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PS 49/18 Fortsettelse av suppleringsvalg etter fritak fra
politiske verv i kommunestyre sak 87/18
Saksprotokoll i Formannskap - 09.10.2018
Behandling
June Marcussen (V) fremmet følgende forslag til medlemmer:
Linn Zwilgmeyer til Kontrollutvalget
Janne Broms som vara til Kontrollutvalget
Line Mørch til Friluftsrådet Sør
Rådmannens forslag, inkludert Marcussen sine forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å erstatte Vibeke Salvesen i:
 Kontrollutvalget: Linn Zwilgmeyer. Vara Janne Broms
 Personlig vararepresentant i styret for Friluftsrådet sør: Line Mørch

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre velger følgende til å erstatte Vibeke Salvesen i:
 Kontrollutvalget:
 Personlig vararepresentant i styret for Friluftsrådet sør:

PS 50/18 Bredbåndsutbygging i Tvedestrand kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 09.10.2018
Behandling
Morten Foss (SP) fremmet alternativ 2
Rådmannens forslag, alternativ 2 enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det legges opp til en innsats over fire år på inntil
600 000 kroner i kommunale midler til bredbåndsutbygging i kommunen. Dette
forutsetter et godt spleiselag med husstandene, for å sikre at de resterende inntil 5-600
000 kroner i form av økt egenandel. Utgiftene realiseres først når utbyggingen er klar.
Finansering av kommunal kommunale midler vedtas på følgende måte:
Det tas 600.000 kroner fra generelt disposisjonsfond og overføres til egen
disposisjonsfond for bredbåndsutbygging, jfr. balansepost 2.5699.006. Da vil generelt
disposisjonsfond gå ned fra 9,676 mill. kroner til 9,076 mill. kroner.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at det legges opp til en innsats over fire år på inntil
600 000 kroner i kommunale midler til bredbåndsutbygging i kommunen. Dette
forutsetter et godt spleiselag med husstandene, for å sikre at de resterende inntil 5600 000 kroner i form av økt egenandel. Utgiftene realiseres først når utbyggingen er
klar.
Finansering av kommunal kommunale midler vedtas på følgende måte:
Alternativ 1
Det avsettes 150.000 kroner pr. år i driftsbudsjett for perioden 2019-2022. Dette
innarbeides i budsjettet for 2019 og økonomiplan 2019-2020.
Alternativ 2
Det tas 600.000 kroner fra generelt disposisjonsfond og overføres til egen
disposisjonsfond for bredbåndsutbygging, jfr. balansepost 2.5699.006. Da vil generelt
disposisjonsfond gå ned fra 9,676 mill. kroner til 9,076 mill. kroner.

PS 51/18 Kjøp av tilleggsareal til A67 Tvedestrand
Næringspark
Saksprotokoll i Formannskap - 09.10.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å kjøpe et areal på ca 1,0 da. fra gnr. 31, bnr 3 som
slås sammen med kommunens eiendom gnr. 31, bnr. 67. Det bevilges en ramme inntil
kr. 60.000 for finansiering av kjøpet inkl. omkostninger, som finansieres ved ubrukte
lånemidler som ikke er disponert.
Prisen som tilbys skal ta utgangspunkt i prisnivået som er gitt til øvrige grunneiere for
tilsvarende areal i området, pluss verdistigning.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å kjøpe et areal på ca 1,0 da. fra gnr. 31, bnr 3 som
slås sammen med kommunens eiendom gnr. 31, bnr. 67. Det bevilges en ramme inntil
kr. 60.000 for finansiering av kjøpet inkl. omkostninger, som finansieres ved ubrukte
lånemidler som ikke er disponert.
Prisen som tilbys skal ta utgangspunkt i prisnivået som er gitt til øvrige grunneiere for
tilsvarende areal i området, pluss verdistigning.

PS 52/18 Budsjettkontroll 2. tertial 2018
Saksprotokoll i Formannskap - 09.10.2018
Behandling
June Marcussen (V) oppnevnes som saksordfører
Ass. Rådmann orienterte om justering av tallene i tabell til punkt 2 uavhengig av
bunnlinjen. Tallene i postene, Renteinntekter, økt inntekt og Formidlingsutlån, økte
renteinntekter byttes om. Punkt 6 tas bort, da dette punktet er unødvendig.
Formannskapet godkjente dette.
Morten Foss (SP) stilte spørsmål om når rådmannens vurderinger rundt ansvarlig
gjeldsgrad m.m. blir forelagt politikerne. Rådmannen svarte at dette ble spilt inn ifm. at
Handlingsplanen ble sendt ut på høring og at dette kommer til endelig behandling i
desember.
Rådmann og ass. rådmann orienterte oppsummerende om tertialrapporten,
bakenforliggende mekanismer og vurderinger ift. organisasjonsgjennomgang. Det
kommer en rapport til administrasjonsutvalget og evt. kommunestyret om heltid/deltid
inklusiv langvakter.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2018 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Enhet/
ansvar

Endringer

Økt inntekt/ Redusert
redusert
inntekt/ økt
utgift
utgift

280

Skjønnstilskudd, ekstraordinært, flom,
redusert inntekt
Flyktningstilskudd/ integreringstilskudd, økt
inntekt
Eiendomsskatt, redusert inntekt

290

Renteinntekter, økt inntekt

290
290
290

Formidlingsutlån, økte renteutgifter
Formidlingsutlån, økte renteinntekter
Avkastning AAK-AE, økt inntekt

280

Lønnsavsetningspost, økt utgift

280
280

Norsk pasientskadeerstatning, redusert utgift 45 000
Pensjon KLP, netto redusert kostnad
1 600 000
Pensjon SPK, netto økt kostnad
Kompensert 1,4 årsverk
Oppfølgingsenheten, økt utgift
Avsetning til generelt disposisjonsfond

290
290

255
290

94 000
700 000
125 000
280 000
70 000
200 000
40 000
150 000

600 000
450 000
1 376 000

BALANSE

2 865 000

2 865 000

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Ansvar
210
210
290
210
240
290
240
290
245
290
245
250
290

Prosjekt
0140 Raet nasjonalpark, utstilling mv., redusert
overføring fra fylkeskommunen
0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg, utgifter
inkl. merverdiavgift
0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
økt merverdiavgiftskompensasjon
0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg, tilskudd
fra Gjensidigestiftelsen
0790 Boligtomter, økt salgsinntekt
0790 Boligtomter, økt avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler
0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg), økt
salgsinntekt
0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg), økt
avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler
Nytt prosjekt Brannposter i Lyngør, utgifter inkl.
merverdiavgift
0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
økt merverdiavgiftskompensasjon
Nytt prosjekt Brannposter i Lyngør, tilskudd
0505 Velferdsteknologi: Nytt sykesignalanlegg
sykehjemmet, tilsagn om tilskudd fra Husbanken
0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
redusert bruk av lån
Balanse

Økt
inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/
økt utgift
300 000
631 000

126 000
505 000
125 000
125 000
2 000
2 000
1 125 000
225 000
900 000
812 000
512 000
2 695 000 2 695 000

4. Prosjekt 0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann endrer navn til Nesgrenda,
ny vannledning.
5. Oppfølgingsenheten økes med 1,4 årsverk til tjenester for utviklingshemmede;
avlastningstjenester og aktivitetstilbud, samt 4,79 årsverk til omsorgstiltak innen
psykisk helse. Sistnevnte årsverk er dekket av overføringer fra staten.
6. Omsorg og rehabiliteringsenheten økes med 4 årsverk til hjemmesykepleien.
Midlene er bevilget i 1. tertial 2018.

7. Økt bemanningsnorm for barnehager og skole innarbeides fast i
budsjettrammene for 2019 for de aktuelle enhetene.
8. Det innføres begrenset innkjøpsstopp og stillinger blir holdt vakante på områder
der det vurderes forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.
9. Søknader fra følgende organisasjoner avslås:
- Stiftelsen Amathea – driftstilskudd for 2019
- Norges Miljøvernforbund – søknad om støtte til strandrydding, kr 15 000.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2018 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Enhet/ ansvar

Endringer

290

Skjønnstilskudd, ekstraordinært, flom, redusert inntekt

290

Flyktningstilskudd/ integreringstilskudd, økt inntekt

280

Eiendomsskatt, redusert inntekt

290

Renteinntekter, økt inntekt

290

Formidlingsutlån, økte renteutgifter

290

Formidlingsutlån, økte renteinntekter

290

Avkastning AAK-AE, økt inntekt

280

Lønnsavsetningspost, økt utgift

280

Norsk pasientskadeerstatning, redusert utgift

280

Pensjon KLP, netto redusert kostnad

Økt inntekt/
redusert utgift

94 000
700 000
125 000
200 000
70 000
280 000
40 000
150 000
45 000
1 600 000

Pensjon SPK, netto økt kostnad
255

Kompensert 1,4 årsverk Oppfølgingsenheten, økt utgift

290

Avsetning til generelt disposisjonsfond
BALANSE

Redusert
inntekt/ økt
utgift

600 000
450 000
1 376 000
2 865 000

2 865 000

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Ansvar

Prosjekt

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/ økt
utgift

Ansvar

Prosjekt
210
210
290
210
240
290

0140 Raet nasjonalpark, utstilling mv., redusert overføring fra
fylkeskommunen
0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg, utgifter inkl.
merverdiavgift
0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt
merverdiavgiftskompensasjon
0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg, tilskudd fra
Gjensidigestiftelsen
0790 Boligtomter, økt salgsinntekt

Redusert
inntekt/ økt
utgift
300 000
631 000

126 000
505 000
125 000

0790 Boligtomter, økt avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer
og andeler

240 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg), økt salgsinntekt
290

Økt inntekt/
redusert
utgift

125 000
2 000

0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg), økt avsetning til ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler

2 000

245 Nytt prosjekt Brannposter i Lyngør, utgifter inkl. merverdiavgift

1 125 000

0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt
290
merverdiavgiftskompensasjon

225 000

245 Nytt prosjekt Brannposter i Lyngør, tilskudd

900 000

0505 Velferdsteknologi: Nytt sykesignalanlegg sykehjemmet, tilsagn
om tilskudd fra Husbanken
0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av
290
lån
250

Balanse

812 000
512 000
2 695 000

2 695 000

4. Prosjekt 0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann endrer navn til Nesgrenda, ny
vannledning.
5. Oppfølgingsenheten økes med 1,4 årsverk til tjenester for utviklingshemmede;
avlastningstjenester og aktivitetstilbud, samt 4,79 årsverk til omsorgstiltak innen psykisk
helse. Sistnevnte årsverk er dekket av overføringer fra staten.
6. Det bevilges 450 000 kroner til Oppfølgingsenheten for 1,4 årsverk til tjenester for
utviklingshemmede.
7. Omsorg og rehabiliteringsenheten økes med 4 årsverk til hjemmesykepleien. Midlene er
bevilget i 1. tertial 2018.
8. Økt bemanningsnorm for barnehager og skole innarbeides fast i budsjettrammene for
2019 for de aktuelle enhetene.
9. Det innføres begrenset innkjøpsstopp og stillinger blir holdt vakante på områder der det
vurderes forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.
10. Søknader fra følgende organisasjoner avslås:
- Stiftelsen Amathea – driftstilskudd for 2019
- Norges Miljøvernforbund – søknad om støtte til strandrydding, kr 15 000.

PS 53/18 Ny barneskole - alternativer og videre arbeid
Saksprotokoll i Formannskap - 09.10.2018
Behandling
Torleif Haugland (KRF) ble oppnevnt som saksordfører.
Ass. Rådmann orienterte om saken og besvarte spørsmål fra representantene.
Morten Foss (SP) fremmet utsettelsesforslag:
Avstemming, utsettelsesforslag:
Foss sitt forslag: 2 mot 7 stemmer og falt
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det tilføres et ytterligere alternativ til punkt 1 som inkluderer en ny barneskole for om
lag 350 elever (2-parallell).
Rådmannens forslag, inkludert Haugland sitt tilleggsforslag: tilrådd mot en stemme
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at følgende legges til grunn for rådmannens arbeid
med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, dersom det skal bygges ny barneskole
i sentrum:
1.

Størrelse og kostnadsramme:
Alternativ 0:
Det bygges en ny barneskole for om lag 350 elever og inntil 4.700 m2 bruttoareal (2-parallell) med målsetning om ferdigstillelse innen 01.08.2022. Det
legges til grunn en maksimal kostnadsramme i 2019-priser på 210 mill. kroner
inkl. mva. Prisstigning fram til ferdigstillelse kommer i tillegg.
Alternativ 1:
Det bygges en ny barneskole for om lag 400 elever og inntil 5.200 m2 bruttoareal (2-parallell) med målsetning om ferdigstillelse innen 01.08.2022. Det
legges til grunn en maksimal kostnadsramme i 2019-priser på 223 mill. kroner
inkl. mva. Prisstigning fram til ferdigstillelse kommer i tillegg.
Alternativ 2:
Det bygges en ny barneskole for om lag 525 elever og inntil 6.600 m2 bruttoareal (3-parallell) med målsetning om ferdigstillelse innen 01.08.2022. Det
legges til grunn en maksimal kostnadsramme i 2019-priser på 272 mill. kroner
inkl. mva. Prisstigning fram til ferdigstillelse kommer i tillegg.

2.

Tilbakemelding på formannskapets spørsmål av 12.06.2018 tas til etterretning.

3.
Det legges til grunn at eventuell konkurranse- og entrepriseformen blir i form av
en totalentreprise med «pris- og løsningskonkurranse», hvor pris vektes høyere enn
løsning. Målsetningen er at samlede kostnader for et eventuelt utbyggingsprosjekt kan
bli lavere enn det som er lagt til grunn i dette vedtaket, gjennom en mest mulig

kostnadseffektiv byggemåte og konkurranseform. Det legges til grunn at prisstigningen
i byggeperioden legges inn i konkurransegrunnlaget som en opsjon.
4.
Klima-, energi- og miljøplattformen endres til at det legges til grunn at den nye
barneskolen i sentrum bygges etter teknisk forskrift, TEK17. Det legges til rette for
tilkobling til nytt nærvarmeanlegg som kommer som egen sak, dersom kommunestyret
vedtar å bygge ny barneskole.
5.
Arbeidet med nytt justert rom- og funksjonsprogram og anbudsdokumenter blir
ikke igangsatt før kommunestyret har tatt endelig stilling til om ny barneskole skal
bygges eller ikke ved behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i
desember 2018. Gjennom arbeidet med nytt justert rom- og funksjonsprogram må det
sikres en best mulig løsning vurdert opp mot den justerte pedagogiske plattformen som
legges til grunn.
6.
Forutsetninger om eventuelle endringer i skolestrukturen med tanke på å
redusere driftsutgiftene for skolesektoren for delvis å finansiere bygging av ny
barneskole i sentrum, avklares nærmere ved behandlingen av budsjett 2019 og
økonomiplan 2019-2022 i desember 2018.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at følgende legges til grunn for rådmannens arbeid
med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, dersom det skal bygges ny barneskole
i sentrum:
1. Størrelse og kostnadsramme:
Alternativ 1:
Det bygges en ny barneskole for om lag 400 elever og inntil 5.200 m2 bruttoareal
(2-parallell) med målsetning om ferdigstillelse innen 01.08.2022. Det legges til
grunn en maksimal kostnadsramme i 2019-priser på 223 mill. kroner inkl. mva.
Prisstigning fram til ferdigstillelse kommer i tillegg.
Alternativ 2:
Det bygges en ny barneskole for om lag 525 elever og inntil 6.600 m2 bruttoareal
(3-parallell) med målsetning om ferdigstillelse innen 01.08.2022. Det legges til
grunn en maksimal kostnadsramme i 2019-priser på 272 mill. kroner inkl. mva.
Prisstigning fram til ferdigstillelse kommer i tillegg.
2. Tilbakemelding på formannskapets spørsmål av 12.06.2018 tas til etterretning.
3. Det legges til grunn at eventuell konkurranse- og entrepriseformen blir i form av
en totalentreprise med «pris- og løsningskonkurranse», hvor pris vektes høyere
enn løsning. Målsetningen er at samlede kostnader for et eventuelt utbyggingsprosjekt kan bli lavere enn det som er lagt til grunn i dette vedtaket, gjennom en
mest mulig kostnadseffektiv byggemåte og konkurranseform. Det legges til grunn
at prisstigningen i byggeperioden legges inn i konkurransegrunnlaget som en
opsjon.

4. Klima-, energi- og miljøplattformen endres til at det legges til grunn at den nye
barneskolen i sentrum bygges etter teknisk forskrift, TEK17. Det legges til rette for
tilkobling til nytt nærvarmeanlegg som kommer som egen sak, dersom
kommunestyret vedtar å bygge ny barneskole.
5. Arbeidet med nytt justert rom- og funksjonsprogram og anbudsdokumenter blir
ikke igangsatt før kommunestyret har tatt endelig stilling til om ny barneskole skal
bygges eller ikke ved behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i
desember 2018. Gjennom arbeidet med nytt justert rom- og funksjonsprogram må
det sikres en best mulig løsning vurdert opp mot den justerte pedagogiske
plattformen som legges til grunn.
6. Forutsetninger om eventuelle endringer i skolestrukturen med tanke på å
redusere driftsutgiftene for skolesektoren for delvis å finansiere bygging av ny
barneskole i sentrum, avklares nærmere ved behandlingen av budsjett 2019 og
økonomiplan 2019-2022 i desember 2018.

PS 54/18 Referat- og drøftingssaker
Info og dialog om budsjettarbeidet i forkant av normal
saksbehandling. MDG inviteres med talerett.








Utfordringsbilde skissert i høringsutkast til handlingsplan
 Ass. Rådmann orienterte om status for økonomi. Det blir satt av
mindre midler på fond enn det som var forespeilet i budsjettet.
Frem mot 2022 er det et udekket innsparingsbehov på om lag 22
mill. kr. Ass. Rådmann orienterte videre om ulike økonomiske
usikkerhetsmoment.
Tertialrapport II 2018 – hvilke konsekvenser gir dette for budsjett 2019
 Ass. Rådmann orienterte om hva som kan komme i tillegg til de 22
mill. kr. forespeilet i punktet over. Ny pedagogisk norm i
barnehagesektoren, rammer for helse- og omsorgssektoren,
rammer for tekniske sektorer m.v.
 Renten stiger ifølge prognosene gradvis frem mot 2022. 82 % av
kommunens investeringslån har fastrente. Avsetningen i 2018 blir
lavere enn forventet grunnet økte behov i enhetene.
Statsbudsjettet 2019: Hovedtrekk og konsekvenser (statsbudsjettet legges
fram 08.oktober)
 Ass. Rådmann orienterte om foreløpige vurderinger av
statsbudsjettet for 2019. Handlingsrommet strammes inn ifølge KS.
Skatteinngang er forventet til å bli om lag 2,5 % i stedet for 1 %
som var forventet. Samlet pris og kostnadsvekst: 3 % mot forventet
2,6 %. Reell vekst i samlede inntekter.
 Kommunesektorens inntekter 2019: Reell samlet vekst på 1,9 mrd.
Kr. (0,4 %). Vekst i frie inntekter: 2,6 mrd. Kr.
 Kommunalt skattøre: 11,55 % (reduksjon på 0,25 prosentpoeng).
 Merkostnader til demografi og pensjon. Økt handlingsrom uten
effektiviseringskrav: 0,3 mrd. kr. Dette skal da ifølge staten dekke
bl.a. ped. norm i barnehagesektoren. Det legges opp til økt
handlingsrom på 1,5 mrd. kr. med effektiviseringskrav.
 Statsbudsjettet forutsetter omfattende digitalisering og
gevinstrealisering.
 Betydning for Tvedestrand kommune 2019: Svakere vekst enn
samlet for fylket og landet – TK 2,1 %, mot AA 2,9 % og landet 2,9
%. Tvedestrand får en negativ realvekst på 0,7 % sett opp mot
deflator på 2,8 %. Hovedgrunnen er at den utgifts utjevnende
delen er redusert. Konklusjon: Tvedestrand kommune får ingen
drahjelp i statsbudsjettet ift. de utfordringene kommunen har.
Oppdatert overordnet utfordringsbilde
 Ass. Rådmann oppsummerte og konkluderte med at
utfordringsbilde p.t. er på over 30 mill. kr. frem mot 2022. (grovt
anslag)
 Ass. Rådmann orienterte om strategi for utviklingsalternativ 1 og 2,
og tilhørende muligheter og forutsetninger for kostnadsreduksjon.
 Rådmannen orienterte om parameterne som ligger til grunn for
beregningene for kommunenes rammetilskudd.

Politisk verksted om politisk organisering etter mandat gitt i
enstemmig vedtak i K-sak 71/18.
1. Hvilke politiske organ vil en ha i neste kommunestyreperiode, hvor mange
medlemmer skal organene ha og hvilke endringer av oppgaver er aktuelle?


Grunnleggende spørsmål:
o Skal kommunestyret fortsatt ha «all» beslutningsmyndighet?
 Ja
o Skal det fortsatt være en gjennomgående representasjon i den grad det
opprettes komiteer/utvalg?
 Ja

Oppsummering av hovedalternativer (k.styre, utvalg og komiteer)
 Alternativ 1 (SP):
o Kommunestyre 25, formannskap 9, planutvalg 9, tjenestekomite 9. Ikke
ordfører og varaordfører i utvalg/komite.
 1 stemme
 Alternativ 2 (V, AP, H, TTL):
o Kommunestyre 23, formannskap 9, TPN 9. Ikke ordfører og varaordfører i
TPN. Ad-hoc utvalg, inklusive eksterne deltakere: ja.
 6 stemmer
 Alternativ 3 (KRF):
o Kommunestyre 21/23, formannskap 7, planutvalg 7, tjenesteutvalg 7. Ad-hoc
utvalg utgår fra tjenesteutvalg
 1 stemme
 Alternativ 4 (Killingmo,UA):
o Kommunestyre 21, formannskap 7, planutvalg 7, livsløp 7 m/ mulig utvidet
ansvarsområde fra andre tjenester
 1 stemme










Koordineringsforum (ikke lovpålagt): Fjernes. Plassering av saker og andre mindre
vesentlige avklaringer kan utføres av ordfører, varaordfører og administrasjonen.
Kontrollutvalget (lovpålagt), antall medlemmer:
o 5 medlemmer, herunder 2 fra kommunestyret og varamedlemmer i rekke.
Valgstyret (lovpålagt), skal det være personidentisk med formannskapet?
o Ja
Administrasjons- og likestillingsutvalg (lovpålagt), antall medlemmer:
o Som i dag: 7 medlemmer
Arbeidsmiljøutvalg (lovpålagt, og arbeidstaker/arbeidsgiversiden skal ha like mange
medlemmer).
o Antall medlemmer: 8 som i dag, bør tilstrebes at både ordfører og
opposisjonsleder er representert på arbeidsgiversiden.
Klageutvalg for saker utenfor plan- og bygningsloven (ikke lovpålagt), antall
medlemmer:
o 3 medlemmer
Klagenemda for eiendomsskattesaker
o Ja, som nå
Eldrerådet (lovpålagt).
o Antall medlemmer: 7 som nå
o Evt. antall repr. fra kommunestyret: 1











Råd for funksjonshemmede (lovpålagt
o Antall medlemmer: 7 som nå
o Evt. antall repr. fra kommunestyret: 1
Foreldreråd for funksjonshemmede barn under 18 år (ikke lovpålagt).
o TTL, H, AP (5 stemmer): utgår
o SP, UA, KRF (3 stemmer): opprettholdes
o Hvis det opprettholdes: 1 fra k.styret
Ungdomsråd (lovpålagt fra neste periode).
o Antall medlemmer: som nå
o Det skal oppnevnes 2 mentorer fra kommunestyret, en fra posisjon og en fra
opposisjon
Innvandrerråd (ikke lovpålagt).
o Alt. 1: Utgår. Ad-hoc utvalg på aktuelle saker: 5 stemmer
o Alt. 2: Opprettholdes: 4 stemmer
Kulturprisutvalg (ikke lovpålagt)
o Består, men som sammenslått kulturpris- og utsmykkingsutvalg. Medlemmer:
3 politikere
Utsmykkingsutvalg (ikke lovpålagt)
o Består, men som sammenslått kulturpris- og utsmykkingsutvalg. Medlemmer:
3 politikere
Kommunalt viltorgan (ikke lovpålagt).
o Opprettholdes

2. Avvikling av møter - møtetider


Skal en opprettholde dagens reglement med tanke på møtedager og tidspunkter (se
reglementets pkt. 5.4)?
o Alt. 1 – fortsette som i dag: 1 stemme
o Alt. 2 – ADM 08, FOR 09, felles info 12, utvalg/komite 13-17, KOM 14-18
(KOM kan flyttes lengre utover kvelden ved behov): 8 stemmer

3. Gjennomgang av resterende deler av Reglementer for politiske organer





Her må en bla seg gjennom reglementet og komme med innspill på evt. endringer
som ikke allerede er blitt behandlet gjennom diskusjonen under pkt. 1 og 2 ovenfor.
Administrasjonen må før politisk behandling ta en fullstendig gjennomgang av
reglementet og gjøre en rekke redaksjonelle endringer for å tilpasse reglementet til
ny kommunelov. Dette arbeidet vil ikke administrasjonen kunne prioritere før ut i
november.
Om realitetsbehandling i kommunestyret
o Benkeforslag som kommer opp kan realitetsbehandles dersom ikke 1/4
avviser dette. Ordfører kan ikke nekte for realitetsbehandling alene heretter.
Forslag som kommer inn gjennom interpellasjon følger samme regler.

4. Reglement for godtgjørelser
 Skal reglementet stå som det er i dag?
 Hvis reglementet skal endres;






-Skal utgangspunktet for beregningene fortsatt være godtgjørelsen for stortingsrepresentanter, og skal den i så fall fortsatt har det samme %-vise utgangspunkt?
-Skal det endres noe %-sats for noen av de som har fast godtgjørelse (se pkt.3)?
-Skal møtegodtgjørelsen endres noe?
-Er det aktuelt å endre noe i de generelle bestemmelsene (se pkt. 6)?
95 % til ordfører som i dag: 7 stemmer
90 % til ordfører: 1 stemme
75 % til ordfører: 1 stemme
Godtgjørelse til opposisjonsleder økes til 6 %: enstemmig

5. Delegasjonsreglementet (delegering av myndighet til rådmannen)
 Skal delegasjonsreglementet stå som i dag?
o Ja
En gjør oppmerksom på at kommunestyret innen utgangen av året etter at det ble
konstituert, skal fastsette et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett
skal delegeres.
Øvrige referat- og drøftingssaker til møtet
 Orientering om A67 og salg av næringstomter
o Anne Torunn Hvideberg orienterte om status for salgs- og
markedsføringsprosessen. Ny nettside og brosjyrer er på plass.
 Orientering om tildelinger fra regionalt næringsfond
o Anne Torunn Hvideberg orienterte om stadig flere saker fra Tvedestrand
og viste til historikk for tildelinger i 2017. Informasjon sendes ut etter
møtet.
 Info fra rådmann
o Rådmannen orienterte om mulig kommende sak om ny NAV-organisering
med bakgrunn i innspill fra NAV stat og pågående arbeid i Østre Agder.
 Info fra ordfører
o Ordfører orienterte om forslag fra MDG om bestilling av sak om nytt
flaggreglement for Tvedestrand kommune
 Avstemming om bestilling av sak: 4 mot 5 stemmer og falt

