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Marit Aass (SV) stilte spørsmål om det kunne legges ut tegninger av det som skal gjøres
knyttet til miljøgata i kommunens ekspedisjon.
Marit Aass (SV) kommenterte rydding av vegkanter på Sandøya og at dette ikke ble særlig
pent.
Morten Foss (AP) stilte spørsmål om en kunne få en oversikt over hva kommunen sitter med
av verdier i eiendommer/bygg mv (og etterlyste et kart over kommunalt eigde arealer)
Morten Foss (AP) stilte spørsmål om igangsetting av gang og sykkelsti Goderstad – Arendal
grense. Ordføreren viste til at dette var tatt opp med Statens vegvesen i møte 28.03, og at
det da ble svart at byggeplanene er utsatt, og vil ikke bli bygget før tidligst 2010.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om hva koordineringsforumet hadde sagt om sak om
stemmerett for 16 åringer. Ordføreren svarte at forumet ikke ønsket å gå videre med saken.
Morten Foss forslo at formannskapet skulle bestille en slik sak. Foss sitt forslag ble vedtatt
med 5 mot 4 stemmer.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om reglement mv for registrering av styreverv. Rådmannen
informerte om at reglement ble vedtatt sist høst av det forrige kommunestyret, og at
registreringen var utsatt fra 1.kvartal.
Line Mørch (V) orienterte kort om Friluftsrådet Sør, om årsmøte som var lagt til
Tvedestrand mv.
Ordføreren (TTL) orienterte om det kommende vennskapsbybesøket.
Ordføreren (TTL) tok opp problemstilling knyttet til ulike generalforsamlinger og
ordførerens rolle vs kommunestyret. Det var enighet om å se på en mulig sak vedr. temaet.
Carl F. Bertelsen (H) stilte spørsmål om saken knyttet til fortau Albukjær – Plankedalen, og
om dette kunne settes i gang uten at kostnadene var kjent. Rådmannen viste til at saken
uansett må tilbake til kommunestyret etter anbudsrunde.
Rådmannen orienterte om utfallet av sak vedr. gyldighet av ligningsvedtak (restoppgjør salg
av aksjer AE).

Tvedestrand, 23.04.08.

Jan Dukene
Ordfører

Jarle Bjørn Hanken
Møtesekretær

PS 24/08 Årsmelding for 2007 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmelding for 2007 til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Per Ola Walle ble oppnevnt som saksordfører.
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmelding for 2007 til etterretning.

PS 25/08 Regnskap for 2007 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Saken om godkjenning av regnskapet for 2007 legges fram for formannskapet til videre
behandling uten anbefaling fra rådmannen.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Ordføreren (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2007 og slutter seg til
revisjonsberetning datert 14.04.08.
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2007 og slutter seg til
revisjonsberetning datert 14.04.08.

PS 26/08 Disponering av overskudd for 2007
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige driftsoverskuddet for
2007 på kr. 240.125,34 blir disponert slik:
a. Kr. 160.000,- avsettes til økonomisk opplegg etter meklingsmøte i forhold til
byggesak for fritidsbolig ved Hantho, jfr. kommunestyre sak nr. 041/07.
b. Resten av overskuddet kr. 80.125,34 avsettes til disposisjonsfond Kraftfond,
balansekonto 2.5699.990.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige investeringsoverskuddet for 2007 på kr. 203. 372,24 blir avsett til ubundet kapitalfond, balansekonto
2.5399.003.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige driftsoverskuddet for
2007 på kr. 240.125,34 blir disponert slik:
a. Kr. 160.000,- avsettes til økonomisk opplegg etter meklingsmøte i forhold til
byggesak for fritidsbolig ved Hantho, jfr. kommunestyre sak nr. 041/07.
b. Resten av overskuddet kr. 80.125,34 avsettes til disposisjonsfond Kraftfond,
balansekonto 2.5699.990.
2. Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det regnskapsmessige investeringsoverskuddet for 2007 på kr. 203. 372,24 blir avsett til ubundet kapitalfond, balansekonto
2.5399.003.

PS 27/08 Helsehuset - valg mellom opsjon på salg, eller salg med
opsjon på tilbakekjøp
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
1. Tvedestrand kommunestyre er villig til å selge Helsehuset til Tvedestrand Utvikling AS til
takst på kr 5 mill på følgende vilkår:
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en opsjon på å kjøpe bygget tilbake
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en leierett og akseptable leievilkår knyttet til
kommunens virksomhet i bygget.
2. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8.3 til
formannskapet å godkjenne endelige avtaler knyttet til salg, leie og opsjon.
Alternativ 2
Tvedestrand kommunestyre ønsker ikke å gå for en løsning med ”omvendt opsjonsavtal” som
skissert, og opprettholder vedtaket i K-sak 05/08.

Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Marit Aass (SV) fremmet forslag om alternativ 2.
Ordføreren (TTL) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Aass sitt forslag
1 stemme
Ordførerens forslag 8 stemmer og er tilrådd
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre er villig til å selge Helsehuset til Tvedestrand Utvikling AS til
takst på kr 5 mill på følgende vilkår:
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en opsjon på å kjøpe bygget tilbake
-Tvedestrand kommune gis i egen avtale en leierett og akseptable leievilkår knyttet til
kommunens virksomhet i bygget.
2. Tvedestrand kommunestyre delegerer med hjemmel i kommunelovens § 8.3 til
formannskapet å godkjenne endelige avtaler knyttet til salg, leie og opsjon.

PS 28/08 Uttale om Heimevernets framtid
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten tilråding til vedtak.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Ordføreren (TTL) fremmet følgende forlag til uttale:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende følgende uttale knyttet til den nye langtidsplanen for
forsvaret (”Forsvarsstudie 07”) som skal behandles i stortinget 17. juni d.å:
Aller først vil kommunen kritisere høringen til langtidsmeldingen til Forsvaret. Den ble
sendt ut til kommunene i november med meget kort høringsfrist med tanke på sakens
kompleksitet. En registrerte da at HV på dette tidspunkt var foreslått redusert med hele 40 %,
men dette var tydeligvis på ingen måte konsekvensutredet.
I følge GIHV sine ferske utredninger vil selv mindre reduksjoner av HV innebære at store deler
av landet vil miste denne ressursen. Videre viser utredningene at det ikke er økonomisk
besparelse ved å redusere HV. Sett fra et kommunalt ståsted, fremstår derfor denne høringen
som lite tilfredsstillende.
Myndighetenes viktigste oppgave er å gi befolkningen sikkerhet, ikke minst mot krig.
Forsvarets egentlige oppgave er jo å redusere sannsynligheten for at det blir krig i landet.

Kommunen er derfor generelt bekymret over at nasjonalforsvaret ser ut til å bli redusert
alt for mye, også fordi en vet at det er meget dyrt og tidkrevende å bygge det opp igjen.
I et demokrati bør det være tett forbindelse mellom befolkning og Forsvaret. Dersom HV
reduseres som foreslått, vil vår del av landet falle utenfor rekrutteringsområdet til HV.
Kommunen mener dette er uheldig.
Ettersom Hæren er redusert til nesten ingenting, har HV sin betydning for nasjonalforsvaret økt.
HV har fått det territorielle ansvaret, med overvåking og kontroll som noen av sine
hovedoppgaver.
I forhold til kommunene står HV i en særstilling. Heimevernet inngår som en viktig aktør i
de aller fleste kommunale beredskapsplaner; skogbrann, flom, evakuering, leteaksjoner, osv.
Dagens HV er lokalkjent og har meget kort utrykkingstid. Et sentralisert HV vil ikke kunne gi
oss den beredskap og sikkerhet i kriser. Å overføre denne beredskapsoppgaven til andre, vil
neppe gi verken samfunnsmessige eller økonomiske besparelser.
Dagens desentraliserte HV på 50 000 mann (hvorav minst 30 000 får trent fullt ut hvert år), er
vesentlig mye mer verdt for samfunnet enn et sentralisert og mannskapsredusert HV.
Nå som de ferske utredningene fra GIHV viser at det ikke er penger å spare på en slik reduksjon,
blir det fullstendig galt å redusere HV.
Kommunen vil derfor på det sterkeste anmode om at HV opprettholdes på dagens nivå
med 50 000 mann, og at dagens lokale forankring opprettholdes, dvs at ledelsen av HVstyrken i Agder ikke flyttes!
Ordførerens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å sende følgende uttale knyttet til den nye langtidsplanen for
forsvaret (”Forsvarsstudie 07”) som skal behandles i stortinget 17. juni d.å:
Aller først vil kommunen kritisere høringen til langtidsmeldingen til Forsvaret. Den ble
sendt ut til kommunene i november med meget kort høringsfrist med tanke på sakens
kompleksitet. En registrerte da at HV på dette tidspunkt var foreslått redusert med hele 40 %,
men dette var tydeligvis på ingen måte konsekvensutredet.
I følge GIHV sine ferske utredninger vil selv mindre reduksjoner av HV innebære at store deler
av landet vil miste denne ressursen. Videre viser utredningene at det ikke er økonomisk
besparelse ved å redusere HV. Sett fra et kommunalt ståsted, fremstår derfor denne høringen
som lite tilfredsstillende.
Myndighetenes viktigste oppgave er å gi befolkningen sikkerhet, ikke minst mot krig.
Forsvarets egentlige oppgave er jo å redusere sannsynligheten for at det blir krig i landet.
Kommunen er derfor generelt bekymret over at nasjonalforsvaret ser ut til å bli redusert
alt for mye, også fordi en vet at det er meget dyrt og tidkrevende å bygge det opp igjen.
I et demokrati bør det være tett forbindelse mellom befolkning og Forsvaret. Dersom HV
reduseres som foreslått, vil vår del av landet falle utenfor rekrutteringsområdet til HV.
Kommunen mener dette er uheldig.

Ettersom Hæren er redusert til nesten ingenting, har HV sin betydning for nasjonalforsvaret økt.
HV har fått det territorielle ansvaret, med overvåking og kontroll som noen av sine
hovedoppgaver.
I forhold til kommunene står HV i en særstilling. Heimevernet inngår som en viktig aktør i
de aller fleste kommunale beredskapsplaner; skogbrann, flom, evakuering, leteaksjoner, osv.
Dagens HV er lokalkjent og har meget kort utrykkingstid. Et sentralisert HV vil ikke kunne gi
oss den beredskap og sikkerhet i kriser. Å overføre denne beredskapsoppgaven til andre, vil
neppe gi verken samfunnsmessige eller økonomiske besparelser.
Dagens desentraliserte HV på 50 000 mann (hvorav minst 30 000 får trent fullt ut hvert år), er
vesentlig mye mer verdt for samfunnet enn et sentralisert og mannskapsredusert HV.
Nå som de ferske utredningene fra GIHV viser at det ikke er penger å spare på en slik reduksjon,
blir det fullstendig galt å redusere HV.
Kommunen vil derfor på det sterkeste anmode om at HV opprettholdes på dagens nivå
med 50 000 mann, og at dagens lokale forankring opprettholdes, dvs at ledelsen av HVstyrken i Agder ikke flyttes!

PS 29/08 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi Viljeserklæring for 5 nye år
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i
Agder Energi.
2. Den nye viljeserklæringen inngås for fem år etter utløp av nåværende viljeserklæring.
Alt. 2:
Den nye viljeserklæringen inngås for tre år etter utløp av nåværende viljeserklæring
3. Ordfører signerer viljeserklæringen på vegne av kommunen i eiermøte 30.04.08.
Saksprotokoll i Formannskap - 22.04.2008
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak (alt. 1 i pkt 2) enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune vedtar å slutte seg til en ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer
Agder Energi.
2. Den nye viljeserklæringen inngås for fem år etter utløp av nåværende viljeserklæring.
3. Ordfører signerer viljeserklæringen på vegne av kommunen i eiermøte 30.04.08.

