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Referat- og drøftingssaker

Før møtet
 Næringssjef Anne Torun Hvideberg fortalte om sitt arbeid hittil. Se mer under Annet
politisk på nettsiden.
 Knut Olav Austeid, Gjensidige stiftelsen delte ut støtte til utstyr til Furøyas venner ved
Dag Horst Søraker, kr 29.764 og til badeland Tjennaparken ved Lars Molleklev kr
487.000. Han roste det arbeidet disse utfører, gode eksempler på en mennesker som er
aktive, får med mange andre og utfører arbeid som kommer til nytte i lokalsamfunnet
 Furøyas venner v/ Dag Horst Søraker fortalte om sitt arbeid. De har 90 medlemmer, 131
har deltatt på dugnad, 9 dugnader og 5 mindre arbeidslag. Arbeidet som er utført er
masse ryddig samt tilrettelegging for økt bruk av øye.
o I 2017 er det planlagt å opprette en pensjonistklubb.
o Foreningen trenger en båt.

Merknader til protokoll
Ingen
Merknader til innkalling og saksliste
Ingen
Tvedestrand 7.12.2016
Anne Grete Aaby Hansen
Politisk sekretær

PS 80/16 Eiendomsskattevedtekter - revisjon
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gjør følgende endringer i eiendomsskattevedtektene for Tvedestrand kommune,
vedtatt 13.9.16:
§ 1-2 om valgbarhet og inhabilitet endres slik:
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og
klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd, jfr.
eiendomsskattelovens § 21.
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a) Når han selv er part i saken
b) Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje
så nær som søsken
c) Når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part
d) Når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for
en part etter at saken begynte
e) Når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling
for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,
eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet,
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier
selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

Kommunestyret tar til etterretning de tilføyelser rådmannen har gjort i § 1-3.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret gjør følgende endringer i eiendomsskattevedtektene for Tvedestrand kommune,
vedtatt 13.9.16:
§ 1-2 om valgbarhet og inhabilitet endres slik:
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og
klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd, jfr.
eiendomsskattelovens § 21.
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
f) Når han selv er part i saken
g) Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje
så nær som søsken
h) Når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part
i) Når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for
en part etter at saken begynte
j) Når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling
for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,
eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet,
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier
selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

Kommunestyret tar til etterretning de tilføyelser rådmannen har gjort i § 1-3.

PS 81/16 Kjøp av tomt til ny barnehage Bronsbu.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakten mellom Åsulv
Hegland og Tvedestrand kommune vedrørende kjøp av ca. 29 da til tomt for barnehage, jfr.
referat datert 15.11.16 fra forhandlingsmøte den 03.10.16.
Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Morten Foss (Sp) stilte spørsmål i saken. Rådmannen besvarte spørsmål og ba om å få komme
tilbake med ytterligere svar i kommunestyremøtet. Kart over området legges ut på nettsiden
under Annet politisk.
Rådmannens innstilling tilrådd med 8 mot 1 stemme.

Innstilling
Kommunestyret godkjenner den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakten mellom Åsulv
Hegland og Tvedestrand kommune vedrørende kjøp av ca. 29 da til tomt for barnehage, jfr.
referat datert 15.11.16 fra forhandlingsmøte den 03.10.16.
Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.

PS 82/16 Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (KØH) Østre Agder fra 1.1.2017
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til vedlagte samarbeidsavtaler om KØH-tjenesten
gjennom kommunesamarbeidet i Østre Agder for 2017.
Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Rådmann og assisterende rådmann redegjorde for saken og besvarte spørsmål. Det var et
omforent ønske om at det ses på et samarbeid mellom legevakt og KØH.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til vedlagte samarbeidsavtaler om KØH-tjenesten
gjennom kommunesamarbeidet i Østre Agder for 2017.

PS 83/16 Hovedgata/Holgata - prosjektregnskap
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner prosjektregnskapet og –rapporten for investeringsprosjektet
Hovedgata/Holgata. Ubrukte midler i prosjektet håndteres som i øvrige investeringsprosjekter,
dvs. i sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2016
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) fratrådte (8 voterende).
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret godkjenner prosjektregnskapet og rapporten for investeringsprosjektet
Hovedgata/ Holgata. Ubrukte midler i prosjektet håndteres som i øvrige investeringsprosjekter,
dvs. i sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2017.

PS 84/16 Referat- og drøftingssaker
Informasjon fra ordfører
 Ordfører vil delta på følgende:
o Biblioteket, ordføreren kan treffes i morgen
o Fjøset på Holt, Tvedestrand og Åmli videregående skole åpnes 14. desember
o Møte med AS Nye Veier 16. desember
o Besøk av ordfører og varaordfører fra Arendal
o Siste møte i styringsgruppa for Nærpolitireformen
 Tegningene til ny videregående skole slippes 7.12
 Ordføreren vært med rådmannen på flere besøk på enhetene
 Følger med på arbeidet med eiendomstakseringen
 For øvrig har ordføreren og flere andre i formannskapet vært til stede på flere
forestillinger ol i Tvedestrand kommune nå før jul, og er veldig imponert over nivået.
De oppfordrer alle til å stille opp på lokale arrangementer.
Informasjon fra rådmann
 Som ny enhetslederleder Omsorg og rehabilitering er ansatt Hege de Lange Haaland
 I morgen blir det offentliggjort hvem som blir samspillsaktør til utbygging av ny
videregående skole ved Mjåvann.
 Evaluering av Østre Agder samarbeidet. Rådmannen i Tvedestrand er med i
styringsgruppe som skal evaluere samarbeidet. Kommunestyret blir involvert via en
evaluerings-workshop i løpet av vinter/ vær 2017.
Torleif Haugland (Krf) stilte spørsmål stilte spørsmål til oppfølging av Mannskorets initiativ
angående Seilerhytta og scene i Tjennaparken.
June A. Marcussen fratrådte.
Ordfører besvarte spørsmålet. Han vil ta initiativ til å få en sak til politisk behandling.
Mai Britt Lunde (Ap) etterlyste referat fra møter i innvandrerråd på nettsiden

Neste kommunestyremøte er på Lyngørporten kl. 16.00.
 Formannskapet vedtak at i saken: Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 skal det
være maksimalt 5 minutter hovedinnlegg og 3 minutters innlegg deretter

