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PS 18/15 Tilleggsbevilling - 17. mai komiteen 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret bevilger kr. 15.000 i tilleggsbevilgning til 17. mai-komiteen i 2015. Tilleggsbevilgningen dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som går ned fra kr. 100.000,til kr. 85.000,-.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Torleif Haugland, medlem av 17. mai komiteen, redegjorde for arbeidet fram til nå og planer fra
komiteen.
Svein Olav Hageli fremmet følgende forslag:
17. mai feiringen tas opp til ny diskusjon på et senere tidspunkt i 2015 for å diskutere fremtidige
løsninger.
Rådmannens forslag med tillegg fra Hageli enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret bevilger kr. 15.000 i tilleggsbevilgning til 17. mai-komiteen i 2015. Tilleggsbevilgningen dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost, som går ned fra kr. 100.000,til kr. 85.000,-.
17. mai feiringen tas opp til ny diskusjon på et senere tidspunkt i 2015 for å diskutere fremtidige
løsninger.

PS 19/15 Agder Energi AS - Ny viljeserklæring om ikke å selge
aksjer og ny utbyttepolitikk
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder
Energi AS for en 3 års periode fra 01.07.2015 til 01.07.2018, jfr. vedlagt utkast.
Tvedestrand kommunestyre gir ordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av
kommunen på eiermøte i mai 2015.
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny utbyttepolitikk, d.v.s.
400 mill. kroner pluss 60 % av overskytende overskudd.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder
Energi AS for en 3 års periode fra 01.07.2015 til 01.07.2018, jfr. vedlagt utkast.
Tvedestrand kommunestyre gir ordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på vegne av
kommunen på eiermøte i mai 2015.
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny utbyttepolitikk, d.v.s.
400 mill. kroner pluss 60 % av overskytende overskudd.

PS 20/15 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping
Agder 2015-2030Høring
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet vedtar følgende uttalelse fra Tvedestrand kommune:
Tvedestrand kommune støtter opp om Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping
– VINN Agder 2015-2030.
Det er positivt at planen har et regionalt perspektiv hvor det tas utgangspunkt i en samlet
landsdel, og hvor det legges stor vekt på å bruke gjeldende planer og strategier og supplere disse
gjennom VINN Agder for å unngå dubleringer.
Tvedestrand kommune støtter forslaget om å bruke Regionalplan Agder 2020’s visjon (‘Med
overskudd til å skape’) i dette arbeid også. Sammen med videreføringen av regionplanens
hovedmål: ‘Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringslivet
både i kystsonen og de indre distriktene’ vil planens visjon og mål underbygge og videreføre et
viktig langsiktig og helhetlig arbeid i regionen.
I forhold til planens hovedmål ønsker Tvedestrand kommune å støtte allerede innkommet
forslag om også å inkludere besøksaspektet i hovedmålet, slik landsdelen i tillegg til bosetting
og næringsliv også gjøres attraktiv for besøk.
I kommuneplanen har Tvedestrand et regionalt fokus på arbeidsplassutvikling i et større og
variert arbeidsmarked, og viser til mulige områder for økt samarbeid. Tvedestrand kommune er
derfor positiv til at samhandling og kompetansedeling er trukket frem som de viktigste grepene
for å nå VINN-planens mål.
Tvedestrand kommune ser på planutkastet som en styrkelse av et overordnet og regionalt
samarbeid, som vi hilser velkommen. Det er imidlertid ønskelig at fylkeskommunene fremover
involverer kommunene enda mer i denne type arbeid, for derved å gjøre samhandling og
kompetansedeling til grunnpilarer i regionens felles fremtidige utviklingsarbeid.
Denne uttalelsen er gitt i medhold av kommunelovens § 13, nr. 1 (hasteparagrafen) og politisk
reglement, punkt 10.3.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar følgende uttalelse fra Tvedestrand kommune:
Tvedestrand kommune støtter opp om Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping
– VINN Agder 2015-2030.

Det er positivt at planen har et regionalt perspektiv hvor det tas utgangspunkt i en samlet
landsdel, og hvor det legges stor vekt på å bruke gjeldende planer og strategier og supplere disse
gjennom VINN Agder for å unngå dubleringer.
Tvedestrand kommune støtter forslaget om å bruke Regionalplan Agder 2020’s visjon (‘Med
overskudd til å skape’) i dette arbeid også. Sammen med videreføringen av regionplanens
hovedmål: ‘Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringslivet
både i kystsonen og de indre distriktene’ vil planens visjon og mål underbygge og videreføre et
viktig langsiktig og helhetlig arbeid i regionen.
I forhold til planens hovedmål ønsker Tvedestrand kommune å støtte allerede innkommet
forslag om også å inkludere besøksaspektet i hovedmålet, slik landsdelen i tillegg til bosetting
og næringsliv også gjøres attraktiv for besøk.
I kommuneplanen har Tvedestrand et regionalt fokus på arbeidsplassutvikling i et større og
variert arbeidsmarked, og viser til mulige områder for økt samarbeid. Tvedestrand kommune er
derfor positiv til at samhandling og kompetansedeling er trukket frem som de viktigste grepene
for å nå VINN-planens mål.
Tvedestrand kommune ser på planutkastet som en styrkelse av et overordnet og regionalt
samarbeid, som vi hilser velkommen. Det er imidlertid ønskelig at fylkeskommunene fremover
involverer kommunene enda mer i denne type arbeid, for derved å gjøre samhandling og
kompetansedeling til grunnpilarer i regionens felles fremtidige utviklingsarbeid.
Denne uttalelsen er gitt i medhold av kommunelovens § 13, nr. 1 (hasteparagrafen) og politisk
reglement, punkt 10.3.

PS 21/15 Revidert politisk reglement
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte utkast til revidert “Reglement for politiske organ”,
som gjøres gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.03.2015
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at saken utsettes.
Dukenes forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2015
Behandling
Thorleif Haugland (KRF) pekte på at det er en feil i protokollen for formannskap, idet han
stemte i mot innstillingen i denne saken. Dette vil bli tatt med i neste protokoll i formannskap.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Morten Foss fremmet følgende forslag:
1. Alle oppsigelsessaker behandles av formannskapet og delegeres ikke til rådmannen
2. Ansettelser av enhetsledere skjer politisk i samråd med rådmann og tillitsvalgte
3. Det opprettes et eget råd for miljø, kultur og landbruk, kalt Forskjønnelsesutvalget med for
eksempel 5 medlemmer som får til disposisjon X antall kroner som kan nyttes til gode tiltak
for disse tre områdene

Torleif Haugland fremmet følgende forslag:
Møtene til formannskap og faste komiteer holdes på dagtid
Jan Dukene fremmet følgende forslag:
Nåværende klageutvalg utgått fra livsløpskomite beholdes. Forslaget om å opprette klageutvalg
knyttet til formannskap utgår dermed.
Votering:
Hauglands forslag:
Foss sitt forslag nr.1:
Foss sitt forslag nr. 2:
Foss sitt forslag nr. 3:
Dukenes forslag:

1 stemme og falt
6 stemmer og tilrådd
5 stemmer og tilrådd
2 stemmer og falt
enstemmig tilrådd

Rådmannens forslag med endringer fra Foss og Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte utkast til revidert “Reglement for politiske organ”,
som gjøres gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015 med følgende
endringer:




Alle oppsigelsessaker behandles av formannskapet og delegeres ikke til rådmannen
Ansettelser av enhetsledere skjer politisk i samråd med rådmann og tillitsvalgte
Nåværende klageutvalg utgått fra livsløpskomite beholdes. Forslaget om å opprette
klageutvalg knyttet til formannskap utgår dermed.

PS 22/15 Strategisk næringsplan for Østre Agder
Rådmannens forslag til vedtak
1

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan
for Østre Agder.

2

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det
strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder.
Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet
gjennom statens Byregionprogram.

3

Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional
etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder
fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i
etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende
kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.

4

Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder.
Kommunestyret får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre
Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for
kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for
nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.

5

Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunal, næringspolitisk handlingsplan
oppdateres via en egen referansegruppe, som oppnevnes av formannskapet, etter at
strategisk næringsplan for Østre Agder har blitt vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag tilrådd mot to stemmer.

Innstilling
1

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan
for Østre Agder.

2

Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det
strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre Agder.
Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til dette samarbeidet
gjennom statens Byregionprogram.

3

Tvedestrand kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regional
etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-Agder
fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens eventuelle deltakelse i

etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også ytes desentralisert i de deltakende
kommuner koordinert og i samarbeid med næringsmedarbeiderne der.
4

Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder.
Kommunestyret får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles fond. Styret i Østre
Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. Vedtektene skal ivareta behovet for
kvalitet i saksbehandlings- og beslutningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for
nærhet og lokalkunnskap i den enkelte sak.

5

Tvedestrand kommunestyre vedtar at kommunal, næringspolitisk handlingsplan
oppdateres via en egen referansegruppe, som oppnevnes av formannskapet, etter at
strategisk næringsplan for Østre Agder har blitt vedtatt.

PS 23/15 Midlertidig bruk av rådhuset. Søknad om forlengelse
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forlenge avtalen med Kulturklubben
om midlertidig bruk av lokaler i rådhuset til å gjelde ut året 2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forlenge avtalen med Kulturklubben
om midlertidig bruk av lokaler i rådhuset til å gjelde ut året 2015.

PS 24/15 Næringsareal Kalsåsen - Inntreden i opsjonsavtale til
Tvedestrand Vekst AS for kjøp tomteområdet - Avregning mot
Tvedestrand Vekst AS for utlagte utgifter
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen trer inn i avtalen Tvedestrand Vekst AS
har med grunneier Øystein K. Darbo om leie og eventuelt kjøp av om lag 60 dekar for Kalsåsen,
gnr. 29, bnr. 4 (118), i Tvedestrand.
Kommunestyret vedtar ved inntreden i avtalen å kjøpe hele arealet snarest råd til avtalt pris på
kr. 2,2 mill. pluss omkostninger. Finansiering skjer ved økt låneopptak i 2015, som avklares
nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i junimøtet 2015. Endelig kostnadsramme inkl.
omkostninger avklares i samme sak.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under inntredelsesavtale med Tvedestrand Vekst AS og
grunneier Øystein K. Darbo, samt skjøte vedrørende kjøp av eiendommen.
Kommunestyret godkjenner at kommunen dekker utgifter på kr. 1,61 mill. som Tvedestrand
Vekst AS har hatt til infrastruktur (VA), leie og dispensasjonssøknad. Dette finansieres i 2015
ved at kommunens ansvarlige lån på kr. 2,193 mill. fra 2010 nedskrives til kr. 0,583 mill.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Carl Bertelsen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 voterende). Bertelsen ble
enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1 ledd bokstav a. Ole Goderstad
inntrådte (9 voterende).
Ordføreren og assisterende rådmann redegjorde for saken.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at kommunen trer inn i avtalen Tvedestrand Vekst AS
har med grunneier Øystein K. Darbo om leie og eventuelt kjøp av om lag 60 dekar for Kalsåsen,
gnr. 29, bnr. 4 (118), i Tvedestrand.
Kommunestyret vedtar ved inntreden i avtalen å kjøpe hele arealet snarest råd til avtalt pris på
kr. 2,2 mill. pluss omkostninger. Finansiering skjer ved økt låneopptak i 2015, som avklares
nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i junimøtet 2015. Endelig kostnadsramme inkl.
omkostninger avklares i samme sak.

Ordføreren får fullmakt til å skrive under inntredelsesavtale med Tvedestrand Vekst AS og
grunneier Øystein K. Darbo, samt skjøte vedrørende kjøp av eiendommen.
Kommunestyret godkjenner at kommunen dekker utgifter på kr. 1,61 mill. som Tvedestrand
Vekst AS har hatt til infrastruktur (VA), leie og dispensasjonssøknad. Dette finansieres i 2015
ved at kommunens ansvarlige lån på kr. 2,193 mill. fra 2010 nedskrives til kr. 0,583 mill.
Goderstad fratrådte og Bertelsen gjeninntrådte (9 voterende).

PS 24/15 Referat og drøftingssaker


Status statstilskudd bredbåndsutbygging, orientering ved assisterende rådmann
o Flere alternativ har vært vurdert, Songe/ Sundsdal området er valgt fordi her har
velforening, skole og næringslivet vært svært aktive for å få til en utbygging, der
er dårlig dekning fra før og det er lave kostnader per husstand. Søknad om
tilskudd sendes på dette grunnlag.



Informasjon fra ordføreren
o Tidligere valgte representant til styret i RTA, Brita Tosseviken måtte takke nei.
Hun erstattes med Marianne Landås.
o Det foreligger nå et forslag til avtale fra mulige kjøperne av Bordar Akademiet.
Forslaget ligger innenfor gitte rammer i delegeringsvedtak til formannskap fra
kommunestyret. Det er mulig at en behandling av saken i formannskapets av
tidsmessige årsaker må gjennomføres i et ekstraordinært møte.



Informasjon fra rådmannen
o I sist styremøte for Øst i Agder var kommunereformarbeidet hovedsaken. Det
vurderes fremdeles mange alternative løsninger. Det vil bli en redegjørelse om
kommunereformarbeidet på neste kommunestyremøte. Referat fra styremøtet
blir lagt ut på kommunens nettside.
o Viste for øvrig til en sak i teknikk-, plan- og naturkomiteen der Ribe betong AS
ønsker å kjøpe et kommunalt næringsområde på Kalsåsen på inntil 20 mål.
Kommunal tilrettelegging for næringsutvikling er svært prioritert nå pga. ny E18,
og det skal prioriteres høyt å få til gode løsninger. Ordfører/ rådmann får
fullmakt til å forhandle videre med interessenten og legge fram et eventuelt
resultat for kommunestyret som egen sak i junimøtet.



Status investeringsprosjekter ved assisterende rådmann:
o For Grenstølområdet arbeides det nå med flere prosjekter.
o For utbygging av brygge i Sandbukta er det noen overskridelser. Dette tas opp i
første tertialrapport for 2015.
o Olav Sverres vei er sluttført bortsett fra et uteområde som ikke er planert. Det
vil bli ferdigstilt over driftsbudsjettet før sommeren i 2015.
o Prosjekt Hulgata/ Holgata vil ha anbudsinnbydelse sist i mai med valg av
entreprenør så raskt som mulig, helst i juni. Dette kan være avhengig av at
avgjørelsen delegeres fra kommunestyret.
o På renseanlegget var det varslet tvangsmult fra arbeidstilsynet, men arbeidet
knyttet til dette pålegget er i gang og skal være ferdig innenfor fristen
31.08.2015.



Morten Foss tok oppfølgende spørsmål:
o Ønsker befaring av tomt for videregående skole.
 Rådmannen opplyste at det vil bli tilbud om slik befaring for
kommunestyret, samt også for aktuelle tomter for barneskole og
barnehage.
o Ønsker rydding for bedre sikt på gammel vei ved Amtmannssvingen for syklister.
 Rådmannen opplyste at dette vil bli tatt opp med Vegvesenet.

o Ønsker en sak på uttalelse vedrørende søndagsåpne butikker.
 Sak vil bli forelagt til neste møte.
o Ønsker en vurdering av å reetablere kafe på Strannasenteret.
Rådmannen opplyste at det ikke er midler til dette i 2015, og at det
eventuelt må behandles i budsjettsammenheng.
o Ønsker at det gis tilskudd til “Ny giv i saueholdet”.
 Rådmannen opplyste at det ikke er midler til dette i 2015, og at dette
eventuelt må behandles i budsjettsammenheng.




Tine Goderstad Sunne tok opp følgende spørsmål:
o Ønsker kommunalt tilskudd til fallviltgruppa slik at det er rom for
kompetanseutvikling i gruppa.
 Rådmannen opplyste at det ikke er midler til dette i 2015, og at det
eventuelt må behandles i budsjettsammenheng.
o Ønsker informasjon fra landbrukskonsulent om aktuelle saker i
kommunestyremøte.
 Rådmannen tok ønsket til etterretning.

PS 26/15 Kontrollutvalg - valg av nytt varamedlem
Rådmannens forslag til vedtak
Da Marianne Sætherlien (TTL) ikke lenger kan være varamedlem i kontrollutvalget velges
som nytt varamedlem for Trine M. Bjerkholt (TTL) til kontrollutvalget for resten av perioden:
……………………………………………….

Saksprotokoll i Formannskap - 28.04.2015
Behandling
Dukene fremmet følgende forslag:
Knut Olav Austeid
Rådmannens forslag med tillegg fra Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Da Marianne Sætherlien (TTL) ikke lenger kan være varamedlem i kontrollutvalget velges
som nytt varamedlem for Trine M. Bjerkholt (TTL) til kontrollutvalget for resten av perioden:
Knut Olav Austeid

PS 27/15 Valg av Entreprenør og finansieringsmodell for
flatsprenging av næringstomt på Grenstøl
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre vedtar at flatsprenging av areal for næringsområde 1 på Grenstøl
gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms.
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for næringsområde 2
(Kalsåsen) på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
Kommunestyret tildeler kontrakten for flatsprengingen av det aktuelle området til Sandås
Anlegg AS. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt
med Sandås Anlegg AS innenfor vedtatt budsjettramme. Det forutsettes at prosjektet er sluttført
innen utgangen av 2016, eventuelt 2017. Rådmannen får fullmakt til å avklare dette nærmere i
kontraktsforhandlingene.
Kommunestyret vedtar at finansieringen av bevilgningen på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms skjer
ved økt låneopptak i 2015 på kr. 4,4 mill., som avklares nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i
junimøtet 2015.
Alternativ 2
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for både næringsområde 1 og
2 på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
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Behandling
Assisterende rådmann redegjorde for saken.
Svein Olav Hageli fremmet rådmannens forslag alternativ 1.
Hagelis forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at flatsprenging av areal for næringsområde 1 på Grenstøl
gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms.
Kommunestyret vedtar ikke å gjennomføre flatsprenging av areal for næringsområde 2
(Kalsåsen) på Grenstøl, p.g.a av for høyt kostnadsnivå på anbudet vurdert opp mot estimert
kostnadsramme.
Kommunestyret tildeler kontrakten for flatsprengingen av det aktuelle området til Sandås
Anlegg AS. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt
med Sandås Anlegg AS innenfor vedtatt budsjettramme. Det forutsettes at prosjektet er sluttført

innen utgangen av 2016, eventuelt 2017. Rådmannen får fullmakt til å avklare dette nærmere i
kontraktsforhandlingene.
Kommunestyret vedtar at finansieringen av bevilgningen på inntil kr. 4,4 mill. inkl. moms skjer
ved økt låneopptak i 2015 på kr. 4,4 mill., som avklares nærmere i 1. tertialrapport for 2015 i
junimøtet 2015.

