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Møtebehandling 
Morten Foss (SP) ble oppnevnt som saksordfører  
 

I kommunestyret får man 5 minutter til hovedinnlegg og 3 minutter til øvrige 
innlegg. 

 
Vidar Engh (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, H, V og FRP: 
 

Tillegg til punkt 1: 
 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 
2020 

        

Beløp i hele tusen kroner 
    

      

a) Driften (beløp i hele tusen 
kroner) 

2020  2021  2022  2023  

            

  Nes Jernverk -125       

  Tvedestrand musikkorps 15       

  Tvedestrand næringsforening, 
Tvedestran by 

10       

  Blomstrende Tvedestrand 20       

  Kanonjolla 10       

  Hovedenleiren -  for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

10       

  Ungdomsprest 50       

  Skjærgårds  - Music and mission 10       
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  Sum netto 0 0 0 0 
      

      

b) Investeringer (beløp i hele tusen 
kroner) 

        

            

            

  Sum endringer investeringer 0 0 0 0       

      

Tillegg til punkt 3 i vedtaket: 
    

……..., og med de endringer som følger av 
punkt 1 over. 

    

      

 
side 41: 

    

 
Tiltak 76: Fritidsklubben 

    

 
omgjøres til: 

    

 
én stilling i 40%, med minimum 
åpningstid 2 dager i uken. 

    

      

 
Tillegg til punkt 13: 

s. 100 - avgifter, betalingssatser og gebyrer:    
Gjestehavna:    
Forslag til nye satser:    

Dagbesøk    
overnatting 15.6-15.8, pr natt:    

båter 30 fot og mindre   Fra 150 til 200 kroner 
båter over 30 fot    Fra 200 til 300 kroner 
 

Tillegg til punkt 19: 
s. 53:  

Det er kostnadsrammen som skal være førende for den videre planleggingen av 
ny barneskole, ikke arealrammen.  
 

s. 53: 1. avsnitt, første strekpunkt: 
Endring fra: 

"Følgende forutsetninger er lagt til grunn…" 
Til: 
"Følgende beregninger er lagt til grunn…." 

Første strekpunkt: tillegg "tentativ". Ny formulering: 
"Tentativ reduksjon i bruttoareal….." 

 
s. 53: 3. avsnitt: 
Følgende fjernes: 

"innenfor en samlet bruttoramme på 6160 m2"    
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Tove Hage Aargaard (XL) fremmet følgende forslag: 

Tillegg til punkt 1: 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 

2020 

        

Beløp i hele tusen kroner 
    

      

a

) 

Driften (beløp i hele tusen kroner) 2020  2021  2022  2023  

            

  Endrede kostnader ved ikke å 

bygge ny barnehage: 

        

  Diff renter -29 -226 -639 -921 

  Diff avdrag 0 -128 -657 -1 137 

  sum -29 -355 -1 296 -2 057 

            

  Kommunal byggeledelse barnehage 
(ingeniører) - reverseres 

100 0 0   

            

  Byggelånsrenter, ny barnehage 
Bronsbu - reverseres 

100 300 200   

            

  Reversere tiltak innsparing ny 
barnehage 

  
600 1 400 

  SUM ta ut ny barnehage 171 -55 -496 -657 

    
    

            

  Endrede kostnader ved ikke å 
bygge ny barneskole: 

        

  Reduserte renter uten  ny barneskole i 
sentrum og VA-ny barneskole 

-19 -169 -1 081 -3 315 

  Reguleringsplan ny barneskole -100       

  Mulighetsstudie vedr bruk av vgsbygg 
til skoleformål 

100       

  Reduserte avdrag uten ny barneskole i 
sentrum og VA-ny barneskole 

0 -82 -532 -3 614 

  Sum -19 -251 -1 612 -6 929 

  
 

        

  Byggelånsrenter, ny barneskole i 
sentrum - reversere 

  500 1 100 900 

  Kommunal byggeledelse barneskole 
(ingeniører) - reversere 

150 0 0 0 

  
 

        

  Reversere tiltak innsparing ny skole       4 300 

  
 

        

  SUM ta ut ny barneskole 131 249 -512 -1 729 
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  Bruk av disposisjonsfond:   -194     

  Mindre avsetning til disposisjonsfond -302       

  Avsetning til disposisjonsfond     1 009 2 386 

            

            

  Sum netto 0 0 0 0 
      

      

b
) 

Investeringer (beløp i hele tusen 
kroner) 

        

            

  Ny barneskole for hele kommunen, 
ferdig 1.8.2023 - tas ut 

-3 750 -20 400 -140 
500 

-78 500 

  MVA-kompensasjon ny barneskole - 
reversering 

630 3 920 27 780 15 360 

            

  Ny barnehage Bronsbu ferdig 1.8.2022 
- tas ut 

-6 000 -25 000 -22 600   

  MVA-kompensasjon ny barnehage 
Bronsbu - reversering 

1 120 4 920 4 360   

            

  Ny barneskole i sentrum; VA-anlegg til 
tomtegrense - redusert låneopptak 

  -600 -4 400   

            

  Redusert låneopptak 8 000 37 160 135 360 63 140 

            

  Sum endringer investeringer 0 0 0 0 
      

      

Tillegg til punkt 3 i vedtaket: 
    

……..., og med de endringer som følger av 
punkt 1 over. 

    

 
Forklaring til forslaget: 
‘’Xtra-lista støtter rådmannens forslag til budsjett for 2020, og ønsker å gi 

rådmannen ro, tid og mulighet ti å gjennomføre de nødvendige omstillinger i 
driften. Vi er bekymret for om kommunen vil kunne levere lovpålagte tjenester i 

2020, og mener det vil være uansvarlig å iverksette nye store investeringer før 
en ser at en har klart å redusere driftskostnadene tilstrekkelig. 
 

Vi legger derfor frem ett alternativ, uten bygging av ny barnehage og ny felles 
barneskole.  

 
Vårt forslag belaster disposisjonsfondet i vesentlig mindre grad enn rådmannens 
forslag, og forslaget fra SP. 
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Vi støtter også rådmannens forslag om at det settes av 100 000 kr. Til ulike 

lokale kultur- og/eller humanitære tiltak. Vi mener at det bør gjøres en samlet 
vurdering av hvordan disse midlene fordeles, og at det behandles som en egen 
sak i kommunestyret på nyåret.’’ 

 
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og KRF: 

 
Tillegg til punkt 1: 
 

Økonomiplan 2020-2023 og 
budsjett 2020 

        

Beløp i hele tusen kroner 
    

      

a
) 

Driften (beløp i hele tusen 
kroner) 

2020  2021  2022  2023  

            

  Endrede kostnader ved ikke å 
bygge ny barnehage: 

        

  Diff renter -29 -226 -639 -921 

  Diff avdrag 0 -128 -657 -1 137 

  sum -29 -355 -1 296 -2 057 

            

  Kommunal byggeledelse barnehage 
(ingeniører) - reverseres 

400 400 200   

            

  Byggelånsrenter, ny barnehage 
Bronsbu - reverseres 

100 300 200   

            

  Reversere tiltak innsparing ny 

barnehage 

  
600 1 400 

  SUM ta ut ny barnehage 471 345 -296 -657 

    
    

  Endrede kostnader ved ikke å 

bygge ny barneskole: 

        

  Reduserte renter uten  ny 

barneskole i sentrum og VA-ny 
barneskole 

-19 -169 -1 081 -3 315 

  Reduserte avdrag uten ny 
barneskole i sentrum og VA-ny 

barneskole 

0 -82 -532 -3 614 

  Sum -19 -251 -1 612 -6 929 

  
 

        

  Byggelånsrenter, ny barneskole i 

sentrum - reversere 

  500 1 100 900 

  Kommunal byggeledelse barneskole 

(ingeniører) - reversere 

600 800 600 300 
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  Reversere tiltak innsparing ny skole       4 300 

  
 

        

  SUM ta ut ny barneskole 581 1 049 88 -1 429 

    
    

  Endrede kostnader ved ny 

barneskole, 2-parallell for 
sentrum, beholde 

grendeskolene, oppstart 2023: 

    

  Ny barneskole i sentrum og VA-ny 

barneskole, oppstart 2023, økte 
renter 

   
19 

  Avdrag ny barneskole, oppstart 
2023 

   
0 

  Sum       19 

  
     

  Byggelånsrenter, ny barneskole i 

sentrum 

    

  Kommunal byggeledelse barneskole 

(ingeniører) 

   
-600 

  
     

  SUM, ny barneskole, oppstart 2023       -581 

    
    

  Endrede kostnader ved å bygge 

ny barnehage på Bronsbu 
oppstart 2023 

    

  Diff renter 
   

29 

  Diff avdrag 
   

0 

  sum 
   

29 

    
   

  

  Kommunal byggeledelse barnehage 
(ingeniører) - reverseres 

   
-400 

    
   

  

  Byggelånsrenter, ny barnehage 
Bronsbu - reverseres 

   
-100 

    
   

  

  Innsparing ny barnehage 
    

  SUM ny barnehage fra 2023       -471 

    
    

  Skjærgårds 30 30 30 30 

  Musikkorps 15 15 15 15 

  Tvedestrand by 10 10 10 10 

  Ungdomsklubben 50 50 50 50 

  Ungdomsprest 50 50 50 50 

  Prostidiakon 25 25 25 25 

  Kirkens bymisjon fra 01.09.20 80 160 160 160 

  Midler til lag og foreninger 100 100 100 100 
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  Bedre åpningstider 

bibliotek/kommunehus 

80 80 80 80 

  Utredning av Lyngmyr vgs (til 

barneskole i sentrum) 

100       

  
 

        

  Bruk av disposisjonsfond:   -280 -280 -280 

  Mindre avsetning til disposisjonsfond -300       

  0,07 % mindre i avsetning 

lønnsvekst 

-200 -200 -200 -200 

  Økning av pris på 

båtplasser/havneavgift 

-40 -40 -40 -40 

  Delsum 0 0 0 0 

  
     

  Styring av omsorgssektoren, 

tilsvarende ca. 1,3 årsverk 

1 000 1 000 1 000 1 000 

  Vedlikehold av grendeskolene + 
barneskole i sentrum 

1 000 1 000 1 000 1 000 

  Delsum 2 000 2 000 2 000 2 000 

  
     

  Mindre avsetning til disposisjonsfond -66 
   

  Bruk av disposisjonsfond -2 986 -3 394 -1 791   

  Avsetning til fond       1 138 

  Sum netto fond -3 052 -3 394 -1 791 1 138 

  
     

  Sum netto 0 0 0 0       

      

b

) 

Investeringer (beløp i hele tusen 

kroner) 

        

            

  Ny barneskole for hele kommunen, 

ferdig 1.8.2023 - tas ut 

-3 750 -20 400 -140 500 -78 500 

  MVA-kompensasjon ny barneskole - 

reversering 

630 3 920 27 780 15 360 

            

  Ny barnehage Bronsbu ferdig 

1.8.2022 - tas ut 

-6 000 -25 000 -22 600   

  MVA-kompensasjon ny barnehage 

Bronsbu - reversering 

1 120 4 920 4 360   

            

  Ny barneskole i sentrum; VA-anlegg 
til tomtegrense - redusert 

låneopptak 

  -600 -4 400   

            

  Redusert låneopptak 8 000 37 160 135 360 63 140 
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  Ny barneskole i sentrum, 2-parallell, 

oppstart 2023 

      3 750 

  MVA-kompensasjon ny barneskole - 

reversering 

      -630 

            

  Ny barnehage Bronsbu oppstart 

2023 

      6 000 

  MVA-kompensasjon ny barnehage 

Bronsbu - reversering 

      -1 120 

            

  Ny barneskole i sentrum; VA-anlegg 
til tomtegrense  

        

            

  Økt låneopptak       -8 000 

            

  Sum endringer investeringer 0 0 0 0 
      

 
Bruk av disposisjonsfond -2 986 -3 674 -2 071 -280 

 
Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 1 138 

 
Netto disposisjonsfond -2 986 -3 674 -2 071 858 

 
  

   
  

 
Fond etter bruk, hvert år, anslått 

saldo ved årsslutt 2019: 20,4 mill. 
kroner 

17 414 11 489 6 727 5 857 

      

      

Tillegg til punkt 3 i vedtaket: 
    

……..., og med de endringer som følger 
av punkt 1 over. 

    

 
Kåre Haugaas (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 22: 

Det foretas en ny vurdering ift. salg av kommunale eiendommer i egen sak 
 

Hans Tomter (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet på 
vegne av KRF og SP – nytt punkt 23: 
Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å arbeide med hvordan man konkret kan 

redusere utenforskap i Tvedestrand kommune. Dette for å bedre levekår og 
redusere sosiale ulikheter. 

 
Vidar Engh (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 24 på vegne av AP, H, V 

og FRP: 
s.51:     
Administrasjonen blir bedt om å se på alternative løsninger for midlertidige 

lokaler, jfr. Krav fra AT     
f.eks: Sonesens hus, gamle Parkveien, gamle Biblioteket/ fritidsklubben.  
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Dette må skje uten at forholdene for elevene forringes.  

 
 
 

Votering 
Punkt 1: 

Engh sitt forslag (AP, H, V og FRP): 5 stemmer 
Foss sitt forslag (SP og KRF): 3 stemmer 
Aargaard sitt forslag (XL): 1 stemme 

Rådmannens forslag: 0 stemmer 
 

Punkt 2: 
Rådmannens forslag, inkl. justering s. 14, 2. strekpunkt: endres fra 10-20 til 20-
30 års periode: enstemmig 

 
Punkt 3: 

Rådmannens forslag: enstemmig 
 
Punkt 4: 

Rådmannens forslag: 5 stemmer 
Foss sitt forslag (SP og KRF): 3 stemmer 

Aargaard sitt forslag (XL): 1 stemme 
 
Punkt 5: 

Rådmannens forslag: enstemmig 
 

Punkt 6-9: 
Rådmannens forslag: enstemmig 

 
Punkt 10: 
Rådmannens forslag: 5 stemmer 

SP, KRF og XL: 4 stemmer 
 

Punkt 11: 
Rådmannens forslag: enstemmig 
 

Punkt 12: 
AP, H, V, FRP: 5 stemmer 

Foss sitt forslag (SP og KRF): 3 stemmer 
Aargaard sitt forslag (XL): 1 stemme 
Rådmannens forslag: 0 stemmer 

 
Punkt 13: 

AP, H, V, FRP: 8 stemmer 
Rådmannens forslag: 1 stemme 
 

Punkt 14-16: 
Rådmannens forslag: enstemmig 
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Punkt 17: 

Rådmannens forslag: 6 mot 3 stemmer 
 
 

Punkt 18: 
Rådmannens forslag: enstemmig 

 
Punkt 19: 
Rådmannens forslag, inkludert 3 tillegg fra AP, H, V og FRP på s. 53: 5 stemmer 

Rådmannens forslag: 4 stemmer 
 

Punkt 20: 
Rådmannens forslag: enstemmig 
 

Punkt 21: 
Rådmannens forslag, med de endringer som følger av punkt 1 fra AP, H, V og 

FRP: 5 stemmer 
Rådmannens forslag, men med bestilling av egen sak (XL): 1 stemme 
Rådmannens forslag, med de endringer som følger av punkt 1 fra SP og KRF: 3 

stemmer 
 

Haugaas sitt tilleggsforslag (SP) – nytt punkt 22: enstemmig 
 
Tomter sitt oversendelsesforslag til formannskapet (KRF og SP) – nytt punkt 23: 

enstemmig 
 

Tilleggsforslag vedr. midlertidige lokaler, uten at forholdene for elevene forringes 
(AP, H, V og FRP) – nytt punkt 24: enstemmig  

 
Formannskapet 2019-2023 innstilling  
1.  Tvedestrand kommunestyre vedtar «Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 

2020» slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 
bevilgningsoversikt drift og netto fordeling til sektorer (jf. tidligere skjema 

1B) angående drift og 2A og 2B angående investering, inkl. rettelser i 
punkt 2. 

 

Forslag fra AP, H, V og FRP: 
 

Tillegg til punkt 1: 
 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 
2020 

        

Beløp i hele tusen kroner 
    

      

a) Driften (beløp i hele tusen 
kroner) 

2020  2021  2022  2023  

            

  Nes Jernverk -125       

  Tvedestrand musikkorps 15       



 

  side 11 av 20 

  Tvedestrand næringsforening, 

Tvedestran by 

10       

  Blomstrende Tvedestrand 20       

  Kanonjolla 10       

  Hovedenleiren -  for mennesker med 

funksjonsnedsettelser 

10       

  Ungdomsprest 50       

  Skjærgårds  - Music and mission 10       

            

  Sum netto 0 0 0 0 
      

      

b) Investeringer (beløp i hele tusen 
kroner) 

        

            

            

  Sum endringer investeringer 0 0 0 0       

      

Tillegg til punkt 3 i vedtaket: 
    

……..., og med de endringer som følger av 
punkt 1 over. 

    

      

 
side 41: 

    

 
Tiltak 76: Fritidsklubben 

    

 
omgjøres til: 

    

 
én stilling i 40%, med minimum 
åpningstid 2 dager i uken. 

    

      

   
 
Forslag fra XL: 

Tillegg til punkt 1: 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 

2020 

        

Beløp i hele tusen kroner 
    

      

a

) 

Driften (beløp i hele tusen kroner) 2020  2021  2022  2023  

            

  Endrede kostnader ved ikke å 

bygge ny barnehage: 

        

  Diff renter -29 -226 -639 -921 

  Diff avdrag 0 -128 -657 -1 137 

  sum -29 -355 -1 296 -2 057 
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  Kommunal byggeledelse barnehage 

(ingeniører) - reverseres 

100 0 0   

            

  Byggelånsrenter, ny barnehage 

Bronsbu - reverseres 

100 300 200   

            

  Reversere tiltak innsparing ny 

barnehage 

  
600 1 400 

  SUM ta ut ny barnehage 171 -55 -496 -657 

    
    

            

  Endrede kostnader ved ikke å 

bygge ny barneskole: 

        

  Reduserte renter uten  ny barneskole i 

sentrum og VA-ny barneskole 

-19 -169 -1 081 -3 315 

  Reguleringsplan ny barneskole -100       

  Mulighetsstudie vedr bruk av vgsbygg 

til skoleformål 

100       

  Reduserte avdrag uten ny barneskole i 

sentrum og VA-ny barneskole 

0 -82 -532 -3 614 

  Sum -19 -251 -1 612 -6 929 

  
 

        

  Byggelånsrenter, ny barneskole i 

sentrum - reversere 

  500 1 100 900 

  Kommunal byggeledelse barneskole 

(ingeniører) - reversere 

150 0 0 0 

  
 

        

  Reversere tiltak innsparing ny skole       4 300 

  
 

        

  SUM ta ut ny barneskole 131 249 -512 -1 729 

            

  Bruk av disposisjonsfond:   -194     

  Mindre avsetning til disposisjonsfond -302       

  Avsetning til disposisjonsfond     1 009 2 386 

            

            

  Sum netto 0 0 0 0 
      

      

b
) 

Investeringer (beløp i hele tusen 
kroner) 

        

            

  Ny barneskole for hele kommunen, 
ferdig 1.8.2023 - tas ut 

-3 750 -20 400 -140 
500 

-78 500 
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  MVA-kompensasjon ny barneskole - 

reversering 

630 3 920 27 780 15 360 

            

  Ny barnehage Bronsbu ferdig 1.8.2022 

- tas ut 

-6 000 -25 000 -22 600   

  MVA-kompensasjon ny barnehage 

Bronsbu - reversering 

1 120 4 920 4 360   

            

  Ny barneskole i sentrum; VA-anlegg til 

tomtegrense - redusert låneopptak 

  -600 -4 400   

            

  Redusert låneopptak 8 000 37 160 135 360 63 140 

            

  Sum endringer investeringer 0 0 0 0 
      

      

Tillegg til punkt 3 i vedtaket: 
    

……..., og med de endringer som følger av 
punkt 1 over. 

    

 
Forklaring til forslaget: 

‘’Xtra-lista støtter rådmannens forslag til budsjett for 2020, og ønsker å gi 
rådmannen ro, tid og mulighet til å gjennomføre de nødvendige omstillinger i 

driften. Vi er bekymret for om kommunen vil kunne levere lovpålagte tjenester i 
2020, og mener det vil være uansvarlig å iverksette nye store investeringer før 
en ser at en har klart å redusere driftskostnadene tilstrekkelig. 

 
Vi legger derfor frem ett alternativ, uten bygging av ny barnehage og ny felles 

barneskole.  
 
Vårt forslag belaster disposisjonsfondet i vesentlig mindre grad enn rådmannens 

forslag, og forslaget fra SP. 
 

Vi støtter også rådmannens forslag om at det settes av 100 000 kr. Til ulike 
lokale kultur- og/eller humanitære tiltak. Vi mener at det bør gjøres en samlet 
vurdering av hvordan disse midlene fordeles, og at det behandles som en egen 

sak i kommunestyret på nyåret.’’ 
 

Forslag fra SP og KRF: 
 

Tillegg til punkt 1: 
 

Økonomiplan 2020-2023 og 

budsjett 2020 

        

Beløp i hele tusen kroner 
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a

) 

Driften (beløp i hele tusen 

kroner) 

2020  2021  2022  2023  

            

  Endrede kostnader ved ikke å 

bygge ny barnehage: 

        

  Diff renter -29 -226 -639 -921 

  Diff avdrag 0 -128 -657 -1 137 

  sum -29 -355 -1 296 -2 057 

            

  Kommunal byggeledelse barnehage 

(ingeniører) - reverseres 

400 400 200   

            

  Byggelånsrenter, ny barnehage 
Bronsbu - reverseres 

100 300 200   

            

  Reversere tiltak innsparing ny 
barnehage 

  
600 1 400 

  SUM ta ut ny barnehage 471 345 -296 -657 

    
    

  Endrede kostnader ved ikke å 
bygge ny barneskole: 

        

  Reduserte renter uten  ny 
barneskole i sentrum og VA-ny 

barneskole 

-19 -169 -1 081 -3 315 

  Reduserte avdrag uten ny 

barneskole i sentrum og VA-ny 
barneskole 

0 -82 -532 -3 614 

  Sum -19 -251 -1 612 -6 929 

  
 

        

  Byggelånsrenter, ny barneskole i 
sentrum - reversere 

  500 1 100 900 

  Kommunal byggeledelse barneskole 
(ingeniører) - reversere 

600 800 600 300 

  
 

        

  Reversere tiltak innsparing ny skole       4 300 

  
 

        

  SUM ta ut ny barneskole 581 1 049 88 -1 429 

    
    

  Endrede kostnader ved ny 

barneskole, 2-parallell for 
sentrum, beholde 

grendeskolene, oppstart 2023: 

    

  Ny barneskole i sentrum og VA-ny 

barneskole, oppstart 2023, økte 
renter 

   
19 
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  Avdrag ny barneskole, oppstart 

2023 

   
0 

  Sum       19 

  
     

  Byggelånsrenter, ny barneskole i 

sentrum 

    

  Kommunal byggeledelse barneskole 

(ingeniører) 

   
-600 

  
     

  SUM, ny barneskole, oppstart 2023       -581 

    
    

  Endrede kostnader ved å bygge 

ny barnehage på Bronsbu 
oppstart 2023 

    

  Diff renter 
   

29 

  Diff avdrag 
   

0 

  sum 
   

29 

    
   

  

  Kommunal byggeledelse barnehage 
(ingeniører) - reverseres 

   
-400 

    
   

  

  Byggelånsrenter, ny barnehage 

Bronsbu - reverseres 

   
-100 

    
   

  

  Innsparing ny barnehage 
    

  SUM ny barnehage fra 2023       -471 

    
    

  Skjærgårds 30 30 30 30 

  Musikkorps 15 15 15 15 

  Tvedestrand by 10 10 10 10 

  Ungdomsklubben 50 50 50 50 

  Ungdomsprest 50 50 50 50 

  Prostidiakon 25 25 25 25 

  Kirkens bymisjon fra 01.09.20 80 160 160 160 

  Midler til lag og foreninger 100 100 100 100 

  Bedre åpningstider 
bibliotek/kommunehus 

80 80 80 80 

  Utredning av Lyngmyr vgs (til 
barneskole i sentrum) 

100       

  
 

        

  Bruk av disposisjonsfond:   -280 -280 -280 

  Mindre avsetning til disposisjonsfond -300       

  0,07 % mindre i avsetning 
lønnsvekst 

-200 -200 -200 -200 

  Økning av pris på 
båtplasser/havneavgift 

-40 -40 -40 -40 



 

  side 16 av 20 

  Delsum 0 0 0 0 

  
     

  Styring av omsorgssektoren, 

tilsvarende ca. 1,3 årsverk 

1 000 1 000 1 000 1 000 

  Vedlikehold av grendeskolene + 

barneskole i sentrum 

1 000 1 000 1 000 1 000 

  Delsum 2 000 2 000 2 000 2 000 

  
     

  Mindre avsetning til disposisjonsfond -66 
   

  Bruk av disposisjonsfond -2 986 -3 394 -1 791   

  Avsetning til fond       1 138 

  Sum netto fond -3 052 -3 394 -1 791 1 138 

  
     

  Sum netto 0 0 0 0       

      

b
) 

Investeringer (beløp i hele tusen 
kroner) 

        

            

  Ny barneskole for hele kommunen, 
ferdig 1.8.2023 - tas ut 

-3 750 -20 400 -140 500 -78 500 

  MVA-kompensasjon ny barneskole - 

reversering 

630 3 920 27 780 15 360 

            

  Ny barnehage Bronsbu ferdig 

1.8.2022 - tas ut 

-6 000 -25 000 -22 600   

  MVA-kompensasjon ny barnehage 

Bronsbu - reversering 

1 120 4 920 4 360   

            

  Ny barneskole i sentrum; VA-anlegg 

til tomtegrense - redusert 
låneopptak 

  -600 -4 400   

            

  Redusert låneopptak 8 000 37 160 135 360 63 140 

            

  Ny barneskole i sentrum, 2-parallell, 
oppstart 2023 

      3 750 

  MVA-kompensasjon ny barneskole - 

reversering 

      -630 

            

  Ny barnehage Bronsbu oppstart 

2023 

      6 000 

  MVA-kompensasjon ny barnehage 

Bronsbu - reversering 

      -1 120 
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  Ny barneskole i sentrum; VA-anlegg 

til tomtegrense  

        

            

  Økt låneopptak       -8 000 

            

  Sum endringer investeringer 0 0 0 0 
      

 
Bruk av disposisjonsfond -2 986 -3 674 -2 071 -280 

 
Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 1 138 

 
Netto disposisjonsfond -2 986 -3 674 -2 071 858 

 
  

   
  

 
Fond etter bruk, hvert år, anslått 
saldo ved årsslutt 2019: 20,4 mill. 

kroner 

17 414 11 489 6 727 5 857 

      

      

Tillegg til punkt 3 i vedtaket: 
    

……..., og med de endringer som følger 

av punkt 1 over. 

    

 

 
2. Rettelser i budsjettdokumentet, «Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020»: 

s. 11, andre kulepunkt: Årstall rettes til 01.01.2022, fra 01.01.2021. 
s. 14, andre strekpunkt: Endres fra 10-20 til 20-30 års periode 
s. 43, tiltak 70 i tabell i avsnitt 7.4.12: beløp i 2023 rettes til – 1 400 000, 

fra - 400 000. 
s. 49: årsverk i tabell for 2020: 487,0 årsverk. 

s. 76, tabell, tjenesteområde: «Prosjekter: Nybygg/investering» i kolonne 
2020 skal det stå: «Det er budsjettert med 3,15 årsverk knyttet til 
investeringer i perioden januar til juli og 2,15 årsverk i august-desember. 

Disse årsverkene finansieres over investeringsprosjektene innenfor 
prosjektering og byggeledelse i 2020.» 

s. 81: Årsverk i tabell 2020: 130,27 årsverk. Med tillegg til tekst: 
«Årsverkene er inkludert forslag til tiltak på 5 nye årsverk». 

s. 87: Årsverk i tabell 2020: 14,61 årsverk. Med følgende tekst under: 
«Endringen på 0,26 årsverk fra 2019 til 2020 gjelder følgende: 
Økning med 0,1 årsverk til jordmor, reduksjon med 0,34 årsverk 

Fritidsklubben (fra 0,74 til 0,4 årsverk) og økning med 0,5 årsverk for 
psykolog». 

 
3. Bevilgningen i budsjettskjema bevilgningsoversikt drift (tidligere 1B), vedtas 
som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/sektor/ansvarsområde. 

 
4. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på prosjektene ny 

barneskole i sentrum, ny barnehage ved Bronsbu og boliger til personer med 
funksjonsnedsettelser fra og med 2020 og frem til prosjektene er ferdigstilte, 
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tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken. (Støttet av AP, H, V og 

FRP) 
 
Forslag fra XL: 

Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrente på prosjektet boliger til 
personer med funksjonsnedsettelser fra og med 2020 og frem til prosjektet er 

ferdigstilt, tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken. 
 
Forslag fra SP: 

Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrente på prosjektet boliger til 
personer med funksjonsnedsettelser fra og med 2020 og frem til prosjektet er 

ferdigstilt, tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken. Det samme gjelder 
bygging av ny 2-parallell barneskole for sentrum og ny barnehage på Bronsbu fra 
2023. 

 
5. Samlet avsetning til elever med store behov er i budsjett for 2020 fastsatt til 

606 000 kroner. Beløpet ble i tiltak redusert med 342 000 kroner og utgjør 
264 000 for 2020. Beløpet gjelder både ressurser til minoritetsspråklige og særlig 
ressurskrevende elever. 
 

6. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til 
ansvar 160 Tilleggsbevilgningen avsetninger, premieavvik og omstillingstiltak til 

de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. 
 
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer fortløpende i tråd med 

effektuering av tiltak nr. 100: «vakanser, tilfeldig». 
 

8. Rådmannen får fullmakt til å fordele reduksjon av 2 mill. kroner på 
enhetene/sektorene som følge av tiltak 86: Effektiviseringskrav og 
gevinstrealisering – enheter/sektorer. 

 
9. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2020 til de til enhver 

tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2020: 
a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,10 
prosent 

b. Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 prosent 
 

10. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 87 597 000 kroner i 2020 til 
finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 38 år. (Støttet av AP, H, V 
og FRP) 

 
Forslag fra SP, KRF og XL: 

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 79 597 000 kroner i 2020 til 
finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 38 år. 

 
11. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 mill. kroner til 
formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år. 

 
12. Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 487,0 årsverk, jf. 

årsverksoversikter pr sektor/enhet. 
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13. Kommunestyret vedtar avgifter, betalingssatser og gebyrer i tråd med satser 
som fremkommer i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. (Støttet av XL) 
 

Tilleggsforslag fra AP, H, V, FRP, støttet av SP, KRF: 
s. 100 - avgifter, betalingssatser og gebyrer:    

Gjestehavna:    
Forslag til nye satser:    
Dagbesøk    

overnatting 15.6-15.8, pr natt:    
båter 30 fot og mindre   Fra 150 til 200 kroner 

båter over 30 fot    Fra 200 til 300 kroner 
 
14. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg 3 i 

budsjettdokumentet; «Gebyrer RTA» i 2020. 
 

15. Eiendomsskatten fastsettes til 5 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 
2020, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11. 
 

16. Kommunestyret vedtar å bosette 10 flyktninger i tillegg til eventuelle 
familiegjenforeninger i 2020. Boligstiftelsen og rådmannen gis i oppdrag i 

fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. 
 
17. Kommunestyret vedtar å forespørre Holt menighetsråd om de kan bruke 1,5 

mill. kroner, fordelt med 0,75 mill. kroner i 2021 og 0,75 mill. kroner i 2022, av 
sine fondsmidler til delfinansiering av investeringsprosjektet for reparasjon av 

tak og tårn på Holt kirke på totalt 10 mill. kroner. (Støttet av AP, H, V, FRP og 
XL. SP og KRF stemte mot)  

 
18. Kommunestyret legger til grunn de finansielle måltallene og nivåene som er 
gjengitt i budsjettdokumentet, jf. kapittel 5.2. Videre prosess med utvikling av 

finansielle måltall vil skje i forbindelse med arbeid med neste økonomiplan og 
budsjett. 

 
19. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en ny sak med endelig rom- og 
funksjonsprogram for ny barneskole for hele kommunen i sentrum innen 

sommeren 2020. (Støttet av SP, KRF og XL) 
 

Endringsforslag fra AP, H, V og FRP: 
s. 53:  
Det er kostnadsrammen som skal være førende for den videre planleggingen av 

ny barneskole, ikke arealrammen.  
 

s. 53: 1. avsnitt, første strekpunkt: 
Endring fra: 
"Følgende forutsetninger er lagt til grunn…" 

Til: 
"Følgende beregninger er lagt til grunn…." 

Første strekpunkt: tillegg "tentativ". Ny formulering: 
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"Tentativ reduksjon i bruttoareal….." 

 
s. 53: 3. avsnitt: 
Følgende fjernes: 

"innenfor en samlet bruttoramme på 6160 m2"  
 

20. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i 
østregionen settes til 300 000 kroner i 2021. Samlet tilskudd som gis i 2020 til 
bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser i fondet. 
 

21. Søknader fra ulike organisasjoner innvilges ikke: jf. budsjettdokumentets 
kapittel 10. 
 

SP forslag til nytt punkt 22: 
Det foretas en ny vurdering ift. salg av kommunale eiendommer i egen sak 

 
KRF og SP Oversendelsesforslag til formannskapet nytt punkt 23: 
Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å arbeide med hvordan man konkret kan 

redusere utenforskap i Tvedestrand kommune. Dette for å bedre levekår og 
redusere sosiale ulikheter. 

 
AP, H, V og FRP forslag til nytt punkt 24: 
s.51:     

Administrasjonen blir bedt om å se på alternative løsninger for midlertidige 
lokaler, jfr. Krav fra AT     

f.eks: Sonesens hus, gamle Parkveien, gamle Biblioteket/ fritidsklubben.  
Dette må skje uten at forholdene for elevene forringes. 
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