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Ordføreren orienterte om besøk fra Stortingets samferdselskomite 12.03 og inviterte med en
representant fra hvert parti i kommunestyret.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var mulig å ha annet møtetidspunkt for adm.utvalget.
Det var enighet om å vurdere dette etter 1.halvår i år.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om registrering I styrevervregisteret. Det ble opplyst at en
var noe forsinket, og at dette kommer senere (2 kvartal).
Line Mørch (V) stilte spørsmål knyttet til nedlegging av postkontor i Tvedestrand, og evt.
annet bruk av lokalene. Ordfører orienterte om den dialogen som hadde vært i saken, og at
bruken av lokalene ville bli gjenstand for vurdering/utredning.
Morten Foss (AP) ba ordfører ta opp i koordineringsforum spørsmål om omregulering av
”spesialskole-tomta” på Holt til boligformål.

Tvedestrand, 13.02.08.

Jan Dukene
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken
Møtesekretær

PS 6/08 Oppnevning av brukerråd
Rådmannens forslag til vedtak
1. Formannskapet oppnevner følgende representanter til brukerråd for perioden frem til
31.12.09:
Omsorg og rehabilitering
Medlemmer
1
2
3

1.
2.
3.

Ressurssenter for barn og unge
Medlemmer
1
2
3

1.
2.
3.

Oppfølgingsenheten
Medlemmer
1
2
3

1.
2.
3.

Kultur, miljø og næring
Medlemmer
1
2
3

1.
2.
3.

Teknisk forvaltning og eiendom
Medlemmer
1
2
3

1.
2.
3.

Teknisk drift
Medlemmer
1
2
3

1.
2.
3.

Vararepresentanter

Vararepresentanter

Vararepresentanter

Vararepresentanter

Vararepresentanter

Vararepresentanter

2. Rådmannen gis fullmakt til å etablere brukerråd for Administrativ støtteenhet.
3. Reglement for brukerrådene pkt. 16.2 endres slik:
 I skolen sammensettes brukerrådet av 3 representanter og 3 vararepresentanter
fra FAU. Skolen velger selv om en av representantene skal byttes ut med
representant for elevene.
 I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og
vararepresentanter fra de kommunale barnehagene og 1 foreldrerepresentant og 1
vararepresentant for de private barnehagene.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Marit Aass (SV) fremmet utsettelsesforslag.
Votering utsettelsesforslag: Forslaget falt med 7 mot 2 stemmer.
Formannskapet fremmet følgende forslag:
Formannskapet oppnevner følgende representanter til brukerråd for perioden frem til
31.12.09:
Omsorg og rehabilitering
Medlemmer
1. Wenche Rødland
2. Wenche Rønningen
3. Bård Midtgaard

Vararepresentanter
1. Oddvar Jordtveit
2.
3.

Ressurssenter for barn og unge
Medlemmer
1. Marion Andersen
2. Aase Helene Eriksen
3. Karen Sophie Paulsen

Vararepresentanter
1. Maria Walle
2. Helen Salte
3.

Oppfølgingsenheten
Medlemmer
1. Kristin Sigveland
2. Mads Oppegaard
3. Jens Dietrichson

Vararepresentanter
1.
2.
3.

Kultur, miljø og næring
Medlemmer
1. Jan G. Larsen
2. Åsta Evensberget
3. Stig Sevenius

Vararepresentanter
1.
2.
3.

Teknisk forvaltning og eiendom
Medlemmer
1. Inger Stokkebokjær
2. Vidar Knudsen
3. Elling Solfjeld

Vararepresentanter
1. Geir Grimsland
2. Vidar Nilsen
3. Atle Goutbeek

Teknisk drift
Medlemmer
1. Arvid Rødseth Hansen
2.
3.

Vararepresentanter
1.
2. Steinar Lund
3.

Barnehageenheten
Medlemmer
1. Ture Bjerkaker
2. Rita A.H. Bersiha
3. Marianne Goderstad

Vararepresentanter
1. Line Løvdal
2. Ludvig Aadnesen
3. Monica Dale Johansen

Rådmannen gis fullmakt til å etablere brukerråd for Administrativ støtteenhet.
Reglement for brukerrådene pkt. 16.2 endres slik:




I skolen sammensettes brukerrådet av 3 representanter og 3 vararepresentanter. To
representanter og vararepresentanter velges fra FAU, og en representant og
vararepresentant velges av elevråd.
I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og
vararepresentanter fra de kommunale barnehagene og 1 foreldrerepresentant og 1
vararepresentant for de private barnehagene.

Rådmannen (i samråd med enhetslederne) gis fullmakt til å oppnevne resterende
representanter/vararepresentanter.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet oppnevner følgende representanter til brukerråd for perioden frem til
31.12.09:
Omsorg og rehabilitering
Medlemmer
1. Wenche Rødland
2. Wenche Rønningen
3. Bård Midtgaard

Vararepresentanter
1. Oddvar Jordtveit
2.
3.

Ressurssenter for barn og unge
Medlemmer
1. Marion Andersen
2. Aase Helene Eriksen
3. Karen Sophie Paulsen

Vararepresentanter
1. Maria Walle
2. Helen Salte
3.

Oppfølgingsenheten
Medlemmer
1. Kristin Sigveland
2. Mads Oppegaard
3. Jens Dietrichson

Vararepresentanter
1.
2.
3.

Kultur, miljø og næring
Medlemmer
1. Jan G. Larsen
2. Åsta Evensberget
3. Stig Sevenius

Vararepresentanter
1.
2.
3.

Teknisk forvaltning og eiendom
Medlemmer
1. Inger Stokkebokjær
2. Vidar Knudsen
3. Elling Solfjeld

Vararepresentanter
1. Geir Grimsland
2. Vidar Nilsen
3. Atle Goutbeek

Teknisk drift
Medlemmer
1. Arvid Rødseth Hansen
2.
3.

Vararepresentanter
1.
2. Steinar Lund
3.

Barnehageenheten
Medlemmer
4. Ture Bjerkaker
5. Rita A.H. Bersiha
6. Marianne Goderstad

Vararepresentanter
1. Line Løvdal
2. Ludvig Aadnesen
3. Monica Dale Johansen

Rådmannen gis fullmakt til å etablere brukerråd for Administrativ støtteenhet.
Reglement for brukerrådene pkt. 16.2 endres slik:
 I skolen sammensettes brukerrådet av 3 representanter og 3 vararepresentanter. To
representanter og vararepresentanter velges fra FAU, og en representant og
vararepresentant velges av elevråd.
 I barnehageenheten sammensettes brukerrådet av 2 foreldrerepresentanter og
vararepresentanter fra de kommunale barnehagene og 1 foreldrerepresentant og 1
vararepresentant for de private barnehagene.
Rådmannen (i samråd med enhetslederne) gis fullmakt til å oppnevne resterende
representanter/vararepresentanter.

PS 7/08 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar å organisere sine aksjeselskaper i konsern og å opprette et
nytt holdingsselskap til dette formålet.
2. Tvedestrand kommune vedtar å overføre alle sine aksjer i eksisterende selskaper til det
nye holdingsselskapet.
3. Styret i holdingsselskapet vil være styre i de andre selskapene, men styrene i de
underliggende selskaper kan suppleres med eksterne styremedlemmer hvis styret i
holdingsselskapet finner dette ønskelig.
4. Tvedestrand kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å etablere selskapet,
godkjenne vedtekter, oppnevne styre, og å godkjenne navn.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om å utsette saken.
Votering utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget falt med 7 mot 2 stemmer
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag:
Lyngmyrhallen AS skal ikke nå eller senere inn i konsernet.
Voteringer:
Rådmannens forslag til vedtak tilrådd med 8 mot 1 stemme
Mørchs forslag falt med 8 mot 1 stemme

Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar å organisere sine aksjeselskaper i konsern og å opprette et nytt
holdingsselskap til dette formålet.
2. Tvedestrand kommune vedtar å overføre alle sine aksjer i eksisterende selskaper til det nye
holdingsselskapet.
3. Styret i holdingsselskapet vil være styre i de andre selskapene, men styrene i de
underliggende selskaper kan suppleres med eksterne styremedlemmer hvis styret i
holdingsselskapet finner dette ønskelig.
4. Tvedestrand kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å etablere selskapet, godkjenne
vedtekter, oppnevne styre, og å godkjenne navn.

PS 8/08 Økning i festeavgiftene for gravplasser fra 01.01.2008
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgift for enkeltgrav økes fra kr. 95,- til kr. 120,pr. år gjeldende fra 01.01.2008. Avgiften reguleres årlig pr. 01.01. etter konsumprisindeksen,
avrundet opp til nærmeste hele krone.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Framlagt vedtak fra Eldrerådets sak 3/08 som har følgende ordlyd:
- Eldrerådet er ikke enig at avgiften økes så mye som foreslått. Det er kultur i dette og en er
redd for at gravplasser da blir stående ustelt. Skal avgiften økes, må det forventes at kirkegården
vedlikeholdes godt.
- I stedet for økt festeavgift bør kommunen øke sitt driftstilskudd til kirken.
Rådmannens framlegg til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at festeavgift for enkeltgrav økes fra kr. 95,- til kr. 120,pr. år gjeldende fra 01.01.2008. Avgiften reguleres årlig pr. 01.01. etter konsumprisindeksen,
avrundet opp til nærmeste hele krone.

PS 9/08 Søknad fra Sandøya Vel om tilskudd til anskaffelse av
traktor
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya Vel datert 07.11.2007 om tilskudd til
anskaffelse av ny traktor.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Det ble orientert om e-post av 11.02 fra Sandøy Vel v. Rolf A. Schøning.
Marit Aass (SV) fremmet følgende alternative forslag:
Tvedestrand kommunestyre innvilger et ansvarlig lån på kr. 100.000,- til Sandøy Vel til
anskaffelse av ny traktor. Det ansvarlige lånet er rente- og avdragsfritt. Beløpet utbetales når
Sandøya Vel har dokumentert at kjøpet er fullfinansiert i tråd med deres søknad datert
07.11.2007. Sandøya Vel er ansvarlig for innkjøp, vedlikehold og drift av traktoren. Det
ansvarlige lånet finansieres fra ubundet kapitalfond (kraftfond).
Morten Foss (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2009 vurdere om en kan
økte timestasen for leie av traktoren til Sandøy Vel eller gi en viss driftsstøtte til driften.
Alternative votering:
Aass sitt forslag:
Rådmannens innstilling:
Foss sitt tilleggsforslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd
Enstemmig tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknaden fra Sandøya Vel datert 07.11.2007 om tilskudd til
anskaffelse av ny traktor.
Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2009 vurdere om en kan
økte timestasen for leie av traktoren til Sandøy Vel eller gi en viss driftsstøtte til driften.

PS 10/08 Fullmakter vedr. oppstart av miljøgate gjennom
Tvedestrand sentrum.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer fullmakten til å velge den anbyder som skal
anlegge miljøgata til formannskapet innen for en totalramme på inntil kr.2,7mill.
Dersom anbudsrunden viser høyere kostnader, får formannskapet fullmakt til å justere
rammen ved eventuell bruk av kraftfondet eller andre interne finansieringskilder.
2. Investeringen på til sammen kr.2,7mill. finansieres slik:
a. Avsatte sentrumsutviklingsmidler kr.1,5mill.
b. Tilskudd/refusjon fra Statens vegvesen kr.1,2mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen forskutterer inntil kr.1,2mill. i
påvente av utbetaling av tilskudd fra Statens vegvesen i 2008 og 2009. Forskutteringen
finansieres ved bruk av kraftfondet og tilbakeføres fondet når midlene blir innbetalt fra
Statens vegvesen. Før inngåelse av kontrakt forutsettes det at Statens vegvesen skriftlig
bekrefter innbetaling av tilskuddet innen utgangen av 2009.

Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer fullmakten til å velge den anbyder som skal
anlegge miljøgata til formannskapet innen for en totalramme på inntil kr.2,7mill.
Dersom anbudsrunden viser høyere kostnader, får formannskapet fullmakt til å justere
rammen ved eventuell bruk av kraftfondet eller andre interne finansieringskilder.
2. Investeringen på til sammen kr.2,7mill. finansieres slik:
a. Avsatte sentrumsutviklingsmidler kr.1,5mill.
b. Tilskudd/refusjon fra Statens vegvesen kr.1,2mill.
3. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen forskutterer inntil kr.1,2mill. i
påvente av utbetaling av tilskudd fra Statens vegvesen i 2008 og 2009. Forskutteringen
finansieres ved bruk av kraftfondet og tilbakeføres fondet når midlene blir innbetalt fra
Statens vegvesen. Før inngåelse av kontrakt forutsettes det at Statens vegvesen skriftlig
bekrefter innbetaling av tilskuddet innen utgangen av 2009.

PS 11/08 Årsplan for 2008 - Kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2008.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2008.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle omprioriteringer i årsplan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

PS 12/08 Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske
vedtak
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske
vedtak i Tvedestrand kommune” til orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre ber om å få seg forelagt en statusrapport to ganger i året (juni og
desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret.
Saksprotokoll i Formannskap - 12.02.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske
vedtak i Tvedestrand kommune” til orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre ber om å få seg forelagt en statusrapport to ganger i året (juni og
desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret.

