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PS 117/15 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2015
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2015 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra integreringstilskudd
reduseres med 700.000 kroner.
b. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, fjerne avsetning til
eventuelle merutgifter i skole/barnehage ved mottak av flere flyktninger, 100.000 kroner.
c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere
renteutgifter med 400.000 kroner.
d. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere
renteinntekter med 300.000 kroner.
e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteutgifter
investeringslån med 150.000 kroner.
f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteinntekter
bankinnskudd med 100.000 kroner.
g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere inntekter i diverse
rentekompensasjonsordninger med totalt 100.000 kroner.
h. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgifter til
KLP premieavvik og pensjonskostnader med 300.000 kroner.
i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere nettoutgifter til
SPK premieavvik og pensjonskostnader med 1.100.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til
felles kompetansemidler med 50.000 kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, nulle ut innsparingskrav
på 100.000 kroner, effektivisering ledelse/administrasjon på tekniske enheter.
l. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusere rammen med 100.000 kroner knyttet til
effektiviseringskrav ledelse/administrasjon.
m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsette 400.000 kroner
til medfinansiering av somatiske sykehustjenester, etterregning for 2014.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU-midler til
Kommunenes Sentralforbund, redusere utgifter med 25.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til
tap på krav med 25.000 kroner.
p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen med 92.000 kroner til kjøp av
fysioterapihjemmel.
q. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, ny inntekt på 447.000 kroner,
vertskommunetilskudd for statlige asylmottak.
r. Ansvar 260 Familiehuset – RBU, øke rammen med 300.000 kroner på grunn av utgifter
til helsehjelp for asylsøkere.
s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av bundet driftsfond knyttet til
kulturskolen Tvedestrand, 214.000 kroner.
t. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av generelt disposisjonsfond,
113.000 kroner.
u. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bundet driftsfond avløp, øke
avsetning med 332.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, omdisponere 50.000 kroner fra prosjekt 1782
Øygardstjern, detaljregulering og 50.000 kroner fra prosjekt 1783 Grendstøl, endring
områdeplan næringsområde, til nytt prosjekt Aktiv rast, forprosjekt.

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur på Grendstøl økes med
2.247.000 kroner.
b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0729 Nytt tak på Familiehuset økes med
50.000 kroner til 450.000 kroner.
c. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0746 Solavskjerming på Songe skole
reduseres med 50.000 kroner til 150.000 kroner.
d. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei økes med 200.000
kroner til 39.969.000 kroner.
e. Forutsatt tilskudd fra Enova til prosjekt 0761 Olav Sverres vei reduseres med 76.000
kroner til 480.000 kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0812 Dypvågdalen-Normannvik, ny kloakkledning reduseres
med 1.884.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 616.000 kroner.
g. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg pumpestasjon og
avløpsledning reduseres med 3.000.000 kroner til 0 kroner.
h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling til offentlig
avløpsnett reduseres med 150.000 kroner til 0 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres
med 13.000 kroner til 1.107.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler reduseres med 13.000 kroner.
j. Det bevilges 400.000 kroner til nytt prosjekt Holt kirke, rehabilitering av Albrechtsenorgelet. Kostnadsrammen settes til 400.000 kroner.
k. Refusjon fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 10.000 kroner.
l. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med 2.121.000 kroner.
m. Forutsatt inntekt i prosjekt 0794 Salg av bygg eller grunn reduseres med 150.000 kroner.
Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
n. I prosjekt 0790 Boligtomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler med 78.000 kroner.
o. I prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning
til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 20.000 kroner.
p. I prosjekt 0795 Industritomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 52.000 kroner.
4. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 27.591.000 kroner i 2015. Lånet skal
nedbetales senest innen 30 år.
5. For å redusere anslått merforbruk i 2015 mest mulig, må alle kommunale enheter være
nøkterne i sitt forbruk resten av året. Kun høyst nødvendige anskaffelser må foretas.
6. Bruken av Dypvåg bofellesskap avvikles senest fra 1.1.2016. Omsorg og rehabilitering får i
oppdrag å skaffe alternative tjenestetilbud til de som i dag bor i bofellesskapet.
Saksprotokoll i Formannskap - 06.10.2015
Behandling
Som saksordfører til kommunestyret ble valgt Torleif Haugland.
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende forslag til endring av punkt 6
a) Bruken av Dypvåg bofelleskap fremmes som egen sak til kommunestyret. Ved forslag om
nedleggelse, må konsekvenser for beboere, ansatte og alternative tjenester i OR enheten

(kapasitet og økonomi) belyses. Videre må forholdene til Husbankens betingelser og
avtalen med Boligstiftelsen avklares.
b) Midlertidig inntaksstopp ved Dypvåg bofellesskap oppheves umiddelbart.
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende punkt 1:
Kommunestyret forventer at rådmannen leverer et resultat i balanse ved årets slutt.
Det ble stilt flere spørsmål og økonomisjef Emma Smeland Nygårdseter og rådmannen besvarte
spørsmålene.
Punkt 1:
Dukenes forslag:

8 mot 1 stemme og tilrådd

Rådmannens forslag punkt 2 tom 5:

enstemmig tilrådd

Punkt 6:
Haugland sitt forslag punkt a:

7 mot 2 stemmer og tilrådd

Haugland sitt forslag punkt b:

3 mot 6 stemmer og falt

Innstilling
1. Kommunestyret forventer at rådmannen leverer et resultat i balanse ved årets slutt.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra integreringstilskudd
reduseres med 700.000 kroner.
b. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, fjerne avsetning til
eventuelle merutgifter i skole/barnehage ved mottak av flere flyktninger, 100.000 kroner.
c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere
renteutgifter med 400.000 kroner.
d. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere
renteinntekter med 300.000 kroner.
e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteutgifter
investeringslån med 150.000 kroner.
f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteinntekter
bankinnskudd med 100.000 kroner.
g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere inntekter i diverse
rentekompensasjonsordninger med totalt 100.000 kroner.
h. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgifter til
KLP premieavvik og pensjonskostnader med 300.000 kroner.
i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere nettoutgifter til
SPK premieavvik og pensjonskostnader med 1.100.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til
felles kompetansemidler med 50.000 kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, nulle ut innsparingskrav
på 100.000 kroner, effektivisering ledelse/administrasjon på tekniske enheter.
l. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusere rammen med 100.000 kroner knyttet til
effektiviseringskrav ledelse/administrasjon.
m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsette 400.000 kroner
til medfinansiering av somatiske sykehustjenester, etterregning for 2014.

n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU-midler til
Kommunenes Sentralforbund, redusere utgifter med 25.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til
tap på krav med 25.000 kroner.
p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen med 92.000 kroner til kjøp av
fysioterapihjemmel.
q. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, ny inntekt på 447.000 kroner,
vertskommunetilskudd for statlige asylmottak.
r. Ansvar 260 Familiehuset – RBU, øke rammen med 300.000 kroner på grunn av utgifter
til helsehjelp for asylsøkere.
s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av bundet driftsfond knyttet til
kulturskolen Tvedestrand, 214.000 kroner.
t. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av generelt disposisjonsfond,
113.000 kroner.
u. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bundet driftsfond avløp, øke
avsetning med 332.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, omdisponere 50.000 kroner fra prosjekt 1782
Øygardstjern, detaljregulering og 50.000 kroner fra prosjekt 1783 Grendstøl, endring
områdeplan næringsområde, til nytt prosjekt Aktiv rast, forprosjekt.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur på Grendstøl økes med
2.247.000 kroner.
b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0729 Nytt tak på Familiehuset økes med
50.000 kroner til 450.000 kroner.
c. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0746 Solavskjerming på Songe skole
reduseres med 50.000 kroner til 150.000 kroner.
d. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei økes med 200.000
kroner til 39.969.000 kroner.
e. Forutsatt tilskudd fra Enova til prosjekt 0761 Olav Sverres vei reduseres med 76.000
kroner til 480.000 kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0812 Dypvågdalen-Normannvik, ny kloakkledning reduseres
med 1.884.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 616.000 kroner.
g. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg pumpestasjon og
avløpsledning reduseres med 3.000.000 kroner til 0 kroner.
h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling til offentlig
avløpsnett reduseres med 150.000 kroner til 0 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres
med 13.000 kroner til 1.107.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler reduseres med 13.000 kroner.
j. Det bevilges 400.000 kroner til nytt prosjekt Holt kirke, rehabilitering av Albrechtsenorgelet. Kostnadsrammen settes til 400.000 kroner.
k. Refusjon fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 10.000 kroner.
l. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med 2.121.000 kroner.
m. Forutsatt inntekt i prosjekt 0794 Salg av bygg eller grunn reduseres med 150.000 kroner.
Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
n. I prosjekt 0790 Boligtomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler med 78.000 kroner.
o. I prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning
til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 20.000 kroner.
p. I prosjekt 0795 Industritomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 52.000 kroner.

4. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 27.591.000 kroner i 2015. Lånet skal
nedbetales senest innen 30 år.
5. For å redusere anslått merforbruk i 2015 mest mulig, må alle kommunale enheter være
nøkterne i sitt forbruk resten av året. Kun høyst nødvendige anskaffelser må foretas.
6.

Bruken av Dypvåg bofelleskap fremmes som egen sak til kommunestyret. Ved forslag om
nedleggelse, må konsekvenser for beboere, ansatte og alternative tjenester i OR enheten
(kapasitet og økonomi) belyses. Videre må forholdene til Husbankens betingelser og avtalen
med Boligstiftelsen avklares.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Torleif Haugland (KRF) var saksordfører.
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 6:
Midlertidig inntaksstopp ved Dypvåg bofellesskap oppheves umiddelbart.
Votering:
Hauglands forslag:
Formannskapets innstilling:

5 stemmer
19 stemmer og vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 1:
Formannskapets innstilling punkt 2 til og med 6:

Vedtatt mot 1 stemme
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Kommunestyret forventer at rådmannen leverer et resultat i balanse ved årets slutt.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra integreringstilskudd
reduseres med 700.000 kroner.
b. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, fjerne avsetning til
eventuelle merutgifter i skole/barnehage ved mottak av flere flyktninger, 100.000 kroner.
c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere
renteutgifter med 400.000 kroner.
d. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere
renteinntekter med 300.000 kroner.
e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteutgifter
investeringslån med 150.000 kroner.
f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteinntekter
bankinnskudd med 100.000 kroner.
g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere inntekter i diverse
rentekompensasjonsordninger med totalt 100.000 kroner.
h. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgifter til
KLP premieavvik og pensjonskostnader med 300.000 kroner.

i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere nettoutgifter til
SPK premieavvik og pensjonskostnader med 1.100.000 kroner.
j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til
felles kompetansemidler med 50.000 kroner.
k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, nulle ut innsparingskrav
på 100.000 kroner, effektivisering ledelse/administrasjon på tekniske enheter.
l. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusere rammen med 100.000 kroner knyttet til
effektiviseringskrav ledelse/administrasjon.
m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsette 400.000 kroner
til medfinansiering av somatiske sykehustjenester, etterregning for 2014.
n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU-midler til
Kommunenes Sentralforbund, redusere utgifter med 25.000 kroner.
o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til
tap på krav med 25.000 kroner.
p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen med 92.000 kroner til kjøp av
fysioterapihjemmel.
q. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, ny inntekt på 447.000 kroner,
vertskommunetilskudd for statlige asylmottak.
r. Ansvar 260 Familiehuset – RBU, øke rammen med 300.000 kroner på grunn av utgifter
til helsehjelp for asylsøkere.
s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av bundet driftsfond knyttet til
kulturskolen Tvedestrand, 214.000 kroner.
t. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av generelt disposisjonsfond,
113.000 kroner.
u. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bundet driftsfond avløp, øke
avsetning med 332.000 kroner.
v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, omdisponere 50.000 kroner fra prosjekt 1782
Øygardstjern, detaljregulering og 50.000 kroner fra prosjekt 1783 Grendstøl, endring
områdeplan næringsområde, til nytt prosjekt Aktiv rast, forprosjekt.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur på Grendstøl økes med
2.247.000 kroner.
b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0729 Nytt tak på Familiehuset økes med
50.000 kroner til 450.000 kroner.
c. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0746 Solavskjerming på Songe skole
reduseres med 50.000 kroner til 150.000 kroner.
d. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei økes med 200.000
kroner til 39.969.000 kroner.
e. Forutsatt tilskudd fra Enova til prosjekt 0761 Olav Sverres vei reduseres med 76.000
kroner til 480.000 kroner.
f. Bevilgningen til prosjekt 0812 Dypvågdalen-Normannvik, ny kloakkledning reduseres
med 1.884.000 kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til 616.000 kroner.
g. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg pumpestasjon og
avløpsledning reduseres med 3.000.000 kroner til 0 kroner.
h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling til offentlig
avløpsnett reduseres med 150.000 kroner til 0 kroner.
i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres
med 13.000 kroner til 1.107.000 kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler reduseres med 13.000 kroner.
j. Det bevilges 400.000 kroner til nytt prosjekt Holt kirke, rehabilitering av Albrechtsenorgelet. Kostnadsrammen settes til 400.000 kroner.

k. Refusjon fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 10.000 kroner.
l. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med 2.121.000 kroner.
m. Forutsatt inntekt i prosjekt 0794 Salg av bygg eller grunn reduseres med 150.000 kroner.
Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende.
n. I prosjekt 0790 Boligtomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler med 78.000 kroner.
o. I prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning
til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 20.000 kroner.
p. I prosjekt 0795 Industritomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til
ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 52.000 kroner.
4. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 27.591.000 kroner i 2015. Lånet skal
nedbetales senest innen 30 år.
5. For å redusere anslått merforbruk i 2015 mest mulig, må alle kommunale enheter være
nøkterne i sitt forbruk resten av året. Kun høyst nødvendige anskaffelser må foretas.
6.

Bruken av Dypvåg bofelleskap fremmes som egen sak til kommunestyret. Ved forslag om
nedleggelse, må konsekvenser for beboere, ansatte og alternative tjenester i OR enheten
(kapasitet og økonomi) belyses. Videre må forholdene til Husbankens betingelser og avtalen
med Boligstiftelsen avklares.

PS 118/15 Rådhuset. Grunnlag for videre prosjektering
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at følgende hovedgrep velges som grunnlag for videre prosjektering av
rådhusprosjektet:


Løse oppgaven og tillate mindre utvidelse, som kontrasterer med eksisterende byggestil.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.10.2015
Behandling
Rådmannen framla et endret forslag som følger:
Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende hovedgrep for den videre prosjekteringen
av rådhusprosjektet:
 Løse oppgaven og tillate mindre utvidelse, som kontrasterer med eksisterende byggestil.
 Tidspunktet for eventuell gjennomføring av prosjektet og fastsettelse av kostnadsramme
avklares nærmere i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet følgende forslag:
Planene for oppgradering av rådhuset utsettes.
Carl Bertelsen (H) fremmet alternativ a.
Løse oppgaven uten utvidelse av eksisterende areal. Atle Goutbeek
Goderstad Sunnes forslag:

3 mot 6 stemmer og falt

Votering:
Carl Bertelsens forslag:
Rådmannens forslag:

4 stemmer
5 stemmer og tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende hovedgrep for den videre prosjekteringen
av rådhusprosjektet:
 Løse oppgaven og tillate mindre utvidelse, som kontrasterer med eksisterende byggestil.
 Tidspunktet for eventuell gjennomføring av prosjektet og fastsettelse av kostnadsramme
avklares nærmere i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Andreas Stensland fra plan-, miljø og eiendom orienterte om saken.
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet følgende forslag:
Planene for oppgradering av rådhuset utsettes.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende hovedgrep for den videre prosjekteringen
av rådhusprosjektet:



Løse oppgaven uten utvidelse av eksisterende areal. Atle Goutbeek
Tidspunktet for eventuell gjennomføring av prosjektet og fastsettelse av kostnadsramme
avklares nærmere i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Goderstad Sunnes forslag:

5 stemmer og falt.

Votering:
Bertelsens forslag:
Innstilling fra formannskapet:

11 stemmer
13 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre legger til grunn følgende hovedgrep for den videre prosjekteringen
av rådhusprosjektet:
 Løse oppgaven og tillate mindre utvidelse, som kontrasterer med eksisterende byggestil.
 Tidspunktet for eventuell gjennomføring av prosjektet og fastsettelse av kostnadsramme
avklares nærmere i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

PS 119/15 Endret selskapsavtale for Arendal revisjonsdistrikt IKS Utvidelse av selskapet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for Arendal
Revisjonsdistrikt IKS, fremtidig Aust-Agder Revisjon IKS, gjeldende fra og med 01.01.2016.
Saksprotokoll i Formannskap (2011 - 2015) - 06.10.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for Arendal
Revisjonsdistrikt IKS, fremtidig Aust-Agder Revisjon IKS, gjeldende fra og med 01.01.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for Arendal
Revisjonsdistrikt IKS, fremtidig Aust-Agder Revisjon IKS, gjeldende fra og med 01.01.2016.

PS 120/15 Barnehageplan 2015 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2015 – 2019, slik den foreligger i denne
saken.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.10.2015
Behandling
Kulepunkt 3 i konklusjonen i planen ble av komiteen foreslått endret til følgende setning:
“Utvidelse av antall barnehageplasser i Holt skolekrets innen barnehageåret 2016/2017
innenfor den totale vedtatte barnehagekapasiteten”.
Rådmannens forslag med endring i kulepunkt 3 i konklusjonen i planen ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2015 – 2019, slik den foreligger i denne
saken med endring i kulepunkt 3 i konklusjonen i planen.
“Utvidelse av antall barnehageplasser i Holt skolekrets innen barnehageåret 2016/2017
innenfor den totale vedtatte barnehagekapasiteten”.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Aud Angelstad fremmet følgende forslag:
Barnehageplanen utsettes til behandling i årets budsjettmøte.
Angelstads forslag:

3 stemmer og falt.

Aud Angelstad fremmet følgende forslag:

Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2015 – 2019, slik den foreligger i denne
saken med endring i kulepunkt 3 i konklusjonen i planen.
“Utvidelse av antall barnehageplasser i Holt skolekrets innen barnehageåret 2016/2017
innenfor den totale vedtatte barnehagekapasiteten”.
Administrasjonen legger i løpet av våren en sak frem for kommunestyret hvor det planlegges en
ny barnehage i Holt skolekrets.

Votering:
Angelstads forslag:

5 stemmer og falt.

Innstilling fra livsløpskomiteen:

19 og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2015 – 2019, slik den foreligger i denne
saken med endring i kulepunkt 3 i konklusjonen i planen.
“Utvidelse av antall barnehageplasser i Holt skolekrets innen barnehageåret 2016/2017
innenfor den totale vedtatte barnehagekapasiteten”.

PS 121/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr
60 bnr 7
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av omsøkt parsell på inntil 2,8 dekar fra gnr 60
bnr 7 ved Lauvåsen (mellom Tveite og Dokka). Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.
Det knyttes følgende vilkår til delingssamtykke:
-

Delingsparsellen skal overdras til eier av gnr 60 bnr 6 i Tvedestrand kommune.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 06.10.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av omsøkt parsell på inntil 2,8 dekar fra gnr 60
bnr 7 ved Lauvåsen (mellom Tveite og Dokka). Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.
Det knyttes følgende vilkår til delingssamtykke:
-

Delingsparsellen skal overdras til eier av gnr 60 bnr 6 i Tvedestrand kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Teknikk, plan- og naturkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av omsøkt parsell på inntil 2,8 dekar fra gnr 60
bnr 7 ved Lauvåsen (mellom Tveite og Dokka). Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.
Det knyttes følgende vilkår til delingssamtykke:
-

Delingsparsellen skal overdras til eier av gnr 60 bnr 6 i Tvedestrand kommune.

PS 122/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - fire punktfester
på gnr 67 bnr 2 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av parseller tilknyttet følgende punktfester:
Gnr 67 bnr 2 fnr 2 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 3 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 4 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 5 – inntil 1,5 dekar
Innløsing av gnr 67 bnr 2 fnr 1 ble etablert før jordlovas delingsbestemmelser så dagens lys og
denne delingen trenger derfor ikke samtykke etter jordlova.
Vedtaket med arealavgrensningene som vilkår gjøres med hjemmel i jordlova § 12.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 06.10.2015
Behandling
Jan Marcussen og Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 7 voterende)
Marcussen og Goderstad ble enstemmig erklært inhabile, jfr fvl. §6, pkt. b
Aasulv Løvdal tiltrådte (= 8 voterende)
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Løvdal fratrådte. Marcussen og Goderstad gjeninntrådte (=9 voterende)
Innstilling
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av parseller tilknyttet følgende punktfester:
Gnr 67 bnr 2 fnr 2 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 3 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 4 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 5 – inntil 1,5 dekar
Innløsing av gnr 67 bnr 2 fnr 1 ble etablert før jordlovas delingsbestemmelser så dagens lys og
denne delingen trenger derfor ikke samtykke etter jordlova.
Vedtaket med arealavgrensningene som vilkår gjøres med hjemmel i jordlova § 12.
Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (23 voterende). Marcussen ble
enstemmig erklært inhabil jf. Fvl § 6, 1 ledd bokstav b.
Innstilling fra teknikk-, plan- og naturkomiteen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av parseller tilknyttet følgende punktfester:
Gnr 67 bnr 2 fnr 2 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 3 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 4 – inntil 1 dekar
Gnr 67 bnr 2 fnr 5 – inntil 1,5 dekar
Innløsing av gnr 67 bnr 2 fnr 1 ble etablert før jordlovas delingsbestemmelser så dagens lys og
denne delingen trenger derfor ikke samtykke etter jordlova.
Vedtaket med arealavgrensningene som vilkår gjøres med hjemmel i jordlova § 12.

Jan Marcussen gjeninntrådte (24 voterende).

PS 123/15 Anmodning om bosetting av flyktninger
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i 2016, og inntil 30 flyktninger
i 2017.
Tvedestrand kommunestyre vedtar å bosette inntil 25 flyktninger pr. år i 2018 og 2019.
Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
De økonomiske og personalmessige konsekvensene, samt utvidelse av tjenestevolumet og
bosetning, innarbeides i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-19.
Kommunestyret godkjenner at det økes med 1 årsverk i 2016 og ytterligere 0,5 årsverk i 2017 til
arbeid med bosetting og introduksjonsprogrammet. Kommunestyret godkjenner at det økes med
1,5 årsverk i 2017 for oppfølging etter endt introduksjonsprogram.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.10.2015
Behandling
Ole Goderstad ønsket å fremme følgende begrunnelse for sitt forslag i denne saken, og denne
ble levert skriftlig. Livsløpskomiteen ønsket at begrunnelsen skal være med i protokollen:
Å øke antallet flyktninger kan gi økte behov innen barnehage og skole. Det kan føre til flere
brukere av helsestasjon og økt press på denne tjenesten. Økt bosetting kan også medføre økning
i antall barn med behov for tiltak i barneverntjenesten. Mangel på boliger kan også bli en
utfordring. For 2017 er det ikke kommet signaler om økte overføringer i forbindelse med
mottak av flyktninger.
Ole Goderstad (H) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommune vedtar å bosette inntil 15 flyktninger i 2016 og inntil 15 flyktninger i
2017 (5 mer enn vedtak desember 2014).
Antall bosettinger i 2018 og 2019 vurderes på et senere tidspunkt. Familiegjenforening kommer
i tillegg.
Rådmannens forslag:
Goderstads forslag:

2 stemmer.
6 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommune vedtar å bosette inntil 15 flyktninger i 2016 og inntil 15 flyktninger i
2017 (5 mer enn vedtak desember 2014).
Antall bosettinger i 2018 og 2019 vurderes på et senere tidspunkt. Familiegjenforening kommer
i tillegg.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre er i utgangspunktet positiv til å motta vår forholdsmessige andel
flyktninger, dvs. 30 stk. i 2016 og 30 stk. i 2017. I tillegg 25 stk. pr. år i 2018 og 2019.
Forutsetningen må være at staten sørger for en tilfredsstillende overføring til kommunen som
dekker de forventede reelle kostnader.
Da staten ikke har sørget for en tilfredsstillende overføring til kommunen, som dekker de
forventede reelle kostnadene mener Tvedestrand kommunestyre at de ikke på det nåværende
tidspunkt kan si ja til dette, noe som er sterkt beklagelig.
Kommunestyret opprettholder imidlertid sitt vedtak av desember 2014 (sak 2012/1409-10) om å
bosette 10 flyktninger i 2015 og 10 flyktninger i 2016.
Siw Johannessen (AP) fremmet rådmannens opprinnelige forslag.
Foss sitt forslag:

5 stemmer og falt.

Votering:
Johannessens forslag:
Livsløpskomiteens innstilling:

10 stemmer
14 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommune vedtar å bosette inntil 15 flyktninger i 2016 og inntil 15 flyktninger i
2017 (5 mer enn vedtak desember 2014).
Antall bosettinger i 2018 og 2019 vurderes på et senere tidspunkt. Familiegjenforening kommer
i tillegg.

PS 124/15 Boliger til personer med rusavhengighet - ny bestilling
Rådmannens forslag til vedtak






Tvedestrand kommunestyre vedtar ny plassering av 4 boligenheter av typen trygg, robust
og trivelig planlegges og bygges i Lauvåsen boligfelt på Bergsmyr.
Boligstiftelsen står for planlegging og utbygging i nært samarbeid med kommunens
oppfølgingsenhet. Det forutsettes avtalt nærmere med kommunen og feltutbygger for å
finne den best egnede tomten i feltet.
Tjenester til beboerne gis av kommunens oppfølgingstjeneste rus og psykiatri etter
individuelle enkeltvedtak.
I utgangspunktet er kommunen økonomisk ansvarlig for husleien overfor boligstiftelsen.
Kommunestyret ber styret for boligstiftelsen vurdere en fordeling av det økonomiske
ansvaret for husleien med 75 % på kommunen og 25 % på boligstiftelsen.
Det forutsettes at stiftelsen er ansvarlig for drift og vedlikehold, samt øvrige forpliktelser
etter husleieloven.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 06.10.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling






Tvedestrand kommunestyre vedtar ny plassering av 4 boligenheter av typen trygg, robust
og trivelig planlegges og bygges i Lauvåsen boligfelt på Bergsmyr.
Boligstiftelsen står for planlegging og utbygging i nært samarbeid med kommunens
oppfølgingsenhet. Det forutsettes avtalt nærmere med kommunen og feltutbygger for å
finne den best egnede tomten i feltet.
Tjenester til beboerne gis av kommunens oppfølgingstjeneste rus og psykiatri etter
individuelle enkeltvedtak.
I utgangspunktet er kommunen økonomisk ansvarlig for husleien overfor boligstiftelsen.
Kommunestyret ber styret for boligstiftelsen vurdere en fordeling av det økonomiske
ansvaret for husleien med 75 % på kommunen og 25 % på boligstiftelsen.
Det forutsettes at stiftelsen er ansvarlig for drift og vedlikehold, samt øvrige forpliktelser
etter husleieloven.

Saksprotokoll i Kommunestyret (2011 -2015) - 13.10.2015
Behandling
Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak






Tvedestrand kommunestyre vedtar ny plassering av 4 boligenheter av typen trygg, robust
og trivelig planlegges og bygges i Lauvåsen boligfelt på Bergsmyr.
Boligstiftelsen står for planlegging og utbygging i nært samarbeid med kommunens
oppfølgingsenhet. Det forutsettes avtalt nærmere med kommunen og feltutbygger for å
finne den best egnede tomten i feltet.
Tjenester til beboerne gis av kommunens oppfølgingstjeneste rus og psykiatri etter
individuelle enkeltvedtak.
I utgangspunktet er kommunen økonomisk ansvarlig for husleien overfor boligstiftelsen.
Kommunestyret ber styret for boligstiftelsen vurdere en fordeling av det økonomiske
ansvaret for husleien med 75 % på kommunen og 25 % på boligstiftelsen.
Det forutsettes at stiftelsen er ansvarlig for drift og vedlikehold, samt øvrige forpliktelser
etter husleieloven.

PS 125/15 Referatsaker
Ass. rådmann orienterte om søknaden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om tilskudd til
bredbåndsutbygging i Songeområdet. Søknaden ble avslått, men kr 350.000 er bevilget via
Digitale Distrikts Agder. Arbeidet starter opp umiddelbart, med mulig ferdigstillelse i løpet av
2016.
Varaordfører Bertelsen takket avslutningsvis kommunestyret for godt samarbeid og ordføreren
for god ledelse av kommunestyret.

