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PS 39/14 Nytt orgel i Dypvåg kirke - kostnadsramme og
finansiering
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommune søker Husbanken om rentekompensasjon til nytt orgel i Dypvåg
kirke. Det legges til grunn en kostnadsramme på 4,5 mill. kroner inklusive merverdiavgift.
Prosjektet finansieres med 0,9 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon til fellesrådet,
2,4 mill. kroner i innsamlede midler/bidrag fra menighetsråd og fellesråd, samt maksimalt
1,2 mill. kroner i bidrag fra Tvedestrand kommune.
2. Tvedestrand kirkelige fellesråd får ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og utgifter og
inntekter føres i fellesrådets regnskap. Lov om offentlige anskaffelser må følges.
3. Tvedestrand kirkelige fellesråd er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres innenfor
Husbankens frister for prosjekter som mottar rentekompensasjon.
4. Tvedestrand kommune bidrar med maksimalt 1,2 mill. kroner til prosjektet. Tvedestrand
kirkelige fellesråd og Dypvåg menighetsråd må skaffe resterende midler. Hvis kostnadene
blir lavere enn 4,5 mill. kroner, skal kommunens bidrag reduseres tilsvarende reduksjon i
nettokostnaden (dvs. fratrukket merverdiavgift). Kommunens bidrag innarbeides i
økonomiplan 2015-2018.
5. Kommunen bidrar kun dersom Husbanken gir tilsagn om rentekompensasjon.
6. Kommunen beholder rentekompensasjon som mottas fra Husbanken. Det føres ikke særskilt
regnskap for dette, og avregning mellom kommune og fellesråd foretas ikke.
7. I finansieringen av prosjektet benyttes først de innsamlede midlene, og til sist kommunens
bidrag.
8. Hvis prosjektet skrinlegges må påløpte utgifter dekkes av fellesråd og menighetsråd.
9. Hvis kostnadene i prosjektet, f.eks. etter anbudsrunde, viser seg å bli høyere enn 4,5 mill.
kroner, må det forelegges en ny sak for kommunestyret før det eventuelt kan inngås avtaler
om kjøp av orgel. Det samme gjelder dersom anbyders tidsplan innebærer at Husbankens
frister i ordningen om rentekompensasjon ikke kan holdes.
10. Dersom Stortinget vedtar en lovendring som innebærer fylkesmennene skal godkjenne
kommunale låneopptak, tas det forbehold om slik godkjenning for kommunens bidrag i
prosjektet. Tvedestrand kirkelige fellesråd kan ikke inngå bindende avtaler før dette er
avklart.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.08.2014
Behandling
Torleif Haugland (KRF) stilte spørsmål til sin habilitet og fratrer (8 voterende). Haugland ble
enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
1.

2.

Tvedestrand kommune søker Husbanken om rentekompensasjon til nytt orgel i Dypvåg
kirke. Det legges til grunn en kostnadsramme på 4,5 mill. kroner inklusive merverdiavgift.
Prosjektet finansieres med 0,9 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon til fellesrådet,
2,4 mill. kroner i innsamlede midler/bidrag fra menighetsråd og fellesråd, samt maksimalt
1,2 mill. kroner i bidrag fra Tvedestrand kommune.
Tvedestrand kirkelige fellesråd får ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og utgifter og
inntekter føres i fellesrådets regnskap. Lov om offentlige anskaffelser må følges.

3.

Tvedestrand kirkelige fellesråd er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres innenfor
Husbankens frister for prosjekter som mottar rentekompensasjon.
4. Tvedestrand kommune bidrar med maksimalt 1,2 mill. kroner til prosjektet. Tvedestrand
kirkelige fellesråd og Dypvåg menighetsråd må skaffe resterende midler. Hvis kostnadene
blir lavere enn 4,5 mill. kroner, skal kommunens bidrag reduseres tilsvarende reduksjon i
nettokostnaden (dvs. fratrukket merverdiavgift). Kommunens bidrag innarbeides i
økonomiplan 2015-2018.
5. Kommunen bidrar kun dersom Husbanken gir tilsagn om rentekompensasjon.
6. Kommunen beholder rentekompensasjon som mottas fra Husbanken. Det føres ikke særskilt
regnskap for dette, og avregning mellom kommune og fellesråd foretas ikke.
7. I finansieringen av prosjektet benyttes først de innsamlede midlene, og til sist kommunens
bidrag.
8. Hvis prosjektet skrinlegges må påløpte utgifter dekkes av fellesråd og menighetsråd.
9. Hvis kostnadene i prosjektet, f.eks. etter anbudsrunde, viser seg å bli høyere enn 4,5 mill.
kroner, må det forelegges en ny sak for kommunestyret før det eventuelt kan inngås avtaler
om kjøp av orgel. Det samme gjelder dersom anbyders tidsplan innebærer at Husbankens
frister i ordningen om rentekompensasjon ikke kan holdes.
10. Dersom Stortinget vedtar en lovendring som innebærer fylkesmennene skal godkjenne
kommunale låneopptak, tas det forbehold om slik godkjenning for kommunens bidrag i
prosjektet. Tvedestrand kirkelige fellesråd kan ikke inngå bindende avtaler før dette er
avklart.
Haugland gjeninntrer (9 voterende).

PS 40/14 Høringsuttalelse - Veileder til forskrift om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune sender høringssvar til Helsedirektoratets forslag til veileder til forskrift
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Høringsuttalelsen består av
brev datert 15.08.14 med vedlagt tabell, jfr. vedleggene til denne sak.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.08.2014
Behandling
Formannskapet benytter i denne saken reglene nedfelt i kommunens politiske reglement punkt
10.3, jfr. kommunelovens § 13 nr. 1. Det gir formannskap anledning til selv å fatte vedtak i
hastesak.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommune sender høringssvar til Helsedirektoratets forslag til veileder til forskrift
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Høringsuttalelsen består av
brev datert 15.08.14 med vedlagt tabell, jfr. vedleggene til denne sak.

PS 41/14 Markering av frigjøringsdagen 8. mai
Rådmannens forslag til vedtak





8. mai i Tvedestrand kommune vil fra 2015 bli markert både som frigjøringsdag og
veterandag.
Som ansvarlige for markeringen i 2015 oppnevnes en komite bestående av
o …………………………………..
o …………………………………..
o …………………………………..
Rådmannen sørger for praktisk bistand til komiteen.
På budsjettet for 2015 avsettes det kr. 20 000,- til tiltaket innenfor rammene til
kulturbudsjettet.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.08.2014
Behandling
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet forslag om Tellef Goderstad og Einar Johnsen som
medlemmer. Hun foreslo videre at det skulle tas med i tilrådningen fra formannskapet at det
forventes at ordføreren deltar i komiteens arbeid
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om Herman Goderstad som medlem.
Morten Foss (TTL) fremmet forslag om at rådmannens også sørger for sekretærbistand til
komiteen.
Rådmannens forslag med tillegg av forslaget fra Goderstad Sunne, Angelstad og Foss
enstemmig tilrådd.
Innstilling


8. mai i Tvedestrand kommune vil fra 2015 bli markert både som frigjøringsdag og
veterandag.
 Som ansvarlige for markeringen i 2015 oppnevnes en komite bestående av
o Tellef Goderstad
o Einar Johnsen
o Herman Goderstad
Ordføreren deltar i komiteens arbeid.
Rådmannen sørger for sekretær og annen praktisk bistand til komiteen.
 På budsjettet for 2015 avsettes det kr. 20 000,- til tiltaket innenfor rammene til
kulturbudsjettet.
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet forslag om Tellef Goderstad og Einar Johnsen som
medlemmer. Hun foreslo videre at det skulle tas med i tilrådningen fra formannskapet at det
forventes at ordføreren deltar i komiteens arbeid
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om Herman Goderstad som medlem.
Rådmannens forslag med tillegg av forslaget fra Goderstad Sunne og Angelstad enstemmig
tilrådd.

PS 42/14 Utkast til Handlingsplan 2015-2018 - Oppstart på
budsjett- og økonomiplanarbeidet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, for 2011-23, vedtar
kommunestyret å legge utkast datert 02.06.2014 til handlingsplan for 2015-18 ut på
ny offentlig høring. Planen tas opp til endelig behandling som egen sak samtidig med
behandlingen av budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 i kommunestyrets møte i
desember 2014.
2. Kommunestyret legger til grunn de verdivalg, strategier og føringer som ligger i vedtatt
kommuneplan, samfunnsdel, for 2011-23 og utkast til handlingsplan for 2015-18, for
arbeidet med budsjett- og økonomiarbeidet for 2015-18.
3. Alternativ 1 – Krevende og “trygt”, og med lavest risikoprofil
Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 vil være å
prioritere på en slik måte at kommuneøkonomien blir balansert, der løpende inntekter er
større enn løpende utgifter.
Det legges til grunn følgende 3 hovedstrategier, som i stor grad bør gjennomføres
samtidig i denne planperioden:
a. Innovasjon og utvikling på tjenestesiden, spesielt innenfor omsorg og skole, for å
gi lavere vekst i utgiftene, eventuelt lavere utgifter.
b. Strukturelle endringer av tjenestetilbudet for å gi lavere utgifter.
c. Innføring av eiendomsskatt fra 2016 for å gi høyere inntekter.
Alternativ 2 – Krevende og ambisiøst, og med høy risikoprofil
Som alternativ, 1 men med tillegg av følgende:
Hovedsatsningsområder i planperioden vil være:
 Bygging av nye barnehagebygg og utvidelse av barnehagetilbudet i tråd med
vedtatt barnehageplan
 E 18 utbygging med særlig vekt på en balansert nærings- og boligutvikling i
kommunen
 Byløftsutvikling
 Omdømmebygging
 Innovasjon innenfor helse- og omsorgsektoren (velferdsteknologi og
hverdagsrehabilitering)
 Kultur og folkehelse
Alternativ 3 – Svært krevende og ambisiøst, og med vesentlig høy risikoprofil
Som alternativ 1 og 2, men med tillegg av følgende:
 Tilrettelegge og sørge for bygging av ny idrettshall for ny videregående skole i
kommunen
 Bygging av ny barneskole i sentrum
Valgt alternativ innarbeides i kapittel 3 i utkast datert 02.06.2014 til Handlingsplan for
2015-2018 før den legges ut på ny offentlig høring.
4. Kommunens utgiftsnivå skal på sikt tilnærmet ligge på nivået for den kommunegruppen
kommunen tilhører (gruppe 10). Sammenligningen skal også vurderes opp mot snittet for
kommunene i Aust-Agder.
5. Formannskapet får i oppdrag på budsjett- og prioriteringsmøtet i september 2014 å gi
nærmere føringer til rådmannen for prioriteringene innenfor tjenesteområdene og
investeringsnivået.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.08.2014
Behandling
Vedtak i saken fra møte i arbeidsmiljøutvalget ble forelagt i møtet.
Morten Foss (TTL) fremmet nytt punkt 3:
Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 vil være å prioritere på en
slik måte at kommuneøkonomien blir balansert, der løpende inntekter er større enn løpende
utgifter. Dvs å få driften i balanse uten eiendomsskatt.
Hovedsatsingsområder i planperioden vil være:







E-18 utbygging med særlig vekt på en balansert nærings- og boligutvikling i kommunen
Ny barneskole i sentrum
Etablere en ny og stor barnehage i kommunen
Følge opp havneplanen
Trafikk og parkering
Salg av kommunal eiendomsmasse

Torleif Haugland (KRF) fremmet rådmannens forslag punkt 3 alternativ 2.
Rådmannens forslag til punkt 1 og 2 enstemmig tilrådd.
Alternativ votering
Haugland sitt forslag:
Foss sitt forslag:

3 stemmer (AP og KRF)
5 stemmer (TTL, H og SP) og tilrådd.

Rådmannens forslag til punkt 4 og 5 enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, for 2011-23, vedtar
kommunestyret å legge utkast datert 02.06.2014 til handlingsplan for 2015-18 ut på
ny offentlig høring. Planen tas opp til endelig behandling som egen sak samtidig med
behandlingen av budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 i kommunestyrets møte i
desember 2014.
2. Kommunestyret legger til grunn de verdivalg, strategier og føringer som ligger i vedtatt
kommuneplan, samfunnsdel, for 2011-23 og utkast til handlingsplan for 2015-18, for
arbeidet med budsjett- og økonomiarbeidet for 2015-18.
3. Hovedfokus i forbindelse med budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 vil være å
prioritere på en slik måte at kommuneøkonomien blir balansert, der løpende inntekter er
større enn løpende utgifter. Dvs å få driften i balanse uten eiendomsskatt.
Hovedsatsingsområder i planperioden vil være:




E-18 utbygging med særlig vekt på en balansert nærings- og boligutvikling i
kommunen
Ny barneskole i sentrum
Etablere en ny og stor barnehage i kommunen





Følge opp havneplanen
Trafikk og parkering
Salg av kommunal eiendomsmasse

4. Kommunens utgiftsnivå skal på sikt tilnærmet ligge på nivået for den kommunegruppen
kommunen tilhører (gruppe 10). Sammenligningen skal også vurderes opp mot snittet for
kommunene i Aust-Agder.
5. Formannskapet får i oppdrag på budsjett- og prioriteringsmøtet i september 2014 å gi
nærmere føringer til rådmannen for prioriteringene innenfor tjenesteområdene og
investeringsnivået.

PS 43/14 Referat og drøftingssaker:

Info fra ordfører
 Ordførerens sommerfullmakt:
Kun en søknad om skjenkebevilling ble behandlet
 Badeland:
Det ble reist spørsmål om mulig forurensing samt
sikringsbehovet i anlegget. Med de gjennomganger som da alt
var gjort ble det bestemt at driften ville fortsette uendret og
evalueres etter sommeren.
 Sommerens arrangementer:
Risøya og Regattaen var en stor suksess.
Kystkulturuka var også en suksess. Imidlertid en beklagelig
dødsulykke på Furøya, men innsats og organisering i den
forbindelse fungerte heldigvis godt.
Info fra rådmann
 Ajourholdte beredskapsplaner er under arbeid
 Forebygging av brann i nedre bydel:
Det er sent søknad til Riksantikvar om støtte til tiltak.
 Arbeidet med å skape balanse i driften:
Ledergruppa i kommunen har arbeidet med denne
problemstillingen på flere møter, og nærmere tilbakemelding
vil bli gitt i 2.tertialrapport for 2014. Ordfører, rådmann og ass.
rådmann skal møte fylkesmannen den 01.09.14 vedr. tildeling
av skjønnsmidler.
 Eierkonferanse Agder energi:
25 september 08.30 – 17.00. Formannskap innkalles og det
innkalles eventuelt varamedlemmer.
Status investeringsprosjekter
I hovedsak går prosjektene som planlagt, unntatt taket på Songe skole.
Arbeidet her gjøres av egne ansatte som et innsparingstiltak.
Framdrift nedgravde renovasjonsløsninger ligger foran hva som er
planlagt.
Det vil foreligge en nærmere rapportering for prosjektene fra
oppfølgingsmøter 8. sept. i neste formannskapsmøte.
Kommunereformen
Rådmennene har vært på studietur i Danmark. Rådmannen vil gi en
orientering i kommunestyremøtet 02.09.14.
Rådmannen og ordføreren redegjorde noe for den mulige politiske
prosessen framover.
Politisk reglement:
Det vil bli en gjennomgang av politiske reglement denne høsten, se
nåværende reglement på nettsiden her:

http://www.tvedestrand.kommune.no/politikk/reglementer-ogretningslinjer/
Følgende reglement behandles
 Politiske reglement; utvalg, politisk sammensetning mm
 Godtgjørelse for kommunale ombud
Vedtak:
Reglementene behandles i utvidet formannskap like forut for neste
formannskapsmøte. Oppstart kl. 13 - 7. oktober. Vedtaket refereres i
kommunestyremøte 2. september.
Eventuelt
 Problem med søppel på Gjeving brygge:
Ordfører foreslår at de planlagte nedgravde løsningene skal
være på plass før sommeren.
Det ble enighet om at administrasjonen gjør en henvendelse til
RTA om hvilke konsekvenser dette ville få.


Skolegruppe ny videregående skole:
Det ble etterlyst en tilbakemelding på arbeidet.
Ordføreren opplyser at det er avholdt et møte om plassering,
og at det nå avventes et utspill fra fylkeskommunen.
Det ble bedt om at administrasjonen undersøker saken med
utgangspunkt i om det er hensiktsmessig at skolegruppa
gjennomfører en befaring og komme med et forslag i saken.

