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Merknader til innkalling og saksliste:
Sak 126/12 er ikke utsendt, men ble lagt direkte i kommunestyremøte for behandling.
Sak nr 107/12 behandels som første sak. Sak nr 126/12 behandes før sak 125/12.
Dato for møte i juni må samordnes med skoleavslutning.
Protokoll fra kommunestyremøtet 20. mars og 15. mai 2012
Geir Grimsland (AP) og Erling Holm (H) mangler partiangivelse i oversikten over frammøtte i
protokoll fra 20. mars.
Utsendt til kommunestyremedlemmene i tillegg til innkalling:
 Sak 96/11: Årmelding 2011
 Sak 97/11: Regnskap 2011
 Sak 105/12: Utkast vedtekter skolefritidsordningen
 Sak 107/12: Innspill fra Knatten barnehage
 Sak 119/12: Kartvedlegg, lokal fartsforskrift
 Protokoll fra kommunestyremøtet 20. mars og 15 mai 2012
Delt ut til medlemmene i kommunestyremøtet:
 Sak 100/12: Skriftlig spørsmål fra Frøydis Elisabeth Sund (SV) til kommunal- og
regionalministeren.
 Sak 101/12: Budsjettkontroll pr. 1.tertial 2012 – Tilleggsopplysninger investeringer

Tvedestrand, 20.06..2012
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 96/12 Årsmelding for 2011 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2011 til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Torleif Haugland (Krf) ble oppnevnt som saksordfører.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2011 til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Torleif Haugland (KrF) saksordfører.
Rådmannen opplyste at saken er ikke behandlet i arbeidsmiljøutvalget pga streiken. Det vil bli
gjort i første møte i utvalget.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2011 til etterretning.

PS 97/12 Regnskap for 2011 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2011.
2. Underskudd i driftsregnskapet for 2011 på 1.604.907,54 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2013.
3. Endelige tilskuddssatser for 2011 til private barnehager i Tvedestrand kommune fastsettes
som følger:
Drift inkl. adm.
Kapital
Ordinære barnehager
Små barn
133.628
7.800
Store barn
61.869
7.800
Familiebarnehager
Små barn
Store barn

136.500
104.000

11.700
11.700

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2011.
2. Underskudd i driftsregnskapet for 2011 på 1.604.907,54 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2013.
3. Endelige tilskuddssatser for 2011 til private barnehager i Tvedestrand kommune fastsettes
som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

133.628
61.869

7.800
7.800

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

136.500
104.000

11.700
11.700

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2011.
2. Underskudd i driftsregnskapet for 2011 på 1.604.907,54 kroner føres i sin helhet opp til
dekning i budsjettet for 2013.
3. Endelige tilskuddssatser for 2011 til private barnehager i Tvedestrand kommune fastsettes
som følger:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

133.628
61.869

7.800
7.800

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

136.500
104.000

11.700
11.700

PS 98/12 Endring i budsjett 2012 - regnskapsresultat 2011
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll m.v. gjøres det korrigering i følgende
enheters resultat for 2011:
a. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat reduseres med 110.000 kroner.
b. Ansvar 220 Lyngmyr skoles resultat reduseres med 195.000 kroner.
c. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skoles resultat forbedres med 242.000
kroner.
d. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 655.000 kroner.
e. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 410.000 kroner.
f. Ansvar 260 Familiehuset – Ressurssenter for barn og unges resultat forbedres med
870.000 kroner.
g. Ansvar 265 NAVs resultat forbedres med 800.000 kroner.

2.

Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2011 gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 223 Dypvåg og Gjeving skoler sin akkumulerte innsparing reduseres med
78.000 kroner.
b. Ansvar 224 Songe skole sin akkumulerte innsparing reduseres med 83.000 kroner.
c. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin akkumulerte innsparing reduseres med 538.000
kroner.

3.

Eventuelle avsetninger til enhetenes disposisjonsfond, inndekking av akkumulert
merforbruk m.v. fastsettes i kommunestyresaken om budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll m.v. gjøres det korrigering i følgende
enheters resultat for 2011:
a. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat reduseres med 110.000 kroner.
b. Ansvar 220 Lyngmyr skoles resultat reduseres med 195.000 kroner.
c. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skoles resultat forbedres med 242.000
kroner.
d. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 655.000 kroner.
e. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 410.000 kroner.
f. Ansvar 260 Familiehuset – Ressurssenter for barn og unges resultat forbedres med
870.000 kroner.
g. Ansvar 265 NAVs resultat forbedres med 800.000 kroner.

2.

Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2011 gjøres det følgende
korrigeringer:

a. Ansvar 223 Dypvåg og Gjeving skoler sin akkumulerte innsparing reduseres med
78.000 kroner.
b. Ansvar 224 Songe skole sin akkumulerte innsparing reduseres med 83.000 kroner.
c. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin akkumulerte innsparing reduseres med 538.000
kroner.
3.

Eventuelle avsetninger til enhetenes disposisjonsfond, inndekking av akkumulert
merforbruk m.v. fastsettes i kommunestyresaken om budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Som følge av forhold utenfor enhetsleders kontroll m.v. gjøres det korrigering i følgende
enheters resultat for 2011:
a. Ansvar 215 Administrativ støtteenhets resultat reduseres med 110.000 kroner.
b. Ansvar 220 Lyngmyr skoles resultat reduseres med 195.000 kroner.
c. Ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skoles resultat forbedres med 242.000
kroner.
d. Ansvar 245 Teknisk drifts resultat forbedres med 655.000 kroner.
e. Ansvar 250 Omsorg og rehabiliterings resultat forbedres med 410.000 kroner.
f. Ansvar 260 Familiehuset – Ressurssenter for barn og unges resultat forbedres med
870.000 kroner.
g. Ansvar 265 NAVs resultat forbedres med 800.000 kroner.

2.

Som følge av at enhetens akkumulerte resultat etter eventuelle endringer i denne saken
utgjør minst 5,0 % av enhetens brutto driftsutgifter i 2011 gjøres det følgende
korrigeringer:
a. Ansvar 223 Dypvåg og Gjeving skoler sin akkumulerte innsparing reduseres med
78.000 kroner.
b. Ansvar 224 Songe skole sin akkumulerte innsparing reduseres med 83.000 kroner.
c. Ansvar 255 Oppfølgingsenheten sin akkumulerte innsparing reduseres med 538.000
kroner.

3.

Eventuelle avsetninger til enhetenes disposisjonsfond, inndekking av akkumulert
merforbruk m.v. fastsettes i kommunestyresaken om budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012.

PS 99/12 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret fastsetter følgende reviderte 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i
2012:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

147.378
69.420

7.600
7.600

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

138.000
105.300

12.000
12.000

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret fastsetter følgende reviderte 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i
2012:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

147.378
69.420

7.600
7.600

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

138.000
105.300

12.000
12.000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret fastsetter følgende reviderte 100% - satser for tilskudd til private barnehager i
2012:
Drift inkl. adm.

Kapital

Ordinære barnehager
Små barn
Store barn

147.378
69.420

7.600
7.600

Familiebarnehager
Små barn
Store barn

138.000
105.300

12.000
12.000

PS 100/12 Bygging av boliger for personer med utviklingshemming
- Gjennomføringsmåte, kostnadsramme og justert fremdriftsplan
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret viser til vedtak sak nr. 109/10 og 65/11 vedtar at utbygging av
kommunen sitt bo tilbud til personer med utviklingshemming i form av samlokalisert og
differensiert løsning på Olav Sverres vei skjer i regi av kommunen og ikke i regi av den
kommunale boligstiftelsen. Dette som følge av revidert forskrift av 25.05.11 om
investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
2. Kommunestyret legger til grunn en utbygging i kommunal regi på om lag 12 boenheter,
hvor om lag halvparten bygges som et bofellesskap, og den andre halvparten som
selvstendige boenheter.
3. Kommunestyret vedtar at de aktuelle omsorgsboligene inkl. fellesareal skal ha hel døgns
helse- og omsorgstjenester, jfr. § 3-7 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
4. Kommunestyret vedtar en samlet foreløpig kostnadsramme på kr. 25,1 mill inkl. moms.
Det vedtas følgende finansiering:
a. Momskompensasjon
kr. 5,0 mill.
b. Investeringstilskudd fra Husbanken kr. 7,5 mill.
c. Låneopptak
kr. 12,6 mill.
Bevilgningen føres opp med kr. 0,75 mill. til planleggingsutgifter i budsjettet for 2012 som
lånefinansieres, og kr. 24,35 mill. i budsjettet for 2013. Tidligere vedtatt fremdriftsplan
justeres med utgangspunkt i ferdigstillelse pr. 31.12.2013.
5. Kommunestyret legger til grunn at avlastningstilbudet for personer med
utviklingshemming ikke blir en integrert del av denne utbyggingen, men finner sin
selvstendige løsning i egen boenhet. Dette på bakgrunn av sterke tilbakemeldinger fra
deler av brukerrepresentantene og NFU lokalt. Kommunestyret er inneforstått med at
dette vil øke kommunens driftsutgifter til m.a. natt tjenesten for denne målgruppen, og at
det må innarbeides i fremtidige driftsbudsjetter.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Framlagt: Uttale fra Råd for funksjonshemmede.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

Kommunestyret viser til vedtak sak nr. 109/10 og 65/11 vedtar at utbygging av
kommunen sitt botilbud til personer med utviklingshemming i form av samlokalisert og
differensiert løsning på Olav Sverres vei skjer i regi av kommunen og ikke i regi av den
kommunale boligstiftelsen. Dette som følge av revidert forskrift av 25.05.11 om
investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

2.

Kommunestyret legger til grunn en utbygging i kommunal regi på om lag 12 boenheter,
hvor om lag halvparten bygges som et bofellesskap, og den andre halvparten som
selvstendige boenheter.

3.

Kommunestyret vedtar at de aktuelle omsorgsboligene inkl. fellesareal skal ha hel døgns
helse- og omsorgstjenester, jfr. § 3-7 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

4.

Kommunestyret vedtar en samlet foreløpig kostnadsramme på kr. 25,1 mill inkl. moms.
Det vedtas følgende finansiering:
Momskompensasjon
kr. 5,0 mill.
Investeringstilskudd fra Husbanken kr. 7,5 mill.
Låneopptak
kr. 12,6 mill.
Bevilgningen føres opp med kr. 0,75 mill. til planleggingsutgifter i budsjettet for 2012
som lånefinansieres, og kr. 24,35 mill. i budsjettet for 2013. Tidligere vedtatt
fremdriftsplan justeres med utgangspunkt i ferdigstillelse pr. 31.12.2013.

5.

Kommunestyret legger til grunn at avlastningstilbudet for personer med
utviklingshemming ikke blir en integrert del av denne utbyggingen, men finner sin
selvstendige løsning i egen boenhet. Dette på bakgrunn av sterke tilbakemeldinger fra
deler av brukerrepresentantene og NFU lokalt. Kommunestyret er inneforstått med at
dette vil øke kommunens driftsutgifter til m.a. natt tjenesten for denne målgruppen, og at
det må innarbeides i fremtidige driftsbudsjetter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Rådmannen redegjorde for synspunkter innkommet fra Råd for funksjonshemmede i saken,
samt utdelt svar i stortinget den 15.6.2012 fra kommunal- og regionalministeren som omhandler
temaet.
Lillian Sundsdal (AP) fremmet følgende forslag:
Endret punkt 2:
Kommunestyret legger til grunn en utbygging i kommunal regi på om lag 6 boenheter, det
bygges ut 2 tomannsboliger på samme tomt og at det er et nært samarbeid i denne prosessen
med brukerene og deres representanter
Endret punkt 3:
Kommunestyret vedtar at de aktuelle omsorgsboligene inkl. fellesareal skal ha hel døgns
helse- og omsorgstjenester, jfr. § 3-7 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Tjenestene til personene i tomannsboligene gis tjenester etter enkeltvedtak jfr. § 3-2.
Kommunens avsvar for helse- og omsorgstjenester punkt 6 a) og b). Heri vil det ligge en
økonomisk besparelse i forhold til å gi hel døgns helse- og omsorgstjenester.
Sundsdals forslag:
Innstilling fra formannskap:

7 stemmer
18 stemmer og vedtatt

Vedtak
1.

Kommunestyret viser til vedtak sak nr. 109/10 og 65/11 vedtar at utbygging av
kommunen sitt botilbud til personer med utviklingshemming i form av samlokalisert og
differensiert løsning på Olav Sverres vei skjer i regi av kommunen og ikke i regi av den
kommunale boligstiftelsen. Dette som følge av revidert forskrift av 25.05.11 om
investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

2.

Kommunestyret legger til grunn en utbygging i kommunal regi på om lag 12 boenheter,
hvor om lag halvparten bygges som et bofellesskap, og den andre halvparten som
selvstendige boenheter.

3.

Kommunestyret vedtar at de aktuelle omsorgsboligene inkl. fellesareal skal ha hel døgns
helse- og omsorgstjenester, jfr. § 3-7 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

4.

Kommunestyret vedtar en samlet foreløpig kostnadsramme på kr. 25,1 mill inkl. moms.
Det vedtas følgende finansiering:
Momskompensasjon
kr. 5,0 mill.
Investeringstilskudd fra Husbanken kr. 7,5 mill.
Låneopptak
kr. 12,6 mill.
Bevilgningen føres opp med kr. 0,75 mill. til planleggingsutgifter i budsjettet for 2012
som lånefinansieres, og kr. 24,35 mill. i budsjettet for 2013. Tidligere vedtatt
fremdriftsplan justeres med utgangspunkt i ferdigstillelse pr. 31.12.2013.

5.

Kommunestyret legger til grunn at avlastningstilbudet for personer med
utviklingshemming ikke blir en integrert del av denne utbyggingen, men finner sin
selvstendige løsning i egen boenhet. Dette på bakgrunn av sterke tilbakemeldinger fra
deler av brukerrepresentantene og NFU lokalt. Kommunestyret er inneforstått med at
dette vil øke kommunens driftsutgifter til m.a. natt tjenesten for denne målgruppen, og at
det må innarbeides i fremtidige driftsbudsjetter.

PS 101/12 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2012 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, øke inntektene med 460.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, øke inntektene med 784.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, øke inntektene med 156.000 kroner.
d. Integreringstilskudd, øke inntektene med 300.000 kroner.
e. Renteutgifter til investeringslån, redusere utgiftene med 250.000 kroner.
f. Rentekompensasjon (diverse ordninger), redusere inntektene med 400.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, redusere inntektene med 150.000 kroner.
h. Formidlingslån, redusere renteutgiftene med 250.000 kroner.
i. Formidlingslån, redusere renteinntektene med 450.000 kroner.
j. Lønnsavsetningsposten, øke avsetningen med 2.450.000 kroner.
k. Amortisert premieavvik KLP og SPK, øke utgiftene med 60.000 kroner.
l. Pensjonskostnader KLP, redusere nettoutgifter til årets premieavvik og innbetalinger
til KLP med 1.100.000 kroner.
m. Merverdiavgiftskompensasjon fra investering (generell del), øke inntektene med
200.000 kroner.
n. Overføring fra drift til investerings (generell del), redusere utgiften med 300.000
kroner.
o. Agder Energi AS, øke inntekt fra utbytte med 1.505.000 kroner.
p. Utvidet åpningstid i barnehagene, inndra ubrukt bevilgning på 35.000 kroner.
q. Bruk av generelt disposisjonsfond reduseres med 1.457.000 kroner.
r. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 373.000 kroner.
s. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsprosjektet ”Belysning akebakke
Langjordet” føres opp med 26.000 kroner. Tilsvarende beløp overføres til
investeringsbudsjettet.
t. Forventet innsparing knyttet til kommunale avgifter på 190.000 kroner under ansvar
240 Plan, miljø og eiendom omdisponeres innen samme enhet til ekstra tiltak til å
lukke avvik knyttet til elektriske anlegg og brannsikkerhet.

3.

Rådmannen får fullmakt til å flytte en budsjettbevilgning fra 260 RBU til 255
Oppfølgingsenheten, knyttet til avlastningsopphold for et barn.

4.

Det opprettes følgende stillinger:
a. 1,5 årsverk fra 1.8.2012, ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole,
b. 0,4 årsverk fra 1.7.2012, ansvar 245 Teknisk drift, under TULT-ordningen for en
bestemt person.
c. 0,6 årsverk fra 1.7.2012, ansvar 250 Omsorg og rehabilitering,
d. 0,9 årsverk fra 1.9.2012, ansvar 255 Oppfølgingsenheten.

5.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0640 Skilting av gater og veier økes med 100.000 kroner til
400.000 kroner.
b. Kostnadsrammen til prosjekt 0734 Songe skole, grunnerverv reduseres med 12.000 kroner
til 123.000 kroner.
c. Kostnadsrammen til prosjekt 0783 Strannasenteret, carporter økes med 250.000 kroner til
700.000 kroner.

d. Kostnadsrammen til prosjekt 0787 Songe skole, flytte parkering reduseres med 650.000
kroner til 0 kroner. Det forutsettes at kostnadsrammen økes igjen i budsjettet for 2013
og/eller økonomiplan 2013-2016.
e. Kostnadsrammen til prosjekt 0788 Brygger reduseres med 250.000 kroner til 50.000 kroner.
Det forutsettes at kostnadsrammen økes igjen i budsjettet for 2013 og/eller økonomiplan
2013-2016.
f. Det bevilges 750.000 kroner til planleggingsarbeider i forbindelse med oppføring av boliger
til unge psykisk utviklingshemmede.
g. Kostnadsrammen til prosjekt 0842 Gjeving renseanlegg, luktfjerningsanlegg økes med
20.000 kroner til 320.000 kroner.
h. Kostnadsrammen til prosjekt 0891 Østerå, utskifting av veibelysning økes med 10.000
kroner til 280.000 kroner.
i. Kostnadsrammen til prosjekt 0892 Belysning akebakke Langjordet settes til 130.000 kroner.
Prosjektet finansieres med 104.000 kroner i anleggsbidrag og 26.000 kroner i overføring av
merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering.
j. Bevilgningen med tilhørende finansiering i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling overføres til
nytt prosjekt 0163 Byløft 2014.
k. Inntekter på 100.000 kroner som følge av manglende etablering av parkeringsplasser
benyttes til parkeringsrelaterte formål. Utgifter og inntekter i prosjekt 0908 Parkeringsfond
(frikjøp krav om p-plasser) settes til 100.000 kroner. Styringsgruppa for Byløft 2014 får
fullmakt til å velge konkret tiltak midlene skal benyttes til.
l. Bevilgningen på 32.000 kroner på prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning omdisponeres til
prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger.
m. Kostnadsrammen for prosjekt 0654 Minnelund Lyngør reduseres med 286.000 kroner til
294.000 kroner. Av utgiftene finansieres 4.000 kroner med bruk av bundne fond.
n. Utbetaling etter kapitalnedsettelse i Agder Energi AS (prosjekt 0969) reduseres fra
4.150.000 kroner til 0 kroner. Det samme gjelder budsjettert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
o. Bruk av lånemidler for å finansiere investeringer økes med 218.000 kroner til 20.061.000
kroner.
6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 16.500.000 kroner i 2012 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Formannskapet får fullmakt til å fastsette endelig kostnadsramme for investeringsprosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 12 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9.

479.000 kroner flyttes fra kommunens generelle disposisjonsfond til enhetenes
disposisjonsfond. Fordelingen på de aktuelle enheters disposisjonsfond skjer i tråd med
kommunestyrets vedtak i saken om korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for
2011. Beløpet på 479.000 kroner justeres hvis kommunestyrets vedtak i nevnte sak
avviker fra rådmannens tilrådning.

10.

Beløpene på enhetenes disposisjonsfond som det ikke er bindinger på som følge av
igangsatte prosjekter, vedtak i kommunestyret, tidsforskyvinger m.v. ”fryses” inntil
videre. Det tas en ny vurdering i forbindelse med budsjettkontrollen for 2. tertial 2012.

11.

Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
hele merforbruket i 2012. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2012 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, øke inntektene med 460.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, øke inntektene med 784.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, øke inntektene med 156.000 kroner.
d. Integreringstilskudd, øke inntektene med 300.000 kroner.
e. Renteutgifter til investeringslån, redusere utgiftene med 250.000 kroner.
f. Rentekompensasjon (diverse ordninger), redusere inntektene med 400.000 kroner.
g. Renteinntekter bankinnskudd, redusere inntektene med 150.000 kroner.
h. Formidlingslån, redusere renteutgiftene med 250.000 kroner.
i. Formidlingslån, redusere renteinntektene med 450.000 kroner.
j. Lønnsavsetningsposten, øke avsetningen med 2.450.000 kroner.
k. Amortisert premieavvik KLP og SPK, øke utgiftene med 60.000 kroner.
l. Pensjonskostnader KLP, redusere nettoutgifter til årets premieavvik og innbetalinger
til KLP med 1.100.000 kroner.
m. Merverdiavgiftskompensasjon fra investering (generell del), øke inntektene med
200.000 kroner.
n. Overføring fra drift til investerings (generell del), redusere utgiften med 300.000
kroner.
o. Agder Energi AS, øke inntekt fra utbytte med 1.505.000 kroner.
p. Utvidet åpningstid i barnehagene, inndra ubrukt bevilgning på 35.000 kroner.
q. Bruk av generelt disposisjonsfond reduseres med 1.457.000 kroner.
r. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 373.000 kroner.
s. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsprosjektet ”Belysning akebakke
Langjordet” føres opp med 26.000 kroner. Tilsvarende beløp overføres til
investeringsbudsjettet.
t. Forventet innsparing knyttet til kommunale avgifter på 190.000 kroner under ansvar
240 Plan, miljø og eiendom omdisponeres innen samme enhet til ekstra tiltak til å
lukke avvik knyttet til elektriske anlegg og brannsikkerhet.

3.

Rådmannen får fullmakt til å flytte en budsjettbevilgning fra 260 RBU til 255
Oppfølgingsenheten, knyttet til avlastningsopphold for et barn.

4.

Det opprettes følgende stillinger:
a. 1,5 årsverk fra 1.8.2012, ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole,
b. 0,4 årsverk fra 1.7.2012, ansvar 245 Teknisk drift, under TULT-ordningen for en
bestemt person.
c. 0,6 årsverk fra 1.7.2012, ansvar 250 Omsorg og rehabilitering,

d. 0,9 årsverk fra 1.9.2012, ansvar 255 Oppfølgingsenheten.
5.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Kostnadsrammen til prosjekt 0640 Skilting av gater og veier økes med 100.000 kroner til
400.000 kroner.
b. Kostnadsrammen til prosjekt 0734 Songe skole, grunnerverv reduseres med 12.000 kroner
til 123.000 kroner.
c. Kostnadsrammen til prosjekt 0783 Strannasenteret, carporter økes med 250.000 kroner til
700.000 kroner.
d. Kostnadsrammen til prosjekt 0787 Songe skole, flytte parkering reduseres med 650.000
kroner til 0 kroner. Det forutsettes at kostnadsrammen økes igjen i budsjettet for 2013
og/eller økonomiplan 2013-2016.
e. Kostnadsrammen til prosjekt 0788 Brygger reduseres med 250.000 kroner til 50.000 kroner.
Det forutsettes at kostnadsrammen økes igjen i budsjettet for 2013 og/eller økonomiplan
2013-2016.
f. Det bevilges 750.000 kroner til planleggingsarbeider i forbindelse med oppføring av boliger
til unge psykisk utviklingshemmede.
g. Kostnadsrammen til prosjekt 0842 Gjeving renseanlegg, luktfjerningsanlegg økes med
20.000 kroner til 320.000 kroner.
h. Kostnadsrammen til prosjekt 0891 Østerå, utskifting av veibelysning økes med 10.000
kroner til 280.000 kroner.
i. Kostnadsrammen til prosjekt 0892 Belysning akebakke Langjordet settes til 130.000 kroner.
Prosjektet finansieres med 104.000 kroner i anleggsbidrag og 26.000 kroner i overføring av
merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering.
j. Bevilgningen med tilhørende finansiering i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling overføres til
nytt prosjekt 0163 Byløft 2014.
k. Inntekter på 100.000 kroner som følge av manglende etablering av parkeringsplasser
benyttes til parkeringsrelaterte formål. Utgifter og inntekter i prosjekt 0908 Parkeringsfond
(frikjøp krav om p-plasser) settes til 100.000 kroner. Styringsgruppa for Byløft 2014 får
fullmakt til å velge konkret tiltak midlene skal benyttes til.
l. Bevilgningen på 32.000 kroner på prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning omdisponeres til
prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger.
m. Kostnadsrammen for prosjekt 0654 Minnelund Lyngør reduseres med 286.000 kroner til
294.000 kroner. Av utgiftene finansieres 4.000 kroner med bruk av bundne fond.
n. Utbetaling etter kapitalnedsettelse i Agder Energi AS (prosjekt 0969) reduseres fra
4.150.000 kroner til 0 kroner. Det samme gjelder budsjettert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
o. Bruk av lånemidler for å finansiere investeringer økes med 218.000 kroner til 20.061.000
kroner.
6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 16.500.000 kroner i 2012 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Formannskapet får fullmakt til å fastsette endelig kostnadsramme for investeringsprosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 12 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9.

479.000 kroner flyttes fra kommunens generelle disposisjonsfond til enhetenes
disposisjonsfond. Fordelingen på de aktuelle enheters disposisjonsfond skjer i tråd med
kommunestyrets vedtak i saken om korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for

2011. Beløpet på 479.000 kroner justeres hvis kommunestyrets vedtak i nevnte sak
avviker fra rådmannens tilrådning.
10.

Beløpene på enhetenes disposisjonsfond som det ikke er bindinger på som følge av
igangsatte prosjekter, vedtak i kommunestyret, tidsforskyvinger m.v. ”fryses” inntil
videre. Det tas en ny vurdering i forbindelse med budsjettkontrollen for 2. tertial 2012.

11.

Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
hele merforbruket i 2012. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Rådmannen redegjorde for opplysninger i utdelt skriv i saken og fremmet følgende forslag til
justeringer av formannskapets innstilling:
Punkt 5C endres til:
Kostnadsrammen til prosjekt 0783 Strannasenteret, carport, økes med 280.000 kroner til
730.000 kroner
Nytt punkt 5 p:
Prosjekt nr. 0853 Pumpestasjon avløp Snaresund på 500.000 korner strykes og midlene
overføres i sin helhet til prosjekt nr. 0852 Nedgraving/ etterisolering av VA-ledninger (justering
av prosjektnavn).
Punkt 5 o endres til:
Bruk av lånemidler for å finansiere investeringer økes med 248.000 kroner til 20.091.000
kroner
Punkt 6 endres til:
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 16.530.000 kroner i 2012 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

Innstilling fra formannskap med forslag til endring fra rådmannen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2012 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Skatt, øke inntektene med 460.000 kroner.
b. Inntektsutjevning, øke inntektene med 784.000 kroner.
c. Rammetilskudd fast del, øke inntektene med 156.000 kroner.
d. Integreringstilskudd, øke inntektene med 300.000 kroner.
e. Renteutgifter til investeringslån, redusere utgiftene med 250.000 kroner.
f. Rentekompensasjon (diverse ordninger), redusere inntektene med 400.000 kroner.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Renteinntekter bankinnskudd, redusere inntektene med 150.000 kroner.
Formidlingslån, redusere renteutgiftene med 250.000 kroner.
Formidlingslån, redusere renteinntektene med 450.000 kroner.
Lønnsavsetningsposten, øke avsetningen med 2.450.000 kroner.
Amortisert premieavvik KLP og SPK, øke utgiftene med 60.000 kroner.
Pensjonskostnader KLP, redusere nettoutgifter til årets premieavvik og innbetalinger
til KLP med 1.100.000 kroner.
Merverdiavgiftskompensasjon fra investering (generell del), øke inntektene med
200.000 kroner.
Overføring fra drift til investerings (generell del), redusere utgiften med 300.000
kroner.
Agder Energi AS, øke inntekt fra utbytte med 1.505.000 kroner.
Utvidet åpningstid i barnehagene, inndra ubrukt bevilgning på 35.000 kroner.
Bruk av generelt disposisjonsfond reduseres med 1.457.000 kroner.
Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 373.000 kroner.
Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsprosjektet ”Belysning akebakke
Langjordet” føres opp med 26.000 kroner. Tilsvarende beløp overføres til
investeringsbudsjettet.
Forventet innsparing knyttet til kommunale avgifter på 190.000 kroner under ansvar
240 Plan, miljø og eiendom omdisponeres innen samme enhet til ekstra tiltak til å
lukke avvik knyttet til elektriske anlegg og brannsikkerhet.

3.

Rådmannen får fullmakt til å flytte en budsjettbevilgning fra 260 RBU til 255
Oppfølgingsenheten, knyttet til avlastningsopphold for et barn.

4.

Det opprettes følgende stillinger:
a. 1,5 årsverk fra 1.8.2012, ansvar 221 Tvedestrand og Vestre Sandøya skole,
b. 0,4 årsverk fra 1.7.2012, ansvar 245 Teknisk drift, under TULT-ordningen for en
bestemt person.
c. 0,6 årsverk fra 1.7.2012, ansvar 250 Omsorg og rehabilitering,
d. 0,9 årsverk fra 1.9.2012, ansvar 255 Oppfølgingsenheten.

5.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Kostnadsrammen til prosjekt 0640 Skilting av gater og veier økes med 100.000 kroner til
400.000 kroner.
Kostnadsrammen til prosjekt 0734 Songe skole, grunnerverv reduseres med 12.000
kroner til 123.000 kroner.
Kostnadsrammen til prosjekt 0783 Strannasenteret, carport, økes med 280.000 kroner til
730.000 kroner
Kostnadsrammen til prosjekt 0787 Songe skole, flytte parkering reduseres med 650.000
kroner til 0 kroner. Det forutsettes at kostnadsrammen økes igjen i budsjettet for 2013
og/eller økonomiplan 2013-2016.
Kostnadsrammen til prosjekt 0788 Brygger reduseres med 250.000 kroner til 50.000
kroner. Det forutsettes at kostnadsrammen økes igjen i budsjettet for 2013 og/eller
økonomiplan 2013-2016.
Det bevilges 750.000 kroner til planleggingsarbeider i forbindelse med oppføring av
boliger til unge psykisk utviklingshemmede.
Kostnadsrammen til prosjekt 0842 Gjeving renseanlegg, luktfjerningsanlegg økes med
20.000 kroner til 320.000 kroner.
Kostnadsrammen til prosjekt 0891 Østerå, utskifting av veibelysning økes med 10.000
kroner til 280.000 kroner.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i. Kostnadsrammen til prosjekt 0892 Belysning akebakke Langjordet settes til 130.000
kroner. Prosjektet finansieres med 104.000 kroner i anleggsbidrag og 26.000 kroner i
overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering.
j. Bevilgningen med tilhørende finansiering i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling overføres til
nytt prosjekt 0163 Byløft 2014.
k. Inntekter på 100.000 kroner som følge av manglende etablering av parkeringsplasser
benyttes til parkeringsrelaterte formål. Utgifter og inntekter i prosjekt 0908
Parkeringsfond (frikjøp krav om p-plasser) settes til 100.000 kroner. Styringsgruppa for
Byløft 2014 får fullmakt til å velge konkret tiltak midlene skal benyttes til.
l. Bevilgningen på 32.000 kroner på prosjekt 0612 Kunstnerisk utsmykning omdisponeres
til prosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger.
m. Kostnadsrammen for prosjekt 0654 Minnelund Lyngør reduseres med 286.000 kroner til
294.000 kroner. Av utgiftene finansieres 4.000 kroner med bruk av bundne fond.
n. Utbetaling etter kapitalnedsettelse i Agder Energi AS (prosjekt 0969) reduseres fra
4.150.000 kroner til 0 kroner. Det samme gjelder budsjettert avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
o. Bruk av lånemidler for å finansiere investeringer økes med 248.000 kroner til 20.091.000
kroner.
p. Prosjekt nr. 0853 Pumpestasjon avløp Snaresund på 500.000 korner strykes og midlene
overføres i sin helhet til prosjekt nr. 0852 Nedgraving/ etterisolering av VA-ledninger
(justering av prosjektnavn).
6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 16.530.000 kroner i 2012 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Formannskapet får fullmakt til å fastsette endelig kostnadsramme for investeringsprosjekt 0779 Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 12 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9.

479.000 kroner flyttes fra kommunens generelle disposisjonsfond til enhetenes
disposisjonsfond. Fordelingen på de aktuelle enheters disposisjonsfond skjer i tråd med
kommunestyrets vedtak i saken om korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for
2011. Beløpet på 479.000 kroner justeres hvis kommunestyrets vedtak i nevnte sak
avviker fra rådmannens tilrådning.

10.

Beløpene på enhetenes disposisjonsfond som det ikke er bindinger på som følge av
igangsatte prosjekter, vedtak i kommunestyret, tidsforskyvinger m.v. ”fryses” inntil
videre. Det tas en ny vurdering i forbindelse med budsjettkontrollen for 2. tertial 2012.

11.

Det anses ikke realistisk å pålegge Teknisk drift og Omsorg og rehabilitering å dekke inn
hele merforbruket i 2012. Begge enhetene må imidlertid hele tiden søke å oppnå innsparinger slik at merforbruket gradvis dekkes inn.

PS 102/12 Økonomiplan 2013-2016 - oppstart av
økonomiplanarbeid
Rådmannens forslag til vedtak
1. For verdivalg m.v. i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vises det til
junivedtakene i 2009-2011 og kommuneplanen 2011-2023, samfunnsdelen som ble vedtatt
av kommunestyret 6.9.2011.
2. Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vil være å få en
balansert kommuneøkonomi, der løpende inntekter er større enn løpende utgifter, og hvor
det bygges opp reserver i driftsbudsjettet til å møte utforutsette hendelser, fremtidige
svingninger m.v. Dette fokuset vil på sikt sikre en stabil kommunal tjenesteproduksjon
overfor innbyggerne.
Konsekvensene av denne prioriteringen kan være et generelt lavere ambisjonsnivå enn det
som er vedtatt i gjeldende samfunnsdel i kommuneplanen. Konkret kan det bety:
 Svært lavt investeringsnivå med få eller ingen investeringer innenfor m.a. skole,
barnehage, omsorg og helse.
 Fokus på kun lovpålagte tjenester og oppgaver.
 I stor grad bortfall av ikke lovpålagte tjenester og oppgaver.
 Lovpålagte tjenester og oppgaver nærmest mulig minimumsnivået.
 Sterkt fokus på effektivisering av den kommunale tjenesteproduksjonen.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) ble oppnevnt til saksordfører.
Hege Bjerkeseth (TTL) fremmet forslag om at 2.avsnitt i pkt 2 tas bort.
Rådmannens innstilling med Bjerkeseths endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. For verdivalg m.v. i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vises det til
junivedtakene i 2009-2011 og kommuneplanen 2011-2023, samfunnsdelen som ble vedtatt
av kommunestyret 6.9.2011.
2. Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vil være å få en
balansert kommuneøkonomi, der løpende inntekter er større enn løpende utgifter, og hvor
det bygges opp reserver i driftsbudsjettet til å møte utforutsette hendelser, fremtidige
svingninger m.v. Dette fokuset vil på sikt sikre en stabil kommunal tjenesteproduksjon
overfor innbyggerne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Morten Foss (TTL) saksordfører.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. For verdivalg m.v. i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vises det til
junivedtakene i 2009-2011 og kommuneplanen 2011-2023, samfunnsdelen som ble vedtatt
av kommunestyret 6.9.2011.
2. Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vil være å få en
balansert kommuneøkonomi, der løpende inntekter er større enn løpende utgifter, og hvor
det bygges opp reserver i driftsbudsjettet til å møte utforutsette hendelser, fremtidige
svingninger m.v. Dette fokuset vil på sikt sikre en stabil kommunal tjenesteproduksjon
overfor innbyggerne.

PS 103/12 Sammenslåing av legater og stiftelser relatert til
Tvedestrand kommune - Prinsippvedtak
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at de legatene og stiftelsene som
fremkommer i oversikt datert 03.06.2012 blir slått sammen til hovedsakelig 2 legater:
a. Tvedestrand by og omegns legat for utdanning.
b. Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt legat.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner ukast til vedtekter datert 03.06.2012 for de 2 nye
legatene (stiftelsene):
a. Tvedestrand by og omegns legat for utdanning.
b. Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt legat.
3. Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge saken om sammenslåing av de aktuelle
legatene og stiftelsen ut på offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside.
Samtidig sendes saken om sammenslång og forslag til vedtekter for de 2 nye legatene
(stiftelsene) til de styrer, eventuelt kontaktpersoner, som kommunen har funnet en
tilknytning til i forhold til de gamle legatene (stiftelsene). Høringsfristen settes til 6 uker
fra utleggelse og oversendelse.
4. Dersom det kommer negative merknader til ovennevnte sammenslåing og vedtekter, tas
saken opp til ny behandling i kommunestyret etter høringsfristen. I motsatt fall
oversendes saken om sammenslåing av legatene (stiftelsene) og vedtekter for de 2 nye
legatene (stiftelsene) med eventuelle høringsuttalelser til Lotteri- og stiftelsestilsynet for
endelig godkjenning.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at de legatene og stiftelsene som
fremkommer i oversikt datert 03.06.2012 blir slått sammen til hovedsakelig 2 legater:
a.
Tvedestrand by og omegns legat for utdanning.
b.
Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt legat.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner ukast til vedtekter datert 03.06.2012 for de 2 nye
legatene (stiftelsene):
a.
Tvedestrand by og omegns legat for utdanning.
b.
Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt legat.
3. Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge saken om sammenslåing av de aktuelle
legatene og stiftelsen ut på offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside.
Samtidig sendes saken om sammenslång og forslag til vedtekter for de 2 nye legatene
(stiftelsene) til de styrer, eventuelt kontaktpersoner, som kommunen har funnet en
tilknytning til i forhold til de gamle legatene (stiftelsene). Høringsfristen settes til 6 uker
fra utleggelse og oversendelse.
4. Dersom det kommer negative merknader til ovennevnte sammenslåing og vedtekter, tas
saken opp til ny behandling i kommunestyret etter høringsfristen. I motsatt fall

oversendes saken om sammenslåing av legatene (stiftelsene) og vedtekter for de 2 nye
legatene (stiftelsene) med eventuelle høringsuttalelser til Lotteri- og stiftelsestilsynet for
endelig godkjenning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Rådmannen gjorde oppmerksom på at det i vedtaket bør gjøres et tillegg i punkt 2 for valgt
styresammensetning.
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag om tillegg til punkt 2:
Kommunestyret velger alt. 2 vedrørende stiftelsessammensetning.
Jan Egil Hageli (AP)pekte på at teksten for punkt 2 bokstav b skal være:
Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt arbeid
Innstilling fra formannskap med tillegg og endring av tekst i punkt 2 enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at de legatene og stiftelsene som
fremkommer i oversikt datert 03.06.2012 blir slått sammen til hovedsakelig 2 legater:
a.
Tvedestrand by og omegns legat for utdanning.
b.
Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt legat.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til vedtekter datert 03.06.2012 for de 2
nye legatene (stiftelsene):
a.
Tvedestrand by og omegns legat for utdanning.
b.
Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt arbeid.
Kommunestyret velger alt. 2 vedrørende stiftelsessammensetning.
3. Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge saken om sammenslåing av de aktuelle
legatene og stiftelsen ut på offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside.
Samtidig sendes saken om sammenslåing og forslag til vedtekter for de 2 nye legatene
(stiftelsene) til de styrer, eventuelt kontaktpersoner, som kommunen har funnet en
tilknytning til i forhold til de gamle legatene (stiftelsene). Høringsfristen settes til 6 uker
fra utleggelse og oversendelse.
4. Dersom det kommer negative merknader til ovennevnte sammenslåing og vedtekter, tas
saken opp til ny behandling i kommunestyret etter høringsfristen. I motsatt fall
oversendes saken om sammenslåing av legatene (stiftelsene) og vedtekter for de 2 nye
legatene (stiftelsene) med eventuelle høringsuttalelser til Lotteri- og stiftelsestilsynet for
endelig godkjenning.

PS 104/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand 2011 til
orientering.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Ole Goderstad fremmet følgende tilleggsforslag:
Tvedestrand kommune vil for tiden framover ha økt fokus på utviklingen av grunnskolene i
Tvedestrand med tanke på å oppnå ambisjonsnivået i kommunens styringssystem.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Goderstad ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand 2011 til
orientering.
Tvedestrand kommune vil for tiden framover ha økt fokus på utviklingen av grunnskolene i
Tvedestrand, med tanke på å oppnå ambisjonsnivået i kommunens styringssystem.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar fremlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand 2011 til
orientering.
Tvedestrand kommune vil for tiden framover ha økt fokus på utviklingen av grunnskolene i
Tvedestrand, med tanke på å oppnå ambisjonsnivået i kommunens styringssystem.

PS 105/12 Reviderte vedtekter - Skolefritidsordningen i
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Tvedestrand vedtas og gjøres gjeldende fra
1.1.13.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Tvedestrand vedtas og gjøres gjeldende fra
1.1.13.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Tvedestrand vedtas og gjøres gjeldende fra
1.1.13.

PS 106/12 Innføring av Kvello - metoden
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune innfører Tidlig innsats - Kvello-metoden fra 01.01.2013
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune innfører Tidlig innsats - Kvello-metoden fra 01.01.2013

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune innfører Tidlig innsats - Kvello-metoden fra 01.01.2013

PS 107/12 Gjevingmyra natur og gårdsbarnehage
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommune gir offentlig tilskudd til Gjevingmyra Natur & Gårdsbarnehage.
Alternativ 2
Tvedestrand kommune gir ikke offentlig tilskudd til Gjevingmyra Natur & Gårdsbarnehage.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Jarl Abrahamsen fremmet slikt forslag til innstilling:
Saken utsettes til seinere behandling i kommunestyret.
Gjevingmyra natur- og gårdsbarnehage oppfordres til å gjennomføre en markedsundersøkelse
for å gi en pekepinn på konsekvenser.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes til seinere behandling i kommunestyret.
Gjevingmyra natur- og gårdsbarnehage oppfordres til å gjennomføre en markedsundersøkelse
for å gi en pekepinn på konsekvenser.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Jan Marcussen stiller spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (=24 voterende). Habiliteten ble
vurdert etter fvl § 6, 2 ledd jfr 1 ledd bokstav e. Marcussen ble enstemmig erklært inhabil.
Jostein Langballe (KrF) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til seinere behandling i kommunestyret.
Gjevingmyra barnehage må i samarbeid med kommunens barhehageavdeling skaffe data og
hjelpe med å gjennomføre en markedsundersøkelse for å gi en pekepinn på konsekvenser.
Langballe sitt forslag:
Innstilling fra livsløpskomite:

10 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
Saken utsettes til seinere behandling i kommunestyret.
Gjevingmyra natur- og gårdsbarnehage oppfordres til å gjennomføre en markedsundersøkelse
for å gi en pekepinn på konsekvenser.
Marcussen gjeninntrådte (= 25 voterende).

PS 108/12 Endring av vedtekter i kommunale barnehager
Rådmannens forslag til vedtak
Det fremlagte forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Tvedestrand
godkjennes.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Det ble pekt på at det i rådmannens forslag til vedtak manglet iverksettingsdato. Den ble
foreslått satt til 01.08.2012.
Rådmannens forslag med tilføyelse av uteglemt iverksettingsdato, ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Det fremlagte forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Tvedestrand
godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.08.12.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Tor Granerud (V) fremmet følgende forslag til endringer i vedtektene:
§4, 3 avsnitt erstattes med
Søkere som søker innen fristen og har bostedsadresse Tvedestrand har rett til barnehageplass
fra den tid barnet fyller 1 år.
Som følge av dette må avsnitt ”Kriterier utover lovmessig rett til barnehagelplass” i §6, punkt 2,
Barn født etter 31. august utgå
Graneruds forslag
Innstilling fra livsløpskomite:

1 stemme
24 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Det fremlagte forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Tvedestrand
godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.08.12.

PS 109/12 Detaljplan for gnr. 78, bnr.340 og 341 - Østernes Sandøya
- 1 gangs behandling
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for gnr. 78, bnr.340 og 341 Østernes Sandøya på følgende vilkår:
- Det tillates brygge kun langs de ytterste (nordøstre) 5 lm av område S5, og det tas inn i bestemmelsene
at mudring i forbindelse med tiltak i område S5 ikke er tillatt.
- Maks bodstørrelse reduseres fra 15 m2 til 12 m2 for område S5
Planen kunngjøres så snart den er revidert som beskrevet ovenfor.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Jan Marcussen fremmet følgende tilleggsforslag:
- Det tillates å regulere inn 5 lm brygge i tilknytning til eksisterende båthus i område S3
Rådmannens innstilling og Marcussens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for gnr. 78, bnr.340 og 341 Østernes Sandøya på følgende vilkår:
- Det tillates brygge kun langs de ytterste (nordøstre) 5 lm av område S5, og det tas inn i bestemmelsene
at mudring i forbindelse med tiltak i område S5 ikke er tillatt.
- Maks bodstørrelse reduseres fra 15 m2 til 12 m2 for område S5

- Det tillates å regulere inn 5 lm brygge i tilknytning til eksisterende båthus i område S3
Planen kunngjøres så snart den er revidert som beskrevet ovenfor.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Jan Marcussen (TTL) pekte på feil i tittel for saken, det er 2 gangs behandling.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for gnr. 78, bnr.340 og 341 Østernes Sandøya på følgende vilkår:
- Det tillates brygge kun langs de ytterste (nordøstre) 5 lm av område S5, og det tas inn i bestemmelsene
at mudring i forbindelse med tiltak i område S5 ikke er tillatt.
- Maks bodstørrelse reduseres fra 15 m2 til 12 m2 for område S5

- Det tillates å regulere inn 5 lm brygge i tilknytning til eksisterende båthus i område S3
Planen kunngjøres så snart den er revidert som beskrevet ovenfor.

PS 110/12 Søknad om fritak for boplikt,- gnr 76 bnr 92
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre gir ikke konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, Borøy, i Tvedestrand kommune, fordi huset ikke skal brukes til
fast bosetting, jfr konsesjonsloven §§ 2, 6 og 10. Innen 26.10.2012 må de eller noen andre
bosette seg på eiendommen, jfr. konsesjonslovens §§ 6 og 7.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, Borøy, i Tvedestrand kommune med fritak fra boplikten, jfr.
konsesjonsloven § 11.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Skriftlig innlegg i saken fra Erling Holm ble sendt ut på e-post til medlemmene i komiteen
under møtet.
Jan Marcussen (TTL) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag til vedtak.
Geir Grimsland (AP) fremmet alternativ 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Ved alternativ avstemming ble det slik resultat:
 Jan Marcussens (TTL) forslag fikk 4 stemmer.
 Geir Grimslands (AP) forslag fikk 4 stemmer.
Med lederens dobbelstemme ble forslaget fra Jan Marcussen (TTL) tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, Borøy, i Tvedestrand kommune med fritak fra boplikten, jfr.
konsesjonsloven § 11.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Geir Grimsland (AP) fremmet mindretallsinnstillingen fra komiteen.
Grimslands forslag:
Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite:

12 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, Borøy, i Tvedestrand kommune med fritak fra boplikten, jfr.
konsesjonsloven § 11.

PS 111/12 Søknad om utsettelse av boplikten,- gnr 82 bnr 73 Lyngør
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon på vilkår til Bjørn Campell Pedersen og Gry Hove på
erverv av gnr 82 bnr 73, Lyngør, i Tvedestrand kommune. Vilkåret er at de selv eller andre
oppfyller den lovbestemte boplikten innen 31.mai 2013, jf konsesjonslovens § 11.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre gir ikke konsesjon på vilkår til Bjørn Campell Pedersen og Gry
Hove på erverv av gnr 82 bnr 73, Lyngør, i Tvedestrand kommune. Det settes en frist på tre
måneder fra det tidspunkt vedtaket er rettskraftig for eierne til å sørge for at konsesjonsvilkårene
kan oppfylles, jfr konsesjonslovens § 18.
Begrunnelse se saksutreding.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Jan Marcussen (TTL) fremmet alternativ 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Geir Grimsland (AP) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag til vedtak, men trakk sitt forslag
etter en diskusjon i komiteen.
Jan Marcussens (TTL) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon på vilkår til Bjørn Campell Pedersen og Gry Hove på
erverv av gnr 82 bnr 73, Lyngør, i Tvedestrand kommune. Vilkåret er at de selv eller andre
oppfyller den lovbestemte boplikten innen 31.mai 2013, jf konsesjonslovens § 11.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon på vilkår til Bjørn Campell Pedersen og Gry Hove på
erverv av gnr 82 bnr 73, Lyngør, i Tvedestrand kommune. Vilkåret er at de selv eller andre
oppfyller den lovbestemte boplikten innen 31.mai 2013, jf konsesjonslovens § 11.

PS 112/12 Egengodkjenning reguleringsplan Gang- og sykkelveg E
18 Bjørkenes - Lillevåje.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Gang- og sykkelveg E18
Bjørkenes – Lillevåje datert 23. mai 2012.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Gang- og sykkelveg E18
Bjørkenes – Lillevåje datert 23. mai 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Gang- og sykkelveg E18
Bjørkenes – Lillevåje datert 23. mai 2012.

PS 113/12 Forslag til planprogram - kommunedelplan
Trafikksikkerhet
Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet, datert 30.05.12,
legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av planarbeid.
Teknikk,- plan og naturkomiteen går inn som styringsgruppe for planarbeidet.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet, datert 30.05.12,
legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av planarbeid.
Teknikk, plan- og naturkomiteen går inn som styringsgruppe for planarbeidet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet, datert 30.05.12,
legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av planarbeid.
Teknikk, plan- og naturkomiteen går inn som styringsgruppe for planarbeidet.

PS 114/12 Søknad om endring av navn på postnummer 4934
Nesgrenda
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre anmoder Posten Norge AS (Posten) om å endre navnet på
postnummer 4934 Nesgrenda til Nes Verk. For nærmere begrunnelse vises det til brev datert
18.11.2011 fra styret for Nes Verk Vel.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre anmoder Posten Norge AS (Posten) om å endre navnet på
postnummer 4934 Nesgrenda til Nes Verk. For nærmere begrunnelse vises det til brev datert
18.11.2011 fra styret for Nes Verk Vel.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre anmoder Posten Norge AS (Posten) om å endre navnet på
postnummer 4934 Nesgrenda til Nes Verk. For nærmere begrunnelse vises det til brev datert
18.11.2011 fra styret for Nes Verk Vel.

PS 115/12 Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder
og Vest-Agder - Høringsuttale fra Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende prioritering i forhold til de tre alternativene som
KRD ber om tilbakemelding på:
1. Opprettholdelse av dagens fylkesgrense
2. Fylkessammenslutning
3. Overføring av tre eller fire kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Aud Angelstad (Sp) fremmet følgende forslag: Pkt 2 og 3 strykes og det sies følgende: Når det
gjelder spørsmålsstillingen om fylkessammenslåing viser Tvedestrand kommunestyre til
folkeavstemmingen i 2011 vedr. dette spørsmålet, og det resultatet som der framkom.
Rådmannens innstilling med Angelstads endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende prioritering i forhold til de tre alternativene som
KRD ber om tilbakemelding på:
1. Opprettholdelse av dagens fylkesgrense
Når det gjelder spørsmålsstillingen om fylkessammenslåing viser Tvedestrand kommunestyre til
folkeavstemmingen i 2011 vedr. dette spørsmålet, og det resultatet som der framkom.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende prioritering i forhold til de tre alternativene som
KRD ber om tilbakemelding på:
2. Opprettholdelse av dagens fylkesgrense
Når det gjelder spørsmålsstillingen om fylkessammenslåing viser Tvedestrand kommunestyre til
folkeavstemmingen i 2011 vedr. dette spørsmålet, og det resultatet som der framkom.

PS 116/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte delavtaler med
Sørlandet sykehus HF - juni 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte delavtaler med Sørlandets sykehus HF.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte delavtaler med Sørlandets sykehus HF.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte delavtaler med Sørlandets sykehus HF.

PS 117/12 Søknad om utvidet skjenkebevilling Tvedestrand
Vertshus
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand Vertshus AS organisasjonsnummer 991 139 850 innvilges utvidet bevilling
i Bakkeskåt for enkeltanledning, for skjenking av alkoholgruppe 1, og 2 i anledning
regattadagene 3-8. juli 2012.
2. Skjenketiden settes til kl. 09.00-01.00.
3. Bevillingen gjelder i oppsatte telt jfr. vedlagt skisse.
4. Bevillingen forutsetter et godt tilstrekkelig vakthold.
5. Bevillingen forutsetter at det tas hensyn til naboer og unngår unødig støy.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 11.06.2012
Behandling
Ole Andre Johnsen fremmet forslag følgende forslag til endret punkt 2:
Skjenketiden settes till kl. 09.00 – 02.00.
Rådmannens forslag til punktene 1,3,4 og 5 ble enstemmig tilrådd.
Ole Andre Johnsens forslag til punkt 2 ble tilrådd med 6 mot 3 stemmer.
Innstilling
1. Tvedestrand Vertshus AS organisasjonsnummer 991 139 850 innvilges utvidet bevilling i
Bakkeskåt for enkeltanledning, for skjenking av alkoholgruppe 1, og 2 i anledning
regattadagene 3-8. juli 2012.
2. Skjenketiden settes til kl. 09.00-02.00.
3. Bevillingen gjelder i oppsatte telt jfr. vedlagt skisse.
4. Bevillingen forutsetter et godt tilstrekkelig vakthold.
5. Bevillingen forutsetter at det tas hensyn til naboer og unngår unødig støy.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Torleif Haugland (Krf) fremmet komiteens mindretallsinnstilling.
Hauglands forslag:
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite:

4 stemmer
21 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand Vertshus AS organisasjonsnummer 991 139 850 innvilges utvidet bevilling
i Bakkeskåt for enkeltanledning, for skjenking av alkoholgruppe 1, og 2 i anledning
regattadagene 3-8. juli 2012.
2. Skjenketiden settes til kl. 09.00-02.00.
3. Bevillingen gjelder i oppsatte telt jfr. vedlagt skisse.

4. Bevillingen forutsetter et godt tilstrekkelig vakthold.
5. Bevillingen forutsetter at det tas hensyn til naboer og unngår unødig støy.

PS 118/12 Tariffrevisjonen pr. 1.mai 2012 - Uravstemming
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre stemmer JA ved uravstemningen til meklerens forslag til
tariffrevisjon pr. 1.mai 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre stemmer JA ved uravstemningen til meklerens forslag til
tariffrevisjon pr. 1.mai 2012.

PS 119/12 Lokal fartsforskrift vedr fartsbegrensing i sjøTvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Tvedestrand kommunes sjøområde vedtas slik den
foreligger i denne saken.
2. Forskriften sendes over til Kystverket for endelig godkjenning.
3. Kostnader til nødvendig skilting er innarbeidet i årets budsjett.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.06.2012
Behandling
Nytt kartutsnitt var sendt ut til alle politikerne via e-post, og vedlegges saken.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Tvedestrand kommunes sjøområde vedtas slik den
foreligger i denne saken.
2. Forskriften sendes over til Kystverket for endelig godkjenning.
3. Kostnader til nødvendig skilting er innarbeidet i årets budsjett.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Tvedestrand kommunes sjøområde vedtas slik den
foreligger i denne saken.
2. Forskriften sendes over til Kystverket for endelig godkjenning.
3. Kostnader til nødvendig skilting er innarbeidet i årets budsjett.

PS 120/12 Valg av forliksrådsmedlemmer
Rådmannens forslag til vedtak
Som medlemmer av forliksrådet for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017 velges
Medlemmer:
1. Solveig Røvik
2. …
3. …
Varamedlemmer:
1. …
2. …
3. …
Som leder velges:
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Formannskapet foreslo følgende medlemmer i tillegg til Solveig Røvik: Ole Goderstad, Kirsten
Hegland. Som varamedlemmer: Inger Elise Hegland, Aud Angelstad, Erling Holm.
Rådmannens innstilling med formannskapets tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Som medlemmer av forliksrådet for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017 velges
Medlemmer:
1. Solveig Røvik
2. Ole Goderstad
3. Kirsten Hegland
Varamedlemmer:
1. Inger Elise Hegland
2. Aud Angelstad
3. Erling Holm
Som leder velges:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om Solveig Røvik som leder.

Innstilling fra formannskap med tillegg fra Dukene enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som medlemmer av forliksrådet for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017 velges
Medlemmer:
1. Solveig Røvik
2. Ole Goderstad
3. Kirsten Hegland
Varamedlemmer:
1. Inger Elise Hegland
2. Aud Angelstad
3. Erling Holm
Som leder velges: Solveig Røvik

PS 121/12 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Formannskapet foreslo følgende medlemmer: Morten Foss, Lars Albert Albretsen og Tine G.
Sunne.
Rådmannens innstilling med formannskapets tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Til særskilt utvalg for jordskiftedommere for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
1. Jørgen Goderstad
2. Halvor Torp
3. Ragnar Loftstad
4. Kåre Haugås
5. Herman Goderstad
6. Anne Berit Nedrebø
7. Jørn Mortensen
8. Anders Frydendal
9. Solveig Granerud
10. Erling Bertsen
11. Aud Angelstad
12. Marit Pedersen
13. Grethe Pedersen Walsh
14. Anne Karen Samuelsen
15. Gregert Gliddi
16. Greger Tveite
17. Ingeborg Hasla
18. Morten Foss
19. Lars Albert Albretsen
20. Tine G. Sunne

4900 Tvedestrand
”
”
”
4900 Tvedestrand
”
4900 Tvedestrand
”
”
4915 V. Sandøya
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4916 Borøy
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
”
”
………………….
………………….
………………….

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til særskilt utvalg for jordskiftedommere for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
1. Jørgen Goderstad
2. Halvor Torp

4900 Tvedestrand
”

3. Ragnar Loftstad
4. Kåre Haugås
5. Herman Goderstad
6. Anne Berit Nedrebø
7. Jørn Mortensen
8. Anders Frydendal
9. Solveig Granerud
10. Erling Bertsen
11. Aud Angelstad
12. Marit Pedersen
13. Grethe Pedersen Walsh
14. Anne Karen Samuelsen
15. Gregert Gliddi
16. Greger Tveite
17. Ingeborg Hasla
18. Morten Foss
19. Lars Albert Albretsen
20. Tine G. Sunne

”
”
4900 Tvedestrand
”
4900 Tvedestrand
”
”
4915 V. Sandøya
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4916 Borøy
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
”
”
”
”
”

PS 122/12 Valg av skjønnsmedlemmer 2012
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Formannskapet foreslo følgende medlemmer:




Innen regnskap, finans, skatt og avgift: Åse Salvesvold og Bjørn Walle
Innen sjøvesen: Tore Helge Salomonsen og Håkon Verner Nilsen
Innen bygningsvesen: Kristian Foss og Brita Tosseviken

Rådmannens forslag med formannskapets tillegg enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger for perioden 01.01.13 – 31.12.16:
Som skjønnsmenn med særlig kyndighet innen regnskap, finans, skatt og avgift:
1. Reidar Gregersen
2. Ove R. Møller
3. Bente Christensen
4. Cecilie A. Løvdal
5. Bjørg Gundersen
6. Åse Salvesvold
7. Bjørn Walle
8. ………………….

avd.sjef
Siviløkonom
Banksjef
Aut. Regnskapsfører
…………………..
…………………...
……………………
……………………

4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

Som skjønnsmenn med særlig kyndighet innen sjøvesen:
1. Frank Thorsen
2. Eli K. Pedersen
3. Olaf Trysnes
4. Erling Skuggevik
5. Tor Helge Salomonsen
6. Håkon Verner Nilsen

Maskinist
Telegrafist
Lærer
Lærer
……………….
……………….

4950 Risør
4910 Lyngør
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

Som skjønnsmenn med særlig kyndighet innen bygningsvesen …
1. Gunnar Inge Songedal
2. Halvor Skjerkholt
3. Jan Marcussen
4. Håkon Haug
5. Kristian Foss
6. Brita Tosseviken

Lærer
Gårdbruker
Daglig leder
Byggmester
………………
………………

4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Marit Valland ble foreslått som skjønnsmann med særlig kyndighet innen regnskap, finans, skatt
og avgift.
Innstilling fra formannskap med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger for perioden 01.01.13 – 31.12.16:
Som skjønnsmenn med særlig kyndighet innen regnskap, finans, skatt og avgift:
1. Reidar Gregersen
2. Ove R. Møller
3. Bente Christensen
4. Cecilie A. Løvdal
5. Bjørg Gundersen
6. Åse Salvesvold
7. Bjørn Walle
8. Marit Valland

avd.sjef
Siviløkonom
Banksjef
Aut. Regnskapsfører
Forsikringskonsulent
Aut regnsakapsfører
Tannpleier

4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

Som skjønnsmenn med særlig kyndighet innen sjøvesen:
1. Frank Thorsen
2. Eli K. Pedersen
3. Olaf Trysnes
4. Erling Skuggevik
5. Tor Helge Salomonsen
6. Håkon Verner Nilsen

Maskinist
Telegrafist
Lærer
Lærer
Pensjonist
……………….

4950 Risør
4910 Lyngør
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand

Som skjønnsmenn med særlig kyndighet innen bygningsvesen …
1. Gunnar Inge Songedal
2. Halvor Skjerkholt
3. Jan Marcussen
4. Håkon Haug
5. Kristian Foss
6. Brita Tosseviken

Lærer
Gårdbruker
Daglig leder
Byggmester
Tømrer
Daglig leder

4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
4912 Gjeving
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

PS 123/12 Valg av meddommere til Aust-Agder tingrett 2012
Rådmannens forslag til vedtak
Til meddommere ved Aust-Agder tingrett i perioden 01.01.2013-31.12.2016 velger Tvedestrand
kommunestyre følgende medlemmer:
1. Bjørnstad
2. Løvdal
3. Marcussen
4. Zwilgmeyer
5. Myrvin
6. Sommerset
7. Løvdal
8. …………..
9. …………..
10. …………..
11. …………..
12. …………..
13. ……………
14. ……………
15. ……………
16. ……………
17. ……………

Birgit
Line
Brit Maria
Linn
Hanne Mari
Nina Cecilie
Vigdis
……………
……………
……………
……………
…………….
…………….
…………….
…………….
……………..
……………..

SFO-leder
4900 Tv.strand
F.skolel./apotektekn.4900 Tvedestrand
Adjunkt
4900 Tv.strand
Konsulent
4915 V. Sandøya
………..
4900 Tv.strand
………...
4900 Tv.strand
Rådgiver
4910 Lyngør

1. Hagane
2. Johnsen
3. Larsen
4. Løvdal
5. Olsen
6. Ramleth
7. Rise
8. Sørensen
9. Lindland
10. Goderstad
11. Nilsen
12. Wiers
13. …………….
14. …………….
15. ……………..
16. ……………..
17. ……………..

Tor Georg
Arnold
Knut
Morten
Ole Jørgen
Inge
Magnar
Søren Robert
Glenn
Ole
Espen Giving
Jarle
……………..
……………..
………………
………………
………………

Miljøingeniør
Teamleder
Trykker
Murer
Daglig leder
Fagarbeider
Postmann
Elektriker
………….
Pensjonist
Økonomisjef
…………..

Laget, 4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tvedestrand
4934 Nesgrenda
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Formannskapet foreslo følgende kvinner: Celina Dukene Kvernvik, Inger Klara Lillehold Voje,
Tine Goderstad Sunne, Siri K. Bertelsen, Hege Bjerkeseth.

Formannskapet foreslo følgende menn: Sverre Tobias Dukene, Ole André Johnsen, Geir
Grimsland.
Resterende forslag kommer direkte i kommunestyremøtet.
Rådmannens innstilling med formannskapets tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Bjørnstad
2. Løvdal
3. Marcussen
4. Zwilgmeyer
5. Myrvin
6. Sommerset
7. Løvdal
8. Kvernvik
9. Voje
10. Sunne
11. Bertelsen
12. Bjerkeseth
13. ……………
14. ……………
15. ……………
16. ……………
17. ……………

Birgit
Line
Brit Maria
Linn
Hanne Mari
Nina Cecilie
Vigdis
Celina Dukene
Inger Klara Lilleholt
Tine Goderstad
Siri K
Hege
…………….
…………….
…………….
……………..
……………..

1. Goderstad
2. Johnsen
3. Larsen
4. Løvdal
5. Olsen
6. Ramleth
7. Rise
8. Sørensen
9. Lindland
10. Goderstad
11. Nilsen
12. Wiers
13. Dukene
14. Johnsen
15. Grimsland
16. .……………..
17. ……………….

SFO-leder
F.skolel./apotektekn.
Adjunkt
Konsulent
………..
………...
Rådgiver

Hermann
Arnold
Knut
Morten
Ole Jørgen
Inge
Magnar
Søren Robert
Glenn
Ole
Espen Giving
Jarle
Sverre Tobias
Ole André
Geir
………………
……………….

Teamleder
Trykker
Murer
Daglig leder
Fagarbeider
Postmann
Elektriker
………….
Pensjonist
Økonomisjef
…………..

4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4915 V. Sandøya
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4910 Lyngør

4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tvedestrand
4934 Nesgrenda
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Det ble fremmet forslag på Lisbeth Stansfielt, Heidi Monge Øya, Hildeborg Thorbjørnsen, Aud
Rønningen, Hilda Berit Evensen og Tone-Lin Hansen som kvinnelige meddommere til
tingretten. Videre ble det foreslått at Hege Bjerkeseth som er med i innstillingen ble tatt bort i
vedtaket. Det ble fremmet forslag på Alf Norvald Nodland og Gunnar Aadne Waagestad som
mannlige meddommere til tingretten.
Innstilling fra formannskap med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Bjørnstad
2. Løvdal
3. Marcussen
4. Zwilgmeyer
5. Myrvin
6. Sommerset
7. Løvdal
8. Kvernvik
9. Vaaje
10. Sunne
11. Bertelsen
12. Stansfield
13. Øya
14. Thorbjørnsen
15. Rønningen
16. Evensen
17. Hansen

Birgit
Line
Brit Maria
Linn
Hanne Mari
Nina Cecilie
Vigdis
Celina Dukene
Inger Klara Lilleholt
Tine Goderstad
Siri K
Lisbeth
Heidi Monge
Hildeborg
Aud
Hilda Berit
Tone-Lin

SFO-leder
F.skolel./apotektekn.
Adjunkt
Konsulent
………..
Barne/ ungd.arbeider
Rådgiver

4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4915 V. Sandøya
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4910 Lyngør
4900 Tvedestrand
Sykepleier
4934 Nesgrenda
Adjunkt
4900 Tvedestrand
4916 Borøya
Sykepleier
4900 Tvedestrand
Forsikringskonsulent 4900 Tvedestrand
Psykolog………
4934 Nesgrenda
Sykepleier
4900 Tvedestrand
Sykepleier
4900 Tvedestrand
Fysioterapeut
4900 Tvedestrand

1. Goderstad
2. Johnsen
3. Larsen
4. Løvdal
5. Olsen
6. Ramleth
7. Rise
8. Sørensen
9. Lindland
10. Goderstad
11. Nilsen
12. Wiers
13. Dukene
14. Johnsen
15. Grimsland
16. Nodland
17. Waagestad

Hermann
Arnold
Knut
Morten
Ole Jørgen
Inge
Magnar
Søren Robert
Glenn
Ole
Espen Giving
Jarle
Sverre Tobias
Ole André
Geir
Alf Norvald
Gunnar Aadne

Salgsansvarlig
Teamleder
Trykker
Murer
Daglig leder
Fagarbeider
Postmann
Elektriker
………….
Pensjonist
Økonomisjef
…………..
Student
Lektor
Adjunkt
Bilmekaniker
Entreprenør

4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4934 Nesgrenda
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4900 Tv.strand
4934 Nesgrenda
4934 Nesgrenda

PS 124/12 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for AustAgder lagmannsrett
Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2012
Behandling
Formannskapet forslo følgende kvinner: Marit Christine Olsen, Tine Goderstad Sunne
Formannskapet foreslo følgende menn: Espen Giving Nilsen, Ole Goderstad.
Resterende forslag fremmes direkte i kommunestyremøtet.
Rådmannens innstilling med formannskapets tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger til lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett i perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Marit Christine Olsen
Tine Goderstad Sunne
………………..
………………..
………………..

6. Ole Petter Holm
7. Birger Eggen
8. Dag Eide
9. Espen Giving Nilsen
10. Ole Goderstad

………………..
………………..
………………...
…………………
…………………
Lektor
Førstekonsulent
Karriereveileder
………………..
………………..

4916 Borøy
4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Det ble fremmet forslag om Berit Olsen, Helga Bakke Myre og Lillian Sundsdal som kvinnelige
dommere og meddommere i lagmannsrett.
Innstilling fra formannskap med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger til lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder
lagmannsrett i perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 følgende:
1.
2.
3.
4.

Marit Christine Olsen
Tine Goderstad Sunne
Berit Olsen
Helga Bakke Myre

………………..
Adjunkt
Hjelpepleier
Kokk

4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

5. Lillian Sundsdal
1.
2.
3.
4.
5.

Ole Petter Holm
Birger Eggen
Dag Eide
Sveinung Lien
Ole Goderstad

Lektor
Førstekonsulent
Karriereveileder
Ingeniør
Pensjonist

4916 Borøy
4934 Nesgrenda
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand
4900 Tvedestrand

PS 125/12 Referatsaker


Referat møte eldreråd



Referat møter råd for funksjonshemmede



Årsrapport kemneren



Evnt rekrutteringsprosess ny rådmann behandlet i ettersendt sak 126/12



Tilbakemelding fra fylkesmannen på konsesjonssøknad, jfr utdelt dokument



Tilbakemelding fra fylkesmannen på rapport vedrørende Strannasenteret

PS 126/12 Evt. igangsettelse av prosess for å rekruttere ny rådmann
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer til Forhandlingsutvalget for lønn å fungere som
rekrutteringsutvalg knyttet til evt. rekrutteringsprosess for å ansette ny rådmann. Utvalget
suppleres med en hovedtillitsvalgt. Utvalget skal avgi innstilling til formannskapet som
deretter avgir endelig innstilling overfor kommunestyret.
2. Kommunestyret delegerer til Forhandlingsutvalg for lønn å ta endelig beslutning om bruk av
eksternt konsulentfirma og til evt. valg av slikt firma. Kostnadene ved et slikt oppdrag må
ligge innenfor den budsjettrammen som kommunestyrets tilleggsbevilgningspost p.t gir.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012
Behandling
Håvard Røiseland (AP) foreslår følgende tillegg til punkt 2:
Kostnadene ved et slikt oppdrag bør ligge innenfor en kostnadsramme på kr 100.000.
Nytt punkt 3:
Avtale om lønn for ny rådmann delegeres til forhandlingsutvalget men lønnen bør ikke overstige
lønnen til en stortingskandidat.
Røiselands forslag:
Rådmannens forslag:

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre delegerer til Forhandlingsutvalget for lønn å fungere som
rekrutteringsutvalg knyttet til evt. rekrutteringsprosess for å ansette ny rådmann. Utvalget
suppleres med en hovedtillitsvalgt. Utvalget skal avgi innstilling til formannskapet som
deretter avgir endelig innstilling overfor kommunestyret.
2. Kommunestyret delegerer til Forhandlingsutvalg for lønn å ta endelig beslutning om bruk av
eksternt konsulentfirma og til evt. valg av slikt firma. Kostnadene ved et slikt oppdrag må
ligge innenfor den budsjettrammen som kommunestyrets tilleggsbevilgningspost p.t gir.

