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PS 42/18 Handlingsplan 2019 - 2022 - Høringsutkast
Saksprotokoll i Formannskap - 11.09.2018
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet oversendelsesforslag om at velferdsteknologien og
digitaliseringen bør nevnes sammen i Handlingsplanen (rådmannen formulerer).
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag til setning i Handlingsplanen:
Kommunestyret ber ordføreren sondere om mulig sammenslåing med omkringliggende
kommuner.
Jan Dukene fremmet følgende forslag til rådmannens forslag, 2. avsnitt:
Utkast til “Handlingsplan 2019-2022” legges til grunn for rådmannens arbeid med
budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. Planen legges ut på høring uten at
kommunestyret på det nåværende tidspunkt ønsker å prioritere mellom
utviklingsalternativ 1 og utviklingsalternativ 2, da det er behov for flere avklaringer
innenfor begge alternativene.
Marianne Landaas (H) fremmet oversendelsesforslag som følger:
Det skal legges frem en plan med konkrete tiltak og mål for kommunens satsing på
innbyggerutvikling.
Avstemming, oversendelsesforslag:
Nævestad sitt oversendelsesforslag: enstemmig
Landaas sitt oversendelsesforslag: enstemmig
Avstemming:
Nævestad sitt tilleggsforslag: 6 stemmer og tilrådd
Dukene sitt forslag til 2. avsnitt: enstemmig
Rådmannens forslag, 2. avsnitt: 0 stemmer
Rådmannens forslag, 1. og 3. avsnitt: enstemmig
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut høringsutkast datert 30.08.2018 til
“Handlingsplan for 2019-2022” til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og
bygningslovens § 11-4.
Utkast til “Handlingsplan 2019-2022” legges til grunn for rådmannens arbeid med
budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. Planen legges ut på høring uten at
kommunestyret på det nåværende tidspunkt ønsker å prioritere mellom
utviklingsalternativ 1 og utviklingsalternativ 2, da det er behov for flere avklaringer
innenfor begge alternativene.
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett
for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 i kommunestyrets møte i desember 2018.
Følgende oversendelsesforslag inkluderes i høringen:

Velferdsteknologien og digitaliseringen bør nevnes sammen i Handlingsplanen
(rådmannen formulerer).
Det skal legges frem en plan med konkrete tiltak og mål for kommunens satsing på
innbyggerutvikling.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut høringsutkast datert 30.08.2018 til
“Handlingsplan for 2019-2022” til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og
bygningslovens § 11-4.
Utkast til “Handlingsplan 2019-2022” legges til grunn for rådmannens arbeid med
budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022, med utgangspunkt i alternativ 2
«sette ned tempoet på utviklingsalternativet», del a) «utsette bygging av ny barneskole
og barnehage i sentrum».
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett
for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 i kommunestyrets møte i desember 2018.

PS 43/18 Skisseprosjekt ny barneskole
Saksprotokoll i Formannskap - 11.09.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Kommunestyret tar skisseprosjekt med konsept for ny barneskole til orientering.
2. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag legge frem ny sak innen oktober 2018
med forslag til ulike tiltak for å redusere kostnadene vesentlig for prosjektet. Det
bør vurderes ulike alternative på et fritt grunnlag. Ny sak skal også vurdere om
eventuelt andre konkurranse- og entrepriseformer skal benyttes, enn den som er
vedtatt. Eventuelt videre arbeid med justert rom- og funksjonsprogram avklares
nærmere i saken som legges frem til behandling i oktober 2018.
3. Når kommunestyret behandler handlingsplan og økonomiplan for 2019-2022 og
budsjett 2019 i desember 2018, tas det endelig stilling til om prosjektet skal
gjennomføres eller ikke innen 2021/2022.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar skisseprosjekt med konsept for ny barneskole til orientering.
2. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag legge frem ny sak innen oktober 2018
med forslag til ulike tiltak for å redusere kostnadene vesentlig for prosjektet. Det
bør vurderes ulike alternative på et fritt grunnlag. Ny sak skal også vurdere om
eventuelt andre konkurranse- og entrepriseformer skal benyttes, enn den som er
vedtatt. Eventuelt videre arbeid med justert rom- og funksjonsprogram avklares
nærmere i saken som legges frem til behandling i oktober 2018.
3. Når kommunestyret behandler handlingsplan og økonomiplan for 2019-2022 og
budsjett 2019 i desember 2018, tas det endelig stilling til om prosjektet skal
gjennomføres eller ikke innen 2021/2022.

PS 44/18 Utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder
regionråd - uttalelse fra Tvedestrand kommunestyre
Saksprotokoll i Formannskap - 11.09.2018
Behandling
Rådmannen fremmet følgende forslag til punkt 2, dersom det ikke ble fremmet forslag
fra formannskapet:
Tvedestrand kommunestyre har ingen ytterligere kommentarer til strategien.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd, inkludert ovenfor nevnte justering.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune anerkjenner behovet for i fellesskap å drive aktivt
påvirkningsarbeid overfor nasjonale og regionale myndigheter og næringsliv
gjennom Østre Agder regionråd for å bidra til å ivareta regionens interesser.
Denne innsatsen skal komme i tillegg til og sammen med den innsats som
gjøres i regi av hver enkelt kommune. Målet er at regionen ved å stå samlet utad
skal få bedre forutsetninger for å få gjennomslag for lokale og regionale
interesser.
2. Tvedestrand kommunestyre har ingen ytterligere kommentarer til strategien.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune anerkjenner behovet for i fellesskap å drive aktivt
påvirkningsarbeid overfor nasjonale og regionale myndigheter og næringsliv
gjennom Østre Agder regionråd for å bidra til å ivareta regionens interesser.
Denne innsatsen skal komme i tillegg til og sammen med den innsats som
gjøres i regi av hver enkelt kommune. Målet er at regionen ved å stå samlet utad
skal få bedre forutsetninger for å få gjennomslag for lokale og regionale
interesser.
2. Tvedestrand kommunestyre har følgende merknader og forslag til presiseringer,
endringer og tillegg i teksten:…………………………………………………………..

PS 45/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg
Saksprotokoll i Formannskap - 11.09.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd. Valget av nytt medlem til Kontrollutvalget
utsettes til oktober.
Innstilling
Vibeke Salvesen fritas fra sine politiske verv i kommunestyret og kontrollutvalget for
resten av valgperioden 2015-2019 i medhold av kommuneloven § 15-2.
Tvedestrand kommunestyre velger følgende medlemmer til å erstatte Salvesen:
Kommunestyret: Line Øvernes Mørch (1. vara, Venstre)
Kontrollutvalget:

Rådmannens forslag til vedtak
Vibeke Salvesen fritas fra sine politiske verv i kommunestyret og kontrollutvalget for
resten av valgperioden 2015-2019 i medhold av kommuneloven § 15-2.
Tvedestrand kommunestyre velger følgende medlemmer til å erstatte Salvesen:
Kommunestyret: Line Øvernes Mørch (1. vara, Venstre)
Kontrollutvalget:

PS 46/18 Kjøp av gnr 59 bnr 253 - tomt med videregående
skole på Lyngmyr
Saksprotokoll i Formannskap - 11.09.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar å kjøpe gnr. 59 bnr. 253 i Tvedestrand fra Aust-Agder
fylkeskommune, for 8.450.000 kroner. Overtakelse er 1.7.2020.
2. Kommunestyret godkjenner vedlagte kjøpekontrakt.
3. I budsjettet for 2020 avsettes det midler i investeringsbudsjettet for å dekke utgifter
til selve kjøpesummen og avgifter som påløper ved kjøpet.
4. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å legge frem en konkret plan i løpet av
2019 på bruk av bygningen fra høsten 2020.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar å kjøpe gnr. 59 bnr. 253 i Tvedestrand fra Aust-Agder
fylkeskommune, for 8.450.000 kroner. Overtakelse er 1.7.2020.
2. Kommunestyret godkjenner vedlagte kjøpekontrakt.
3. I budsjettet for 2020 avsettes det midler i investeringsbudsjettet for å dekke utgifter
til selve kjøpesummen og avgifter som påløper ved kjøpet.
4. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å legge frem en konkret plan i løpet av
2019 på bruk av bygningen fra høsten 2020.

PS 47/18 Søknad om fritak for tilkoblingsavgift for gnr. 52,
bnr. 122,77,63
Saksprotokoll i Formannskap - 11.09.2018
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet alternativ 2.
Rådmannens forslag, alternativ 2 tilrådd mot 1 stemme.
Innstilling
Søknaden innvilges ved at det gis fritak for de av de aktuelle eiendommene som har
vært tilkoblet offentlig vann og avløp tidligere. Fritaket begrunnes i flytting av
abonnementer fra to sanerte boliger, til to nye boliger. Forbruksgebyrer betales i tråd
med gjeldende forskrift.

Rådmannens forslag til vedtak

Alternativ 1.
Søknaden om fritak for tilkoblingsavgift for eiendommene avslås, da dette er nye
tilkoblinger.
Alternativ 2.
Søknaden innvilges ved at det gis fritak for de av de aktuelle eiendommene som har
vært tilkoblet offentlig vann og avløp tidligere. Fritaket begrunnes i flytting av
abonnementer fra to sanerte boliger, til to nye boliger. Forbruksgebyrer betales i tråd
med gjeldende forskrift.

PS 48/18 Referat- og drøftingssaker


Hvordan skal vi legge opp prosessen med gjennomgang av den politiske
organiseringen? Arbeidsmøte om dette fra kl 11
o Marcussen (V): Færre organer, delegasjon OK, flere dagmøter.
Livsløpskomiteens informasjon ønskes mer tilgjengelig for alle.
o Foss (SP): Mindre delegering, bedre forholdene for rekruttering i
politikken, for store utvalg?, rent planutvalg-formannskap-tjenesteutvalg?,
7-medlemmer i utvalgene?, ønsker litt mer politisk styring. Kan være enig
i et formannskap på 7 medlemmer. Sannsynligvis lettere å folk til å møte
på kveldene. Ønsker ikke at ordfører alene kan stoppe at en sak tas opp
til realitetsbehandling i kommunestyret – er dette forankret i lov?.
o Lunde (AP): Ønsker møtetider som er forenelig med småbarnsforeldre,
utfordring ift innbyggermedvirkning. Møter på dagtid: formannskap fra 1112.30 etterfulgt av felles orienteringer? Gjennomgående representasjon
avgjørende.
o Haugland (KRF): Ønsker at modellen ift representasjon bør videreføres,
tirsdag fungerer bra som møtedag, møter bør i større grad legges på
dagtid, bruke Web-TV til å formidle bedre sakenes innhold i
fellespresentasjoner før behandling?, bør beholde 25 i k.styret, ønsker
videreføring av utvalg/komiteer, godt prinsipp ift godtgjørelser, delegasjon
OK.
o Westheimer (MDG): Politikken må være tilgjengelig for folk flest, alle bør
kunne være med, ujevn arbeidsmengde i utvalg/komiteer, ønsker større
rom for dialogbasert forvaltning, uspesifiserte utbetalinger av
møtegodtgjørelser.
o Goderstad (H): Livsløp har få saker og mye referat/orienteringssaker, mye
blir vedtatt i teknikkutvalget, kan vi klare oss uten Livsløpskomiteen?
o Landaas (H): Møter på dagtid en utfordring i privat næringsliv, høyere
kostnader ved flere dagmøter?, mulig å redusere antall medlemmer i
k.styret?, antall utvalg OK, ikke-prinsipielle saker bør fortsette å gå til
rådmannen.
o Nævestad (TTL): representasjon OK, Livsløpskomiteen får mye
informasjon som mange ganger også er aktuell for andre utvalg,
dagmøter vil ekskludere flere unge, savner en informasjonsmedarbeider i
rådmannens stab, delegasjon OK, godtgjørelse OK, k.styret kan
reduseres til 21, tungvint dersom alle plan/teknikksaker skal ende i
k.styret.
o Dukene (TTL): Gjennomgående representasjon viktig, TPN fatter vedtak
om høringer og dispensasjoner, antall i k.styret bør gjennomgås, erstatte
livsløp med et tjenesteutvalg?, livsløp bør endres eller erstattes,
formannskap kan reduseres til 5 eller 7, spørsmålene rundt dag- og
kveldsmøter er vanskelige.
o Rådmannen: De 3 kommunene på Agder som er likest Tvedestrand har
stor variasjon i sine opplegg.
 Sogndalen har 25 i k.styret, formannskap og planutvalg på 7, samt
2 komiteer
 Kvinesdal har k.styret, formannskap og planutvalg
 Froland har 19 i k.styret og 7 i formannskapet
 Ny kommunelov: ikke så mye som vil påvirke den politiske
organisering. 19 minimum i k.styret når kommunen har over 5000
innbyggere. Ungdomsråd blir nå lovpålagt. Det åpnes nå for å

opprette underutvalg under formannskap og planutvalg, som kan få
besluttende myndighet i noen saker, tilsvarende myndigheten for
hovedutvalget som har oppnevnt underutvalget.
 Innbyggermedvirkning: oppgaveutvalg (rene rådgivende ad-hoc
utvalg) brukes av noen kommuner, og består av politikere og
innbyggere. Kan være lettere å få med innbyggere på ad-hocprosesser.
 Kostnader for dagmøter: vanskelig å si før man ser
sammensetningen.
o Hegland (AP): På tide å prøve noe annet ift møtetidspunkter?, ønsker å
prøve dagmøter, liker konseptene ‘’kultur og utviklingskomite’’ og
rådgivende ad-hoc utvalg bestående av politikere og innbyggere.
o Haugland (KRF): viser det seg tjenlig med færre representanter i k.styre
og utvalg/komiteer, kan dette vurderes. Ønsker å se til danske kommuner
for inspirasjon til bedre innbyggermedvirkning.
o Westheimer (MDG): både dag- og kveldsmøter har sine fordeler og
ulemper, viktig at det å drive politikk ikke blir ansett som en fritidssyssel.
o Goderstad (H): positiv til å vurdere færre medlemmer i organene, mer av
informasjonen som meddeles livsløpskomiteen bør nok nå k.styret.
o Landaas (H): Positiv til å redusere antall medlemmer i organene og til å
endre/erstatte/fjerne livsløpskomiteen.
o Nævestad (TTL): Har mange interkommunale samarbeid som begrenser
demokratiet. Rene politiske ad-hoc utvalg er tidligere brukt for å forberede
saker. Positiv til å prøve ad-hoc utvalg bestående av både politikere og
innbyggere, under forutsetning at politikerne skal være valgte politikere.
Ønsker i hovedsak møter i kommunestyret på kveldstid.
Foreløpige prinsipielle avklaringer, ift. det politiske reglementet:
o Kapittel 3: generell enighet om innholdet, kan vurdere noen
omformuleringer.
o Kapittel 4:
 Foss (SP) ønsker formannskap, planutvalg, tjenesteutvalg/ livsløp
med 7 medlemmer i hvert. 25 repr. i k.styret.
 Dukene (TTL) ønsker formannskap og planutvalg med 7 i hvert,
eller evt. et tjenesteutvalg i tillegg.
 Nævestad (TTL) 21 repr. i k.styret, usikker på behovet for
tjenesteutvalg.
 Marcussen (V) ønsker formannskap, planutvalg og 21 repr. i
k.styret.
 Westheimer (MDG) ønsker 25 i k.styret og at livsløpskomiteens
saker tillegges formannskapet og legges ned. Foreslår også at
TPN omdøpes til teknikk-, plan og miljøutvalget.
 Foreløpig skisseres et formannskap, et rent planutvalg og muligens
et tjenestekomite for resten. Disse kan ha 7 medlemmer. Antall
medlemmer i kommunestyret (25, 23 eller 21) er det ikke enighet
om.
o Kapittel 5:
 Alt 1: Fortsette som i dag
 Alt 2: ADM kl 08, formannskap kl 09, deretter felles
informasjon/plenumssamlinger (f.eks 12-13), planutvalg (og evt.
tjenestekomite) fra kl 13, med slutt tidspunkt kl 17. Kommunestyret
kan starte kl 14, med slutt tidspunkt kl 18.

Neste møte legges det frem en oversikt på det som til nå er
skissert. Det diskuteres videre ift. hovedprinsippene. Deretter tar
man for seg detaljene.
Avvikling av kommunale AS
o Rådmannen orienterte om at styrene for Tvedestrand Kommunehus AS
og Lyngmyrhallen AS har fattet vedtak om avvikling av aksjeselskapene
og overføring inn i kommunal drift.
Navneprosess – Ny VGS og idrettsanlegg i Tvedestrand
o Rådmannen orienterte om at administrasjonen har satt i gang en prosess
med innspills konkurranse for navn som kan inngå i saken som skal
legges frem for fylkestinget og kommunestyret. Foreløpig er følgende
navn registrert:
 Knut Knutsen VGS og idrettspark.
 Tvedestrand VGS og idrettspark.
 Kapla VGS og idrettspark.
 Raet VGS og idrettspark.
 Terna VGS og idrettspark.
 Feragen VGS og idrettspark.
 Elise Werenskjold VGS og idrettspark.
 Arne Garborg VGS og idrettspark.
Info fra ordfører
Info fra rådmann
o Utbyttepolitikk, AE: Blir en sak i arbeidsutvalget om hvorvidt inntekter fra
f.eks. salg skal inngå i beregningene for utbytte. Utbyttet fra 2017 som
budsjetteres med i 2019 i Tvedestrand kommune er på om lag 6,25
millioner kroner.
o Kravet fra BUFetat mot kommunen og barnevernssamarbeidet er nå
trukket.
o Informasjonsskiltet i Sandvika er tatt bort etter flere påkjørsler. Skiltet må
erstattes.
Eventuelt
o Morten Foss (SP) minnet om den tidligere foreslåtte gjennomgangen av
boplikten i sentrum.











