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Line Mørch (V) stilte spørsmål om register for registrering av styreverv. Rådmannen svarte
at saken var utsatt av kapasitetsmessige grunner (Koordineringsforum har sagt at dette
utsettes til 1. kvartal 2009).
Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var aktuelt med et initiativ vedr. reklame i posten
etter mønster fra Arendal.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om status knyttet til fylkessammenlåing. Ordføreren
orienterte om sitt engasjement i saken, og det ble en diskusjon om teamet uten at det ble
konkludert.
Line Mørch (V) stilte spørsmål ved om sakspapirene til formannskapet kunne sendes ut en
uke tidligere. Rådmannen orienterte om at dagens ordning var et resultat av de endringer
som var gjirt i den politiske organiseringen. De andre medlemmene av formannskapet
ønsket å videreføre dagens ordning.
Line Mørch (V) stilte spørsmål vedr. videre planer for småbåthavner i kommunen. Ordfører
orienterte om hva som ligger i kommuneplanen og den prosessen som der haddde vært
knyttet til denne problemstillingen.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om oppfølgingen av de tidligere utdelte kart over
kommunale eiendommer. Rådmannen orienterte om at det er lagt inn en bestilling på en
nærmere redegjørelse på et senere tidspunkt.
Carl Bertelsen (H) kom med følgende innstill:
”Formannskapet nedsetter en tverrpolitisk gruppe med kommunalsjef Øyvind Johannesen
som sekretær. Utvalget skal vurdere kommunens kort- og langsiktige finansforvaltning,
spesielt med henblikk på kommunens aksjepost i Agder Energi AS.

Mandat:
Utvalget skal søke å etablere retningslinjer/kjøreregler med hensyn til
 likviditetsforvaltning
 opplåning/gjeld, totalt og pr innbygger
 omfang og risikoprofil på kommunens finansinvesteringer/kapitalreserve.
Innenfor etablerte retningslinjer, foreslå prioriteringer med hensyn til
 infrastruktur og byfornyelse
 driftsbygninger og utstyr.
Utvalget skal anbefale en handlingsplan for gjennomføringen.”
Formannskapet ble enig om å sende dette over til koordineringsforum for videre diskusjon.

Tvedestrand, 03.09.2008
Jan Dukene
Leder

Jarle Bjørn Hanken
Møtesekretær

PS 43/08 Økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 - foreløpige
økonomiske rammer
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken.
De samlede beløp pr. år er 20.150.000 kroner i 2009, 5.840.000 kroner i 2010,
5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i
saken gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012.
Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet
nivå og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som
angitt i tabell 12 i saken. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og
budsjett 2009 skal vedtas.
a) Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009,
dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte
boliger til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v.
for en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i
kommunen.
a) Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember
2008. Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2008
Behandling
Jan Dukene orienterte om et forslag han vil fremme for Formannskapet med hensyn til videre
utbygging av Holt skole.
Arbeidsmiljøutvalget innstilte enstemmig i samsvar med rådmannens forslag.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken.
De samlede beløp pr. år er 20.150.000 kroner i 2009, 5.840.000 kroner i 2010,
5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i
saken gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012.
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet

4.

5.

6.
7.
8.

nivå og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som
angitt i tabell 12 i saken. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og
budsjett 2009 skal vedtas.
a)Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009,
dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte
boliger til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v.
for en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i
kommunen.
a)Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember
2008. Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009.

.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 02.09.2008
Behandling
Jan Dukene orienterte om et forslag han vil fremme for Formannskapet med hensyn til videre
utbygging av Holt skole.
Administrasjonsutvalget innstilte i samsvar med rådmannens forslag mot 1 stemme.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken.
De samlede beløp pr. år er 20.150.000 kroner i 2009, 5.840.000 kroner i 2010,
5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i
saken gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012.
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill.
kroner slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet
nivå og fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som
angitt i tabell 12 i saken. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og
budsjett 2009 skal vedtas.
5. Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009,
dersom det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
6. Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte
boliger til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
7. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v.
for en gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i
kommunen.

8. a)Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober
2008 utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember
2008. Tema for møtene er økonomiplan 209-2012 og budsjett 2009.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag til endret punkt 1
Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, flerbrukshall og ombygging gymnastikksal med 100.000 kroner i 2009,
400.000 kroner i 2010, samt 10.000.000 kroner i 2011 og 2012. De samlede beløp pr. år er
20.250.000 kroner i 2009, 6.240.000 kroner i 2010, 15.020.000 kroner i 2011 og 17.770.000
kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved 4.000.000 kroner i spillemidler i 2012
og for øvrig ved låneopptak.
Forslag til endret punkt 2
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter på
105.000 kroner i 2012 som følge av investeringer ved Holt skole.
Forslag til endret punkt 4
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i tabell
12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift som får økt sin
ramme med 105.000 kroner i 2012. Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår
kan kommunestyret komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole justeres mot
budsjettert avsetning til disposisjonsfond. Følgende endringer foretas sammenlignet med tabell 2
i saken: 2009 økt avsetning med 20.000 kroner, 2010 økt avsetning med 55.000 kroner, 2011
økt avsetning med 1.145.000 kroner og 2012 redusert avsetning med 145.000 kroner.
Forslag til nytt punkt 9
Byggekomiteen for investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” gis i oppdrag å
vurdere alternative løsninger til bygging av flerbrukshall og ombygging av dagens
gymnastikksal ved Holt skole. Det legges til grunn at arbeidene skal være ferdigstilt innen
skolestart høsten 2012.
Forutsetninger for endringsforslaget til TTL v/Jan Dukene
Kostnadsrammen til investeringsprosjektet ”Holt skole, flerbrukshall og ombygging av
gymnastikksal” settes til 20 mill. kroner. Utgifter til planlegging kommer i tillegg.
Følgende forutsettes innarbeidet i investeringsbudsjettet:

2009:
2010:
2011:
2012:

100.000 kroner til planlegging (finansiert ved lån)
400.000 kroner til planlegging (finansiert ved lån)
10.000.000 kroner til selve byggearbeidene (finansiert ved byggelån)
10.000.000 kroner til selve byggearbeidene (finansiert ved spillemidler 4 mill. kroner og
byggelån på 6 mill. kroner )

Byggearbeidene skal være ferdige slik at anlegget kan tas i bruk til skolestart høsten 2012.
Lånerente: 6,5 %. Avdragstid 30 år på lånet på 16 mill. kroner. Regner ½ års belastning
i 2012.
Økte driftsutgifter er tidligere anslått med 210.000 kroner på årsbasis. Bruker samme tall her, og
regner halv virkning i 2012.
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter
Netto effekt på driftsbudsjettet

2009
-20
-20

2010
10
-80
15

2011
55
-2.000
800

-55

-1.145

2012
840
-2.000
1.200
105
145

Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Morten Foss
Forslag til endret punkt 1
Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, utbygging/ombygging med 5.000.000 kroner i 2009 og 12.500.000 kroner i
2010. De samlede beløp pr. år er 25.150.000 kroner i 2009, 18.340.000 kroner i 2010, 5.020.000
kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved låneopptak. Det forutsettes at en
mottar 4.000.000 kroner i spillemidler i 2011, som kan nyttes til å redusere kommunens
låneopptak det året.
Forslag til endret punkt 2
Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter på
105.000 kroner i 2009 og 210.000 kroner resterende år som følge av investeringer ved Holt
skole.
Forslag til endret punkt 4
Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i tabell
12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift (se tabell). Bl.a. med

bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår kan kommunestyret komme til å endre rammene
når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole innarbeides
som angitt i tabellen under.
Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Reduserte rente- og avdragsutgifter som
følge av spillemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Økt utbytte fra Agder Energi
Avvikle stillingsbank innen 2012
Netto

2009

2010
855

2011
1.685

2012
1.645
-455

-1.000
-1.000
1.000

0

-2.500
500
105
-1.040
1.040

0

210
1.895

210
1.400

-1.895

-300
-500
-600
0

0

Forslag til nytt punkt 9
Kommunens faste byggekomité starter opp arbeidet med å finne fram til en løsning på Holt.
Byggestart skal ikke skje før det er fremlagt et resultat angående skolestrukturen i kommunen,
dog senest høsten 2009.
Forutsetninger for endringsforslaget til Arbeiderpartiet v/Morten Foss
Kostnadsrammen til investeringsprosjektet ”Holt skole, utbygging/ombygging” settes til 17,5
mill. kroner.
Følgende forutsettes innarbeidet i investeringsbudsjettet:
2009: 5,0 mill. kroner
2010: 12,5 mill. kroner
Investeringene finansieres ved låneopptak, og det forutsettes at en mottar 4,0 mill. kroner i
spillemidler i 2011. Denne inntekten vil redusere kommunens samlede lånebehov i 2011, og
redusere rente- og avdragsutgiftene fra 2012.
Lånerente: 6,5 %. Avdragstid 30 år. Regner byggelån frem til medio 2010 og ½ års
rente- og avdragsbelastning i 2010.
Økte driftsutgifter er tidligere anslått med 210.000 kroner på årsbasis. Bruker samme tall her, og
regner halv virkning i 2010.

Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Reduserte rente- og avdragsutgifter som
følge av spillemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Økt utbytte fra Agder Energi
Avvikle stillingsbank innen 2012
Netto

2009

2010
855

-1.000

-2.500
500
105
-1.040
1.040

2011
1.685

2012
1.645
-455

-1.000
1.000

0

Alternativ votering:
Rådmannens forslag:
Foss eller Dukenes forslag

1 stemme
8 stemmer

Ny alternativ votering:
Dukenes forslag:
Foss sitt forslag

4 stemmer
5 stemmer og er tilrådd.

0

210
1.895

210
1.400

-1.895

-300
-500
-600
0

0

Innstilling
1. Kommunestyret vedtar et foreløpig investeringsbudsjett som angitt i tabell 5 i saken, samt
midler til Holt skole, utbygging/ombygging med 5.000.000 kroner i 2009 og 12.500.000
kroner i 2010. De samlede beløp pr. år er 25.150.000 kroner i 2009, 18.340.000 kroner i
2010, 5.020.000 kroner i 2011 og 7.770.000 kroner i 2012.
Utgiftene til investeringene ved Holt skole finansieres ved låneopptak. Det forutsettes at en
mottar 4.000.000 kroner i spillemidler i 2011, som kan nyttes til å redusere kommunens
låneopptak det året.
2. Kommunestyret legger foreløpig til grunn at nye driftstiltak som angitt i tabell 8 i saken
gjennomføres i økonomiplanperioden 2009-2012. I tillegg innarbeides det økte driftsutgifter
på 105.000 kroner i 2009 og 210.000 kroner resterende år som følge av investeringer ved
Holt skole.
3. Kommunestyret vedtar en foreløpig fordeling av et økt omstillingskrav på 8,3 mill. kroner
slik det er angitt i tabell 10 i saken. Kommunestyret kan endre både samlet nivå og
fordelingen enhetene i mellom når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
4. Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for enhetene (netto driftsutgifter) som angitt i
tabell 12 i saken, med unntak av ansvar 240 teknisk forvaltning og eiendomsdrift (se tabell
nedenfor). Bl.a. med bakgrunn i de forslag til tiltak enhetene foreslår kan kommunestyret
komme til å endre rammene når økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 skal vedtas.
Samlede konsekvenser på driftsbudsjettet av investeringsprosjektet ved Holt skole
innarbeides som angitt i tabellen under.

Beløp i hele tusen kroner
Rente- og avdragsutgifter
Reduserte rente- og avdragsutgifter som
følge av spillemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Mva-kompensasjon overført til investering
Driftsutgifter (økt ramme ansvar 240)
Netto effekt på driftsbudsjettet
Avsettes til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Økt utbytte fra Agder Energi
Avvikle stillingsbank innen 2012
Netto

2009

2010
855

-1.000

-2.500
500
105
-1.040
1.040

2011
1.685

2012
1.645
-455

-1.000
1.000

0

0

210
1.895

210
1.400

-1.895

-300
-500
-600
0

0

5. a) Vannavgiften økes med 15 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
b) Kloakkavgiften økes med 17 % fra 2008 til 2009 (foreløpig tall).
c) For øvrige avgifter og brukerbetalinger økes satsene med 5 % fra 2008 til 2009, dersom
det er mulig innenfor gjeldende regelverk.
6. Kommunestyret innarbeider ikke midler til bygging eller drift av samlokaliserte boliger til
mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri i økonomiplanperioden.
7. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til arbeidsgruppe, mandat, prosess m.v. for en
gjennomgang den fremtidige organiseringen av skoler og barnehager i kommunen.
8. a) Møter i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 1. oktober 2008
utgår.
b) Det settes opp møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 2. desember 2008. Tema
for møtene er økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009.
9. Kommunens faste byggekomité starter opp arbeidet med å finne fram til en løsning på Holt.
Byggestart skal ikke skje før det er fremlagt et resultat angående skolestrukturen i
kommunen, dog senest høsten 2009.

PS 44/08 Budsjettkontroll pr. 2. kvartal 2008
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 2. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2008:
a. Lønnsavsetningsposten økes med 2.500.000 kroner.
b. Inntekter fra inntektsutjevningen økes med 400.000 kroner.
c. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 600.000 kroner.
d. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres
med 500.000 kroner for prosjekt 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres
med 105.000 kroner for prosjekt 0619 Holt skolemuseum, nytt sanitæranlegg.
f. Bruk av disposisjonsfond økes med 895.000 kroner.
3. Kommunestyret inndrar 8.600.000 kroner av bevilgningen til prosjekt ”0765 Holt skole
– utbygging og planlegging” på investeringsbudsjettet. Prosjektet gjennomføres ikke på
nåværende tidspunkt. Lånerammen til prosjektet reduseres tilsvarende.

4. Kommunestyret vedtar følgende øvrige endringer i investeringsbudsjettet:
a. Lånemidler til finansiering av 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum økes med
500.000 kroner. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
b. Som delfinansiering 0619 Holt skolemueseum, nytt sanitæranlegg nyttes 105.000
kroner av kraftfondet. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
c. Bevilgningen til 0760 utbedring svømmehall Lyngmyr økes med 100.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved å øke inntekter fra spillemidler.
d. Bevilgningen til 0767 kaldtlager Søsterdalen – reoler økes med 67.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
e. Bevilgningen til 0830 Østerå nytt humusfjerningsanlegg vann økes med
1.100.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
f. Det bevilges 150.000 kroner til 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
g. Det budsjetteres med en inntekt på 300.000 kroner på 0960 kjøp av aksjer
generelt. Inntektene avsettes til kraftfondet.
h. Det bevilges 100.000 kroner til planlegging av opprustningsarbeider i
Sjømannsforeningen. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
5. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt 17.337.000 kroner i 2008 til
finansiering av investeringer og utlån, fordelt slik:
a. Investeringer m.v. 14.837.000 kroner, med 30 års avdragstid.
b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån 2.500.000 kroner, med en avdragstid
som fastsettes av Husbanken.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettrapporten pr. 2. kvartal 2008 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2008:
a. Lønnsavsetningsposten økes med 2.500.000 kroner.
b. Inntekter fra inntektsutjevningen økes med 400.000 kroner.
c. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 600.000 kroner.
d. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres e,
med 500.000 kroner for prosjekt 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum.
e. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering reduseres med
105.000 kroner for prosjekt 0619 Holt skolemuseum, nytt sanitæranlegg.
f. Bruk av disposisjonsfond økes med 895.000 kroner.
3. Kommunestyret inndrar 8.600.000 kroner av bevilgningen til prosjekt ”0765 Holt skole –
utbygging og planlegging” på investeringsbudsjettet. Prosjektet gjennomføres ikke på
nåværende tidspunkt. Lånerammen til prosjektet reduseres tilsvarende.
4. Kommunestyret vedtar følgende øvrige endringer i investeringsbudsjettet:
a. Lånemidler til finansiering av 0877 miljøgate Tvedestrand sentrum økes med
500.000 kroner. Totalrammen for prosjektet økes ikke.
b. Som delfinansiering 0619 Holt skolemueseum, nytt sanitæranlegg nyttes 105.000
kroner av kraftfondet. Totalrammen for prosjektet økes ikke.

c. Bevilgningen til 0760 utbedring svømmehall Lyngmyr økes med 100.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved å øke inntekter fra spillemidler.
d. Bevilgningen til 0767 kaldtlager Søsterdalen – reoler økes med 67.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
e. Bevilgningen til 0830 Østerå nytt humusfjerningsanlegg vann økes med 1.100.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
f. Det bevilges 150.000 kroner til 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene.
Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
g. Det budsjetteres med en inntekt på 300.000 kroner på 0960 kjøp av aksjer generelt.
Inntektene avsettes til kraftfondet.
h. Det bevilges 100.000 kroner til planlegging av opprustningsarbeider i
Sjømannsforeningen. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.
5. Kommunestyret godkjenner låneopptak på totalt 17.337.000 kroner i 2008 til finansiering
av investeringer og utlån, fordelt slik:
a.Investeringer m.v. 14.837.000 kroner, med 30 års avdragstid.
b. Formidlingslån (startlån) i Husbanken, utlån 2.500.000 kroner, med en avdragstid
som fastsettes av Husbanken.

PS 45/08 Videre arbeid med lokaler for Ressurssenter for barn og
unge, bibliotek, flerbrukssal mv.
Rådmannens forslag til vedtak
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Til å sitte i ad-hoc-utvalg oppnevnes:
Morten Foss foreslo: Linn Zwilgmeyer
Carl Bertelsen foreslo: Erling Holm
Jan Dukene foreslo: Jan Dukene
Aud Angelstad: Kommer tilbake i kommunestyret med forslag.
Rådmannens innstilling (er lik arbeidsgruppens innstilling) med ovenforstående forslag til
representanter i ad-hoc-gruppe enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ser kommunehuset og området rundt som den mest aktuelle
plassering av bibliotek, ressurssenter for barn og unge, eventuelt flerbrukssal og lokaler
for fritidsklubb, og kulturskole, og vil anbefale at en arbeider videre med dette som
utgangspunkt.
2. Det oppnevnes et ad-hoc-utvalg bestående av fire politisk oppnevnte representanter og to
fra administrasjonen (inkl. sekretær).
Følgende politiske representanter oppnevnes:
1. Linn Zwilgmeyer
2. Erling Holm
3. Jan Dukene
4………………………….

3. Ad-hoc-utvalget gis følgende arbeidsmandat:
1. Hvilke kommunale funksjoner skal inn i kommunehuset? En trenger avklaring ift.
bibliotek, ressurssenter for barn og unge, flerbrukssal med kommunestyresal,
fritidsklubb, kulturskolen/deler av kulturskolen.
2. De må avklares om slik løsninger kan gi driftsmessige ”stordriftsfordeler”/
innsparinger som kan være med å finansiere en utbygging.
3. De funksjonene en evt. ikke tar inn i bygget, skal disse funksjonene ha de
lokaliseringene de har i dag, eller er det behov for nye lokaliseringer?
4. Status for helsehuset (salg/ikke salg) må avklares snarest.
5. Det må utarbeides skisser, grove kostnadsanslag og framdriftsplan.
6. Det må avklares om det er aktuelt med en trinnvis utvikling av bygget (dvs i første
omgang å kun ta i bruk frigjorte lokaliteter i eksisterende bygning).
4. Utvalget bes levere sin rapport innen mars 09.
5. Kommunestyret vil innarbeide midler til planlegging på investeringsbudsjettet for 2009.

PS 46/08 Høring og endringer i valglov og kommunelov
Rådmannens forslag til vedtak
Alt. 1:
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven.
Alt. 2:
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven med følgende endringer: ………..
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Formannskapet foreslo enstemmig innstillingens alternativ 2 med følgende tillegg: Tvedestrand
kommune støtter ikke forslaget om at et mindretall på min. 1/3 kan vedta to dagers valg eller
utvidet åpningstid for valglokalene.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre støtter de fra departementets (notat av 27.06.08) forslåtte endringer i
valgloven og kommuneloven med følgende endringer: Tvedestrand kommune støtter ikke
forslaget om at et mindretall på min. 1/3 kan vedta to dagers valg eller utvidet åpningstid for
valglokalene.

PS 47/08 Stemmerett for 16-åringer - forsøksordning
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre søker Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommune i
forbindelse med utprøving av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om alternativ 2.
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Alternativ votering:
Mørchs forslag:
Angelstads forslag:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre søker ikke om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving
av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011.

PS 48/08 Aktivitetshuset AS - salg av kommunens aksjer
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar salg av kommunale aksjer i Aktivitetshuset for kr 300.000 til
orientering. Inntekten går til styrking av kapitalbudsjettet.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilråddInnstilling
Tvedestrand kommunestyre tar salg av kommunale aksjer i Aktivitetshuset for kr 300.000 til
orientering. Inntekten går til styrking av kapitalbudsjettet.

PS 49/08 Vennskapskommunesamarbeidet videre
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
1. Tvedestrand kommune varsler Hirvensalmi om at nåværende samarbeid mellom Tvedestrand
og Hirvensalmi opphører fra og med 1.1.09.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
Tvedestrand skole ønsker det.
Alternativ 2:
1. Tvedestrand kommune sender utsendinger til statusmøte i Hivensalmi i 2010 med mandat om
å avslutte det nåværende samarbeidet mellom Hirvensalmi og Tvedestrand kommune.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
Tvedestrand skole ønsker det.
Saksprotokoll i Formannskap - 02.09.2008
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om alternativ 1.
Carl Bertelsen (H) fremmet forslag om alternativ 2.
Alternativ votering:
Bertelsen forslag:
Mørchs forslag:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommune varsler Hirvensalmi om at nåværende samarbeid mellom Tvedestrand
og Hirvensalmi opphører fra og med 1.1.09.
2. Tvedestrand kommune vil fortsette samarbeidet med Lysekil kommune, men i ny form.
3. Samarbeidet mellom Tvedestrand skole og Bindslev/Tversted skoler fortsetter så lenge
Tvedestrand skole ønsker det.

