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Saksprotokoll 

Handlingsplan for 2023 - 2026  -  Høringsutkast 

 

Arkivsak-dok. 22/3402 

Saksbehandler Jarle Bjørn Hanken 
 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019-2023 14.06.2022 22/40 
2 Kommunestyret 2019-2023 21.06.2022  

3 Administrasjons- og likestillingsutvalget 2019-
2023 

14.06.2022 22/4 

 
 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 

2022 til Handlingsplan for 2023-2026 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og 
bygningslovens § 11-4.  

 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets oktobermøte, 
etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet formannskap, 

kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i begynnelsen av 
september 2022.  

 
 
Formannskapet 2019-2023 har behandlet saken i møte 14.06.2022 sak 

22/40 
 

Møtebehandling 
 
Vidar Holmsen Engh (AP) fremmet følgende forslag til satsingsområde: 

 
- Fokus på heltidskultur 

- Fokus på oppdaterte seriøsitetsbestemmelser knyttet til innkjøp av varer 
og tjenester i Tvedestrand kommunes regi 

 

Steinar Thorsen (XTRA) fremmet følgende forslag: 
 

- Punkt 3.2, siste kulepunkt (kommunestruktur) tas bort 
 
Marianne Landaas (H) orienterte om Administrasjons- og likestillingsutvalgets 

forslag til at høringsfristen utvides til 21 august. Formannskapet stiller seg bak 
dette. 

 
Votering 
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Kommunedirektørens forslag med utvidet høringsfrist og følgende 

tillegg/endringer: 
 
Forslag fra Engh (AP) om fokus på heltidskultur: enstemmig tilrådd. 

 
Forslag fra Engh (AP) om fokus på oppdaterte seriøsitetsbestemmelser: 

enstemmig tilrådd.  
 
Forslag fra Thorsen (XTRA): Punkt 3.2. siste kulepunkt tas bort: 3 stemmer mot 

5 (AP, H, KrF og UAVH) og falt.  
 

Votering 
 
Kommunedirektørens forslag enstemmig tilrådd.  

 
Formannskapet 2019-2023 innstilling  

 
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 
2022 til Handlingsplan for 2023-2026 til offentlig høring i 60 dager, jfr. plan- og 

bygningslovens § 11-4.  
 

Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets oktobermøte, 
etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet formannskap, 
kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i begynnelsen av 

september 2022.  
 

Satsningsområder tilrådd fra formannskapet:  
 

Fokus på heltidskultur 
 
Fokus på oppdaterte seriøsitetsbestemmelser knyttet til innkjøp av varer og 

tjenester i Tvedestrand kommunes regi 
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