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PS 1/18 Økonomireglement for Tvedestrand kommune
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Formannskapet bestiller et ekstra formannskapsmøte om kommuneøkonomi som en
del av folkevalgtopplæringen fremover.
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Punkt 2.5 b tillegges følgende: ‘’…med mindre kommunestyret vedtar noe annet.’’
Rådmannens forslag, inkludert Hauglands tilleggsforslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar økonomireglement for Tvedestrand kommune i tråd
med vedlagte forslag. Reglementet trer i kraft 06.02.2018. Avsnitt 2.5 b) erstatter punkt
17 i budsjettvedtaket i sak 124/17 om økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.
Punkt 2.5 b tillegges følgende: ‘’…med mindre kommunestyret vedtar noe annet.’’

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar økonomireglement for Tvedestrand kommune i tråd
med vedlagte forslag. Reglementet trer i kraft 06.02.2018. Avsnitt 2.5 b) erstatter punkt
17 i budsjettvedtaket i sak 124/17 om økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.

PS 2/18 Delegasjonsreglement - Kommunestyrets
delegasjon av gjørelsesmyndighet til rådmann - Revisjon
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner revidert utkast datert 2018 til
“Delegasjonsreglement 2016-2019, Kommunestyrets delegasjon av
avgjørelsesmyndighet til rådmannen”.
Revidert delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 06.02.2018.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner revidert utkast datert 2018 til
“Delegasjonsreglement 2016-2019, Kommunestyrets delegasjon av
avgjørelsesmyndighet til rådmannen”.
Revidert delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 06.02.2018.

PS 3/18 Næringspolitisk handlingsplan 2018
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar Næringspolitisk handlingsplan 2018.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Næringspolitisk handlingsplan 2018.

PS 4/18 Søknad om Tvedestrand sentrum som turiststed
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
May Britt Lunde (AP) fremmet endringsforslag om at tidsrammen i søknaden endres til
15. juni-15. august.
Torleif Haugland (KRF) fremmet forslag om å sette punktum etter ‘’Tvedestrand by med
vedlegg’’, jf. rådmannens forslag.
Prøvevotering:
Hauglands forslag: 1 stemme
Lunde sitt endringsforslag: 3 stemmer
Rådmannens forslag: 5 stemmer
Avstemming:
Lunde sitt endringsforslag: 4 stemmer
Rådmannens forslag: 5 stemmer og tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre søker fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om at
Tvedestrand sentrum defineres som «typisk turiststed» fra sommeren 2018. Søknaden
skal baseres på søknaden fra Tvedestrand By med vedlegg og dette saksfremlegget.
Primært søkes det for hele sentrumsområdet. Da unngår en konkurransevridning og
likestiller mulighetene til søndagshandel for alle butikkene. Sekundært søkes det for
den historiske bydelen, mellom Tjenna og Tvedestrand havn.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre søker fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om at
Tvedestrand sentrum defineres som «typisk turiststed» fra sommeren 2018. Søknaden
skal baseres på søknaden fra Tvedestrand By med vedlegg og dette saksfremlegget.
Primært søkes det for hele sentrumsområdet. Da unngår en konkurransevridning og
likestiller mulighetene til søndagshandel for alle butikkene. Sekundært søkes det for
den historiske bydelen, mellom Tjenna og Tvedestrand havn.

PS 5/18 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - Endelig
behandling
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Torleif Haugland (KRF) ble utnevnt som saksordfører.
Rådmannen fremmet forslag om å endre innstillingen til: Kommunestyret vedtar
kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, inkludert den anbefalte endringen i punkt
5.1
(‘’Arbeider med mestring av eierskap, boforhold og utvikling av gode systemer for
vanskeligstilte på boligmarkedet, spesielt vanskeligstilte barnefamilier.
Kommunen skal fortsatt være en aktiv bruker av startlån og tilskudd.’’ skrives inn som
et eget punkt for å utdype dette i punkt 5.1 under ‘’ I Tvedestrand lever alle barn og
unge et liv under forhold som fremmer verdighet, tilhørighet, mestring og deltakelse i
fellesskapet’’)
Rådmannens forslag, inklusiv endringsforslaget enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, inkludert den
anbefalte endringen i punkt 5.1

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

PS 6/18 Regionplan Agder 2030 - høringsuttale til forslag til
planprogram
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret legger til grunn rådmannens kommentarer under «Vurderinger» som
høringsuttale til planprogrammet for Regionplan Agder 2030.

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret legger til grunn rådmannens kommentarer under «Vurderinger» som
høringsuttale til planprogrammet for Regionplan Agder 2030.

PS 7/18 Revisjon av forskrift om politivedtekt, Tvedestrand
kommune - Endelig behandling
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret vedtar forslag til ny forskrift om politivedtekt for Tvedestrand kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar forslag til ny forskrift om politivedtekt for Tvedestrand kommune

PS 8/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Torleif Haugland (KRF) fremmet forslag om å innvilge fritak ut 2018.
Aud Angelstad (SP) minnet om at Ekedal også er 3. vara til formannskapet, og fremmet
tilleggsforslag om å skrive inn følgende i tilrådningen:
‘’Livsløpskomiteen: Søren Robert Sørensen (SP), og Inger Klara Lilleholt Vaaje (SP)
som 1. vara
Råd for funksjonshemmede: Søren Robert Sørensen (SP) ), og Inger Klara Lilleholt
Vaaje (SP) som 1. vara
Eiers representant i samarbeidsutvalget for Lyngbakken barnehage: Inger Klara
Lilleholt Vaaje (SP)
3. vara til formannskapet: Inger Klara Lilleholt Vaaje (SP)
7. vara til kommunestyret blir etter opprykk: Søren Robert Sørensen (SP)’’
Avstemming:
Angelstad sitt tilleggsforslag: Enstemmig
Haugland sitt forslag: 7 stemmer og tilrådd
Rådmannens forslag: 2 stemmer
Innstilling
Jan Roger Ekedal fritas fra sine politiske verv i kommunestyret, livsløpskomiteen, råd
for funksjonshemmede, som eiers representant i samarbeidsutvalget for Lyngbakken
barnehage og som 3. vara til formannskapet, i medhold av kommuneloven § 15-2.
Ut året 2018, velger Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer til å erstatte
Ekedal:
Kommunestyret: Inger Klara Lilleholt Vaaje (1. vara, Senterpartiet)
Livsløpskomiteen Søren Robert Sørensen (SP), og Inger Klara Lilleholt Vaaje (SP) som
1. vara
Råd for funksjonshemmede: Søren Robert Sørensen (SP) ), og Inger Klara Lilleholt
Vaaje (SP) som 1. vara
Eiers representant i samarbeidsutvalget for Lyngbakken barnehage: Inger Klara
Lilleholt Vaaje (SP)
3. vara til formannskapet: Inger Klara Lilleholt Vaaje (SP)
7. vara til kommunestyret blir etter opprykk: Søren Robert Sørensen (SP)

Rådmannens forslag til vedtak
Jan Roger Ekedal fritas fra sine politiske verv i kommunestyret, livsløpskomiteen, råd
for funksjonshemmede og som eiers representant i samarbeidsutvalget for Lyngbakken
barnehage, i medhold av kommuneloven § 15-2.
Ut perioden 2015-2019, velger Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer til å
erstatte Ekedal:
Kommunestyret: Inger Klara Lilleholt Vaaje (1. vara, Senterpartiet)
Livsløpskomiteen:______________________
Råd for funksjonshemmede:____________________
Eiers representant i samarbeidsutvalget for Lyngbakken barnehage:_______________

PS 9/18 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2017
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Jan W. Nævestad (TTL) ba om at formannskapet får en orientering om oppfølgingen av
ambulansesaken fra 2016.
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2017
til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2017
til orientering.

PS 10/18 Tilbakemelding til utkast til rapport om ny
distriktsinndeks
Saksprotokoll i Formannskap - 30.01.2018
Behandling
Torleif Haugland (KRF) fremmet tilleggsforslag om nytt kulepunkt, lydende:
‘’Kommunen stiller seg spørrende til hvor det politiske mandatet for denne utredningen
foreligger’’
Rådmannens forslag, inkludert Hauglands tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune gir følgende tilbakemelding på utkast til rapport fra KMD om ny
distriktsindeks:
 Primært ønsker kommunen ikke endring av nåværende kriterier for fastsettelse
av distriktsindeksen. Kommunen stiller seg svært undrende til at KMD foreslår
endring i distriktsindeksen, som gir så store omfordelingskonsekvenser for
kommuner i Sør-Norge, så kort tid detter revisjon av inntektssystemet i
forbindelse med kommunereformen.
 Dersom distriktsindeksen likevel endres mener kommunen at intervallene i ny
distriktrsindeks bør vurderes på nytt, slik at omleggingen ikke endres brått og
uten overgangsordningen for de kommunene som blir rammet økonomisk av
endringene.
 Videre mener kommunen at samlet budsjettramme for distriktstilskudd til Sør
Norge må opprettholdes på samme nivå nasjonalt, altså uten provenyeffekt.
 Den nye distriktsindeksen må i mye større grad vektlegge bosetting og
sysselsetting enn geograf, jfr. forslaget fra KMD. Der vektlegges geografi 60 %,
bosetting 20 % og sysselsetting 20 %.
 Utkast til rapport som den 15.12.17 er sendt kommunene med frist 01.02.18 som
for frist for eventuelle tilbakemeldinger, er en altfor kort tidsramme for å få en
grundig og forsvarlig vurdering av konsekvensene av omlegging av
distriktsindeksen.
 Kommunen stiller seg spørrende til hvor det politiske mandatet for denne
utredningen foreligger

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir følgende tilbakemelding på utkast til rapport fra KMD om ny
distriktsindeks:
 Primært ønsker kommunen ikke endring av nåværende kriterier for fastsettelse
av distriktsindeksen. Kommunen stiller seg svært undrende til at KMD foreslår
endring i distriktsindeksen, som gir så store omfordelingskonsekvenser for
kommuner i Sør-Norge, så kort tid detter revisjon av inntektssystemet i
forbindelse med kommunereformen.
 Dersom distriktsindeksen likevel endres mener kommunen at intervallene i ny
distriktrsindeks bør vurderes på nytt, slik at omleggingen ikke endres brått og





uten overgangsordningen for de kommunene som blir rammet økonomisk av
endringene.
Videre mener kommunen at samlet budsjettramme for distriktstilskudd til Sør
Norge må opprettholdes på samme nivå nasjonalt, altså uten provenyeffekt.
Den nye distriktsindeksen må i mye større grad vektlegge bosetting og
sysselsetting enn geograf, jfr. forslaget fra KMD. Der vektlegges geografi 60 %,
bosetting 20 % og sysselsetting 20 %.
Utkast til rapport som den 15.12.17 er sendt kommunene med frist 01.02.18 som
for frist for eventuelle tilbakemeldinger, er en altfor kort tidsramme for å få en
grundig og forsvarlig vurdering av konsekvensene av omlegging av
distriktsindeksen.

PS 11/18 Referat- og drøftingssaker









Kommuneplanens samfunnsdel – høringsuttalelse fra Aust-Agder
fylkeskommune (vedlagt innkallingsmail og tilgjengelig under Annet politisk)
Norgesbarometeret – tilbud om undersøkelse om trakassering i kommunen
(deles ut i møtet)
o Ordføreren orienterte om tilbudet. Rådmannen vurderer dette på lik linje
med andre kommersielle tilbud.
o Ordføreren foreslo et felles opplegg i regi av KS eller andre med
trakassering, sosiale medier osv. som tema. Formannskapet stiller seg
bak dette forslaget. Rådmannen tar kontakt med KS, og forelegger forslag
til møteform, dato og innhold neste formannskapsmøte.
Henvendelse fra Havgul Nordic AS – Vindkraft (e-post deles ut i møtet)
o Ordføreren orienterte om samtale med selskapet. Rådmannen vurderer
på hvilken måte selskapet skal møte kommunen.
Formannskapet avventer foreløpig med web-overføring av sine møter.
Info fra ordfører
o Ordføreren orienterte om mulig kraftfusjon
o Ordføreren orienterte om kommende møte med statssekretæren i
Fiskeridepartementet. Ordføreren, en representant fra opposisjonen,
saksbehandler Asbjørn Aanonsen, en representant fra
Havforskningsinstituttet, samt mulig representant fra fylkeskommunen
stiller.
Info fra rådmann
o Rådmann og ass. rådmann orienterte om regnskapet for 2017

