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PS 27/09 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i skatteinntektene med 2.000.000 kroner.
b. Økning i skjønnsmidler med 300.000 kroner.
c. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med 200.000 kroner.
d. Økt ramme ansvar 210 Rådmann med 100.000 kroner.
e. Reduserte renteutgifter med 400.000 kroner.
f. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (generelt) med 200.000
kroner.
g. Økning i utgifter til erstatningssaker barnevern med 2.000.000 kroner.
h. Reduserte utgifter til stillingsbank med 350.000 kroner.
i. Økt ramme ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 350.000 kroner.
j. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift med 650.000 kroner.
k. Redusert ramme ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge med 700.000 kroner.
l. Økt ramme ansvar 265 NAV med 4.000.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 3.350.000 kroner.
n. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (brannbil) økes med 261.000 kroner.
o. Overføring drift til investering (brannbil) økes med 261.000 kroner.
p. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (skjærgårdstjenestebåt) økes med
250.000 kroner.
q. Overføring drift til investering (skjærgårdstjenestebåt) økes med 250.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjektene 0870 Sandøya avkloakkering, 0876 KloakkeringAskerøya/Vakil, 0885 Krokvåg og Dypvåg, avkloakkering og 0887 Askerøya,
avkloakkering økes med netto 2.210.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved økt
låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de interne justeringene på de enkelte
prosjektene.
b. Det avsettes 1.392.000 kroner til ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler”.
Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak. Det vises til strykninger gjort i
forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2008.
c. Bevilgningen til prosjekt 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene reduseres med
1,4 mill. kroner. Låneopptaket reduseres tilsvarende.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 41.000
kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler” reduseres tilsvarende.
e. Prosjekt 0162 Sentrumsutvikling finansieres med 0,4 mill. kroner ved bruk av
”Ubundet investeringsfond generelt” i stedet for ”Ubundet investeringsfond; aksjer
og andeler”.
f. Ubrukte midler på 55.000 kroner (lånefinansiert) på prosjekt 0622 Sørlandsleia –
opplevelseskart omdisponeres til prosjekt 0653 Brygger Skjærgårdsparken.
g. Bevilgningen til 0888 Brann, etterslep kjøretøy og utstyr økes med 261.000 kroner.
Økningen finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
h. Bevilgningen til prosjekt 0805 Overtagelse private vannledninger reduseres med
23.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.

i.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

Bevilgningen til prosjekt 0830 Østerå, nytt humusfjerningsanlegg vann reduseres
med 26.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0886 Hantho/Skuggevik, vannledning og trykkøkningsstasjon reduseres med 73.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt
0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 63.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 50.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0773 Tangenveien 64 økes med 45.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Salgsinntekter knyttet til prosjekt 0884 Fortau Albukjær-Plankedalen reduseres med
50.000 kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt” økes tilsvarende.
Bevilgningen til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 1.250.000 kroner til
2.800.000 kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra staten på 400.000
kroner, salgsinntekt fra gammel båt på 200.000 kroner, overføring fra driftsbudsjettet
på 250.000 kroner, bruk av generelt ubundet investeringsfond med 278.000 kroner
og lånemidler som nevnt for øvrig i denne sakens vedtak pkt. 3.

4.

Dersom det er akkumulert overskudd innen vann, kloakk eller feiing avsettes
overskuddet til bundet driftsfond. Eventuelt bundet driftsfond kan benyttes til å dekke
underskudd på det aktuelle området senere år.

5.

Ansvar 215 Administrativ støtteenhet kan bruke av ansvar 210 Rådmann sitt
disposisjonsfond for å dekke opp eventuelt merforbruk i 2009.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2009, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

7.

Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere
anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv
dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjonen fra
den aktuelle investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 31.267.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 23.267.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 8.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd

Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i skatteinntektene med 2.000.000 kroner.
b. Økning i skjønnsmidler med 300.000 kroner.
c. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med 200.000 kroner.
d. Økt ramme ansvar 210 Rådmann med 100.000 kroner.
e. Reduserte renteutgifter med 400.000 kroner.
f. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (generelt) med 200.000
kroner.
g. Økning i utgifter til erstatningssaker barnevern med 2.000.000 kroner.
h. Reduserte utgifter til stillingsbank med 350.000 kroner.
i. Økt ramme ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 350.000 kroner.
j. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift med 650.000 kroner.
k. Redusert ramme ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge med 700.000 kroner.
l. Økt ramme ansvar 265 NAV med 4.000.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 3.350.000 kroner.
n. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (brannbil) økes med 261.000 kroner.
o. Overføring drift til investering (brannbil) økes med 261.000 kroner.
p. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (skjærgårdstjenestebåt) økes med
250.000 kroner.
q. Overføring drift til investering (skjærgårdstjenestebåt) økes med 250.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjektene 0870 Sandøya avkloakkering, 0876 KloakkeringAskerøya/Vakil, 0885 Krokvåg og Dypvåg, avkloakkering og 0887 Askerøya,
avkloakkering økes med netto 2.210.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved økt
låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de interne justeringene på de enkelte
prosjektene.
b. Det avsettes 1.392.000 kroner til ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler”.
Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak. Det vises til strykninger gjort i
forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2008.
c. Bevilgningen til prosjekt 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene reduseres med
1,4 mill. kroner. Låneopptaket reduseres tilsvarende.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 41.000
kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler” reduseres tilsvarende.
e. Prosjekt 0162 Sentrumsutvikling finansieres med 0,4 mill. kroner ved bruk av
”Ubundet investeringsfond generelt” i stedet for ”Ubundet investeringsfond; aksjer
og andeler”.
f. Ubrukte midler på 55.000 kroner (lånefinansiert) på prosjekt 0622 Sørlandsleia –
opplevelseskart omdisponeres til prosjekt 0653 Brygger Skjærgårdsparken.
g. Bevilgningen til 0888 Brann, etterslep kjøretøy og utstyr økes med 261.000 kroner.
Økningen finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
h. Bevilgningen til prosjekt 0805 Overtagelse private vannledninger reduseres med
23.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.
i. Bevilgningen til prosjekt 0830 Østerå, nytt humusfjerningsanlegg vann reduseres
med 26.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

Bevilgningen til prosjekt 0886 Hantho/Skuggevik, vannledning og trykkøkningsstasjon reduseres med 73.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt
0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 63.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 50.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0773 Tangenveien 64 økes med 45.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Salgsinntekter knyttet til prosjekt 0884 Fortau Albukjær-Plankedalen reduseres med
50.000 kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt” økes tilsvarende.
Bevilgningen til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 1.250.000 kroner til
2.800.000 kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra staten på 400.000
kroner, salgsinntekt fra gammel båt på 200.000 kroner, overføring fra driftsbudsjettet
på 250.000 kroner, bruk av generelt ubundet investeringsfond med 278.000 kroner
og lånemidler som nevnt for øvrig i denne sakens vedtak pkt. 3.

4.

Dersom det er akkumulert overskudd innen vann, kloakk eller feiing avsettes
overskuddet til bundet driftsfond. Eventuelt bundet driftsfond kan benyttes til å dekke
underskudd på det aktuelle området senere år.

5.

Ansvar 215 Administrativ støtteenhet kan bruke av ansvar 210 Rådmann sitt
disposisjonsfond for å dekke opp eventuelt merforbruk i 2009.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2009, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

7.

Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere
anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv
dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjonen fra
den aktuelle investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 31.267.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 23.267.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 8.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

PS 28/09 Kommunestyrereglementet - protokollering av navn ved
avstemminger
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten tilråding til vedtak fra rådmannen.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag til endring av kommunestyrereglementets regler for
voteringer:
Hvis et forslag ikke blir enstemmig vedtatt protokolleres den enkelte representants
stemmegivning.
Morten Foss (Ap) fremmet følgende forslag:
Nåværende kommunestyrereglements regler vedr. avstemminger videreføres.
Alternativ votering:
Mørch sitt forslag:
Foss sitt forslag:

1 stemme
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Nåværende kommunestyrereglements regler vedr. avstemminger videreføres.

PS 29/09 Medlemskap i Nettverk for Kystkommuner (NFK)
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ber ordfører og rådmann om å følge opp innmelding i
Nettverket for kystkommuner (NFK) med den målsetningen at kommunen går inn for
medlemskap i NFK.
2. Medlemskontingenten på ca. kr. 17.000,- innarbeides i de fremtidige budsjettrammene.
Utgiften for 2009 for 3 måneders medlemskap i nettverket, ca. kr. 4.500,-, dekkes fra
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901.280.1809, slik at den går ned fra kr.
28.000,- til kr. 23.,500,-.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Rådmannens innstilling tilrådd med 7 mot 2 stemmer
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ber ordfører og rådmann om å følge opp innmelding i

Nettverket for kystkommuner (NFK) med den målsetningen at kommunen går inn for
medlemskap i NFK.
2. Medlemskontingenten på ca. kr. 17.000,- innarbeides i de fremtidige budsjettrammene.
Utgiften for 2009 for 3 måneders medlemskap i nettverket, ca. kr. 4.500,-, dekkes fra
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901.280.1809, slik at den går ned fra kr. 28.000,til kr. 23.,500,-.

PS 30/09 Planstrategi for Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende planstrategi for kommuneplanarbeidet i
inneværende kommunestyreperiode:
1. Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i inneværende
kommunestyreperiode, men det er likevel noen forhold som en mener er av en slik art at en
trenger å vurdere en delvis revisjon/nytt planverk, se nedenfor.
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal i løpet av 2010 gjennomgås og evt. revideres med
utgangspunkt i de føringer som er gitt i kommunestyresakene 58/09, 59/09, 60/09, 62/09 og
saksframstillingen i denne saken..
3. Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder kystsonen i tråd med
det som er skissert i saksframstillingen.
4. Det startes ikke opp arbeid med ytterligere kommunedelplaner utover delplan for E-18 trasé
Arendal – Tvedestrand i inneværende kommunestyreperiode.
5. I forbindelse med kommuneplanstrategien etableres det ikke særskilte involveringsprosesser
i forhold til innbyggere og nabokommuner. Fylkesmann og fylkeskommune gis en mulighet
for å komme med innspill på strategien før kommunestyrets sluttbehandling.
6. Gjennomgang og evt. revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen gjøres i løpet av
2010 og med kommunestyrebehandling senest innen utgangen av 1.kvartal 2011.
Arbeidet med revisjon av kystsondedelen av kommuneplanens arealdel kan påbegynnes
høsten 2009, og vil uten uforutsette hindringer kunne ferdigstilles samtidig med
samfunnsdelen 1 kvartal 2011
7. Formannskapet har ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og organiserer arbeidet slik
de finner de tjenelig.
Det faste utvalget for plansaker har ansvaret for de arealmessige kommuneplansakene, og de
organiserer arbeidet slik de finner det tjenelig.
En er innforstått med at arbeidet med kommunedelplan for E-18 er å organisere i samråd
med Arendal kommune, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.
For å få gjennomført arbeidet som er skissert i denne saken vil det av kapasitetsmessige grunner
være nødvendig å kjøpe inn en del ekstern planbistand. Dette må måtte innarbeides i
driftsbudsjett 2010. Hvis dette ikke lar seg gjøre må det arealmessige planarbeidet (utenom
kommunedelplan for E-18) skyves ut i tid til neste kommunestyreperiode.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning I innstillingens siste strykes.
Votering: Rådmannens innstilling med Bertelsens endringsforslag enstemming tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende planstrategi for kommuneplanarbeidet i
inneværende kommunestyreperiode:
1. Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i inneværende
kommunestyreperiode, men det er likevel noen forhold som en mener er av en slik art at en
trenger å vurdere en delvis revisjon/nytt planverk, se nedenfor.
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal i løpet av 2010 gjennomgås og evt. revideres med
utgangspunkt i de føringer som er gitt i kommunestyresakene 58/09, 59/09, 60/09, 62/09 og
saksframstillingen i denne saken..
3. Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder kystsonen i tråd med
det som er skissert i saksframstillingen.
4. Det startes ikke opp arbeid med ytterligere kommunedelplaner utover delplan for E-18 trasé
Arendal – Tvedestrand i inneværende kommunestyreperiode.
5. I forbindelse med kommuneplanstrategien etableres det ikke særskilte involveringsprosesser
i forhold til innbyggere og nabokommuner. Fylkesmann og fylkeskommune gis en mulighet
for å komme med innspill på strategien før kommunestyrets sluttbehandling.

6. Gjennomgang og evt. revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen gjøres i løpet av
2010 og med kommunestyrebehandling senest innen utgangen av 1.kvartal 2011.
Arbeidet med revisjon av kystsondedelen av kommuneplanens arealdel kan påbegynnes
høsten 2009, og vil uten uforutsette hindringer kunne ferdigstilles samtidig med
samfunnsdelen 1 kvartal 2011
7. Formannskapet har ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og organiserer arbeidet slik
de finner de tjenelig.
Det faste utvalget for plansaker har ansvaret for de arealmessige kommuneplansakene, og de
organiserer arbeidet slik de finner det tjenelig.
En er innforstått med at arbeidet med kommunedelplan for E-18 er å organisere i samråd
med Arendal kommune, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.
For å få gjennomført arbeidet som er skissert i denne saken vil det av kapasitetsmessige grunner
være nødvendig å kjøpe inn en del ekstern planbistand. Dette må måtte innarbeides i
driftsbudsjett 2010

PS 31/09 Referat- og drøftingssaker
•
•
•
•

•

•

Orientering og dialog om de foreløpige budsjettrammene for 2010-13 ved oppstart av møtet.
Rådmannen orienterte om at to ladestasjoner for elbiler ville komme på plass ved
administrasjonsbygget I nærmeste framtid.
Rådmannen orienterte om siste utviklingen I arbeidsledighetstall for kommunen (4,2% av
arbeidsstyrken ved utgangen av september).
Rådmannen orienterte om forestående vaksinasjon mot influensa A (svineinfluensa) og
problemstilling om uavklarte betalingssatser for bruk av fastlegene I vaksinasjonsprogrammet. Formannskapet konkluderte med at ordfører og rådmann må av tidsmessige
grunner forestå en forhandling/dialog med fastlegene, dog at en må skjele til evt. føringer fra
KS.
Rådmannen orienterte om ny forespørsel fra Norsk Folkehjelp om tomt til evt. midlertidig
asylmottak. Etter en drøfting var flertallets konklusjon at vedtaket fra juni (K-sak 61/09)
måtte fortsatt gjelde, og at en ikke så det som mulig å finne en høvelig tomt innen den
tidsrammen som er aktuell.
Line Mørch (V) stilte spørsmål vedr. endret sammensetning av 17-mai komiteen
(representant fra Venstre vil be seg fritatt) Konklusjonen var at vedkommende snarest måtte
søke om fritak og at sak om 17-mai ny sammensetning av komitéen ble bestilt til november
møtet.

