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Eventuelt


Marit Aass (SV) stilte spørsmål om status for spørsmål om miljøkort for buss, jfr. spørsmål
reist i formannskapsmøte 11.11.08. Ordfører lovte oppfølging av saken.



Marit Aass (SV) stilte spørsmål om kommunen skulle være med i internasjonal
miljømarkering 28.mars (slukke lys kampanje). Det var enighet om at kommunen skal
oppfordre sine innbyggere til å delta.



Line Mørch (V) stilte spørsmål om det skal skje noe med kommunens nettside, og
oppfordret til å se på muligheten for noe engelsk tekst på nettstedet. Rådmannen orienterte
om at nettsiden er under endring utseende og strukturmessig.



Line Mørch (V) stilte spørsmål om spørsmålet om salg av Helsehuset. Ordfører orienterte
om status, dvs at kjøper har trukket seg.



Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var foretatt noe radonmålinger i kommunen. Ordfører
orienterte om at det var gjennomført radonmålinger på 90-tallet.



Line Mørch (V) stilte spørsmål om hva slags beredskap en har i kommunen til å takle den
type situasjoner som oppstod i Tromsø for få dager siden (drapssak). Ordfører og rådmann
orienterte om det kommunale kriseteamet som en bruker i slik saker (og som sist var i bruk i
forbindelse med drukningsulykke ved Lyngør for få år siden).



Carl F. Bertelsen (H) stilte spørsmål om en skal få noe rapportering fra Boligstiftelsen.



Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om regjeringens krisepakke og virkningene for
Tvedestrand kommune. Det ble skissert en prosess som skal resultere i en kommunestyresak
i mars vedr. prioritering av tiltak.
Innspill på mulige tiltak som kom i møtet: Foss; sykkelsti til Amtmannssvingen,
infrastruktur for å få utbygging på spesialskoletomta på Holt, opprustning Dypvåg kirke,
Furøua, miljøgruppa. Mørch; Kulturell infrastruktur, gang- og sykkelstier, busskur ved
adm.bygget.



Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om arbeidet med regnskapsavslutninga, og at en
hadde håp om et bedre resultat for 2008 enn tidligere antydet (pga bl.a føring av deler av
salgsinntektene fra RTB, endelig skattevekst, mulige bedrede resultat i enhetene).



Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte kort om vurdering av nett-overføring av
kommunestyremøter, og sa at dette ville en komme tilbake med nærmere orientering om i
neste formannskapsmøte.
o Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om brev av 13.01 fra Tvedestrand
Revmatiker-forening vedr. fortsatt revmatikerbading. Rådmannen orienterte om
interessekonflikt mellom revmatikernes ønske om høy temperatur, og andre
brukere (lærere, elever, renholdspersonale) opplevelse av for høy temperatur i
vann og luft og driftspersonalets tekniske problemstillinger (problem med å ned
igjen temperatur, inneklimaproblem, belastning på bygget mv). Etter en
diskusjon konkluderte formannskapet enstemmig med følgende:
-Formannskapet ber om at revmatikerforeningen får benytte svømmebassenget på
Lyngmyr snarest og at det da varmes opp til høvelig temperatur. Det forutsettes
at foreningen betaler hva dette koster i ekstra oppvarming.

o Formannskapet ber om at det parallelt med at revmatikerbadingen starter opp
igjen, arbeides med å få til en kompromissløsning mht til å få en temperatur i
vannet som flere kan leve med. Er dette ikke mulig ber formannskapet om å få
en politisk sak vedr. saken i løpet av våren.


Ordføreren Jan Dukene (TTL) og rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om dialog med
kirkevergen vedr. kirkevergens arbeid med å få på plass en oppdatert situasjonsbeskrivelse
og anbudsbeskrivelse for Dypvåg kirke mtp. å få til nødvendige utbedringer og mulighet for
å nyttiggjøre seg midler i regjeringens krisepakke eller andre finansieringskilder.
Formannskapet var enstemmig inneforstått med at kirkevergen engasjerte ekstern hjelp med
en kostnad i størrelsesorden kr 60-80 000,- for å få dette på plass. Endelig finansiering av
tiltaket må en komme tilbake til.

Tvedestrand 27.01.2009
Jarle Bjørn Hanken
Rådmann

PS 1/09 Ny buss til oppfølgingsenheten
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Under ansvar 255 oppfølgingsenheten bevilges det 750.000 kroner inkl. merverdiavgift
til kjøp av ny buss.
b. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.

2.

Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
a. Netto driftsutgifter under ansvar 255 oppfølgingsenheten reduseres med 120.000
kroner.
b. Renteutgifter under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger økes
med 20.000 kroner.
c. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer under ansvar 290 frie disponible
inntekter, finans og avsetninger økes med 147.000 kroner.
d. Avsetningen til disposisjonsfond under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og
avsetninger økes med 247.000 kroner.

3.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 24.985.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 19.985.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes
til 25 år.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Under ansvar 255 oppfølgingsenheten bevilges det 750.000 kroner inkl.
merverdiavgift til kjøp av ny buss.
b. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
2. Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009:
c. Netto driftsutgifter under ansvar 255 oppfølgingsenheten reduseres med 120.000
kroner.
d. Renteutgifter under ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger
økes med 20.000 kroner.
e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer under ansvar 290 frie disponible
inntekter, finans og avsetninger økes med 147.000 kroner.
f. Avsetningen til disposisjonsfond under ansvar 290 frie disponible inntekter,
finans og avsetninger økes med 247.000 kroner.
3. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 24.985.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 19.985.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

PS 2/09 Videre arbeid med lokaler for RBU, bibliotek mv. - endret
framdrift
Rådmannens forslag til vedtak
Utvalget som arbeider med avklaring av framtidige lokaler for RBU, bibliotek mv gis forlenget
frist for sitt arbeid, og bes legge fram sin rapport til behandling i kommunestyrets
septembermøte i 2009.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Utvalget som arbeider med avklaring av framtidige lokaler for RBU, bibliotek mv gis forlenget
frist for sitt arbeid, og bes legge fram sin rapport til behandling i kommunestyrets
septembermøte i 2009.

PS 3/09 Etablering av konsern for kommunens aksjeselskaper
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre opphever sitt tidligere vedtak om å opprette et
holdingsselskap for kommunens aksjeselskaper.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til
Tvedestrand Vekst AS.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Framlagt notat av 27.01.09 fra administrasjonen med tilleggsopplysninger og
verdivurdering
av 16.10.08 fra Agder Team Revisjon AS
Rådmannen foreslo at pkt 2 ble gitt følgende tilføyelse: Tvedestrand kommunestyre vedtar
å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til Tvedestrand Vekst AS vederlagsfritt.
Punktvis votering:
Pkt. 1: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Pkt. 2: Rådmannens innstilling inkl. tilleggsforslag tilrådd med 8 mot 1 stemme.
Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre opphever sitt tidligere vedtak om å opprette et holdingsselskap
for kommunens aksjeselskaper.
2. Tvedestrand kommunestyre vedtar å overføre sine aksjer i Grendstøl Industribygg AS til
Tvedestrand Vekst AS vederlagsfritt.

PS 4/09 Tiltredelse av viljeserklæring for kommunesamarbeidet Østre Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til viljeserklæringen for det interkommunale
samarbeidet Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre utpeker …………. til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 2009
i Østre Agder ved behandlingen av utkast til vedtekter for det interkommunale samarbeidet.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at navnet på samarbeidet endres fra Østre
Agder 2015 til Østre Agder.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Morten Foss (AP) foreslo Dag Eide til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 09.
Rådmannens innstilling med Foss sitt forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til viljeserklæringen for det interkommunale
samarbeidet Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre utpeker Dag Eide (AP) til å tiltre ordfører/rådmannsmøtet 20.april 2009
i Østre Agder ved behandlingen av utkast til vedtekter for det interkommunale samarbeidet.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at navnet på samarbeidet endres fra Østre
Agder 2015 til Østre Agder.

PS 5/09 Sentrumsutviklingsprosjektet - fritak fra verv og
oppnevning av nye medlemmer
Rådmannens forslag til vedtak
1. Jan Marcussen fritas fra vervet som medlem og leder av HP-gruppa for sentrumsutvikling
2. Ordfører oppnevnes som nytt medlem og leder av gruppa
3. Rådmann oppnevnes som nytt medlem i gruppa.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Jan Marcussen fritas fra vervet som medlem og leder av HP-gruppa for sentrumsutvikling
2. Ordfører oppnevnes som nytt medlem og leder av gruppa
3. Rådmann oppnevnes som nytt medlem av gruppa

