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PS 23/10 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2010
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 232.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 968.000 kroner.
c. Økning i rammetilskudd, prosjektskjønn, med 520.000 kroner.
d. Økning i rammen til ansvar 210 Rådmann med 300.000 kroner (prosjektskjønn).
e. Økning i rammen til ansvar 270 Kultur og næring med 220.000 kroner
(prosjektskjønn).
f. Økning i renteutgifter i forbindelse med investeringslån med 700.000 kroner.
g. Reduksjon i rentekompensasjon fra investeringer med 240.000 kroner.
h. Reduksjon i garantiprovisjon fra Agder Energi med 40.000 kroner.
i. Reduksjon i utbytte fra Agder Energi med 500.000 kroner.
j. Økning i utgifter til tidligere års premieavvik med 110.000 kroner.
k. Økning i utgifter til erstatningsordningen tidligere barnehjemsbarn med 2.625.000
kroner.
l. Økning i rammen til ansvar 215 Administrativ støtteenhet med 160.000 kroner (IKTlisenser).
m. Reduksjon i rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 100.000 kroner
(forsikringsutgifter).
n. Reduksjon i rammen til ansvar 245 Teknisk drift med 250.000 kroner
(forsikringsutgifter).
o. Reduksjon i avsetning til generelt disposisjonsfond med 1.434.000 kroner og bruk av
generelt disposisjonsfond med 3.791.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 250.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
b. Utgifter til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 171.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning.
c. Kostnadsrammen til prosjekt 0782 Godsbrygge Hagefjorden økes med 100.000
kroner til 500.000 kroner. Tilleggsbevilgningen lånefinansieres.
d. Utgiftene til prosjekt 0875 Fortau Gjeving-Bergendal økes med inntil 850.000
kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra Statens vegvesen.
e. Bevilgningen til prosjekt 0901 IKT-investeringer reduseres med 200.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
f. Kostnadsrammen for bygging av brygger på Hestøya settes til 180.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen.
g. Det bygges carporter ved Strannasenteret. Prosjektet får en kostnadsramme på
350.000 kroner. Bevilgningen lånefinansieres.

4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 27.540.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 20.540.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 7.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

Overskudd i investeringsregnskapet for 2009 på 431.028,43 kroner avsettes til generelt
ubundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens innstilling (inkl. tillegg/endring som vist i tilleggsnotat av 07.06.10) enstemmig
tilrådd.
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 232.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 968.000 kroner.
c. Økning i rammetilskudd, prosjektskjønn, med 520.000 kroner.
d. Økning i rammen til ansvar 210 Rådmann med 300.000 kroner (prosjektskjønn).
e. Økning i rammen til ansvar 270 Kultur og næring med 220.000 kroner
(prosjektskjønn).
f. Økning i renteutgifter i forbindelse med investeringslån med 700.000 kroner.
g. Reduksjon i rentekompensasjon fra investeringer med 240.000 kroner.
h. Reduksjon i garantiprovisjon fra Agder Energi med 40.000 kroner.
i. Reduksjon i utbytte fra Agder Energi med 500.000 kroner.
j. Økning i utgifter til tidligere års premieavvik med 110.000 kroner.
k. Økning i utgifter til erstatningsordningen tidligere barnehjemsbarn med 2.625.000
kroner.
l. Økning i rammen til ansvar 215 Administrativ støtteenhet med 160.000 kroner (IKTlisenser).
m. Reduksjon i rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 100.000 kroner
(forsikringsutgifter).
n. Reduksjon i rammen til ansvar 245 Teknisk drift med 250.000 kroner
(forsikringsutgifter).
o. Reduksjon i avsetning til generelt disposisjonsfond med 1.434.000 kroner og bruk av
generelt disposisjonsfond med 3.791.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 250.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
b. Utgifter til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 171.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning.
c. Kostnadsrammen til prosjekt 0782 Godsbrygge Hagefjorden økes med 100.000
kroner til 500.000 kroner. Tilleggsbevilgningen lånefinansieres.
d. Utgiftene til prosjekt 0875 Fortau Gjeving-Bergendal økes med inntil 850.000
kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra Statens vegvesen.
e. Bevilgningen til prosjekt 0901 IKT-investeringer reduseres med 200.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
f. Kostnadsrammen for bygging av brygger på Hestøya settes til 180.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen.

g. Det bygges carporter ved Strannasenteret. Prosjektet får en kostnadsramme på
350.000 kroner. Bevilgningen lånefinansieres.
h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, Parkeveien midlertididge lokaler
økes med 0,6 mill. kroner. Bevilgningen lånefinansieres. Kostnadsrammen for hele
prosjektet er da økt til 2.160.000 kroner.
4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 28.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 7.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

Overskudd i investeringsregnskapet for 2009 på 431.028,43 kroner avsettes til generelt
ubundet investeringsfond.

PS 24/10 Økonomiplan 2011-2014 - oppstart av økonomiplanarbeid
Rådmannens forslag til vedtak
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene
bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år)
for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
• Godt barnehagetilbud
• Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
• Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats
• Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
• Sunn kommunal økonomi
• Omdømmebygging
• Samhandling og koordinering mellom kommunale enheter, og mellom kommunale
enheter og andre relevante instanser
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene
bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år)
for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
• Godt barnehagetilbud
• Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
• Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats
• Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
• Sunn kommunal økonomi
• Omdømmebygging
• Samhandling og koordinering mellom kommunale enheter, og mellom kommunale
enheter og andre relevante instanser
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

PS 25/10 Ad eventuell ny avtale med Sørlandet Maritime AS
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til at det inngås en ny langsiktig avtale med Sørlandet
Maritime AS eller annet kompetent selskap for drift av båtruter i Tvedestrand. Kommunen er
innforstått med at det økonomiske tilskuddet i denne forbindelse vil øke med ca 0,3 mill pr år fra
år 2011.
Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune slutter seg til at det inngås en ny langsiktig avtale med Sørlandet
Maritime AS eller annet kompetent selskap for drift av båtruter i Tvedestrand. Kommunen er
innforstått med at det økonomiske tilskuddet i denne forbindelse vil øke med ca 0,3 mill pr år fra
år 2011.

PS 26/10 Forslag om ny tjenestestedstruktur i Agder politidistrikt høringsuttale fra Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer som er gitt i avsnittet ”Vurderinger” i
saksframstillingen.
Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Jørgen Goderstad (SP) fremmet følgende alternative forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre oppfordrer Agder politidistrikt til å ha system for jevnlig og
forutsigbar tilstedeværelse i alle kommuner, det er viktig at politiet er synlige, tilstede og
tilgjengelige.
2. Ved valg mellom alternativene 1 og 2 vil Tvedestrand kommunestyre anbefale alternativ 2.
Alternativ votering:
Goderstads forslag:
Rådmannens forslag til vedtak:

2 stemmer
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer som er gitt i avsnittet ”Vurderinger” i
saksframstillingen.

PS 27/10 Referat- og drøftingssaker
•

Morten Foss (UA) stilte spørsmål om det var mulighet for å kunne få til en finansiering av
E-18 planlegging f.eks ved forskottering fra kommunene og fylkeskommunen. Ordføreren
orienterte om det en vet om status for planleggingen/manglende finansiering.

•

Marit Aass (SV) ønsket at det skulle tas opp sak i kommunestyret vedr. boikott av Israelske
produkter, dette i tilknytning til den israelske blokaden av Gaza. Aass ønsket at følgende
forslag skulle tas opp til behandling:
1. Kommunestyret støtter det arbeidet som drives for å få til en effektiv forbrukerboikott av
israelske produkter, og oppfordrer byens befolkning til å slutte opp om en slik boikott.
2. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at kommunale etater, bedrifter og
virksomheter ikke kjøper produkter fra Israel og heller ikke inngår i noen form for
økonomisk samarbeid med israelske selskaper eller produsenter.
3. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at kommunale etater, bedrifter og
virksomheter ikke kjøper produkter fra israelske bosetninger på okkupert jord.
4. Kommunestyret ber administrasjonen fremme forslag om de endringer som trengs i
kommunens innkjøps- og anskaffelsesbestemmelser for å gjennomføre pkt. 2 og 3 i dette
vedtaket.
5. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for en liste over israelske produkter som
markedsføres i Norge blir spredd sammen med dette kommunestyrevedtaket til alle som har
innkjøpsansvar i kommunale virksomhet, og at listen oppdateres jevnlig.
Aass sitt forslag om å ta opp saken falt med 7 mot 2 stemmer.

PS 28/10 Tariffrevisjon pr. 01.05.2010 - Uravstemning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommuner stemmer JA ved uravstemmingen vedr. Meklingsmannens forslag til
tariffrevisjon 2010.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010

Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune stemmer JA ved uravstemmingen vedr. meklingsmannens forslag til
tarifferevisjon 2010.

