, men ønsker en tydeliggjøring i lov/forsrkift hva som skal medføre
inndragning av bevilling.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 08.12.2009
Behandling
Ole Goderstad fremmet slikt forslag til vedtak pkt. 1:
Tvedestrand kommunestyre støtter ikke Helse- og omsorgsdepartementets forslag om
innskrenking av alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk med en (1)
time.
Ved alternativ votering mellom Goderstads og rådmannens forslag, ble Goderstads forslag
vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke Helse- og omsorgsdepartementets forslag om
innskrenking av alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk med
en (1) time.
2. Forslaget om inndragning av skjenkebevilling på stedet må utredes bedre før eventuell
iverksetting. Tvedestrand kommunestyret går i mot forslaget slik det foreligger i
høringsnotatet, men ønsker en tydeliggjøring i lov/forskrift hva som skal medføre
inndragning av bevilling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmer rådmannens forslag til punkt 1.
Punkt 1:
Livsløpskomiteens innstilling
Zwilgmeyers forslag:

8 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Punkt 2:
Innstillingen fra livsløpskomiteen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om
innskrenking av alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk med
en (1) time.
2. Forslaget om inndragning av sjenkebevilling på stedet må utredes bedere før eventuell
iverksetting. Tvedestrand kommunestyret går i mot et forslaget slik det foreligger i
høringsnotatet, men ønsker en tydeliggjøring i lov/forsrkift hva som skal medføre
inndragning av bevilling.

PS 130/09 Agderrådet - vedtektsendring
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar nye vedtekter datert 23.4.09 for Agderrådet.
2. Ved oppløsning av Agderrådet som foreningen, stilles den frigjorte kapitalen til
disposisjon for det nye interkommunale samarbeidet, Agderrådet.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar nye vedtekter datert 23.4.09 for Agderrådet.
2. Ved oppløsning av Agderrådet som foreningen, stilles den frigjorte kapitalen til
disposisjon for det nye interkommunale samarbeidet, Agderrådet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar nye vedtekter datert 23.4.09 for Agderrådet.
2. Ved oppløsning av Agderrådet som foreningen, stilles den frigjorte kapitalen til
disposisjon for det nye interkommunale samarbeidet, Agderrådet.

PS 131/09 E-18 Arendal - Tvedestrand - oppnevning av politiske
representanter til samarbeidsgruppe
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende politiske representanter til samarbeidsgruppe i
forbindelse med planarbeidet for ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand:
1…………………………………….
2…………………………………….
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 08.12.2009
Behandling
Dag Eide (Ap) fremmet følgende forslag til representant: Jan Dukene, ordfører.
Jan Marcussen (TTL) fremmet følgende forslag til representant: Erling Holm, leder av
planutvalget.
Dag Eide (Ap) og Jan Marcussen (TTL) sine forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende politiske representanter til samarbeidsgruppe i
forbindelse med planarbeidet for ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand:
1. Jan Dukene, ordfører
2. Erling Holm, leder av planutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra teknikk, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner følgende politiske representanter til samarbeidsgruppe i
forbindelse med planarbeidet for ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand:
1. Jan Dukene, ordfører
2. Erling Holm, leder av planutvalget.

PS 132/09 Oppnevning av brukerråd 2010-2011
Rådmannens forslag til vedtak
1. Rådmannen gis fra 1.1.10 fullmakt til å oppnevne medlemmer til brukerrådene i
kommunens enheter.
2. Samarbeidsutvalget på skolene fungerer fra 1.1.10 som brukerråd i Tvedestrands skoler.
3. I Reglementet for politiske organer, vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.07, gjøres
følgende endringer i pkt. 16.2:
Brukerrådet skal bestå av 3 brukerrepresentanter med unntak for skoler og barnehager (se
under). Medlemmene velges med vararepresentanter i rekke to år om gangen, for
skoler og barnehager følger en det allerede etablerte valgmønster. Medlemmer av
brukerråd velges etter følgende mønster for hvert tjenesteområde:
• I skolen er Samarbeidsutvalget brukerråd.
• I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og vararepresentanter for de kommunale barnehagene og 1
foreldrerepresentant og 1 vararepresentant for de private barnehagene.
• På øvrige virksomheter gis rådmannen fullmakt til å oppnevne
brukerråd.
• Brukerrådet velger selv sin leder.
• På møtene i brukerråd deltar enhetsleder eller dennes stedfortreder, og
en representant for ansatte. Disse har talerett men ikke stemmerett.
• Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
I skolen er FAU-ene brukerråd.
Alternativ votering:
Mørch sitt forslag
Rådmannens innstilling

1 stemme
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
1. Rådmannen gis fra 1.1.10 fullmakt til å oppnevne medlemmer til brukerrådene i
kommunens enheter.
2. Samarbeidsutvalget på skolene fungerer fra 1.1.10 som brukerråd i Tvedestrands skoler.
3. I Reglementet for politiske organer, vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.07, gjøres
følgende endringer i pkt. 16.2:
Brukerrådet skal bestå av 3 brukerrepresentanter med unntak for skoler og barnehager (se
under). Medlemmene velges med vararepresentanter i rekke to år om gangen, for
skoler og barnehager følger en det allerede etablerte valgmønster. Medlemmer av
brukerråd velges etter følgende mønster for hvert tjenesteområde:
• I skolen er Samarbeidsutvalget brukerråd.

•
•
•
•
•

I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og vararepresentanter for de kommunale barnehagene og 1
foreldrerepresentant og 1 vararepresentant for de private barnehagene.
På øvrige virksomheter gis rådmannen fullmakt til å oppnevne
brukerråd.
Brukerrådet velger selv sin leder.
På møtene i brukerråd deltar enhetsleder eller dennes stedfortreder, og
en representant for ansatte. Disse har talerett men ikke stemmerett.
Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmer mindretallsinnstilling i formannskap.
Mørchs forslag
Flertallsinnstilling i formannskap

2 stemmer
23 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Rådmannen gis fra 1.1.10 fullmakt til å oppnevne medlemmer til brukerrådene i
kommunens enheter.
2. Samarbeidsutvalget på skolene fungerer fra 1.1.10 som brukerråd i Tvedestrands skoler.
3. I Reglementet for politiske organer, vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.07, gjøres
følgende endringer i pkt. 16.2:
Brukerrådet skal bestå av 3 brukerrepresentanter med unntak for skoler og barnehager
(se under). Medlemmene velges med vararepresentanter i rekke to år om gangen, for
skoler og barnehager følger en det allerede etablerte valgmønster. Medlemmer av
brukerråd velges etter følgende mønster for hvert tjenesteområde:
• I skolen er Samarbeidsutvalget brukerråd.
• I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og vararepresentanter for de kommunale barnehagene og 1
foreldrerepresentant og 1 vararepresentant for de private barnehagene.
• På øvrige virksomheter gis rådmannen fullmakt til å oppnevne brukerråd.
• Brukerrådet velger selv sin leder.
• På møtene i brukerråd deltar enhetsleder eller dennes stedfortreder, og en
representant for ansatte. Disse har talerett men ikke stemmerett.
• Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak.

PS 133/09 Oppnevning av nytt medlem i Eldrerådet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Som nytt medlem i Eldrerådet oppnevnes …………………….. for perioden frem til
1.11.11.
2. Som ny vararepresentant/nye vararepresentanter i Eldrerådet oppnevnes
…………………For perioden frem til 1.11.11.
Saksprotokoll i Formannskap - 08.12.2009
Behandling
Framlagt referat fra møte av 08.12.09 i Eldrerådet.
Ordføreren fremmet forslag om Knut Dalen som fast medlem og Agnar Hauge som
vararepresentant
Rådmannens innstilling/ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Som nytt medlem i Eldrerådet oppnevnes Knut Dalen for perioden frem til 1.11.11.
2. Som ny vararepresentant/nye vararepresentanter i Eldrerådet oppnevnes Agnar Hauge
for perioden frem til 1.11.11

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2009
Behandling
Innstillingen fra formannskap ble enstemmig vedatt.

Vedtak
1. Som nytt medlem i eldrerådet oppnevnes Knut Dalen for perioden frem til 1.11.11.
2. Som ny vararepresentant/nye vararepresentanter i eldrerådet oppnevnes Agnar Hauge for
perioden frem til 1.11.11

