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Valg av anbyder, Miljøgate Tvedestrand sentrum.

PS 23/08
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Eventuelt
Ordføreren orienterte om møte med Statens Vegvesen av 28.03.08 hvor bl.a utbygging av fortau
Albukjær – Plankedalen ble debattert og hvor Vegvesenet signaliserte vilje til å gjennomføre

prosjektet i 2008 hvis kommunen kunne ta en delfinansiering. Formannskapet ba om å få
utarbeidet sak om dette til neste kommunestyremøte.

Tvedestrand, 01.04.08.

Jan Dukene
Ordfører

Per C.Andersen
Sekretær

PS 22/08 Valg av anbyder, Miljøgate Tvedestrand sentrum.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Det innledes kontraktsforhandlinger med Oveland Utemiljø AS på et at følgende 3
alternative utbygginger:
Alternativ 1.
Full utbygging
Kostnadsramme
kr. 4,5mill. eks. mva.
Alternativ 2.
Redusert utbygging
Kostnadsramme
kr. 4,0mill. eks. mva.
Alternativ 3.
Redusert utbygging
Kostnadsramme
kr. 3.0mill. eks. mva.
Rådmannen gis fullmakt til på undertegne kontrakten.
2. Alternativ 4.
Utbyggingen utsettes. Avsatte sentrumsutviklingsmidler brukes til andre prosjekter
3. Utbyggingen finansieres som følger:
- Forskuttering av tilskudd fra Statens Vegvesen (lån Kraftfondet)
kr 1,2 mill.
- Sentrumsutv.midler (økning m/kr 0,2 mill i forhold til vedtak i K-sak 18/08) kr 1,7 mill
- Tilskudd fra Peder Syrdalen (Asko, ny inntekt)
kr. 0,1 mill
- Ekstra bruk av Kraftfondet
§ Alt. 1
kr. 1,5 mill.
§ Alt. 2
kr. 1,0 mill.
§ Alt. 3
kr. 0,0, mill.
- Momsen på prosjektet finansieres ved å bruke av momsrefusjonen som overføres fra
drifts- til investeringsregnskapet
Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2008
Behandling
Per Ola Walle (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, før endelig behandling bes
utvalget for sentrumsutvikling om gi en uttale til saken. Det settes et formannskapsmøte
fredag 28.03 kl 1600 for å behandle saken på nytt.
Walles forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
Saken utsettes, før endelig behandling bes utvalget for sentrumsutvikling om gi en uttale til
saken. Det settes et formannskapsmøte fredag 28.03 kl 1600 for å behandle saken på nytt.
Saksprotokoll i Formannskap - 28.03.2008
Behandling
Ordføreren orienterte fra møte med Statens Vegvesen av 28.03.08 hvor de la fram forslag om
økt bevilgning til prosjektet.
Rådmannen fremmet på bakgrunn av innspillet fra Statens Vegvesen 28.03 følgende korrigerte
forslag til et alternativ 2:

1. Det innledes kontraktsforhandlinger med Oveland Utemiljø AS etter alternativ 2, noe
redusert utbygging, kostnadsramme på kr. 4,0 mill. ekskl. mva.
Rådmannen gis fullmakt til på undertegne kontrakten.
2. Utbyggingen finansieres som følger:
- Forskuttering av miljøgatetilskudd fra Statens Vegvesen (lån Kraftfondet) kr. 1,2
mill.
- Trafikksikringstilskudd fra Statens Vegvesen (nytt tilskudd i forhold til vedtak i
K-sak 18/08) kr. 0,5 mill.
- Sentrumsutviklingsmidler (økning m/kr 0,4 mill i forhold til vedtak i K-sak
18/08, sum ubrukte prosjektmidler sentrumsutviklingsprosjektet pr. 31.12.07) kr
1,9 mill
- Tilskudd fra Peder Syrdalen (Asko, ny inntekt) kr. 0,1 mill
- Ekstra bruk av Kraftfondet kr. 0,3 mill.
Momsen på prosjektet finansieres ved å bruke av momsrefusjonen som overføres fra
drifts- til investeringsregnskapet
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag til endret pkt. 2, strekpkt. 5 i korrigert alternativ
2:
-Ekstra bruk av midler opprinnelig bevilget til sentrumsutviklingsprosjektet i
økonomiplanperioden, kr 0,3 mill. Midlene forskutteres med kr. 100.000,- pr år i 3 år.
Votering:
Det korrigerte forslaget til alternativ 2 med Angelstads endring enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det innledes kontraktsforhandlinger med Oveland Utemiljø AS etter alternativ 2, noe
redusert utbygging, kostnadsramme på kr. 4,0 mill. ekskl. mva.
Rådmannen gis fullmakt til på undertegne kontrakten.
2. Utbyggingen finansieres som følger:
-Forskuttering av miljøgatetilskudd fra Statens Vegvesen (lån Kraftfondet) kr. 1,2 mill.
-Trafikksikringstilskudd fra Statens Vegvesen (nytt tilskudd i forhold til vedtak i K-sak
18/08) kr. 0,5 mill.
-Sentrumsutviklingsmidler (økning m/kr 0,4 mill i forhold til vedtak i K-sak 18/08, sum
ubrukte prosjektmidler sentrumsutviklingsprosjektet pr. 31.12.07) kr 1,9 mill
-Tilskudd fra Peder Syrdalen (Asko, ny inntekt) kr. 0,1 mill
-Ekstra bruk av midler opprinnelig bevilget til sentrumsutviklingsprosjektet i
økonomiplanperioden, kr 0,3 mill. Midlene forskutteres med kr. 100.000,- pr år i 3 år.
Momsen på prosjektet finansieres ved å bruke av momsrefusjonen som overføres fra drifts- til
investeringsregnskapet

PS 23/08 Valg av styremedlemmer til "Stiftelsen Furøya"
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune velger følger styremedlemmer/varamedlemmer til ”Stiftelsen Furøya”:

1. ………………………(styreleder)
Personlig varamedlem………………………….
2. ………………………(styremedlem) Personlig varamedlem………………………….
3. ………………………(styremedlem) Personlig varamedlem………………………….
Saksprotokoll i Formannskap - 11.03.2008
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet forslag om Linn Zwilgmeyer som styreleder med Dag Eide som
vararepresentant.
Ordføreren (TTL) fremmet forslag om Jan W. Nævestad som styreleder
Ordføreren fremmet forslag om å utsette saken.
Ordføreren utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes
Saksprotokoll i Formannskap - 28.03.2008
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet forslag om Linn Zwilgmeyer som styreleder med Dag Eide som
vararepresentant.
Ordføreren (TTL) fremmet forslag om Jan W. Nævestad som styremedlem med Camilla
Kulland som varamedlem.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet forslag om Marit Bjorvatn som styremedlem med Tuen
Rosseland som varamedlem
Votering:
Forslagene enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune velger følger styremedlemmer/varamedlemmer til ”Stiftelsen Furøya”:
1. Linn Zwilgmeyer
2. Marit Bjorvatn
3. Jan W. Nævestad

(styreleder)
Personlig varamedlem: Dag Eide
(styremedlem) Personlig varamedlem: Camilla Kulland
(styremedlem) Personlig varamedlem: Tuen Rosseland

