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PS 7/14 Etablering av flytende Badeland i Tjenna
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det etableres badeparkrigg med utforming,
plassering og driftsopplegg i Tjenna, slik det er skissert i saksfremstillingen.
2. Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for investeringsprosjektet på kr. 1,125
mill. inkl. mva, som finansieres slik:
a. Tilskudd fra Gjensidigstiftelsen kr. 0,900 mill.
b. Merverdiavgiftskompensasjon kr. 0,225 mill.
3. Kommunestyret godtar tilbud på kr. 661.984,- ekskl. mva. fra Klubben AS for levering
av oppblåsbar sport/vannpark.
4. Kommunestyret gir rådmannen og Frivilligsentralen fullmakt til å inngå avtale med
Klubben AS om levering av anlegget.
5. Forventede driftsutgifter og driftsinntekter innarbeides i budsjettet for 2015 og eventuelt
ved budsjettrevisjon for sesongen 2014 om det blir nødvendig.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H), Carl F. Bertelsen (H) og Morten Foss (TTL) stilte spørsmål
angående sikkerheten og økonomien i anlegget. Rådmannen besvarte spørsmålene.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det etableres badeparkrigg med utforming,
plassering og driftsopplegg i Tjenna, slik det er skissert i saksfremstillingen.
2. Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for investeringsprosjektet på kr. 1,125
mill. inkl. mva, som finansieres slik:
a. Tilskudd fra Gjensidigstiftelsen kr. 0,900 mill.
b. Merverdiavgiftskompensasjon kr. 0,225 mill.
3. Kommunestyret godtar tilbud på kr. 661.984,- ekskl. mva. fra Klubben AS for levering
av oppblåsbar sport/vannpark.
4. Kommunestyret gir rådmannen og Frivilligsentralen fullmakt til å inngå avtale med
Klubben AS om levering av anlegget.
5. Forventede driftsutgifter og driftsinntekter innarbeides i budsjettet for 2015 og eventuelt
ved budsjettrevisjon for sesongen 2014 om det blir nødvendig.

PS 8/14 Søknad om fritak for politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Birgit Fidgett (TTL) fritas fra politiske verv i Tvedestrand kommune ut valgperioden i
medhold av kommunelovens § 15.2. ledd.
2. Åsulv Løvdal (TTL) trer inn som fast medlem i Teknikk, plan- og naturkomiteen for
resten av perioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Birgit Fidgett (TTL) fritas fra politiske verv i Tvedestrand kommune ut valgperioden i
medhold av kommunelovens § 15.2. ledd.
2. Åsulv Løvdal (TTL) trer inn som fast medlem i Teknikk, plan- og naturkomiteen for
resten av perioden 2011-2015.

PS 9/14 Tvedestrand kommunale foreldreutvalg - søknad om
talerett i Livsløpkomiteen
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I:
Tvedestrand kommunale foreldreutvalg gis talerett i Livsløpskomiteen i saker som berører
Tvedestrandskolen.
Alternativ II
Tvedestrand kommunale foreldreutvalg gis ikke talerett i Livsløpskomiteen. TKFU kan be om
møter med Livsløpskomiteen for å drøfte vilkår og utfordringer i skolen, i tråd med utvalgets
formålsbestemmelse.
Alternativ III
Spørsmål om talerett for Tvedestrand kommunale foreldreutvalg utsettes. Spørsmålet om ulike
utvalgs behov for talerett i politiske utvalg drøftes i forbindelse med revisjon av de politiske
reglementer høsten 2014.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet rådmannens forslag alternativ I.
Morten Foss (TTL) fremmet rådmannens forslag alt III.
Goderstad Sunnes forslag:
Foss sitt forslag:

3 stemmer
6 stemmer og tilrådd

Innstilling
Spørsmål om talerett for Tvedestrand kommunale foreldreutvalg utsettes. Spørsmålet om ulike
utvalgs behov for talerett i politiske utvalg drøftes i forbindelse med revisjon av de politiske
reglementer høsten 2014.

PS 10/14 Vurdering av ny framdriftsplan for prosjekt
Hovedgata/Hulgata.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prosjekt Hovedgata/Hulgata følger opprinnelig vedtatt
framdriftsplan med tanke på oppstart av utbyggingsprosjektet høsten 2015 og ferdigstillelse i
2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å fremskyve fremdriften av investeringsprosjektet
Hovedgata/Hulgata med tanke på planlegging/prosjektering av utbyggingsprosjektet i
2014 og oppstart/ferdigstillelse i 2015.
2. Rådmannen får fullmakt til å engasjere konsulenter til forprosjekt/prosjektering,
anbudsutarbeidelse og eventuelt byggeledelse.
3. Kommunestyret forutsetter at rådmannen legger frem forslag til prosjektbeskrivelse med
forslag til eventuelt justert samlet kostnadsramme for kommunestyret før
anbudsutsendelse av hovedprosjektet.
4. Kommunestyre vedtar å øke bevilgningen til investeringsprosjektet til kr. 3,0 mill. i 2014
(økning på kr. 2,85 mill.).
5. Dette finansieres med økning i låneopptaket med kr. 2,85 mill. i 2014. Samlet låneopptak
til investering i 2014 økes dermed fra samlet kr. 22,054 mill. til kr. 24,904 mill.
Avdragstiden settes til 30 år.
6. Foreløpig samlet kostnadsramme for prosjektet fastsettes til om lag kr. 24.0 mill., men
endelig samlet kostnadsramme fastsettes av kommunestyret ved valg av entreprenør for
gjennomføring av hovedprosjektet og i budsjettet for 2015. Da fastsettes også endelig
fordeling av kostnadene på de ulike tjenesteområdene.
7. Økte utgifter til renter og avdrag i 2014, ca. kr. 100.000,-, finansieres ved bruk av
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 750.000,- til kr.
650.000,-. Økte utgifter til renter og avdrag i perioden etter 2014 innarbeides i fremtidig
budsjett og økonomiplan.
Rådmannens forslag
Dukenes forslag

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å fremskyve fremdriften av investeringsprosjektet
Hovedgata/Hulgata med tanke på planlegging/prosjektering av utbyggingsprosjektet i
2014 og oppstart/ferdigstillelse i 2015.
2. Rådmannen får fullmakt til å engasjere konsulenter til forprosjekt/prosjektering,
anbudsutarbeidelse og eventuelt byggeledelse.
3. Kommunestyret forutsetter at rådmannen legger frem forslag til prosjektbeskrivelse med
forslag til eventuelt justert samlet kostnadsramme for kommunestyret før
anbudsutsendelse av hovedprosjektet.
4. Kommunestyre vedtar å øke bevilgningen til investeringsprosjektet til kr. 3,0 mill. i 2014
(økning på kr. 2,85 mill.).
5. Dette finansieres med økning i låneopptaket med kr. 2,85 mill. i 2014. Samlet
låneopptak til investering i 2014 økes dermed fra samlet kr. 22,054 mill. til kr. 24,904
mill. Avdragstiden settes til 30 år.
6. Foreløpig samlet kostnadsramme for prosjektet fastsettes til om lag kr. 24.0 mill., men
endelig samlet kostnadsramme fastsettes av kommunestyret ved valg av entreprenør for
gjennomføring av hovedprosjektet og i budsjettet for 2015. Da fastsettes også endelig
fordeling av kostnadene på de ulike tjenesteområdene.
7. Økte utgifter til renter og avdrag i 2014, ca. kr. 100.000,-, finansieres ved bruk av
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som dermed går ned fra kr. 750.000,- til kr.
650.000,-. Økte utgifter til renter og avdrag i perioden etter 2014 innarbeides i fremtidig
budsjett og økonomiplan.

PS 11/14 Søknad om leie av parkeringsplasser for Tvedestrand
hotell.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det inngås avtale med Tvedestrand Fjordhotell
v/Stein Matre om leie av 8 parkeringsplasser tvers av hotellet i tiden f.o.m. 1.september
t.o.m. 14.juni.
2. Årlig leie er kr. 3000,- inkl. mva. pr. plass. Total årlig leie blir kr. 24.000,- inkl. mva.
Oppsigelsestiden settes til gjensidig 3 mnd.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med eier av hotellet i tråd med vedtaket.
4. I tiden f.o.m. 15.juni t.o.m. 31.august disponeres parkeringsplassene av Byløft til andre
aktiviteter.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Formannskap fremmet et omforent forslag om 6 plasser til kr. 3000,- ekskl. mva.
Forslaget ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det inngås avtale med Tvedestrand Fjordhotell
v/Stein Matre om leie av 6 parkeringsplasser tvers av hotellet i tiden f.o.m. 1.september
t.o.m. 14.juni.
2. Årlig leie er kr. 3000,- ekskl. mva. pr. plass. Total årlig leie blir kr. 24.000,- ekskl. mva.
Oppsigelsestiden settes til gjensidig 3 mnd.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med eier av hotellet i tråd med vedtaket.
4. I tiden f.o.m. 15.juni t.o.m. 31.august disponeres parkeringsplassene av Byløft til andre
aktiviteter.

PS 12/14 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.1.2014.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at ordføreren innlemmes i den ordinære
tjenestepensjonsordningen for de ansatte i KLP fra 01.01.2014.
2. AFP fra 62 til 65 år:
Alternativ 1:
Kommunestyre vedtar at det ikke tegnes egen avtale vedrørende AFP fra 62 til 65 år for
ordføreren.
Alternativ 2:
Kommunestyre vedtar at det tegnes egen avtale vedrørende AFP fra 62 til 65 år for
ordføreren.
3. Disse endringene innarbeides i kommunens reglement for godtgjørelse for kommunale
ombud, punkt 3.1.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Rådmannen redegjorde for saken. Han redegjorde også for at ordføreren ikke er inhabil i
behandlingen, jfr. kommunelovens § 40 nr. 3 ledd bokstav a.
Som punkt 2 fremmet:
 Thorleif Haugland (KRF) rådmannens forslag alternativ 1
 Carl Bertelsen (H) rådmannens forslag alternativ 2
Rådmannens forslag punkt 1:

enstemmig tilrådd

Bertelsens forslag punkt 2
Hauglands forslag tilrådd

2 stemmer
7 stemmer og tilrådd

Rådmannens forslag punkt 3

enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar at ordføreren innlemmes i den ordinære
tjenestepensjonsordningen for de ansatte i KLP fra 01.01.2014.
2. AFP fra 62 til 65 år:
Kommunestyre vedtar at det ikke tegnes egen avtale vedrørende AFP fra 62 til 65 år for
ordføreren.
3. Disse endringene innarbeides i kommunens reglement for godtgjørelse for kommunale
ombud, punkt 3.1.

PS 13/14 Grunnlovfesting av det lokale selvstyret
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til følgende uttalelse om grunnlovfesting av det lokale
folkestyret i tråd med anbefaling fra Hovedstyret i KS:
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til
uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene
på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om
grunnlovfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati (Dokument 12:19 (2011-1012) og Dokument
12:26 (2011-2012).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse
forslagene.

Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre ønsker ikke å gi uttalelse om grunnlovfesting av det lokale
folkestyret.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2014
Behandling
Rådmannens forslag alternativ 1 enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til følgende uttalelse om grunnlovfesting av det lokale
folkestyret i tråd med anbefaling fra Hovedstyret i KS:
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til
uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene
på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om
grunnlovfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati (Dokument 12:19 (2011-1012) og Dokument
12:26 (2011-2012).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse
forslagene.

PS 14/14 Referat og drøftingssaker:








Informasjon fra ordfører angående
o Plassering og organisering av videregående skole
o Mulig tilrettelegging av næringstomter Bergsmyr
 Enighet om en slik tilrettelegging og at det legges fram en sak til politisk
behandling om en konkret utbygging
o Aksjer Agder Energi
o Byløft, hva skjer videre
o Saker som kommer:
 Nytt prosjekt “Byregionprogrammet”, som omhandler samordning av
areal og transport i regionen
 Mulig byantikvarstilling i vårt område
o Klage fra FAU Songe skole ang. reduksjon i antall lærere
Informasjon fra rådmann angående
o Arealbehov og framdriftsplan for arbeidet med videregående skole
o Søknad om tilskudd til prosjekt om barnefattigdom i samarbeid med
Frivilligsentralen
o Klage fra FAU Lyngmyr skole ang. helsesøstertilbudet.
o Organiseringsprosessen i Helse og omsorg og Oppfølgingsenheten
Orientering om regnskapsresultatet 2013 ved rådmannen
Prosjektrapportering ved rådmannen
o Olav Sverres vei, som er det største prosjektet for tiden, går som planlagt
innenfor budsjett
Drøftingsnotat eierskapsoversikt, valg av styremedlem mm ble gjennomgått av
ordføreren.
o Durapart AS
o Tvedestrand Vekst AS
o Hagefjorden Brygge AS
o Grendstøl Industribygg AS
o Lisand Industrier AS
o RTA AS
o Tvedestrand Kommunehus AS
o Lyngmyrhallen AS
o Aust-Agders Utviklings- og Kompetansefond
o Tvedestrand Kommunale Boligstiftelse
o Agder Energi AS
 Det kom ikke fram noen behov for nyvalg
o Furøya IKS
 Styret er akkurat valgt

