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PS 32/09 Tilbud om frikjøp av kommunale festetomter Brunåsen.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby innløsning av festetomtene til 40 % av dagens
tomteverdi. Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 28/m2 .
Kommunestyret aksepterer ordlyd og vilkår som beskrevet i brevutkastet vedlagt saken, og
rådmannen bes sende ut tilbudsbrevene til aktuelle tomtefestere så snart som mulig.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 35/m2
Rådmannens innstilling med Foss sitt endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å tilby innløsning av festetomtene til 40 % av dagens
tomteverdi. Tomteverdien fastsettes til en felles kvadratmeterpris på kr. 35/m2 .
Kommunestyret aksepterer ordlyd og vilkår som beskrevet i brevutkastet vedlagt saken, og
rådmannen bes sende ut tilbudsbrevene til aktuelle tomtefestere så snart som mulig.

PS 33/09 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i
2008/2009
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av politiske saker fra 1.11.08 til 1.10.09
til orientering. Tilbakemelding gis sist i året, på grunnlag av saker behandlet i kommunestyret
innen 1.10.

Bakgrunn for saken
I forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske vedtak i Tvedestrand
kommune” (2007) anbefalte Kontrollutvalget at kommunestyret avklarte på hvilken måte en
tilbakemeldingsrutine for status og oppfølgning av politiske vedtak best kunne etableres og
gjennomføres. Tvedestrand kommunestyre ba på grunnlag av dette om å få seg forelagt en
statusrapport to ganger i året (juni og desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret
Kommunestyret fikk per 1.11.08 en slik tilbakemelding til behandling.
Av prioriteringsmessige årsaker foreslås det at tilbakemelding begrenset til en gang årlig.
Det er tatt med de sakene som det er aktuelle å melde tilbake på, noe få saker som det ikke er
aktuelt for, er tatt ut av listen.
Problemstilling
Er de politiske vedtak gjort av kommunestyret i perioden 1.11.2008 tom 1.11.2009 fulgt opp på
en akseptabel måte?
Faglige merknader/historikk
Tidligere vedtak
Kommunestyret fattet slikt vedtak i sak 27/08:
1. Tvedestrand kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Oppfølging av politiske
vedtak i Tvedestrand kommune” til orientering.
2. Tvedestrand kommunestyre ber om å få seg forelagt en statusrapport to ganger i året (juni og
desember) knyttet til vedtak fattet i kommunestyret.
Vedtaket ble gjort som en følge av at kontrollutvalget i 2007 foretok en forvaltningsrevisjon
”oppfølging av politiske vedtak”.

Gjeldende regelverk på området
Kommuneloven har i § 23, pkt. 2 bl.a. følgende bestemmelser om rådmannens ansvar i
forbindelse med iverksetting av kommunestyrets vedtak:
Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at
vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Tilbakemelding gis i første kommunestyremøte hvert år, dvs at tilbakemelding for 2010 gis i
første kommunestyremøte i 2011.
Rådmannens forslag med Foss sitt endringsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av politiske saker fra 1.11.08 til 1.10.09
til orientering. Tilbakemelding gis i første kommunestyremøte hvert år, dvs at tilbakemelding
for 2010 gis i første kommunestyremøte i 2011.

PS 34/09 17. mai-komiteen 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret supplerer 17. mai-komiteen med følgende personer:
…………………… som stedfortreder for venstres representant. Vedkommende velges for 1 år.
……………………….. , Høyre, som velges for 2010 og 2011 som nestleder.
……………………….. , Sosialistisk Venstreparti, som velges for 2010 og 2011.
……………………….. , Arbeiderpartiet, som velges for 2010 og 2011. 17. mai-komiteen for
17. mai-komiteen 2010 blir etter dette:
Leder:…………………………….. Venstre (2010)
Nestleder………………………….. Høyre (2010 og 2011)
Medlem ………………………….. Sosialistisk Venstreparti (2010 og 2011)
Medlem……………………………Arbeiderpartiet (2010 og 2011)
Medlem Anne-Lise Hjermstad
Tvedestrand tverrpolitiske liste (valgt 2009 og 2010)

Saksprotokoll i Formannskap - 10.11.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om Tor Granerud som stedfortreder for Venstres representant.
Marit Aass (SV) fremmet forslag om Salve Kløvfjell for Sosialistisk Venstreparti.
Arbeiderpartiet og Høyre kommer med forslag til representanter i kommunestyremøtet 17.11.
Innstilling
Kommunestyret supplerer 17. mai-komiteen med følgende personer:
Tor Granerud som stedfortreder for venstres representant. Vedkommende velges for 1 år.
……………………….. , Høyre, som velges for 2010 og 2011 som nestleder.
Salve Kløvfjell, Sosialistisk Venstreparti, som velges for 2010 og 2011.
……………………….. , Arbeiderpartiet, som velges for 2010 og 2011.
17. mai-komiteen 2010 blir etter dette:
Leder: Tor Granerud
Nestleder…………
Medlem Salve Kløvfjell
Medlem……………………………
Medlem Anne-Lise Hjermstad

Venstre (2010)
Høyre (2010 og 2011)
Sosialistisk Venstreparti (2010 og 2011)
Arbeiderpartiet (2010 og 2011)
Tvedestrand tverrpolitiske liste
(valgt 2009 og 2010)

PS 35/09 Referat- og drøftingssaker
•

Bibliotekssjef Steinar Thorsen, avd.ing. Arne Th. Aanonsen og kommunalsjef Øyvind
Johannessen presenterte i begynnelsen av møtet skisser og kostnadsoverslag for mulig
ombygging av 1.etg. i administrasjonsbygget til biblioteksformål mv.

•

Morten Foss (AP) ba om at det ble sjekket om hva kommunestyret i reglementet evt. vedtok
knyttet til underskrift av møtebøkene fra de ulike politiske organene.

•

Ordføreren (TTL) orienterte om møte i Koordineringsutvalget/Styringsgruppa for E-18utbyggingen. Det var enighet om at det legges fram en politisk sak om oppnevning av
politiske medlemmer til samarbeidsgruppen. Hvis møte i dette organet før oppnevning
møter ordfører (med varaordfører som vara) og formann i planutvalget (med leder av komite
for teknikk, plan og natur som vara).

•

Ordføreren (TTL) orienterte om resultatet for Tvedestrand på for de nasjonale prøvene i
engelsk for grunnskolen.

•

Rådmannen tok opp spørsmål om tidspunkt for presentasjon av rådmannens budsjettforslag
for kommunestyret. Det var enighet om at slik presentasjon gis etter kommunestyrets
ordinære møte 17.11.d.å.

•

Rådmannen orienterte om sykefraværsstatistikken pr. 3 kvartal 2009 som samlet var gått ned
fra forrige kvartal, og nå var på 9,8%.

