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Møteprotokoll 

Formannskapet 2019-2023 
 
Dato: 01.12.2020  
Tid 09:00 -  
Sted: Kommunehuset, møterom Fullriggeren (Kantina)  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Marianne Landaas Leder i utvalg H  
Vidar Holmsen Engh Nestleder i 

utvalg 
AP  

Einar Johnsen Utvalgsmedlem H  
Monica Mostad Güttrup Utvalgsmedlem AP  
Anders Lyche Oppegaard Utvalgsmedlem V  
Morten Foss Utvalgsmedlem SP  
Kristin Kjesbu Fredvik Utvalgsmedlem SP  
Tove Hage Aargaard Utvalgsmedlem XTRA  
Hans Tomter Utvalgsmedlem KrF  
Yngve Monrad Invitert med 

talerett 
FrP  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jarle Bjørn Hanken   Kommunedirektør 
Øyvind Johannesen   Ass. Kommunedirektør 
Elias Lien    Rådgiver (møtesekretær) 
Beate Pettersson   Økonomisjef 
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Godkjenning av innkalling 

Ingen merknader  
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Godkjenning av sakskart 

Ingen merknader  
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Politiske saker 

 
20/59 Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 
 
Arkivsak-dok. 20/4963-3 
Saksbehandler Beate Pettersson 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019-2023 01.12.2020 20/59 
2 Kommunestyret 2019-2023   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar «Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 
2021» slik det fremgår av vedlagte dokument datert 17.11.2020, jf. 
budsjettskjema bevilgningsoversikt drift og netto fordeling til sektorer samt 
bevilgningsoversikt investering.  
 
2. Bevilgningen i budsjettskjema bevilgningsoversikt drift vedtas som et 
rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/sektor/ansvarsområde, jf. kapittel 
7.2 i budsjettdokumentet, hovedoversikt drift, netto fordeling til sektorer. 
 
3. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på investeringsprosjektene 
ny barneskole i sentrum, ny barnehage ved Bronsbu og boliger til personer med 
funksjonsnedsettelser fra og med 2021 og frem til prosjektene er ferdigstilte, 
tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken. 
 
4. Avsetning til elever med store behov er i budsjett for 2021 fastsatt til 315 000 
kroner til særlig ressurskrevende elever, utover tildelingsmodellen. Til 
minoritetsspråklige elever er det avsatt 1 443 000 kroner som er fordelt til 
Lyngmyr skole (289 000 kroner) og Tvedestrand og Vestre Sandøya skole (1 
154 000 kroner), utover tildelingsmodellen. 
 
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet 
til ansvar «160 - Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik», dersom 
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. 
 
6. Kommunedirektøren får fullmakt til å overføre budsjettet fra dagens enheter 
til nye sektorer (gjeldende fra 1.8.2020) til nytt opprinnelig budsjett fordelt på 
nye sektorer fra 1.1.2021, på følgende måte: 

Læring og oppvekst vil bestå av tidligere Barnehageenheten og 
Tvedestrandskolen, ekskl. kulturskolen. 
Samfunn og infrastruktur vil bestå av tidligere Plan, miljø og eiendom og 
Tekniske tjenester. Sektoren vil også inneholde næring, kultur, bibliotek, 
frivillighetssentral og kulturskole.  
Helse, familie og rehabilitering vil bestå av tidligere Omsorg og rehabilitering 
og Familiehuset. 
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Velferd, psykisk helse og habilitering vil bestå av tidligere 
Oppfølgingsenheten, NAV og fra Teknisk drift; miljøgruppa og fra 
Familiehuset; Fritidsklubben. 
Kommunedirektør med stab-/sektorstøtte inkl. økonomi-, personal- og 
organisasjonsavdeling og IKT, er satt sammen av tidligere Administrativ 
støtteenhet og Kommunedirektør og politiske styringsorganer. 

 
7. Kommunedirektøren får i oppdrag å komme med forslag til konkrete tiltak for 
reduksjon på 4,4 mill. kroner som er fordelt på enhetene/sektorene jf. tiltak 080: 
«Effektiviserings- og omstillingskutt, ekstra på sektorene totalt 4,4 mill. kroner.» 
Forslag til konkrete tiltak legges fram i egen sak til kommunestyret senest innen 
utgangen av første kvartal 2021. 
 
8. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2021 til de til enhver 
tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2021: 
a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 12,15 prosent 
(skattøren). 
b. Formuesskatt for personlige skatteytere og dødsbo settes til 0,7 prosent.  
 
Marginprosenten for forskuddspliktige fastsettes av skatteetaten for inntektsåret 
2021. 
 
9. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 83 600 000 kroner i 2021 til 
finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 35 år. 
 
10. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 mill. kroner til 
formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år. 
 
11. Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 482,0 årsverk, jf. 
årsverksoversikter pr sektor/enhet. 
 
12. Kommunestyret vedtar avgifter, betalingssatser og gebyrer i tråd med satser 
som fremkommer i vedlegg 1 i budsjettdokumentet. 
 
13. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg 2 i 
budsjettdokumentet; «Gebyrer RTA» i 2021. 
 
14. Avgift for nedsetting av urne, inkl. navneplate, i minnelund fastsettes i tråd 
med vedtak 006/20 pr. 11.06.2020 i fellesrådet, 6200 kroner fra 2020. 
 
15. Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 
2021, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11. Tidligere vedtatt bunnfradrag på 
90 000 kroner pr. boenhet tas bort fra 1.1.2021.  
 
16. Satser for økonomisk sosialhjelp fastsettes med utgangspunkt i statens 
veiledende satser for 2020. 
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17. Kommunestyret vedtar å bosette 10 flyktninger i tillegg til eventuelle 
familiegjenforeninger i 2021. Boligstiftelsen og kommunedirektøren gis i oppdrag 
i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. 
 
18. Kommunestyret legger til grunn de finansielle måltallene og nivåene som er 
gjengitt i budsjettdokumentet, jf. kapittel 5.2 og vedtatt handlingsplan 2021-
2024. 
 
19. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i 
østregionen settes til 300 000 kroner i 2022. Samlet tilskudd som gis i 2021 til 
bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i fondet. 
 
20. Søknader fra ulike organisasjoner innvilges ikke: jf. budsjettdokumentets 
Vedlegg 4. 
 
21. Kommunestyret vedtar å opprette en ny privat fastlegehjemmel ved 
Tvedestrand legesenter. 
 
22. Kommunestyret er i økonomiplanperioden åpen for dialog med 
nabokommuner om mulige kommunesammenslåinger. 
 
23. Kommunestyret vedtar ikke deltakelse i forsøksordning om statlig 
finansiering av omsorgstjenester. 
 
24. Kommunestyret vedtar å nedsette et politisk ad-hoc-utvalg som skal komme 
med forslag om hvilke veier som skal nedklassifiseres og hvilke prinsipper som 
skal legges til grunn for nedklassifiseringen. Kommunestyret ber teknikk-, plan- 
og naturutvalget opprette ad-hoc-utvalget innen første kvartal 2021. 
 
25. Kommunestyret vedtar å avsette ekstra skjønnsmidler på 500 000 kroner gitt 
i tilleggsproposisjon til kontrolltiltak smittevern, til post for koronarelaterte 
merutgifter. 
 
 
 
 
Møtebehandling i Formannskapet 2019-2023 01.12.2020: 
 
Møtebehandling 
Ordføreren orienterte om budsjettprosessen så langt, alternative løsninger og 
oppfordret til en god prosess. Debatten ble deretter åpnet.  
 
Morten Foss (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og KRF: 
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Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
Beløp i hele tusen kroner

a) Driften (beløp i hele tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

125 Ikke kutt i støtte til båtruter 725 725
125 Ikke kutt i støtte til private veier 600 600 600

150 Ungdomsprest 50 50 50 50
100 Støtte politiske partier 20 20 20 20
100 Politiske møter 20 20 20 20
100 Redusert tilskudd bokbyen 20 20 20 20
100 Støtte til idrettslag 70 70 70 70
100 Skolekorps 20 20 20 20
140 Fritidsklubben 200 200 200 200
160 Kommunestyrets disposisjon 100 100 100 100
100 Lag ofg foreninger 50 50 50 50
145 Støtte til sommerjobber for 10 klasser 100 100 100 100
145 Støtte til aktivitetsplikt  for de under 30 50 100 100 100
130 Økte midler omsorg 1 000 1 000 1 000 1 000

170
Reduserte renter og avdrag ved reduksjon 
skoleinvestering til kun 2-parallell -25 -449 -1 254 -1 717

170 Bruk av disposisjonsfond -1 675 -1 901 -1 821 -1 358 -6 755

Dyrere drift 1/4 skole fra 2 halvår 2023, innarbeides i neste års budsjett og økonomiplan.

Sum netto 0 0 0 0

b) Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
Kun to parallell og sparte investeringer:
Reduksjon skole netto 40 mill. kroner -10 000 -20 000 -10 000

Redusert netto låneopptak 10 000 20 000 10 000

Sum endringer investeringer 0 0 0 0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
……..., og med de endringer som følger av punkt 1 over.

Verbal forslag:
Ikke utredning av kommunesammenslåing.
Arbeide for redusert arbeidsgiveravgift
Utvidet åpningstid for SFO og barnehage
Bedre tilgjengelighet på kommunehuset og sentralbord.  Åpen en dag i uken fra 08:00 og en dag til 16.00.
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Tove Hage Aargaard (XL) signaliserte at Xtra-lista vil stemme imot deler av 
budsjettet for å signalisere sin motstand mot den politikken som legges opp til.  
 
Morten Foss (SP) ba om gruppemøte 
 
Møtet ble hevet 
 
Møtet ble satt 
 
Vidar Engh (AP) fremmet følgende forslag fra AP, H, V og FRP: 

 
 
Yngve Monrad (FRP) orienterte om et forslag som FRP vil komme med i 
kommunestyret. Formelt var det KRF v/ Hans Tomter som fremmet forslaget i 
formannskapet på vegne av FRP (som kun har talerett i utvidet formannskap, 
ikke stemme- eller forslagsrett). Forslaget lyder som følger:  

- Frp ber om at følgende forslag legges ut på høring sammen med budsjett 
innstilling(er) hvor forslaget skal legges frem for kommunestyret 15. 
desember.  
 

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
Beløp i hele tusen kroner

a) Driften (beløp i hele tusen kroner) 2021 2022 2023 2024
100 Opprettholde støtte idrettslag 70 70 70 70
100 Opprettholde tilskudd skolekorps 20 20 20 20
140 Fritidsklubben opprettholdes 155 155 155 155
150 Støtte til ungdomsprest opprettholdes 50 50 50 50
125 Båtskyss 725 725
160 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 100 100 50 50

110 Redusert økning I kjøp av barnehageplasser mv -50 -50 0 0
120 Ytterligere øke salg av vedlikeholdstj til boligstift -100 -100 -140 -140

120

Økning av avgift for gjesteplasser indre havn: 
endring av periode til 01.06-31.08 og ny avgift 
for båter over 40 fot kr 400 pr natt -30 -30 -30 -30

120 Økning av avgift 10% for båtplasser I indre havn -57 -57 -57 -57
125 Avgiftsøkning  parkering -130 -130 -130 -130
120 Havneavgift Big Bags kr. 100 pr. stk -30 -30 -30 -30
120 Havneavgift gods kr. 75 pr. krok løft -80 -80 -80 -80
120 Boligstiftelse -200 -200
170 Bruk av disposisjonsfond -18 -18 -403 -403
170 Avsetning til disposisjonsfond
160 Sommerjobb for ungdom 10  kl. tilskudd 100 100

Sum netto 0 0 0 0

b) Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
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- Kommunen ved administrasjonen skal utrede hva det kan bety for 
Tvedestrand kommune å  
a) Fjerne den kommunale delen av formueskatten fra 1.1.2022 
b) Redusere den kommunale delen av formueskatten til 0,15% fra 
1.1.2022 
c) Redusere den kommunale delen av formueskatten til 0,2% fra 1.1.2022 
 
Det som skal utredes er: 
* Endringer i rammeoverføringer med tilhørende konsekvenser.  
* Potensialet for økt skatteinngang  
* Potensialet for økt verdiskapning i kommunen med hvilken økonomisk 
og samfunnsmessig gevinst det kan direkte og indirekte ha for 
kommunen.  
* Potensialet for innbyggervekst med tilhørende økt innbyggertilskudd.  
 
Administrasjonen kan utover de fire punktene fritt vurdere andre aspekter 
ved en fjerning/reduksjon av formuesbeskatningen som de finner 
relevante.  

 
Morten Foss (SP) og ordføreren (H) signaliserte skepsis til FRP sitt forslag, men 
mente det ville være akseptabelt at forslaget følger med ut på høring.  
 
Vidar Engh (AP) signaliserte motstand på vegne av AP.  
 
Einar Johnsen (H) orienterte om et forslag fra eldrerådet (verbalforslag) og 
fremmet følgende: 

Kommunestyret vedtar at Leve Hele Livet – reformen legges inn i 
kommunes Økonomiplan og budsjett 2021-2024 som klar aktivitet,  
og at prosjektet etableres med en styringsgruppe / prosjektgruppe for å 
sikre fremdrift og resultater i linje med reformens forutsetning. 

 
Ass. kommunedirektør orienterte om at eldrerådets forslag til strategiplan 
kommer til kommunestyret som egen sak, samt nevnte at planstrategien som 
nettopp er vedtatt omtaler dette. Egen sak om strategiplan kan dermed bringe 
klarhet i evt. tvetydigheter mellom planstrategien og eldrerådets strategiplan.  
 
Einar Johnsen (H) trakk deretter forslaget.  
 
Kommunedirektøren fremmet følgende justering av punkt 6:  
 Punkt 6, tillegg helt på slutten av punktet: 

Kommunestyret godkjenner at regnskapet for 2020 avlegges etter ny 
organisasjonsstruktur. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele 
regnskap og budsjett for 2020 etter samme prinsipper som nevnt tidligere 
i dette punktet.  

 
Morten Foss (SP) fremmet følgende verbalforslag:  

• Arbeide for redusert arbeidsgiveravgift 
• Utvidet åpningstid for SFO og barnehage (uten kostnadsøkning, men med 

omrokkeringer) 
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• Bedre tilgjengelighet på kommunehuset og sentralbord (uten 
kostnadsøkning, men med omrokkeringer). Åpen en dag i uken fra kl. 
08.00-12.00 og en dag fra 12.00 til kl. 16.00, samt noe åpningstid fredag. 

 
Vidar Engh (AP) fremmet følgende verbalforslag på vegne av AP, H, V og SP: 

Arbeidsgiversiden vil arbeide for at det ikke blir en reduksjon i 
hovedverneombuds-ressursen fra 2022 
 

Votering 
Kommunedirektørens forslag, punkt 1: 0 stemmer 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra AP, H, V og FRP: 5 
stemmer (AP, H, V) 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra SP og KRF: 3 stemmer 
(SP og KRF) 
 
Stemmer imot punkt 1 (alle alternativer): 1 stemme (XL) 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 2, med de endringer som følger av punkt 1: 
5, 3, 1 slik som i punkt 1 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 3: enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 4: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 5: enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 6 (med tilleggspunkt fra 
kommunedirektøren): enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 7: enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 8: enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 9: 5 (83,6 mill.), 3 (73,6 mill.), 1 (imot) slik 
som i punkt 1  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 10: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 11:  
(482,0): 0 stemmer 
(482,3): 5 stemmer (AP, H, V)  
(483, 5): 3 stemmer (SP og KRF) 
(480): 1 stemme (XL) 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 12: 4 stemmer (XL, SP og KRF) 
Kommunedirektørens forslag, punkt 12 med endringer fra AP, H, V og FRP: 5 
stemmer (AP, H, V) 
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Kommunedirektørens forslag, punkt 13: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 14: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 15: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 16: enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 17: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 18: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 19: enstemmig tilrådd 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 20: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 21: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 22 (åpen for dialog om 
kommunesammenslåinger i perioden): 8 stemmer (AP, H, V, SP, KRF) 
 
Imot kommunedirektørens forslag, punkt 22 (ikke åpen for dialog om 
kommunesammenslåinger i perioden): 1 stemme (XL) 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 23: enstemmig tilrådd  
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 24: 6 (AP, H, V, XL) mot 3 (SP og KRF) 
stemmer 
 
Kommunedirektørens forslag, punkt 25: enstemmig tilrådd  
 
Sende KRF (FRP) sitt forslag ut på høring: 6 (H, SP, V, KRF) mot 3 (AP og XL) 
stemmer og tilrådd 
 
Foss sitt verbalforslag, punkt 1: enstemmig tilrådd  
Foss sitt verbalforslag, punkt 2: enstemmig tilrådd  
Foss sitt verbalforslag, punkt 3: enstemmig tilrådd 
 
Engh sitt verbalforslag på vegne av AP, SP, V og H om hovedverneombud: 
enstemmig tilrådd  
 
Formannskapet 2019-2023 innstilling  
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar «Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 
2021» slik det fremgår av vedlagte dokument datert 17.11.2020, jf. 
budsjettskjema bevilgningsoversikt drift og netto fordeling til sektorer samt 
bevilgningsoversikt investering, med følgende endringer: 
 
Endringsforslag AP, H, V:  



  side 13 av 21 

 
 
Endringsforslag fra SP og KRF: 
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2. Bevilgningen i budsjettskjema bevilgningsoversikt drift vedtas som et 
rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/sektor/ansvarsområde, jf. kapittel 

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
Beløp i hele tusen kroner

a) Driften (beløp i hele tusen kroner) 2021 2022 2023 2024

125 Ikke kutt i støtte til båtruter 725 725
125 Ikke kutt i støtte til private veier 600 600 600

150 Ungdomsprest 50 50 50 50
100 Støtte politiske partier 20 20 20 20
100 Politiske møter 20 20 20 20
100 Redusert tilskudd bokbyen 20 20 20 20
100 Støtte til idrettslag 70 70 70 70
100 Skolekorps 20 20 20 20
140 Fritidsklubben 200 200 200 200
160 Kommunestyrets disposisjon 100 100 100 100
100 Lag ofg foreninger 50 50 50 50
145 Støtte til sommerjobber for 10 klasser 100 100 100 100
145 Støtte til aktivitetsplikt  for de under 30 50 100 100 100
130 Økte midler omsorg 1 000 1 000 1 000 1 000

170
Reduserte renter og avdrag ved reduksjon 
skoleinvestering til kun 2-parallell -25 -449 -1 254 -1 717

170 Bruk av disposisjonsfond -1 675 -1 901 -1 821 -1 358

Dyrere drift 1/4 skole fra 2 halvår 2023, innarbeides i neste års budsjett og økonomiplan.

Sum netto 0 0 0 0

b) Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
Kun to parallell og sparte investeringer:
Reduksjon skole netto 40 mill. kroner -10 000 -20 000 -10 000

Redusert netto låneopptak 10 000 20 000 10 000

Sum endringer investeringer 0 0 0 0
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7.2 i budsjettdokumentet, hovedoversikt drift, netto fordeling til sektorer, med 
de endringer som fremgår av punkt 1. 
 
3. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på investeringsprosjektene 
ny barneskole i sentrum, ny barnehage ved Bronsbu og boliger til personer med 
funksjonsnedsettelser fra og med 2021 og frem til prosjektene er ferdigstilte, 
tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken. 
 
4. Avsetning til elever med store behov er i budsjett for 2021 fastsatt til 315 000 
kroner til særlig ressurskrevende elever, utover tildelingsmodellen. Til 
minoritetsspråklige elever er det avsatt 1 443 000 kroner som er fordelt til 
Lyngmyr skole (289 000 kroner) og Tvedestrand og Vestre Sandøya skole (1 
154 000 kroner), utover tildelingsmodellen. 
 
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet 
til ansvar «160 - Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik», dersom 
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. 
 
6. Kommunedirektøren får fullmakt til å overføre budsjettet fra dagens enheter 
til nye sektorer (gjeldende fra 1.8.2020) til nytt opprinnelig budsjett fordelt på 
nye sektorer fra 1.1.2021, på følgende måte: 

Læring og oppvekst vil bestå av tidligere Barnehageenheten og 
Tvedestrandskolen, ekskl. kulturskolen. 
Samfunn og infrastruktur vil bestå av tidligere Plan, miljø og eiendom og 
Tekniske tjenester. Sektoren vil også inneholde næring, kultur, bibliotek, 
frivillighetssentral og kulturskole.  
Helse, familie og rehabilitering vil bestå av tidligere Omsorg og rehabilitering 
og Familiehuset. 
Velferd, psykisk helse og habilitering vil bestå av tidligere 
Oppfølgingsenheten, NAV og fra Teknisk drift; miljøgruppa og fra 
Familiehuset; Fritidsklubben. 
Kommunedirektør med stab-/sektorstøtte inkl. økonomi-, personal- og 
organisasjonsavdeling og IKT, er satt sammen av tidligere Administrativ 
støtteenhet og Kommunedirektør og politiske styringsorganer. 
Kommunestyret godkjenner at regnskapet for 2020 avlegges etter ny 
organisasjonsstruktur. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele regnskap 
og budsjett for 2020 etter samme prinsipper som nevnt tidligere i dette 
punktet.  

 
7. Kommunedirektøren får i oppdrag å komme med forslag til konkrete tiltak for 
reduksjon på 4,4 mill. kroner som er fordelt på enhetene/sektorene jf. tiltak 080: 
«Effektiviserings- og omstillingskutt, ekstra på sektorene totalt 4,4 mill. kroner.» 
Forslag til konkrete tiltak legges fram i egen sak til kommunestyret senest innen 
utgangen av første kvartal 2021. 
 
8. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2021 til de til enhver 
tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2021: 
a. Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 12,15 prosent 
(skattøren). 
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b. Formuesskatt for personlige skatteytere og dødsbo settes til 0,7 prosent.  
 
Marginprosenten for forskuddspliktige fastsettes av skatteetaten for inntektsåret 
2021. 
 
9.  
(H, AP og V) 
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 83 600 000 kroner i 2021 til 
finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 35 år.  
 
(SP og KRF) 
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 73 600 000 kroner i 2021 til 
finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 35 år.  
 
10. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 mill. kroner til 
formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år. 
 
11.  
(H, AP og V) 
Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 482,3 årsverk, jf. 
årsverksoversikter pr sektor/enhet. 
 
(SP og KRF) 
Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 483,5 årsverk, jf. 
årsverksoversikter pr sektor/enhet. 
 
(XL) 
Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 480,0 årsverk, jf. 
årsverksoversikter pr sektor/enhet. 
 
12.  
(AP, H og V) 
Kommunestyret vedtar avgifter, betalingssatser og gebyrer i tråd med satser 
som fremkommer i vedlegg 1 i budsjettdokumentet, med endringer som 
fremkommer i punkt 1. 
 
(SP, KRF og XL) 
Kommunestyret vedtar avgifter, betalingssatser og gebyrer i tråd med satser 
som fremkommer i vedlegg 1 i budsjettdokumentet. 
 
13. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg 2 i 
budsjettdokumentet; «Gebyrer RTA» i 2021. 
 
14. Avgift for nedsetting av urne, inkl. navneplate, i minnelund fastsettes i tråd 
med vedtak 006/20 pr. 11.06.2020 i fellesrådet, 6200 kroner fra 2020. 
 
15. Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 
2021, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11. Tidligere vedtatt bunnfradrag på 
90 000 kroner pr. boenhet tas bort fra 1.1.2021.  
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16. Satser for økonomisk sosialhjelp fastsettes med utgangspunkt i statens 
veiledende satser for 2020. 
 
17. Kommunestyret vedtar å bosette 10 flyktninger i tillegg til eventuelle 
familiegjenforeninger i 2021. Boligstiftelsen og kommunedirektøren gis i oppdrag 
i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. 
 
18. Kommunestyret legger til grunn de finansielle måltallene og nivåene som er 
gjengitt i budsjettdokumentet, jf. kapittel 5.2 og vedtatt handlingsplan 2021-
2024. 
 
19. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i 
østregionen settes til 300 000 kroner i 2022. Samlet tilskudd som gis i 2021 til 
bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i fondet. 
 
20. Søknader fra ulike organisasjoner innvilges ikke: jf. budsjettdokumentets 
Vedlegg 4. 
 
21. Kommunestyret vedtar å opprette en ny privat fastlegehjemmel ved 
Tvedestrand legesenter. 
 
22.  
(AP, H, V, SP, KRF) 
Kommunestyret er i økonomiplanperioden åpen for dialog med nabokommuner 
om mulige kommunesammenslåinger. 
 
(XL) 
Punktet strykes 
 
23. Kommunestyret vedtar ikke deltakelse i forsøksordning om statlig 
finansiering av omsorgstjenester. 
 
24.  
(AP, H, V, XL) 
Kommunestyret vedtar å nedsette et politisk ad-hoc-utvalg som skal komme 
med forslag om hvilke veier som skal nedklassifiseres og hvilke prinsipper som 
skal legges til grunn for nedklassifiseringen. Kommunestyret ber teknikk-, plan- 
og naturutvalget opprette ad-hoc-utvalget innen første kvartal 2021. 
 
(SP og KRF) 
Punktet strykes 
 
25. Kommunestyret vedtar å avsette ekstra skjønnsmidler på 500 000 kroner gitt 
i tilleggsproposisjon til kontrolltiltak smittevern, til post for koronarelaterte 
merutgifter. 
 
26. Verbalforslag vedr. formueskatt (H, V, KRF, SP) 
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- Kommunen ved administrasjonen skal utrede hva det kan bety for 
Tvedestrand kommune å  
a) Fjerne den kommunale delen av formueskatten fra 1.1.2022 
b) Redusere den kommunale delen av formueskatten til 0,15% fra 
1.1.2022 
c) Redusere den kommunale delen av formueskatten til 0,2% fra 1.1.2022 
 
Det som skal utredes er: 
* Endringer i rammeoverføringer med tilhørende konsekvenser.  
* Potensialet for økt skatteinngang  
* Potensialet for økt verdiskapning i kommunen med hvilken økonomisk 
og samfunnsmessig gevinst det kan direkte og indirekte ha for 
kommunen.  
* Potensialet for innbyggervekst med tilhørende økt innbyggertilskudd.  
 
Administrasjonen kan utover de fire punktene fritt vurdere andre aspekter 
ved en fjerning/reduksjon av formuesbeskatningen som de finner 
relevante.  

 
(AP og XL) 
Verbalforslaget vedtas ikke 
 
27. Verbalforslag 

a. Arbeide for redusert arbeidsgiveravgift 
 
b. Utvidet åpningstid for SFO og barnehage (uten kostnadsøkning, men 
med omrokkeringer) 
 
c. Bedre tilgjengelighet på kommunehuset og sentralbord (uten 
kostnadsøkning, men med omrokkeringer). Åpen en dag i uken fra kl. 
08.00-12.00 og en dag fra 12.00 til kl. 16.00, samt noe åpningstid fredag. 

 
28. Verbalforslag hovedverneombud-ressursen 

Arbeidsgiversiden vil arbeide for at det ikke blir en reduksjon i 
hovedverneombuds-ressursen fra 2022. 

 
 
[Lagre]  
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Orienteringssaker 
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Referatsaker 
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Eventuelt 

•  
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