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PS 49/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige 
anskaffelser - gjennomførte tiltak og plan for aktiviteter 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Tvedestrand kommunestyre tar til etterretning rapporten “Oppfølging av forvaltnings-
revisjon innen offentlige anskaffelser i 2015, gjennomførte tiltak og plan for aktiviteter”. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tvedestrand kommunestyre tar til etterretning rapporten “Oppfølging av forvaltnings-
revisjon innen offentlige anskaffelser i 2015, gjennomførte tiltak og plan for aktiviteter”. 
 
  



PS 50/17 Ny barneskole - Tomteopparbeidelse 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Tvedestrand kommunestyre vedtar å dele prosjektet ny barneskole opp i 2 entrepriser:  

1. Entreprise for tomteopparbeidelse. 
2. Totalentreprise for bygging av ny barneskole med nødvendige 

fundamenteringsarbeider samt uteområder.  
 
Arbeidet med oppfylling av skoletomta (del 1) kan påbegynnes vinteren 2018. Det 
innebærer å hente ca. 30 000 m3 stein fra Grendstøl og ca. 23 000 m3 stein fra 
nabotomt, del av gnr. 59 bnr 282. Kostnadene for dette arbeidet på inntil kr 7,5 millioner 
inkl. mva., innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018 innenfor den samlede 
kostnadsrammen for prosjektet. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tvedestrand kommunestyre vedtar å dele prosjektet ny barneskole opp i 2 entrepriser:  

1. Entreprise for tomteopparbeidelse. 
2. Totalentreprise for bygging av ny barneskole med nødvendige 

fundamenteringsarbeider samt uteområder.  
 
Arbeidet med oppfylling av skoletomta (del 1) kan påbegynnes vinteren 2018. Det 
innebærer å hente ca. 30 000 m3 stein fra Grendstøl og ca. 23 000 m3 stein fra 
nabotomt, del av gnr. 59 bnr 282. Kostnadene for dette arbeidet på inntil kr 7,5 millioner 
inkl. mva., innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018 innenfor den samlede 
kostnadsrammen for prosjektet. 
 
  



PS 51/17 Eiendomsskatt 2017 - søknad om fritak 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Marianne Landaas (H) orienterte om at det per dags dato ikke er fredning på noen av 
bygningene i forbindelse med Næs Jernverksmuseum. Det er søkt før fristen, men 
dette er ikke ferdigbehandlet. 
 
Rådmannen undersøker dette i forkant av endelig behandling i kommunestyret 17. 
oktober. 
 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
For skatteåret 2017 gir kommunestyret fritak for eiendommer i henhold til 
eiendomsskattelovens § 7: 
 

 Holt prestegård, eiet av Opplysningsvesenets fond jfr. esk § 7 b 
 De bygninger som eies og leies av stiftelsen Næs Jernverksmuseum, jfr. esk. 

§ 7 a) og b). 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
For skatteåret 2017 gir kommunestyret fritak for eiendommer i henhold til 
eiendomsskattelovens § 7: 
 

 Holt prestegård, eiet av Opplysningsvesenets fond jfr. esk § 7 b 
 De bygninger som eies og leies av stiftelsen Næs Jernverksmuseum, jfr. esk. 

§ 7 a) og b). 
 
 
  



PS 52/17 Budsjettkontroll 2. tertial 2017 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Kirsten L. Hegland (AP) ble valgt som saksordfører.  
 
Ass. rådmann og økonomisjef Beate Petterson orienterte om budsjettkontrollen og 
forklarte mer/mindreforbruket fordelt på de ulike postene og enhetene.  
 
Jan W. Nævestad (TTL) ble permittert kl. 15:58 (8 stemmeberettigede). 
 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
 
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet: 
 

Ansvar Endringer 
Økt inntekt/ redusert 
utgift 

Redusert inntekt/ økt 
utgift 

290 Prosjektskjønn 600 000  
215 Miljøarbeider biblioteket (prosjektskjønn)  300 000 
240 Raet nasjonalpark (prosjektskjønn)  300 000 
290 Merinntekt eiendomsskatt 400 000  
280 Klagebehandling og takseringsutgifter  400 000 
280 Lønnsoppgjørsposten  50 000 
280 Kompetansemidler 50 000  
290 Økt bruk av bundne fond avløp 700 000  
245 Sivbed, økt utgift avløp  1 000 000 
245 Redusert strøm avløp 150 000  
245 Redusert lønn avløp 150 000  
245 Redusert strøm vann 100 000  
245 Redusert lønn vann 100 000  
290 Redusert bruk av bundet fond vann  200 000 
290 Bruk av enhetenes disposisjonsfond 5 674 000  
290 Avsetning til disposisjonsfond generelt  5 674 000 
290 Redusert renteutgifter som følge av lavere pt. rente 250 000  
280 Pensjon KLP inkl. arbeidsgiveravgift  500 000 
280 Pensjon SPK inkl. arbeidsgiveravgift 250 000  
290 Økt minimumsavdrag  2 100 000 
290 Bruk av disposisjonsfond generelt 2 100 000  

  Balanse 10 524 000 10 524 000 
 
 
 
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: 
 



Ansvar Prosjekt 
 Økt inntekt/ 
redusert utgift  

 Redusert inntekt/ 
økt utgift  

210 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, 
investering inkl mva.  412 000 

210 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, gave 
fra Gjensidigestiftelsen 280 000  

210 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, salg 
av utstyr 50 000  

290 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, 
momskompensasjon 82 000  

240 Prosjekt 0791, Frikjøp gnr. 59 bnr. 67, salg av tomt  44 000 

290 
Inntekter fra salg av tomt, frikjøp gnr. 59 bnr. 67. 
Avsetning til ubundet investeringsfond aksjer og andeler 44 000  

245 
Prosjekt 0895, Ny redskapsbærer, kjøp av ny maskin inkl. 
mva.  550 000 

245 
Prosjekt 0895, Ny redskapsbærer, finansiert ved salg av 
driftsmidler 200 000  

290 
Prosjekt 0895, Ny redskapsbærer, økt mva.-
kompensasjon 440 000  

240 Prosjekt 0402, SD-anlegg Strannasenteret, inkl. mva.  202 000 
290 Prosjekt 0402, SD-anlegg Strannasenteret, momskomp. 40 000  
240 Prosjekt 0726, Lyngmyr skole nytt SD-anlegg, inkl. mva.  71 000 

  
Prosjekt 0726, Lyngmyr skole nytt SD-anlegg, 
momskomp. 14 000  

240 
Prosjekt 0745, Ny barneskole i sentrum, økt bevilgning, 
inkl. mva.  1 000 000 

  
Prosjekt 0745, Ny barneskole i sentrum, økt bevilgning, 
økt momskomp. 200 000  

240 Prosjekt 0758, Mjåvann idrettshall, inkl. mva.  5 100 000 
  Prosjekt 0758, Mjåvann idrettshall, økt momskomp. 1 020 000  

240 
Prosjekt 0799, Songe skole ballbinge, lavere inntekt fra 
spillemidler  62 000 

290 
Prosjekt 0966 KLP-egenkapitalinnskudd, økt behov, 
finansieres med momskompensasjonsmidler  39 000 

290 Bruk av ubrukte udisponerte lånemidler 4 060 000  

245 

Prosjekt 0826, Nesheia III, nytt vannanlegg: reduserte 
investeringer og lavere låneopptak (inkl 90 000 i lavere 
låneopptak som følge av ny redskapsbærer samt 39 000 i 
høyere låneopptak som følge av reduserte momskomp.-
midler) 1 050 000  

  Balanse 7 480 000 7 480 000 
 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr 2. tertial til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet: 
 

Ansvar Endringer 
Økt inntekt/ redusert 
utgift 

Redusert inntekt/ økt 
utgift 

290 Prosjektskjønn 600 000  
215 Miljøarbeider biblioteket (prosjektskjønn)  300 000 
240 Raet nasjonalpark (prosjektskjønn)  300 000 
290 Merinntekt eiendomsskatt 400 000  
280 Klagebehandling og takseringsutgifter  400 000 



280 Lønnsoppgjørsposten  50 000 
280 Kompetansemidler 50 000  
290 Økt bruk av bundne fond avløp 700 000  
245 Sivbed, økt utgift avløp  1 000 000 
245 Redusert strøm avløp 150 000  
245 Redusert lønn avløp 150 000  
245 Redusert strøm vann 100 000  
245 Redusert lønn vann 100 000  
290 Redusert bruk av bundet fond vann  200 000 
290 Bruk av enhetenes disposisjonsfond 5 674 000  
290 Avsetning til disposisjonsfond generelt  5 674 000 
290 Redusert renteutgifter som følge av lavere pt. rente 250 000  
280 Pensjon KLP inkl. arbeidsgiveravgift  500 000 
280 Pensjon SPK inkl. arbeidsgiveravgift 250 000  
290 Økt minimumsavdrag  2 100 000 
290 Bruk av disposisjonsfond generelt 2 100 000  

  Balanse 10 524 000 10 524 000 
 
 
 
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: 
 

Ansvar Prosjekt 
 Økt inntekt/ 
redusert utgift  

 Redusert inntekt/ 
økt utgift  

210 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, 
investering inkl mva.  412 000 

210 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, gave 
fra Gjensidigestiftelsen 280 000  

210 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, salg 
av utstyr 50 000  

290 
Prosjekt 0624, Tvedestrand badepark, badeparkrigg, 
momskompensasjon 82 000  

240 Prosjekt 0791, Frikjøp gnr. 59 bnr. 67, salg av tomt  44 000 

290 
Inntekter fra salg av tomt, frikjøp gnr. 59 bnr. 67. 
Avsetning til ubundet investeringsfond aksjer og andeler 44 000  

245 
Prosjekt 0895, Ny redskapsbærer, kjøp av ny maskin inkl. 
mva.  550 000 

245 
Prosjekt 0895, Ny redskapsbærer, finansiert ved salg av 
driftsmidler 200 000  

290 
Prosjekt 0895, Ny redskapsbærer, økt mva.-
kompensasjon 440 000  

240 Prosjekt 0402, SD-anlegg Strannasenteret, inkl. mva.  202 000 
290 Prosjekt 0402, SD-anlegg Strannasenteret, momskomp. 40 000  
240 Prosjekt 0726, Lyngmyr skole nytt SD-anlegg, inkl. mva.  71 000 

  
Prosjekt 0726, Lyngmyr skole nytt SD-anlegg, 
momskomp. 14 000  

240 
Prosjekt 0745, Ny barneskole i sentrum, økt bevilgning, 
inkl. mva.  1 000 000 

  
Prosjekt 0745, Ny barneskole i sentrum, økt bevilgning, 
økt momskomp. 200 000  

240 Prosjekt 0758, Mjåvann idrettshall, inkl. mva.  5 100 000 
  Prosjekt 0758, Mjåvann idrettshall, økt momskomp. 1 020 000  

240 
Prosjekt 0799, Songe skole ballbinge, lavere inntekt fra 
spillemidler  62 000 

290 
Prosjekt 0966 KLP-egenkapitalinnskudd, økt behov, 
finansieres med momskompensasjonsmidler  39 000 

290 Bruk av ubrukte udisponerte lånemidler 4 060 000  



245 

Prosjekt 0826, Nesheia III, nytt vannanlegg: reduserte 
investeringer og lavere låneopptak (inkl 90 000 i lavere 
låneopptak som følge av ny redskapsbærer samt 39 000 i 
høyere låneopptak som følge av reduserte momskomp.-
midler) 1 050 000  

  Balanse 7 480 000 7 480 000 
 
 
 
  



PS 53/17 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved 
sammenslutning av IKT Agder og DDØ. 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Ass. rådmann orienterte om at uttalelse til saken ble behandlet av arbeidsmiljøutvalget 
09.10.2017. Uttalelsen støttet rådmannens innstilling og ble meddelt politikerne per e-
post 09.10.2017 etter uttalelsen ble vedtatt. 
 
May Britt Lunde (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 
stemmeberettigede)  
 
Jan W. Nævestad fremmet forslag om at Lunde er habil. 
 
Avstemming, habilitet: 
Lunde ble enstemmig erklært habil jf. forvaltningsloven § 6 2. ledd (andre særegne 
forhold) 
 
Lunde gjeninntrådte (9 stemmeberettigede) 
 
Fredrik Grindland fra Bouvet AS orienterte om erfaringer og resultater fra små og store 
digitaliseringsprosesser fra andre steder i landet, rapporten fra Bouvet Norge AS, 
digitale utviklingstrekk i Norge, og besvarte spørsmål fra formannskapet. Rapporten 
anbefaler sammenslåing av selskapene.  
 
Marianne Landaas (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: I forbindelse med 
vurderingen av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslåing av IKT-Agder og DDØ, må 
en grundig risikoanalyse gjennomføres før beslutning fattes. 
 
May Britt Lunde (AP) ba om gruppemøte. 
 
Møtet ble hevet. 
 
Møtet ble satt.  
 
Avstemming: 
Landaas sitt forslag: 2 stemmer 
Rådmannens forslag: 7 stemmer og tilrådd 

Innstilling 
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å slå sammen IKT Agder og DDØ, og å 

opprette den nye virksomheten IKT Agder i henhold til § 27 i Kommuneloven.  
2. Forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten. 

Punkt 3 i vedlagte vedtekter endres til: 
“Samarbeidet har sitt hovedkontor i Arendal og avdelingskontor i en av de 
fem kommunene i øst. Endringer i dette forutsetter politisk behandling hos 
eierne”.  



3. IKT Agder lokaliseres ved etablering på to steder med hovedkontor i Arendal. 
En forutsetning for sammenslåing er at deler av fagmiljøet lokaliseres øst i 
fylket, det vil si i Risør, Tvedestrand, Vegårshei Gjerstad eller Åmli.  

4. Sammenslåingen av de 2 samarbeidene håndteres som en 
virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16 med de rettigheter og 
plikter for de ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg til dette 
legges det det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, supplerer 
og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet 
viderefører sine pensjonsrettigheter i KLP.  

5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og 
øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og DDØ på det tidspunktet har overfor 
eksterne virksomheter, herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ 
overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og 
som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-
virksomheten. Disse aktiva skal ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. 
Eierinteresser basers på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet. 

6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved 
sammenslåingstidspunktet i en ny felles virksomhet uten at disse verdsettes 
og legges til grunn for framtidige eierinteresser. Unntatt fra dette er 
egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS på 
sammenslåingstidspunktet. En forutsetning for sammenslåingen er at 
likviditeten i form av bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av IKT Agder IKS 
etter eiernes faktiske uttak av tjenester, med halvparten av innestående sum 
1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over 
tid til å bygge opp fond innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å 
kunne dekke svingninger i driftsutgiftene. 

7. Det legges stil grunn at de nye samarbeidet etableres med styrende organer 
som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1.2018. Det må påregnes 
at den praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, kanskje 
hele 2018.  

8. Det legges til grunn at sammenslåingen av IKT Agder IKS og DDØ medfører 
mer kostnadseffektive og bedre tjenester for alle kommunene ved opprettelsen 
av det nye selskapet. 

9. Det legges til grunn at lokaliseringsspørsmål skal forankres politisk hos eierne 
og at dette innarbeides i vedtektene, jfr. punkt 3 i vedtektene.  

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å slå sammen IKT Agder og DDØ, og å 

opprette den nye virksomheten IKT Agder i henhold til § 27 i Kommuneloven.  
2. Forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten. 

Punkt 3 i vedlagte vedtekter endres til: 
“Samarbeidet har sitt hovedkontor i Arendal og avdelingskontor i en av de 
fem kommunene i øst. Endringer i dette forutsetter politisk behandling hos 
eierne”.  

3. IKT Agder lokaliseres ved etablering på to steder med hovedkontor i Arendal. 
En forutsetning for sammenslåing er at deler av fagmiljøet lokaliseres øst i 
fylket, det vil si i Risør, Tvedestrand, Vegårshei Gjerstad eller Åmli.  

4. Sammenslåingen av de 2 samarbeidene håndteres som en 
virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16 med de rettigheter og 



plikter for de ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg til dette 
legges det det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, supplerer 
og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet 
viderefører sine pensjonsrettigheter i KLP.  

5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og 
øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og DDØ på det tidspunktet har overfor 
eksterne virksomheter, herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ 
overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og 
som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-
virksomheten. Disse aktiva skal ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. 
Eierinteresser basers på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet. 

6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved 
sammenslåingstidspunktet i en ny felles virksomhet uten at disse verdsettes 
og legges til grunn for framtidige eierinteresser. Unntatt fra dette er 
egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS på 
sammenslåingstidspunktet. En forutsetning for sammenslåingen er at 
likviditeten i form av bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av IKT Agder IKS 
etter eiernes faktiske uttak av tjenester, med halvparten av innestående sum 
1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over 
tid til å bygge opp fond innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å 
kunne dekke svingninger i driftsutgiftene. 

7. Det legges stil grunn at de nye samarbeidet etableres med styrende organer 
som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1.2018. Det må påregnes 
at den praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, kanskje 
hele 2018.  

8. Det legges til grunn at sammenslåingen av IKT Agder IKS og DDØ medfører 
mer kostnadseffektive og bedre tjenester for alle kommunene ved opprettelsen 
av det nye selskapet. 

9. Det legges til grunn at lokaliseringsspørsmål skal forankres politisk hos eierne 
og at dette innarbeides i vedtektene, jfr. punkt 3 i vedtektene.  

 
  



PS 54/17 Evt. økonomisk bidrag til sykkelrittet Tour des 
Fjords i 2018 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Jan Dukene (TTL) fremmet rådmannens alternativ 1. 
 
Avstemming: 
Dukene sitt forslag (alternativ 1) enstemmig tilrådd. 

Innstilling 
1. Tvedestrand kommune takker ja til å bidra med inntil kr. 80 000,- til et regionalt 

spleiselag knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords på Agder i 2018. 
2. Beløpet blir å innarbeide i budsjett 2018 
3. Tvedestrand kommunestyre forutsetter at start- og målkommunene Risør og 

Grimstad, bærer risikoen knyttet til eventuelle negative utfall på behandling i 
folkevalgte organ i de andre kommunene.  Det samme gjelder usikkerheten knyttet 
til hvem som blir gjennom-kjøringskommune og hvor store bidrag det vil lede til fra 
den enkelte kommune. 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
 
Alternativ 1: 
1. Tvedestrand kommune takker ja til å bidra med inntil kr. 80 000,- til et regionalt 

spleiselag knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords på Agder i 2018. 
2. Beløpet blir å innarbeide i budsjett 2018 
3. Tvedestrand kommunestyre forutsetter at start- og målkommunene Risør og 

Grimstad, bærer risikoen knyttet til eventuelle negative utfall på behandling i 
folkevalgte organ i de andre kommunene.  Det samme gjelder usikkerheten knyttet 
til hvem som blir gjennom-kjøringskommune og hvor store bidrag det vil lede til fra 
den enkelte kommune. 

 
Alternativ 2: 
Tvedestrand kommune takker nei til å bidra økonomisk til sykkelrittet Tour des Fjords 
på Agder i 2018.  
 



PS 55/17 Eierskapsmelding 2017 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
May Britt Lunde (AP) ble valgt som saksordfører. 
 
Vidar H. Engh (AP) ble permittert kl. 16:13 
 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte eierskapsmelding 2017 til etterretning.  
 
Kommunestyret ber formannskapet om å gjennomføre en strategiprosess i 2018 hvor 
det utarbeides nye prinsipper for kommunens eierstyring.  Denne prosessen skal 
munne ut i en komplett eiermelding som skal sluttbehandles i kommunestyret. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tvedestrand kommunestyre tar vedlagte eierskapsmelding 2017 til etterretning.  
 
Kommunestyret ber formannskapet om å gjennomføre en strategiprosess i 2018 hvor 
det utarbeides nye prinsipper for kommunens eierstyring.  Denne prosessen skal 
munne ut i en komplett eiermelding som skal sluttbehandles i kommunestyret. 
 
  



PS 56/17 Revidert Plan for kriseledelse (overordnet 
beredskapsplan) 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Kommunestyret godkjenner prinsippene i revidert Plan for kriseledelse. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner prinsippene i revidert Plan for kriseledelse. 
  



PS 57/17 Revidert Plan for helsemessig og sosial beredskap 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Kommunestyret godkjenner prinsippene i revidert Plan for helsemessig og sosial 
beredskap. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner prinsippene i revidert Plan for helsemessig og sosial 
beredskap. 
  



PS 58/17 Revidert Smittevernplan 
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Kommunestyret godkjenner prinsippene i revidert Smittevernplan. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret godkjenner prinsippene i revidert Smittevernplan. 
  



PS 59/17 Etablering av kommunalt beredskapsråd 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2017  

Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd 

Innstilling 
Kommunestyret etablerer et kommunalt beredskapsråd for Tvedestrand slik forslaget 
foreligger. Reglement for rådet blir innarbeidet i Reglementer for politiske organer.   
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret etablerer et kommunalt beredskapsråd for Tvedestrand slik forslaget 
foreligger. Reglement for rådet blir innarbeidet i Reglementer for politiske organer.   
  



PS 60/17 Referat- og drøftingssaker 
 Info fra ordfører 
 Info fra rådmann 

o Politivedtekter: Ass. rådmann orienterte om at forslag om ny forskrift om 
politivedtekt for Tvedestrand vil legges frem for kommunestyret i 
november. Kommunestyret skal i november ta stilling til om forslaget kan 
sendes ut på offentlig høring. 

 
 
Drøfting vedr. medvirkningsprosessen rundt kommuneplanens samfunnsdel 
 
Faglig notat ble sendt ut til formannskapet i forkant av møtet og tilgjengeliggjort under 
Annet politisk på kommunens hjemmeside. Notatet inneholdt en anbefaling ift. den 
videre prosessen. Rådgiver Elias Lien orienterte om innholdet og anbefalingene i 
notatet.  
 
Formannskapet var enige i anbefalingen.  
 
 


