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Tvedestrand 17.12.2008
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 140/08 Høring - forslag om grense for utskriving av
eiendomsskatt i sjøområdet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune går i mot departementets forslag til lovendring vedr. eiendomsskatteloven (kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet) og slutter seg til KS sin
høringsuttalelse.
Tvedestrand kommune påpeker at den gitte høringsfristen er satt svært kort.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune går i mot departementets forslag til lovendring vedr. eiendomsskatteloven (kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet) og slutter seg til KS sin
høringsuttalelse.
Tvedestrand kommune påpeker at den gitte høringsfristen er satt svært kort.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune går i mot departementets forslag til lovendring vedr. eiendomsskatteloven (kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet) og slutter seg til KS sin
høringsuttalelse.
Tvedestrand kommune påpeker at den gitte høringsfristen er satt svært kort.

PS 141/08 Kunnskapsbasert samfunnsutvikling - aktiv forvaltning
av marine naturverdier i sjø. Et pilotprosjekt
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i pilotprosjektet ”Kunnskapsbasert
samfunnsutvikling – aktiv forvaltning av naturverdier i sjø”. Dette under forutsetning at
prosjektet finansieres opp til et nivå som gjør det forsvarlig å gjennomføre.
2. Prosjektets varighet er 5 år fra og med 2009 til og med 2013.
3. Kommunens andel av finansieringen er kr 450.000 kr pr år. Inkludert i dette er
arbeidsinnsats til en verdi av kr 200.000,-.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i pilotprosjektet ”Kunnskapsbasert
samfunnsutvikling – aktiv forvaltning av naturverdier i sjø”. Dette under forutsetning at
prosjektet finansieres opp til et nivå som gjør det forsvarlig å gjennomføre.
2. Prosjektets varighet er 5 år fra og med 2009 til og med 2013.
3. Kommunens andel av finansieringen er kr 450.000 kr pr år. Inkludert i dette er
arbeidsinnsats til en verdi av kr 200.000,-.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkommite ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
4. Tvedestrand kommunestyre vedtar å delta i pilotprosjektet ”Kunnskapsbasert
samfunnsutvikling – aktiv forvaltning av naturverdier i sjø”. Dette under forutsetning at
prosjektet finansieres opp til et nivå som gjør det forsvarlig å gjennomføre.
5. Prosjektets varighet er 5 år fra og med 2009 til og med 2013.
6. Kommunens andel av finansieringen er kr 450.000 kr pr år. Inkludert i dette er
arbeidsinnsats til en verdi av kr 200.000,-.

PS 142/08 Høring - endring i opplæringsloven §2-2a, §8-2, § 13-10,
§13-3d, § 2-3
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand slutter seg til følgende uttalelser til punktene i høringsnotatet
vedrørende endring av opplæringslovens § 2-2a, § 8-2, § 13-10, § 13-3d, § 2-3:
Punkt 2: Plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4.årstrinn
Kommunestyret støtter departementets tanker om tidlig innsats.
Vi forutsetter at økt overføring fra staten videreføres.
Punkt 3: Forslag om å endre bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – kravet til
elevenes sosiale tilhørighet
Kommunestyret støtter forslaget om å ta tilbake klasse-begrepet i lovverket for å styrke elevers
sosiale tilhørighet.
Punkt 4: Forslag om lovfestet plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor
grunnopplæringen
Et rapporteringssystem hever ikke kvaliteten i skolen. Dersom det skal innføres et
rapporteringssystem, må det være et system som er reelt, håndterbart og forståelig for
kommuner og skoler. Det må etableres et system som kan ha nytteeffekt for å forbedre
virksomheten.
Punkt 6: Forslag om å presisere plikten til foreldresamarbeid i grunnopplæringen
Hva denne endringen for grunnskolen og skoleeier betyr, er uklart.
I merknadene til lovforslaget i høringsnotatet sies at lovforslaget i opplæringsloven § 13 3-d
oppstiller en uttrykkelig plikt for offentlig skoleeier.
Etter kommunestyrets vurdering har plikten til foreldresamarbeid ligget der i mange år.
Punkt 7: Forslag om å lovfeste rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen
Regjeringen utvider begrepet opplæring. Det åpnes for aktivitet som avbrekk i hverdagen uten
kompetansemål, uten krav til ansvarlig personale om pedagogisk utdanning og uten vurdering
av elevene.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 09.12.2008
Behandling
Bjørg Haaland Bjørnstad fremmet følgende endringsforslag i forslag til uttalelse punkt 4:
Et rapporteringssystem i seg selv hever ikke kvaliteten i skolen.
For øvrig som rådmannens forslag.
Rådmannens forslag med Haaland Bjørnstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunestyret i Tvedestrand slutter seg til følgende uttalelser til punktene i høringsnotatet
vedrørende endring av opplæringslovens § 2-2a, § 8-2, § 13-10, § 13-3d, § 2-3:

Punkt 2: Plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4.årstrinn
Kommunestyret støtter departementets tanker om tidlig innsats.
Vi forutsetter at økt overføring fra staten videreføres.
Punkt 3: Forslag om å endre bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – kravet til
elevenes sosiale tilhørighet
Kommunestyret støtter forslaget om å ta tilbake klasse-begrepet i lovverket for å styrke elevers
sosiale tilhørighet.
Punkt 4: Forslag om lovfestet plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor
grunnopplæringen
Et rapporteringssystem hever i seg selv ikke kvaliteten i skolen. Dersom det skal innføres et
rapporteringssystem, må det være et system som er reelt, håndterbart og forståelig for
kommuner og skoler. Det må etableres et system som kan ha nytteeffekt for å forbedre
virksomheten.
Punkt 6: Forslag om å presisere plikten til foreldresamarbeid i grunnopplæringen
Hva denne endringen for grunnskolen og skoleeier betyr, er uklart.
I merknadene til lovforslaget i høringsnotatet sies at lovforslaget i opplæringsloven § 13 3-d
oppstiller en uttrykkelig plikt for offentlig skoleeier.
Etter kommunestyrets vurdering har plikten til foreldresamarbeid ligget der i mange år.
Punkt 7: Forslag om å lovfeste rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen
Regjeringen utvider begrepet opplæring. Det åpnes for aktivitet som avbrekk i hverdagen uten
kompetansemål, uten krav til ansvarlig personale om pedagogisk utdanning og uten vurdering
av elevene.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand slutter seg til følgende uttalelser til punktene i høringsnotatet
vedrørende endring av opplæringslovens § 2-2a, § 8-2, § 13-10, § 13-3d, § 2-3:
Punkt 2: Plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4.årstrinn
Kommunestyret støtter departementets tanker om tidlig innsats.
Vi forutsetter at økt overføring fra staten videreføres.
Punkt 3: Forslag om å endre bestemmelsene om organisering av elevene i grupper – kravet til
elevenes sosiale tilhørighet
Kommunestyret støtter forslaget om å ta tilbake klasse-begrepet i lovverket for å styrke elevers
sosiale tilhørighet.

Punkt 4: Forslag om lovfestet plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor
grunnopplæringen
Et rapporteringssystem hever i seg selv ikke kvaliteten i skolen. Dersom det skal innføres et
rapporteringssystem, må det være et system som er reelt, håndterbart og forståelig for
kommuner og skoler. Det må etableres et system som kan ha nytteeffekt for å forbedre
virksomheten.
Punkt 6: Forslag om å presisere plikten til foreldresamarbeid i grunnopplæringen
Hva denne endringen for grunnskolen og skoleeier betyr, er uklart.
I merknadene til lovforslaget i høringsnotatet sies at lovforslaget i opplæringsloven § 13 3-d
oppstiller en uttrykkelig plikt for offentlig skoleeier.
Etter kommunestyrets vurdering har plikten til foreldresamarbeid ligget der i mange år.
Punkt 7: Forslag om å lovfeste rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen
Regjeringen utvider begrepet opplæring. Det åpnes for aktivitet som avbrekk i hverdagen uten
kompetansemål, uten krav til ansvarlig personale om pedagogisk utdanning og uten vurdering
av elevene.

PS 143/08 Innføring av årsavgift på kommunale P-plasser som ikke
er avgiftsbelagt.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innføre årsavgift på kr.1.250,- inkl. mva, pr. år, pr.
bil for å kunne parkere på en av følgende P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.09:
Tjennaparken (Krukka), Lyngbakken, Strannasenteret, Plankedalen, Middelskolen,
Lyngmyrstubben, Lyngmyrveien, Tvedestrand skole, Bakkeskot øvre, Rughagen.
2. P-plassene skiltes med: Reservert parkering. Parkering med spesiell tillatelse.
3. Det vil bli praktisert en overgangsordning på 1 måned før biler uten tillatelse/årskort
blir bøtlagt.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.12.2008
Behandling
Innspill datert 07.12.08 fra Lise K. Høvik og Harald S. Nilsen ble delt ut i møtet.
Rådmannen la frem følgende tilleggsinformasjon vedrørende parkeringsområdet ved Lyngmyr
skole/idrettsanlegg:
 Lyngmyr skole/idrettsanlegg 24 plasser (24 plasser reservert til Tvedestrand
videregående skole ifølge avtale med fylkeskommunen)
Til sammen 229 P-plasser.
Rådmannen kom med følgende nytt forslag til vedtak:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innføre årsavgift på kr. 1.250,- inkl. mva pr. år pr.
bil for å kunne parkere på en av følgende P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.09:
a. Tjennaparken (Krukka)
b. Lyngbakken
c. Strannasenteret
d. Plankedalen
e. Middelskolen
f. Lyngmyrstubben
g. Lyngmyrveien
h. Tvedestrand skole
i. Bakkeskot øvre
j. Rughagen
k. Lyngmyr skole/idrettsanlegg
2. P-plassen skiltes med:
a. Reservert parkering – Parkering med spesiell tillatelse
3. Det vil bli praktisert en overgangsordning på 1 måned før biler uten tillatelse/årskort blir
ilagt parkeringsgebyr.
4. Årsavgiften gjelder for parkering mellom kl. 08.00. til kl 16.00. på hverdager. I helger og
høytider, og mellom kl. 16.00. til kl. 08.00. på hverdager, er det gratis parkering.
5. Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
6. Det betales full årsavgift ved utlevering av årskortet frem til 01.07 og halv årsavgift ved
utlevering av årskort etter 01.07.
Rådmannens nye forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innføre årsavgift på kr. 1.250,- inkl. mva pr. år pr.
bil for å kunne parkere på en av følgende P-plasser i Tvedestrand sentrum fra 01.01.09:
a. Tjennaparken (Krukka)
b. Lyngbakken
c. Strannasenteret
d. Plankedalen
e. Middelskolen
f. Lyngmyrstubben
g. Lyngmyrveien
h. Tvedestrand skole
i. Bakkeskot øvre
j. Rughagen
k. Lyngmyr skole/idrettsanlegg
2. P-plassen skiltes med:
Reservert parkering – Parkering med spesiell tillatelse
3. Det vil bli praktisert en overgangsordning på 1 måned før biler uten tillatelse/årskort blir
ilagt parkeringsgebyr.
4. Årsavgiften gjelder for parkering mellom kl. 08.00. til kl 16.00. på hverdager. I helger og
høytider, og mellom kl. 16.00. til kl. 08.00. på hverdager, er det gratis parkering.
5. Skiltplanen i sentrum omreguleres i tråd med dette vedtaket.
6. Det betales full årsavgift ved utlevering av årskortet frem til 01.07 og halv årsavgift ved
utlevering av årskort etter 01.07.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende utsettelsesvedtak:
Saken utsettes til første kommunestyremøte i 2009 for nærmere utredning av konsekvenser, og
andre mulige virkemidler i forhold til tiltaket. Komiteleder Teknikk, plan- og natur og ordfører
utnevner saksordfører fra komiteen.
Dukene sitt forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken utsettes til første kommunestyremøte i 2009 for nærmere utredning av konsekvenser, og
andre mulige virkemidler i forhold til tiltaket. Komiteleder Teknikk, plan- og natur og ordfører
utnevner saksordfører fra komiteen.

PS 144/08 Retningslinjer for uønsket deltid - Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. I Tvedestrand kommune skal det arbeides aktivt for å redusere omfanget av uønsket
deltid.
2. Vedlagte forslag til retningslinjer for uønsket deltid vedtas.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.12.2008
Behandling
Svein Olav Hageli fremmet forslag om at retningslinjenes pkt. 1 fikk følgende formulering:
Stillinger i Tvedestrand kommune skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes
med de tillitsvalgte.
Rådmannens forslag med Svein Olav Hagelis endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. I Tvedestrand kommune skal det arbeides aktivt for å redusere omfanget av uønsket
deltid.
2. Vedlagte forslag til retningslinjer for uønsket deltid vedtas med følgende endring av
retningslinjenes pkt.1:
Stillinger i Tvedestrand kommune skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak
drøftes med de tillitsvalgte.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2008
Behandling
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. I Tvedestrand kommune skal det arbeides aktivt for å redusere omfanget av uønsket
deltid.
2. Vedlagte forslag til retningslinjer for uønsket deltid vedtas.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Innstilling fra Administrasjonsutvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. I Tvedestrand kommune skal det arbeides aktivt for å redusere omfanget av uønsket
deltid.
2. Vedlagte forslag til retningslinjer for uønsket deltid vedtas med følgende endring av
retningslinjenes pkt.1:
Stillinger i Tvedestrand kommune skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes
med de tillitsvalgte.

PS 145/08 Budsjett 2009 - handlings- og økonomiplan 2009-2012
Rådmannens forslag til vedtak
1.
Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2009 - handlings- og økonomiplan
2009-2012” 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 2009 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2009:
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 24 235 000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 235 000 kroner i lån til investeringer, med 25 års avdragstid.
b) 5 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til
25 år.

6.

Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på 361,2 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

7.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
a)
Beløp i kroner
Sats 2008 Sats 2009 Endringstidspunkt
Vannavgift, ekskl. mva.

3 055

3 820

1.1.2009

Kloakkavgift, ekskl. mva.

3 950

4 620

1.1.2009

Slamavgift, ekskl. mva.

1 450

1 500

1.1.2009

Renovasjonsavgift, ekskl. mva.

2 000

2 200

1.1.2009

280

200

1.1.2009

Foreldrebetaling SFO, 6-10 t/u, i
10 mnd.

1 395

1 535

1.8.2009

Foreldrebetaling SFO, 11-15 t/u, i
10 mnd.

1 710

1 880

1.8.2009

Foreldrebetaling SFO, 16- t/u, i
10 mnd.

1 960

2 155

1.8.2009

10

13

1.1.2009

250

263

1.1.2009

Middag daglig, pr. mnd.

1 410

1 481

1.1.2009

Full kost, pr. mnd.

2 460

2 583

1.1.2009

57

60

1.1.2009

Matombringing, frokost eller
kvelds, pr. mnd.

525

551

1.1.2009

Matombringing grøt, pr. gang

25

26

1.1.2009

275

290

1.1.2009

Feieavgift, ekskl. mva.

Parkeringsavgift, pris pr. time
Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag

Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i
hjemmet, netto inntekt (1G = 70
256 kroner pr. 1.5.2008):

1.1.2009

Inntil 2G, helt abonnement

150

155

1.1.2009

2G-3G, helt abonnement

350

368

1.1.2009

3G-4G, helt abonnement

700

735

1.1.2009

4G-5G, helt abonnement

1 100

1 155

1.1.2009

Over 5G, helt abonnement

1 400

1 470

1.1.2009

Inntil 2G, halvt abonnement

150

155

1.1.2009

2G-3G, halvt abonnement

175

184

1.1.2009

3G-4G, halvt abonnement

350

368

1.1.2009

4G-5G, halvt abonnement

550

578

1.1.2009

Over 5G, halvt abonnement

700

735

1.1.2009

1 450

1 500

1.1.2009

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn.
33, pr. mnd

330

415

1.1.2009

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn.

400

500

1.1.2009

Husleie frisør og fotpleier,
Strannasenteret

35, pr. mnd
Kulturskolen, elevkontingent pr.
semester:
Babysang

600

700

1.1.2009

300/600

700

1.1.2009

300

700

1.1.2009

Korps, salg av elevplasser

1 000

1 000

1.1.2009

Annen musikk

1 000

1 200

1.1.2009

Kunst

1 000

1 200

1.1.2009

Kulturskolen, instrumentleie pr.
semester

200

300

1.1.2009

Kulturskolen, materiell pr.
semester (kunst)

300

300

1.1.2009

Band
Kor

I kulturskolen gis det ikke lenger søskenmoderasjon. I stedet gis det 25 % rabatt på den
dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere disipliner innen musikk.
b) Båtplassavgiften økes med 15 %.
c) Gebyrene innen plan, byggesak og oppmåling økes samlet sett med 12 % fra 2009. Det
legges frem egen sak med konkrete satser for de ulike typer gebyrer.
d) Fra 1.1.2009 betales det parkeringsavgift hele året på Hagefjordbrygga og Nybrygga.
e) Årsavgift på ikke avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum settes til 1 250 kroner inkl.
merverdiavgift fra 01.01.2009.
8.

Antall terminer for betaling av kommunale avgifter økes fra tre i 2008 til fire i 2009.

9.

Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et a konto beløp på 10 000 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra 1.1.2009. 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.

10.

Økonomisk sosialhjelp utbetales etter statens veiledende satser for 2007.

11.

De økonomiske virkemidlene i forhold til seniorpolitiske retningslinjer tas bort fra
1.1.2009.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2008
Behandling
Morten Foss fremmet slikt forslag til endring i rådmannens forslag:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Foss
Drift
Økning omsorg og rehabilitering, ca.
250
4,2 årsverk
210
Politisk virksomhet økes med
210
Kommunestyremøter økes med
215
Adm. støtteenhet økes med
260
RBU økes med
Til disposisjon kommunestyret økes
280
med
275
Vedlikehold kirkebygg
280
Midler til utredning av skatt på hytter
215
Velferdstiltak for ansatte
Tiltak for å få ned sykefravær i
210
kommunen
Tiltak for å få sosialklienter i jobb, i
210
samarbeid med NAV
240
Planlegging av nytt boligfelt i Holt
Sum
281
290

Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetninger reduseres med

270
210

Kultur, miljø og næring reduseres med
Rådmannsenheten reduseres med
Erstatningssaker barnevern reduseres
med
Økt skatteanslag
Sum

280
290

2009

2010

2011

2012

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

200
100
3 600

2 200

2 200

2 200

-2 000
-800

-1 150
-800

-1 150
-800

-600
-114

-250
-300

-250

-250

-250

-2 200

-2 200

-1 236
-2 200

500
50
150
100
300

-250
-3 600

Morten Foss’ forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer.
Innstilling
Rådmannens forslag til budsjett 2009 – handlings- og økonomiplan 2009-2012 ble vedtatt med
følgende endringer:
Drift
250
210
210
215
260
280
275
280
215

Økning omsorg og rehabilitering, ca.
4,2 årsverk
Politisk virksomhet økes med
Kommunestyremøter økes med
Adm. støtteenhet økes med
RBU økes med
Til disposisjon kommunestyret økes
med
Vedlikehold kirkebygg
Midler til utredning av skatt på hytter
Velferdstiltak for ansatte

2009

2010

2011

2012

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

500
50
150
100

210
210
240

281
290
270
210
280
290

Tiltak for å få ned sykefravær i
kommunen
Tiltak for å få sosialklienter i jobb, i
samarbeid med NAV
Planlegging av nytt boligfelt i Holt
Sum
Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetninger reduseres med
Kultur, miljø og næring reduseres
med
Rådmannsenheten reduseres med
Erstatningssaker barnevern
reduseres med
Økt skatteanslag
Sum

300
200
100
3 600

2 200

2 200

2 200

-2 000
-800

-1 150
-800

-1 150
-800

-600
-114

-250
-300

-250

-250

-250

-2 200

-2 200

-1 236
-2 200

-250
-3 600

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 02.12.2008
Behandling
Tine Goderstad Sunne fremmet slikt alternativ til rådmannens forslag pkt. 11:
De økonomiske virkemidlene i forhold til seniorpolitiske retningslinjer føres inn igjen på
budsjettet. Tas opp til vurdering det året den nye pensjonsreformen trer i kraft og senest 2012.
Morten Foss fremmet slikt forslag:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Foss
Drift
Økning omsorg og rehabilitering, ca.
250
4,2 årsverk
210
Politisk virksomhet økes med
210
Kommunestyremøter økes med
215
Adm. støtteenhet økes med
260
RBU økes med
Til disposisjon kommunestyret økes
280
med
275
Vedlikehold kirkebygg
280
Midler til utredning av skatt på hytter
215
Velferdstiltak for ansatte
Tiltak for å få ned sykefravær i
210
kommunen
Tiltak for å få sosialklienter i jobb, i
210
samarbeid med NAV
240
Planlegging av nytt boligfelt i Holt
Sum
281
290

Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetninger reduseres med

270
210

Kultur, miljø og næring reduseres med
Rådmannsenheten reduseres med

2009

2010

2011

2012

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

2 000
20
50
15
115

200
100
3 600

2 200

2 200

2 200

-2 000
-800

-1 150
-800

-1 150
-800

-600
-114

-250
-300

-250

-250

-250

500
50
150
100
300

280
290

Erstatningssaker barnevern reduseres
med
Økt skatteanslag
Sum

-250
-3 600

-2 200

-2 200

-1 236
-2 200

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 10 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering
mellom rådmannens og Sunnes forslag til pkt. 11, ble Sunnes forslag ble vedtatt med 4 mot 3
stemmer.
Morten Foss forslag falt med 3 mot 4 stemmer.
Innstilling
Rådmannens forslag til budsjett 2009 – handlings- og økonomiplan 2009-2012 pkt 1-10 ble
vedtatt.
Pkt. 11. fikk følgende ordlyd:
De økonomiske virkemidlene i forhold til seniorpolitiske retningslinjer føres inn igjen på
budsjettet. Tas opp til vurdering det året den nye pensjonsreformen trer i kraft og senest 2012.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.12.2008
Behandling
Hege Bjerkeseth (TTL) ble oppnevnt som saksordfører for saken i kommunestyret.
Arbeiderpartiet v/Morten Foss fremmet følgende forslag til endringer sammenlignet med
rådmannens innstilling:
Drift
250
210
210
215

Økning omsorg og rehabilitering, ca.
4,2 årsverk
Politisk virksomhet økes med
Kommunestyremøter økes med
Adm. støtteenhet økes med

Sum
281
290
290

Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetninger reduseres med
Realvekst frie inntekter
Sum

2009

2010

2011

2012

2 000
20
40
10

2 000
20
40
10

2 000
20
40
10

2 000
20
40
10

2070

2070

2070

2070

-2 000
-70

-1 150
-920

-1 150
-920

-2070

-2070

-2070

-600
-114
-1 356
-2070

Venstre v/Line Mørch fremmet følgende forslag til endringer sammenlignet med rådmannens
innstilling:
Drift
210
210
210
215

Tilskudd til politiske partier
Økning i antall kommunestyremøter,
fra syv til ni (dagens satser)
Godtgjørelse politiske møter,
reduserte
Økning i antall kommunestyremøter,

2009
20

2010
20

2011
20

2012
20

50

50

50

50

-87

-87

-87

-87

17

17

17

17

fra syv til ni (porto m.v.)
Sum

0

0

0

0

Sosialistisk Venstreparti v/Marit Aass fremmet følgende forslag til endringer sammenlignet
med rådmannens innstilling:
Drift

2009

290

Innføre eiendomskatt
Innføringskostnader eiendomsskatt
Strykning nedskjæringer høst 2008
(styrke enhetens rammer)
Tidlig innsats overfor barn i
førskolealder og barneskolen (1.-4-kl.)

290
280
221-230
210
290
290
290

Tilskudd til politiske partier
Inndekning av underskudd 2008
Redusert avsetning til disposisjonsfond
Økt avsetning til disposisjonsfond
Sum

2010

2011

2012

-6020

-12040

-12040

4000
2000

4000

7000

950

950

950

950

50

50

50

-1000

-980

50
8000
-960

0

0

0

4040
0

Tvedestrand kommunestyre vedtar å innføre eiendomsskatt fra og med år 2010, med 2 o/oo i
2010 og 4 o/oo i de etterfølgende år. Virkningen av dette innarbeides i handlings- og
økonomiplanen.
Jan Dukene fremmet på vegne av TTL, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet
følgende forslag til endringer sammenlignet med rådmannens innstilling:
Drift
250
210

290
281
290

2009

2010

2011

2012

1000
20
1020

1 000
20
1020

1 000
20
1020

1 000
20
1020

-500

-500

-500

-500

-500
-20
-1020

-500
-20
-1020

-500
-20
-1020

-500
-20
-1020

Økning omsorg og rehabilitering, ca.
2,1 årsverk
Politisk virksomhet økes med
Sum
Reduserte netto renteutgifter som
følge av redusert rentenivå
Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetning reduseres med
Sum

Samlet redusert omstillingskrav til omsorg og rehabilitering på 2.185.000 kroner i 2009 og
2.425.000 kroner i 2010-2012 er knyttet til årsverk, men ikke øremerket spesielle omsorgs- eller
rehabiliteringstjenester.
Investering
245
240
290

Kjøp av hjullaster, forskyvning av
kjøpsår
Redusert bevilgning opprustning lokaler
Tvedestrand skole
Redusert låneopptak
Sum

2009

2010

350

-500

2011

2012

0

0

-350
0

500
0

Nytt punkt 8:
Antall terminer for betaling av kommunale avgifter økes fra tre i 2008 til seks i 2009.
Votering:
 Endringsforslaget fra Sosialistisk Venstreparti falt med 8 mot 1 stemme.
 Endringsforslag fra Arbeiderpartiet falt med 8 mot 1 stemme.
 Endringsforslag fra Venstre falt med 7 mot 2 stemme.
 Endringsforslag fra Jan Dukene på vegne av TTL, Høyre, Kristelig Folkeparti og
Senterpartiet ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling justert for endringsforslaget Jan Dukene
fremmet på vegne av TTL, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Dette ble vedtatt med 8
mot 1 stemme.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2009 - handlings- og økonomiplan 20092012” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående
drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:
Drift
250
210

290
281
290

2009

2010

2011

2012

1000
20
1020

1 000
20
1020

1 000
20
1020

1 000
20
1020

-500

-500

-500

-500

-500
-20
-1020

-500
-20
-1020

-500
-20
-1020

-500
-20
-1020

Økning omsorg og rehabilitering, ca.
2,1 årsverk
Politisk virksomhet økes med
Sum
Reduserte netto renteutgifter som
følge av redusert rentenivå
Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetning reduseres med
Sum

Samlet redusert omstillingskrav til omsorg og rehabilitering på 2.185.000 kroner i 2009 og
2.425.000 kroner i 2010-2012 er knyttet til årsverk, men ikke øremerket spesielle omsorgs- eller
rehabiliteringstjenester.
Investering
245
240
290

Kjøp av hjullaster, forskyvning av
kjøpsår
Redusert bevilgning opprustning lokaler
Tvedestrand skole
Redusert låneopptak
Sum

2009

2010

350

-500

2011

2012

0

0

-350
0

500
0

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som følger av endringene i
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 2009 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2009:
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 24 235 000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 235 000 kroner i lån til investeringer, med 25 års avdragstid.
b) 5 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til
25 år.

6.

Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på 361,2 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

7.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
a)
Beløp i kroner
Sats 2008 Sats 2009 Endringstidspunkt
Vannavgift, ekskl. mva.

3 055

3 820

1.1.2009

Kloakkavgift, ekskl. mva.

3 950

4 620

1.1.2009

Slamavgift, ekskl. mva.

1 450

1 500

1.1.2009

Renovasjonsavgift, ekskl. mva.

2 000

2 200

1.1.2009

280

200

1.1.2009

Foreldrebetaling SFO, 6-10 t/u, i
10 mnd.

1 395

1 535

1.8.2009

Foreldrebetaling SFO, 11-15 t/u, i
10 mnd.

1 710

1 880

1.8.2009

Foreldrebetaling SFO, 16- t/u, i
10 mnd.

1 960

2 155

1.8.2009

10

13

1.1.2009

250

263

1.1.2009

Middag daglig, pr. mnd.

1 410

1 481

1.1.2009

Full kost, pr. mnd.

2 460

2 583

1.1.2009

57

60

1.1.2009

Matombringing, frokost eller
kvelds, pr. mnd.

525

551

1.1.2009

Matombringing grøt, pr. gang

25

26

1.1.2009

275

290

1.1.2009

Feieavgift, ekskl. mva.

Parkeringsavgift, pris pr. time
Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag

Trygghetsalarm, pr. mnd.
Brukerbetaling for hjelp i
hjemmet, netto inntekt (1G = 70
256 kroner pr. 1.5.2008):

1.1.2009

Inntil 2G, helt abonnement

150

155

1.1.2009

2G-3G, helt abonnement

350

368

1.1.2009

3G-4G, helt abonnement

700

735

1.1.2009

4G-5G, helt abonnement

1 100

1 155

1.1.2009

Over 5G, helt abonnement

1 400

1 470

1.1.2009

Inntil 2G, halvt abonnement

150

155

1.1.2009

2G-3G, halvt abonnement

175

184

1.1.2009

3G-4G, halvt abonnement

350

368

1.1.2009

4G-5G, halvt abonnement

550

578

1.1.2009

Over 5G, halvt abonnement

700

735

1.1.2009

1 450

1 500

1.1.2009

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn.
33, pr. mnd

330

415

1.1.2009

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn.
35, pr. mnd

400

500

1.1.2009

600

700

1.1.2009

300/600

700

1.1.2009

300

700

1.1.2009

Korps, salg av elevplasser

1 000

1 000

1.1.2009

Annen musikk

1 000

1 200

1.1.2009

Kunst

1 000

1 200

1.1.2009

Kulturskolen, instrumentleie pr.
semester

200

300

1.1.2009

Kulturskolen, materiell pr.
semester (kunst)

300

300

1.1.2009

Husleie frisør og fotpleier,
Strannasenteret

Kulturskolen, elevkontingent pr.
semester:
Babysang
Band
Kor

I kulturskolen gis det ikke lenger søskenmoderasjon. I stedet gis det 25 % rabatt på den
dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere disipliner innen musikk.
b) Båtplassavgiften økes med 15 %.
c) Gebyrene innen plan, byggesak og oppmåling økes samlet sett med 12 % fra 2009. Det
legges frem egen sak med konkrete satser for de ulike typer gebyrer.
d) Fra 1.1.2009 betales det parkeringsavgift hele året på Hagefjordbrygga og Nybrygga.
e) Årsavgift på ikke avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum settes til 1 250 kroner inkl.
merverdiavgift fra 01.01.2009.
8.

Antall terminer for betaling av kommunale avgifter økes fra tre i 2008 til seks i 2009.

9.

Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et a konto beløp på 10 000 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldags-

plass fra 1.1.2009. 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.
10.

Økonomisk sosialhjelp utbetales etter statens veiledende satser for 2007.

11.

De økonomiske virkemidlene i forhold til seniorpolitiske retningslinjer tas bort fra
1.1.2009.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Åsulv Løvdal (TTL) tiltrådte i løpet av debatten nedenfor, og deltok i avstemningen fra og med
denne saken (=25 voterende)
Jan Dukene (TTL) fremmet på vegne av KRF, SP, H og TTL at formannsskapets innstilling
endres slik:
Til punkt 1:
Investering
2009 2010
2011
2012
245 Kjøp av hjullaster, forskyvning av kjøpsår
440
-500
Redusert bevilgning opprustning lokaler
240 Tvedestrand skole
-440
290 Redusert låneopptak
500
Sum
0
0
0
0
Ved annen løsning ved Tvedestrand skole enn ombygging av Sjømannsforeningens lokaler,
forutsetter kommunestyret at det fremmes egen sak i 2009 om dette, etter forutgående
behandling i den faste byggekomiteen.
Nytt punkt 8:
Antall terminer for betaling av kommunale avgifter økes fra tre i 2008 til seks i 2009.
Rådmannen fremmet følgende endring av formannskapets innstilling:
Til punkt 1:
Avsetning til ansvarlig lån/ aksjekapitalutvidelse i investeringsbudsjettet for 2010 reduseres fra
3,0 mill. kroner til 1,3 mill. kroner. Finansiering ved bruk av ubundet investeringsfond ”Salg av
aksjer RTB AS” reduseres tilsvarende.
Marit Aass (SV) fremmet samme forslag som hun fremmet i Formannskapet 2.12.2008, jfr sak
nr 59/08

Line Mørch (V) fremmet rådmannens innstilling til Formannsskapet justert med:
Økning til fordeling skolene
400.000
Økning omsorg og rehabilitering
400.000
Politisk virksomhet, økning
20.000
Sum
820.000
Reduserte renteutgifter
Redusert godtgjørelse politiske møter
Sum

800.000
20.000
820.000

Beløpene videreføres i økonomiplanperioden
Rådmannen fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 7E.
Problemstillingen årsavgift på ikke avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum utsettes og
fremmes som egen sak i første kommunestyremøte i 2009.
Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag
1 - Samme forslag som i Formannsskapet 2.12.2008 sak nr 59/08
2 - Utrede/ planlegge nytt bibliotek i 2011
kr 500.000
Bygging av nytt bibliotek i 2012
kr 10.000.000
Midlene tas fra salg av eiendommer i 2010/11/12.
Dette gjelder helsehuset, middelskolen, bibliotektet og Skottevik
Foreløpig votering:
Marit Aass sitt forslag
Morten Foss sitt forslag nr 1:
Line Mørch sitt forslag:
Formannsskapets innstilling

4 stemmer
3 stemmer
1 stemme
17 stemmer

Jan Dukene sitt forslag og Rådmannens to forslag til endring av formannsskapets innstilling ble
tatt opp til avstemning.
Endringen ble enstemmig vedtatt
Morten Foss sitt forslag nr 2 ble tatt opp til avstemming:
Forslaget fikk 6 stemmer og falt
Endelig votering
Kommunestyret aksepterte at voteringene ovenfor ble å regne som endelige.
Formannskapets innstilling justert med Jan Dukene og Rådmannen sine forslag ble stemt over.
Innstillingen ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.

Vedtak
1.
Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2009 - handlings- og økonomiplan 20092012” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A
og 2B angående investering, med følgende endringer:

Drift
250
210
290
281
290

Økning omsorg og rehabilitering,
ca. 2,1 årsverk
Politisk virksomhet økes med
Sum
Reduserte netto renteutgifter som
følge av redusert rentenivå
Stillingsbanken reduseres med
Netto avsetning reduseres med
Sum

2009

2010

2011

2012

1000
20
1020

1 000
20
1020

1 000
20
1020

1 000
20
1020

-500
-500
-20
-1020

-500
-500
-20
-1020

-500
-500
-20
-1020

-500
-500
-20
-1020

Samlet redusert omstillingskrav til omsorg og rehabilitering på 2.185.000 kroner i 2009 og
2.425.000 kroner i 2010-2012 er knyttet til årsverk, men ikke øremerket spesielle omsorgs- eller
rehabiliteringstjenester.
Investering
245
240
290

Kjøp av hjullaster, forskyvning av
kjøpsår
Redusert bevilgning opprustning
lokaler Tvedestrand skole
Redusert låneopptak
Sum

2009

2010

440

-500

2011

2012

0

0

-440
0

500
0

Ved annen løsning ved Tvedestrand skole enn ombygging av Sjømannsforeningens lokaler,
forutsetter kommunestyret at det fremmes egen sak i 2009 om dette, etter forutgående
behandling i den faste byggekomiteen.
Avsetning til ansvarlig lån/ aksjekapitalutvidelse i investeringsbudsjettet for 2010 reduseres fra
3,0 mill. kroner til 1,3 mill. kroner. Finansiering ved bruk av ubundet investeringsfond ”Salg av
aksjer RTB AS” reduseres tilsvarende.
2.
Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som følger av endringene i 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 2009 til de til enhver tid
gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2009:
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 24 235 000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a) 19 235 000 kroner i lån til investeringer, med 25 års avdragstid.
b) 5 000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes
til 25 år.

6.
Kommunestyret vedtar en total årsverksramme på 361,2 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.
7.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:
a)
Beløp i kroner
Sats 2008 Sats 2009
Endringstidspunkt
Vannavgift, ekskl. mva.
3 055
3 820
1.1.2009
Kloakkavgift, ekskl. mva.
3 950
4 620
1.1.2009
Slamavgift, ekskl. mva.
1 450
1 500
1.1.2009
Renovasjonsavgift, ekskl. mva.
2 000
2 200
1.1.2009
Feieavgift, ekskl. mva.
280
200
1.1.2009
Foreldrebetaling SFO, 6-10 t/u, i 10 1 395
1 535
1.8.2009
mnd.
Foreldrebetaling SFO, 11-15 t/u, i 10 1 710
1 880
1.8.2009
mnd.
Foreldrebetaling SFO, 16- t/u, i 10
1 960
2 155
1.8.2009
mnd.
Parkeringsavgift, pris pr. time
10
13
1.1.2009
Korttidsopphold hybel pr. døgn
250
263
1.1.2009
Middag daglig, pr. mnd.
1 410
1 481
1.1.2009
Full kost, pr. mnd.
2 460
2 583
1.1.2009
Matombringing, pr. dag
57
60
1.1.2009
Matombringing, frokost eller kvelds, 525
551
1.1.2009
pr. mnd.
Matombringing grøt, pr. gang
25
26
1.1.2009
Trygghetsalarm, pr. mnd.
275
290
1.1.2009
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet,
1.1.2009
netto inntekt (1G = 70 256 kroner pr.
1.5.2008):
Inntil 2G, helt abonnement
150
155
1.1.2009
2G-3G, helt abonnement
350
368
1.1.2009
3G-4G, helt abonnement
700
735
1.1.2009
4G-5G, helt abonnement
1 100
1 155
1.1.2009
Over 5G, helt abonnement
1 400
1 470
1.1.2009
Inntil 2G, halvt abonnement
150
155
1.1.2009
2G-3G, halvt abonnement
175
184
1.1.2009
3G-4G, halvt abonnement
350
368
1.1.2009
4G-5G, halvt abonnement
550
578
1.1.2009
Over 5G, halvt abonnement
700
735
1.1.2009
Husleie frisør og fotpleier,
1 450
1 500
1.1.2009
Strannasenteret
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, 330
415
1.1.2009
pr. mnd
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, 400
500
1.1.2009
pr. mnd
Kulturskolen, elevkontingent pr.
semester:
Babysang
Band
Kor

600
300/600
300

700
700
700

1.1.2009
1.1.2009
1.1.2009

Korps, salg av elevplasser
Annen musikk
Kunst
Kulturskolen, instrumentleie pr.
semester
Kulturskolen, materiell pr. semester
(kunst)

1 000
1 000
1 000
200

1 000
1 200
1 200
300

1.1.2009
1.1.2009
1.1.2009
1.1.2009

300

300

1.1.2009

I kulturskolen gis det ikke lenger søskenmoderasjon. I stedet gis det 25 % rabatt på den dyreste
disiplinen dersom en person er elev i flere disipliner innen musikk.
b) Båtplassavgiften økes med 15 %.
c) Gebyrene innen plan, byggesak og oppmåling økes samlet sett med 12 % fra 2009. Det legges
frem egen sak med konkrete satser for de ulike typer gebyrer.
d) Fra 1.1.2009 betales det parkeringsavgift hele året på Hagefjordbrygga og Nybrygga.
e) Problemstillingen årsavgift på ikke avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum utsettes og
fremmes som egen sak i første kommunestyremøte i 2009.
8.

Antall terminer for betaling av kommunale avgifter økes fra tre i 2008 til fire i 2009.

9.
Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager,
utbetales med et a konto beløp på 10 000 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra
1.1.2009. 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.
10.

Økonomisk sosialhjelp utbetales etter statens veiledende satser for 2007.

11.
De økonomiske virkemidlene i forhold til seniorpolitiske retningslinjer tas bort fra
1.1.2009.

PS 146/08 Tilleggsbevilgning 2008 - Ansvar 275 Kirke og
trossamfunn
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Søknad om ekstra støtte til menighetsbladet innvilges ikke.
Alternativ 2:
Kommunestyret kjøper annonser i menighetsbladet for kr. 10 000,-. Kostnadene dekkes over
ansvar 280 - Tilleggsbevilgninger for 2008.

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Eldrerådets enstemmige anbefaling fra møte 0912 ble referert:
”Eldrerådet anbefaler at kommunestyret støtter menighetsbladet med kr. 10 000,-.”
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om alternativ 2.
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Mørchs forslag
Dukenes forslag

2 stemmer
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Kommunestyret kjøper annonser i menighetsbladet for kr. 10 000,-. Kostnadene dekkes over
ansvar 280 - Tilleggsbevilgninger for 2008.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Innstilling fra Formannskapet ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.
Vedtak
Kommunestyret kjøper annonser i menighetsbladet for kr. 10 000,-. Kostnadene dekkes over
ansvar 280 - Tilleggsbevilgninger for 2008.

PS 147/08 FARLIG SKOLEVEI - SKJERKHOLT
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre klassifiserer del av veien til Skjerkholt - veien fra krysset
Skjerkholveien/avkjøring til Fjellstad ned til busslomme ved Sandvad på ”Gamleveien” –
fylkesvei 133 som særlig farlig skolevei. Denne klassifisering gjelder med dagens veistandard
og dagens næringsaktivitet.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre klassifiserer del av veien til Skjerkholt - veien fra krysset
Skjerkholveien/avkjøring til Fjellstad ned til busslomme ved Sandvad på ”Gamleveien” –
fylkesvei 133 som særlig farlig skolevei. Denne klassifisering gjelder med dagens veistandard
og dagens næringsaktivitet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre klassifiserer del av veien til Skjerkholt - veien fra krysset
Skjerkholveien/avkjøring til Fjellstad ned til busslomme ved Sandvad på ”Gamleveien” –
fylkesvei 133 som særlig farlig skolevei. Denne klassifisering gjelder med dagens veistandard
og dagens næringsaktivitet.

PS 148/08 Påklage av vedtak 2007/198-3/ Utv. nr. 39/07- Fritak for
boplikt gnr. 69 bnr. 6- Ingar Olav Johannessen
Rådmannens forslag til vedtak
Alt. 1:
Ingar Olav Johannesen gis fritak for boplikt på gnr. 69 bnr. 6 pga eiendommen ikke kan nyttes
til landbruksdrift jf. konsesjonsloven § 5, 2. ledd og odelsloven § 1.
Alt. 2:
Ingar Olav Johannesen gis fritak for boplikt på gnr. 69 bnr. 6 pga søkers livssituasjon og at
eiendommen blir holdt i hevd ved bortleie av jordbruksarealene jf. konsesjonsloven § 5, 2. ledd.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.12.2008
Behandling
Dag Eide fremmet alt. 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Dag Eide’s forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Ingar Olav Johannesen gis fritak for boplikt på gnr. 69 bnr. 6 pga eiendommen ikke kan nyttes
til landbruksdrift jf. konsesjonsloven § 5, 2. ledd og odelsloven § 1.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Innstilling fra Teknikk, plan- og naturkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ingar Olav Johannesen gis fritak for boplikt på gnr. 69 bnr. 6 pga eiendommen ikke kan nyttes
til landbruksdrift jf. konsesjonsloven § 5, 2. ledd og odelsloven § 1.

PS 149/08 Gebyrregulativ for plan,byggesak og kart/oppmåling
2009
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar nytt betalingsregulativ slik det er formulert i utkast til nye regulativ
datert 27.11.2008. Regulativet bes kunngjort og lagt ut på kommunens hjemmeside
Saksprotokoll i Planutvalg - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling:
Kommunestyret vedtar nytt betalingsregulativ slik det er formulert i utkast til nye regulativ
datert 27.11.2008. Regulativet bes kunngjort og lagt ut på kommunens hjemmeside
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Planutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyret vedtar nytt betalingsregulativ slik det er formulert i utkast til nye regulativ
datert 27.11.2008. Regulativet bes kunngjort og lagt ut på kommunens hjemmeside

PS 150/08 Reguleringsplan for Ulevåg - avsluttende behandling
etter mekling
Rådmannens forslag til innstilling:
Tvedestrand kommunestyre tar fremlagte meklingsresultat til etterretning ,men finner ikke
grunnlag for å kunne ta det som nå gjenstår av miljøvernavdelingens innsigelse til følge.
Gjenstående innsigelser er følgende:
1. Avgrensning av byggeområde B3
2. Byggeområde N3, naust/brygger
3. Bryggeområde SS2 og del av SS3/SS4
Kommunestyret gjør i medhold av §§27-2 ,pkt.1 pl.b.l. vedtak om godkjenne det sist reviderte
planforslaget av 24.11.2008. (Innfelt kartutsnitt viser arealbruken slik miljøvernavdelingen kan
akseptere den.)
Saken oversendes fylkesmannen for videre behandling i henhold til §27-2 ,pkt.2
Kommunestyrets vil begrunne sin avgjørelse slik:
1. Det regulerte området er i sin helhet avsatt til boligutbygging i gjeldende kommuneplan.
2. Kommuneplanen ble sist revidert 16.10.2007, uten kommentarer fra høringsinstansene for
det aktuelle området.
3. Det er lagt opp til en lav utnyttelse, og en betydelig del av planområdet er regulert til
friluftsområde.
4. Med unntak av bryggeplassene er hele strandlinjen i planområdet regulert til ”grønne”
formål.
5. Miljøvernavdelingen har begrenset byggeområde B3 av hensyn til tidligere observasjoner av
sommerfuglen klippeblåvinge. Det er ikke faglig dokumentert at kommunestyrets forslag vil
påvirke sommerfuglens leveområde i større eller mindre grad enn hva som er tilfelle for
miljøvernavdelingens forslag.
6. I kommunestyrets forslag vil boligene i område B3 kunne plasseres med bedre
terrengtilpasning og bedre bakgrunnsdekning i terrenget enn i miljøvernavdelingens forslag.
(Dette var også miljøvernavdelingen enig i under befaring)
7. Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre at gjengroingen i området reverseres, noe
som det fra faglig hold påpekes er positivt i klippeblåvingens leveområder.
8. Det er foretatt en biologisk kartlegging av området av fagperson, se egen rapport. Planen
ivaretar de hensyn biologen har påpekt.
9. Området N3 ligger ved en utgravd kanal som ikke kan kategoriseres som strandlinje i ordets
vanlige betydning, og det er her ingen påpekte verneinteresser.
10. Lokaliseringen av N3 bidrar til mindre båttrafikk gjennom kanalen inn til brakkvannspollen
Ulevågkilen.
11. Området SS2 er en eksisterende brygge som er gitt formål tilsvarende dagens bruk
12. Reduksjonen av bryggeområde SS3/SS4 medfører at det ikke er båtplassdekning til de
regulerte områdene, noe som vil medføre mer tilfeldig båtparkering i friluftsområdene.

13. SS3/SS4 har fått en lokalisering nær eksisterende bryggeanlegg, og representerer ikke noen
hindring av allmennhetens ferdselsmuligheter i området
14. Innregulering av badeområde SB1 tjener friluftslivets interesser i området.
15. Byggeområdene ligger nær opp til riksvei og etablert vann og avløpsnett. Det er derved ikke
behov for nye større infrastrukturtiltak for å etablere feltet. Det økonomiseres altså med
offentlige grunnlagsinvesteringer.
16. Ny bebyggelse vil oppleves å ligge i bakkant av eksisterende bebyggelse sett fra sjøen.
Saksprotokoll i Planutvalg - 09.12.2008
Behandling
Jan Marcussen ber sin habilitet bli vurdert og fratrer. Marcussen ble enstemmig erklært
inhabil=8 voterende
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Jan Marcussen tiltrer møtet igjen
Innstilling:
Tvedestrand kommunestyre tar fremlagte meklingsresultat til etterretning ,men finner ikke
grunnlag for å kunne ta det som nå gjenstår av miljøvernavdelingens innsigelse til følge.
Gjenstående innsigelser er følgende:
1. Avgrensning av byggeområde B3
2. Byggeområde N3, naust/brygger
3. Bryggeområde SS2 og del av SS3/SS4
Kommunestyret gjør i medhold av §§27-2 ,pkt.1 pl.b.l. vedtak om godkjenne det sist reviderte
planforslaget av 24.11.2008. (Innfelt kartutsnitt viser arealbruken slik miljøvernavdelingen kan
akseptere den.)
Saken oversendes fylkesmannen for videre behandling i henhold til §27-2 ,pkt.2
Kommunestyrets vil begrunne sin avgjørelse slik:
1. Det regulerte området er i sin helhet avsatt til boligutbygging i gjeldende kommuneplan.
2. Kommuneplanen ble sist revidert 16.10.2007, uten kommentarer fra høringsinstansene
for det aktuelle området.
3. Det er lagt opp til en lav utnyttelse, og en betydelig del av planområdet er regulert til
friluftsområde.
4. Med unntak av bryggeplassene er hele strandlinjen i planområdet regulert til ”grønne”
formål.
5. Miljøvernavdelingen har begrenset byggeområde B3 av hensyn til tidligere
observasjoner av sommerfuglen klippeblåvinge. Det er ikke faglig dokumentert at
kommunestyrets forslag vil påvirke sommerfuglens leveområde i større eller mindre grad
enn hva som er tilfelle for miljøvernavdelingens forslag.
6. I kommunestyrets forslag vil boligene i område B3 kunne plasseres med bedre
terrengtilpasning og bedre bakgrunnsdekning i terrenget enn i miljøvernavdelingens
forslag. (Dette var også miljøvernavdelingen enig i under befaring)
7. Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre at gjengroingen i området reverseres,
noe som det fra faglig hold påpekes er positivt i klippeblåvingens leveområder.
8. Det er foretatt en biologisk kartlegging av området av fagperson, se egen rapport. Planen
ivaretar de hensyn biologen har påpekt.
9. Området N3 ligger ved en utgravd kanal som ikke kan kategoriseres som strandlinje i
ordets vanlige betydning, og det er her ingen påpekte verneinteresser.

10. Lokaliseringen av N3 bidrar til mindre båttrafikk gjennom kanalen inn til
brakkvannspollen Ulevågkilen.
11. Området SS2 er en eksisterende brygge som er gitt formål tilsvarende dagens bruk
12. Reduksjonen av bryggeområde SS3/SS4 medfører at det ikke er båtplassdekning til de
regulerte områdene, noe som vil medføre mer tilfeldig båtparkering i friluftsområdene.
13. SS3/SS4 har fått en lokalisering nær eksisterende bryggeanlegg, og representerer ikke
noen hindring av allmennhetens ferdselsmuligheter i området
14. Innregulering av badeområde SB1 tjener friluftslivets interesser i området.
15. Byggeområdene ligger nær opp til riksvei og etablert vann og avløpsnett. Det er derved
ikke behov for nye større infrastrukturtiltak for å etablere feltet. Det økonomiseres altså
med offentlige grunnlagsinvesteringer.
16. Ny bebyggelse vil oppleves å ligge i bakkant av eksisterende bebyggelse sett fra sjøen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Jan Marcussen stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil.
Erling Holm (H) fremmet forslaget fra Planutvalget med følgende tillegg
Kommunestyret godkjenner heller ikke meklingsresultatet som er fremforhandlet for område
B1, og aksepterer derved at det kan bygges 2 boliger innenfor område B1 uten å trekke
byggegrenselinjene tilbake.

Holms forslag ble enstemmig vedtatt.
Marcussen tiltrer igjen (=25 voterende)

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar fremlagte meklingsresultat til etterretning ,men finner ikke
grunnlag for å kunne ta det som nå gjenstår av miljøvernavdelingens innsigelse til følge.
Gjenstående innsigelser er følgende:
4. Avgrensning av byggeområde B3
5. Byggeområde N3, naust/brygger
6. Bryggeområde SS2 og del av SS3/SS4
Kommunestyret godkjenner heller ikke meklingsresultatet som er fremforhandlet for område
B1, og aksepterer derved at det kan bygges 2 boliger innenfor område B1 uten å trekke
byggegrenselinjene tilbake.
Kommunestyret gjør i medhold av §§27-2 ,pkt.1 pl.b.l. vedtak om godkjenne det sist reviderte
planforslaget av 24.11.2008. (Innfelt kartutsnitt viser arealbruken slik miljøvernavdelingen kan
akseptere den.)
Saken oversendes fylkesmannen for videre behandling i henhold til §27-2 ,pkt.2
Kommunestyrets vil begrunne sin avgjørelse slik:
17. Det regulerte området er i sin helhet avsatt til boligutbygging i gjeldende kommuneplan.
18. Kommuneplanen ble sist revidert 16.10.2007, uten kommentarer fra høringsinstansene
for det aktuelle området.

19. Det er lagt opp til en lav utnyttelse, og en betydelig del av planområdet er regulert til
friluftsområde.
20. Med unntak av bryggeplassene er hele strandlinjen i planområdet regulert til ”grønne”
formål.
21. Miljøvernavdelingen har begrenset byggeområde B3 av hensyn til tidligere
observasjoner av sommerfuglen klippeblåvinge. Det er ikke faglig dokumentert at
kommunestyrets forslag vil påvirke sommerfuglens leveområde i større eller mindre grad
enn hva som er tilfelle for miljøvernavdelingens forslag.
22. I kommunestyrets forslag vil boligene i område B3 kunne plasseres med bedre
terrengtilpasning og bedre bakgrunnsdekning i terrenget enn i miljøvernavdelingens
forslag. (Dette var også miljøvernavdelingen enig i under befaring)
23. Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre at gjengroingen i området reverseres,
noe som det fra faglig hold påpekes er positivt i klippeblåvingens leveområder.
24. Det er foretatt en biologisk kartlegging av området av fagperson, se egen rapport. Planen
ivaretar de hensyn biologen har påpekt.
25. Området N3 ligger ved en utgravd kanal som ikke kan kategoriseres som strandlinje i
ordets vanlige betydning, og det er her ingen påpekte verneinteresser.
26. Lokaliseringen av N3 bidrar til mindre båttrafikk gjennom kanalen inn til
brakkvannspollen Ulevågkilen.
27. Området SS2 er en eksisterende brygge som er gitt formål tilsvarende dagens bruk
28. Reduksjonen av bryggeområde SS3/SS4 medfører at det ikke er båtplassdekning til de
regulerte områdene, noe som vil medføre mer tilfeldig båtparkering i friluftsområdene.
29. SS3/SS4 har fått en lokalisering nær eksisterende bryggeanlegg, og representerer ikke
noen hindring av allmennhetens ferdselsmuligheter i området
30. Innregulering av badeområde SB1 tjener friluftslivets interesser i området.
31. Byggeområdene ligger nær opp til riksvei og etablert vann og avløpsnett. Det er derved
ikke behov for nye større infrastrukturtiltak for å etablere feltet. Det økonomiseres altså
med offentlige grunnlagsinvesteringer.
32. Ny bebyggelse vil oppleves å ligge i bakkant av eksisterende bebyggelse sett fra sjøen.

PS 151/08 Reguleringsplan Del av Tvedestrand sentrum Hovedgaten 1 - 18
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av §27-2 i plan- og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan
for Del av Tvedestrand sentrum – Hovedgaten 1 – 18, datert 20.11.08.
Planen kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Planutvalg - 09.12.2008
Behandling
Det ble påpekt at det ikke var fullt samsvar mellom plankart, tegnforklaring og bestemmelser.
Det kunne konstateres at plankartet fysisk var rettet opp i samsvar med forrige vedtak, men det
var ikke gjort god nok kvalitetsikring på følgene av endringene i hele plandokumentet.
Erling Holm foreslo følgende: Det må bli samsvar mellom tegnforklaring, datoer, bestemmelser
og plankart. Lekeområde må vises i kart. Det forutsettes at endringene er gjennomført før planen
fremlegges til kommunestyret for egengodkjenning.
Ved voteringen ble Holms vedtaksforslag og rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Det må bli samsvar mellom tegnforklaring, datoer, bestemmelser og plankart. Lekeområde må
vises i kart. Det forutsettes at endringene er gjennomført før planen fremlegges til
kommunestyret for egengodkjenning.
Innstilling:
I medhold av §27-2 i plan- og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan
for Del av Tvedestrand sentrum – Hovedgaten 1 – 18, datert ………….(dato påføres av
kommunestyret)
Planen kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av §27-2 i plan- og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret reguleringsplan
for Del av Tvedestrand sentrum – Hovedgaten 1 – 18, datert 17.12.2008
Planen kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

PS 152/08 Reguleringsplan for del av Labakken - egengodkjenning
Rådmannens forslag til innstilling
Saksprotokoll i Planutvalg - 09.12.2008
Behandling
Jan Marcussen ber sin habilitet bli vurdert, og fratrer. Marcussen ble enstemmig erklært
inhabil=8 voterende.
Ved voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Jan Marcussen tiltrer møtet igjen

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for del av Labakken sist revidert
21.10.2008.
Planen bes kunngjort i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet(=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil.
Håkon Nilsen (TTL) fremmet følgende forslag:
Ønsker at det skal være restaurant med uteservering slik det er I dag. Byens beste plassering og den
uterestauranten med lengst sol på kvelden.
Nilsens forslag:
Innstilling fra planutvalget

2 stemmer
22 stemmer

Marcussen tiltrer igjen (=25 voterende)

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for del av Labakken sist revidert
21.10.2008.

Planen bes kunngjort i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser

PS 153/08 Søknad om fritak for helårsdrift - Brygga Mat & Øl
Rådmannens forslag til innstilling:
Alternativ 1:

Kommunestyret gir ikke midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift inntatt i festekontrakt.
Dersom ikke kiosken innen utgangen av januar 2009 er gjenåpnet med daglig drift ansees
festekontrakten for misligholdt, og må bringes til opphør ihht. kontraktens vilkår.
Alternativ 2:
Kommunestyret gir midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift for vintersesongen 2008/2009.
Det vil ikke gis tilsvarende fritak for sesongen 2009/2010, og dersom kiosken igjen blir stengt
etter sommersesongen vil festekontrakten ansees for misligholdt, og må bringes til opphør ihht.
kontraktens vilkår. Det vil uansett ikke bli innvilget salgsbevilgning for øl for sommersesongen
2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Framlagt brev mottatt 0912 fra Jarle Kristoffersen og Liv Anita Melaas.
Representanten Carl F. Bertelsen stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte.
Representanten Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved egen habilitet og fratrådte.
Representantene Bertelsen og Goderstad ble enstemmig vurdert som habile, og de gjeninntrådte.
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om alternativ 2.
Votering: Dukenes forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret gir midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift for vintersesongen 2008/2009.
Det vil ikke gis tilsvarende fritak for sesongen 2009/2010, og dersom kiosken igjen blir stengt
etter sommersesongen vil festekontrakten ansees for misligholdt, og må bringes til opphør ihht.
kontraktens vilkår. Det vil uansett ikke bli innvilget salgsbevilgning for øl for sommersesongen
2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret gir midlertidig fritak fra kravet om helårsdrift for vintersesongen 2008/2009.
Det vil ikke gis tilsvarende fritak for sesongen 2009/2010, og dersom kiosken igjen blir stengt
etter sommersesongen vil festekontrakten ansees for misligholdt, og må bringes til opphør ihht.
kontraktens vilkår. Det vil uansett ikke bli innvilget salgsbevilgning for øl for sommersesongen
2009.

PS 154/08 Innkreving av gebyrer for renovasjon og slam.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune godkjenner at innkreving av gebyrer for renovasjon og slam overføres til
RTA fra 01.01.2012.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene forplikter seg til å overføre innkreving av gebyrer
for renovasjon og slam til RTA etter hvert som det er praktisk gjennomførbart, senest innen
01.01.2012.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med RTA om eventuell justering av
iverksettingstidspunktet innenfor tidsrammen frem til 01.01.2012.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune godkjenner at innkreving av gebyrer for renovasjon og slam overføres til
RTA fra 01.01.2012.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene forplikter seg til å overføre innkreving av gebyrer
for renovasjon og slam til RTA etter hvert som det er praktisk gjennomførbart, senest innen
01.01.2012.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med RTA om eventuell justering av
iverksettingstidspunktet innenfor tidsrammen frem til 01.01.2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune godkjenner at innkreving av gebyrer for renovasjon og slam overføres til
RTA fra 01.01.2012.
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene forplikter seg til å overføre innkreving av gebyrer
for renovasjon og slam til RTA etter hvert som det er praktisk gjennomførbart, senest innen
01.01.2012.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med RTA om eventuell justering av
iverksettingstidspunktet innenfor tidsrammen frem til 01.01.2012.

PS 155/08 Orientering om energi- og klimaplan
Rådmannens forslag til vedtak
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.12.2008
Behandling
Brev datert 09.12.08 fra leder av arbeidsgruppa; Åsulv Løvdal, ble referert i møtet.
Dag Eide kom med følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at tidsfristen for fremleggelse av energi- og
klimaplanen forlenges til mars 2009.
Dag Eide’s forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at tidsfristen for fremleggelse av energi- og
klimaplanen forlenges til mars 2009.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre har ikke merknader til at tidsfristen for fremleggelse av energi- og
klimaplanen forlenges til mars 2009.

PS 156/08 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyre prioriterer spillemiddelsøknader for 2009 slik:
Ordinære anlegg:
1. Tvedestrand kommune: Holt flerbrukshall – forbedring av søknad 2007-08.
2. Tvedestrand fotballklubb/Tvedestrand kommune: Kunstgrasbanen – noe endring i søknaden
3. Lyngmyrhallen AS: Utbedringer, fornying av søknad 2008
4. Tvedestrand fotballklubb: Lager/redskapsbod
5. Oksefjorden Tennisklubb: Utbedring av banedekke
6. Songe skiklubb: Klubbhus
7. Tvedestrand sjørøverforening: Flere klatreruter
8. Tvedestrand jeger og fisk: Rehabilitering leirduebane, Østerådalen
9. Tvedestrand fotballklubb: Kunstgrasbane - undervarme
Nærmiljøanlegg:
Rådmannen foreslår denne prioriteringa:
1. Glastadheia – aktivitetsanlegg
2. Valbergheia – skileikanlegg
3. Valbergheia – ballbinge
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 09.12.2008
Behandling
Innspill til saken fra Tvedestrand idrettsråd ble referert hvor det var tilrådd en annen prioritering
på ordinære anlegg.
Ungdomsrådets behandling av saken ble referert.
Rådmannen orienterte om at det i prioritering pkt. 1 i forhold til nærmiljøanlegg var kommet inn
en trykkfeil. Det skal stå: Glastadheia – ballbinge.
Ole Goderstad fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknader for 2009 slik:
Ordinære anlegg:
1. Tvedestrand fotballklubb/Tvedestrand kommune: Kunstgrasbanen – noe endring i
søknaden
2. Tvedestrand kommune: Holt flerbrukshall – forbedring av søknad 2007-08.
For øvrig som rådmannens forslag.
Rådmannens forslag med Ole Goderstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunestyre prioriterer spillemiddelsøknader for 2009 slik:
Ordinære anlegg:
1. Tvedestrand fotballklubb/Tvedestrand kommune: Kunstgrasbanen – noe endring i søknaden

2. Tvedestrand kommune: Holt flerbrukshall – forbedring av søknad 2007-08.
3. Lyngmyrhallen AS: Utbedringer, fornying av søknad 2008
4. Tvedestrand fotballklubb: Lager/redskapsbod
5. Oksefjorden Tennisklubb: Utbedring av banedekke
6. Songe skiklubb: Klubbhus
7. Tvedestrand sjørøverforening: Flere klatreruter
8. Tvedestrand jeger og fisk: Rehabilitering leirduebane, Østerådalen
9. Tvedestrand fotballklubb: Kunstgrasbane - undervarme
Nærmiljøanlegg:
Rådmannen foreslår denne prioriteringa:
1. Glastadheia – ballbinge.
2. Valbergheia – skileikanlegg
3. Valbergheia – ballbinge
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyre prioriterer spillemiddelsøknader for 2009 slik:
Ordinære anlegg:
3. Tvedestrand fotballklubb/Tvedestrand kommune: Kunstgrasbanen – noe endring i søknaden
4. Tvedestrand kommune: Holt flerbrukshall – forbedring av søknad 2007-08.
3. Lyngmyrhallen AS: Utbedringer, fornying av søknad 2008
4. Tvedestrand fotballklubb: Lager/redskapsbod
5. Oksefjorden Tennisklubb: Utbedring av banedekke
6. Songe skiklubb: Klubbhus
7. Tvedestrand sjørøverforening: Flere klatreruter
8. Tvedestrand jeger og fisk: Rehabilitering leirduebane, Østerådalen
9. Tvedestrand fotballklubb: Kunstgrasbane - undervarme
Nærmiljøanlegg:
Rådmannen foreslår denne prioriteringa:
1. Glastadheia – ballbinge.
2. Valbergheia – skileikanlegg
3. Valbergheia – ballbinge

PS 157/08 REGLER FOR FRAVÆR I
TVEDESTRANDSKOLENE
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte retningslinjer for permisjon for grunnskoleelever i
Tvedestrand kommune.
2. Kommunestyret tar de foreslåtte prosedyrer ved ugyldig fravær til orientering.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 09.12.2008
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte retningslinjer for permisjon for grunnskoleelever i
Tvedestrand kommune.
2. Kommunestyret tar de foreslåtte prosedyrer ved ugyldig fravær til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte retningslinjer for permisjon for grunnskoleelever i
Tvedestrand kommune.
4. Kommunestyret tar de foreslåtte prosedyrer ved ugyldig fravær til orientering.

PS 158/08 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2008
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av politiske saker pr. 1.11.08 til
orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Det var stilt spørsmål i saksfremlegget om det var merknader til oppfølging av de politiske
sakene. Ingen saker ble spesielt diskutert og saken ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Det var ingen merknader til oppfølging av de politiske sakene I 2008.

PS 159/08 Møteplan - politiske møter 2009
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I:
Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kommunestyret

Merknad

Kl. 14:00

Kl. 14:00

Kl. 18:00
Kl. 18:00

Januar

20

27

27

Februar

3

Mars
April
Mai

9
21

16
28

17
28

Juni
Juli
August
September
Oktober

2

9

9

16

1
13

8
20

8
20

15
27

Tema: oppstart
kommuneplan?

24
5

Regnskap og årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
November
Desember

1

8

1. og. 8

15

Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret om
kvelden

Det legges inn ett ekstra kommunestyre den 12. mai 09 fra kl. 09.00 – 15.00 hvor tema er gjennomgang av de
selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum
3. februar
26. november
24. mars
28. januar
5. mai
25. februar
16. juni
28. april

Skrivefrist
19. januar
8. mars
13. april
29. mai

15. september
27. oktober
15. desember

28. august
12. oktober
27. nov.

18. juni
26. august
28. oktober

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Alternativ II:
Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kommunestyret

Merknad

Kl. 14:00

Kl. 14:00

Kl. 18:00
Kl. 18:00

Januar

20

27

27
3

Februar
Mars
April
Mai

10
14
12

17
21
19

17
21
19

24
28
26

Juni
Juli
August
September

2

9

9

16

1
6

8
13

8
13

15
20

3
1

10
8

10
1. og 8.

17
15

Oktober
November
Desember

Tema: oppstart
kommuneplan?
Regnskap og årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret om
kvelden

Det legges inn ett ekstra kommunestyre den 12. mai 09 fra kl. 09.00 – 15.00 hvor tema er gjennomgang av de
selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum Skrivefrist
3. februar
26. november
19. januar
24. mars
28. januar
9. mars
28. april
25. februar
14. april
26. mai
25. mars
11. mai
16. juni
28. april
29. mai
15. september
18. juni
31. august
20. oktober
26. august
5. oktober
17. november
30. september
2. november
15. desember
28. oktober
30. nov.

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Saksprotokoll i Formannskap - 09.12.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 2 med følgende endringer:
-Det ekstra kommunestyret 12 mai (gjennomgang av kommunale selskaper mv) flyttes til 24
mars og legges i forkant av det ordinære kommunestyremøtet (kl 1200 – 1800)
-Administrasjonsutvalgets møter settes til kl 1400 og formannskapsmøter kl 1500.
Merkostnader dekkes ved redusert rentenivå.
Mørchs forslag enstemmig tilrådd

Innstilling
Alternativ II:

Januar

Arbeidsmiljø –
utvalg

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kl. 14:00

Kl. 18:00

Kl. 14:00 og
Kl 1500

20

27

27

Kommunestyret
Kl. 18:00

3

Februar
Mars
April
Mai

10
14
12

17
21
19

17
21
19

24
28
26

Juni
Juli
August
September

2

9

9

16

1
6

8
13

8
13

15
20

3
1

10
8

10
1. og 8.

17
15

Oktober
November
Desember

Merknad

Tema: oppstart
kommuneplan?
Regnskap og
årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret
om kvelden

Det legges inn ett utvidet kommunestyre den. 24 mars 09 fra kl. 12.00 – 18.00 (i forkant av det ordinære
kommunestyret) hvor tema er gjennomgang av de selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale
samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum Skrivefrist
3. februar
26. november
19. januar
24. mars
28. januar
9. mars
28. april
25. februar
14. april
26. mai
25. mars
11. mai
16. juni
28. april
29. mai
15. september
18. juni
31. august
20. oktober
26. august
5. oktober
17. november
30. september
2. november
15. desember
28. oktober
30. nov.

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Alternativ II:
Arbeidsmiljø –
utvalg

Januar

Komiteer
og
Planutvalg

Adm. utvalg,
Formannskap

Kl. 14:00

Kl. 18:00

Kl. 14:00 og
Kl 1500

20

27

27

Kommunestyret
Kl. 18:00

3

Februar
Mars
April
Mai

10
14
12

17
21
19

17
21
19

24
28
26

Juni
Juli
August
September

2

9

9

16

1
6

8
13

8
13

15
20

3
1

10
8

10
1. og 8.

17
15

Oktober
November
Desember

Merknad

Tema: oppstart
kommuneplan?
Regnskap og
årsmelding
Dialogseminar 14. mai,
evt. 2. juni
1. tertialrapport

2. tertialrapport
Økonomiplan/Budsjett
Årsavslutning k-styret
om kvelden

Det legges inn ett utvidet kommunestyre den. 24 mars 09 fra kl. 12.00 – 18.00 (i forkant av det ordinære
kommunestyret) hvor tema er gjennomgang av de selskaper kommunen har eierinteresser i og interkommunale
samarbeidsordninger.

Koordineringsforum og skrivefrister:
Kommunestyret Koordineringsforum Skrivefrist
3. februar
26. november
19. januar
24. mars
28. januar
9. mars
28. april
25. februar
14. april
26. mai
25. mars
11. mai
16. juni
28. april
29. mai
15. september
18. juni
31. august
20. oktober
26. august
5. oktober
17. november
30. september
2. november
15. desember
28. oktober
30. nov.

Skoleferier/fridager:
– Vinterferie uke 10 (2. – 6.mars)
– Påskeferie 6. – 13. april
– 2. pinsedag 1. juni
– Høstferie uke 40 (28.9. – 2.10)

PS 160/08 Deltakelse i EØS prosjekt om likestilling - fokus på tiltak
som gjør det mulig å forene familie- og yrkesliv
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre er interessert i deltakelse i KS’ EØS-prosjekt med fokus på tiltak
som gjør det mulig å forene familieliv og yrkesliv.
Dersom kommunen blir valgt ut til kommune nr. 2 i prosjektet sammen med Kristiansand, gis
ordfører fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Saken ble lagt direkte fram i kommunestyremøte. Kommunestyret hadde ikke merknader til at
saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre er interessert i deltakelse i KS’ EØS-prosjekt med fokus på tiltak
som gjør det mulig å forene familieliv og yrkesliv.
Dersom kommunen blir valgt ut til kommune nr. 2 i prosjektet sammen med Kristiansand, gis
ordfører fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen.

PS 161/08 Valg av nytt medlem i forhandlingsutvalget for
grunnerverv
Rådmannens forslag til vedtak
Det forelå ingen innstilling fra rådmannen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2008
Behandling
Saken ble lagt direkte fram i kommunestyre. Kommunestyret hadde ikke merknader til at saken
ble tatt opp til realitetsbehandling.
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om Kristian Knutsen (TTL) som nytt medlem.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Kristian Knutsen er valgt som nytt medlem i Forhandlingsutvalget for grunnerverv

