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PS 1/11 Korrigert regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2010 (korrigert versjon av
10.10.2011).
2. Overskudd i driftsregnskapet for 2010 på 562.923,28 kroner avsettes til generelt
disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskap - 15.11.2011
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2010 (korrigert versjon av
10.10.2011).
2. Overskudd i driftsregnskapet for 2010 på 562.923,28 kroner avsettes til generelt
disposisjonsfond.

PS 2/11 Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt tilråding fra ad-hoc-utvalg etter utlysing av eiendommen
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre er innstilt på å gå inn i en videre dialog bak forslagstillerne til
konseptet ”Tvedestrand sjøbad”. Dette innebærer at kommunestyrt kan være åpen for å selge
den kommunale eiendommen i Bakkeskåt hvis en videre dialog konkretiserer konseptet og
anskueliggjør muligheter for realisering, og at en blir enig om avtale og vilkår.
2. Til å forestå den videre dialog og til å utforme avtale(r) foreslås det at følgende ad-hocutvalg oppnevnes:
Utvalget kan knytte til seg ekstern kompetanse til utarbeidelse av avtale.
3. Kommunestyret ber om at ad-hoc-utvalget avgir endelig konklusjon/innstilling overfor
kommunestyret innen utgangen av februar 2012. Innebærer konklusjonen et forslag om ja til
avhending forutsettes det at det foreligger en avtale til godkjenning.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.11.2011
Behandling
Til pkt. 2:
Håvard Røiseland (AP) forslo som medlem: Håvard Røiseland
Aud Angelstad (SP) foreslo som medlem: Jørgen Goderstad
Morten Foss (TTL) foreslo som medlemmer: Ordfører og varaordfører
Til pkt. 3:
Carl F. Bertelsen (H) foreslo at fristen for innstilling settes til 01.05.2012.
Voteringer:
Innstillingen med forslag fra Røiseland, Angelstad, Foss og Bertelsen enstemmig tilrådd,

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre er innstilt på å gå inn i en videre dialog med forslagstillerne til
konseptet ”Tvedestrand sjøbad”. Dette innebærer at kommunestyrt kan være åpen for å selge
den kommunale eiendommen i Bakkeskåt hvis en videre dialog konkretiserer konseptet og
anskueliggjør muligheter for realisering, og at en blir enig om avtale og vilkår.
2. Til å forestå den videre dialog og til å utforme avtale(r) foreslås det at følgende ad-hocutvalg oppnevnes: Ordfører, varaordfører, Håvard Røiseland og Jørgen Goderstad.
Utvalget kan knytte til seg ekstern kompetanse til utarbeidelse av avtale.

3. Kommunestyret ber om at ad-hoc-utvalget avgir endelig konklusjon/innstilling overfor
kommunestyret innen 01.05. 2012. Innebærer konklusjonen et forslag om ja til avhending
forutsettes det at det foreligger en avtale til godkjenning.

PS 3/11 Referat og drøftingssaker
Tine Goderstad Sunne (H) tok opp spørsmålet om ungdomsrådet skal behandle budsjettforslaget

