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Merknader til protokoll:
Det fremkom ikke at Åsulv Løvdal hadde forfall i dette møtet. Kristian Knutsen var korrekt
varamann.
Merknader til innkalling og saksliste:
Sak 128/13 er etterutsendt og behandlet i teknikk, plan- og naturkomite i møte 17. desember kl
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Informasjon:
Administrerende direktør Olav Voie i TeamTec informerte om deres arbeid med planer for
avfallshåndtering, forbrenning og energiutvinning.
TeamTec ba om at kommunestyret skulle gi uttrykk for et ønske om å bli kunde i en slik
løsning. Kommunestyret ga aksept for at de ønsket å gå inn i en prosess for å vurdere dette
nærmere. Det vil bli fremmet en sak til behandling i senere kommunestyre.
Utsendt til kommunestyremedlemmene i tillegg til innkalling:
 Orientering fra Agder politidistrikt – Endring av den administrative organiseringen
 Søknad om tilskudd til familiebarnehage på Gjevingmyra gårdsbruk – Vurdering av
habilitet til en/ flere kommunestyremedlemmer.
 Diverse uttalelser til økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014
Utdelt i møtet:
 Ja til gårdsbarnehagen” med 240 underskrifter til fordel for Gjevingmyra barnehage.

Tvedestrand 19.11.2013
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 113/13 Søknad om tilskudd til familiebarnehage på gjevingmyra
gårdsbruk
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir med bakgrunn i vedtatt barnehageplan og økonomiplan ikke
kommunalt tilskudd til 5 nye familiebarnehageplasser på Gjevingmyra gårdsbruk.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.12.2013
Behandling
Ass. rådmann orienterte om de aktuelle habilitetsspørsmålene i denne saken, jfr. utsendt notat
datert 04.12.13 fra rådmannen. Komiteen hadde ikke merknader til vurderingene og
konklusjonene vedrørende habiliteten, slik de fremkommer i rådmannens notat 04.12.13.
Inger Klara Lilleholt Vaaje (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å gi kommunalt tilskudd til 5 nye familiebarnehageplasser på
Gjevingmyra gårdsbruk fra 01.08.2014.
Ved avstemming ble det slikt resultat:
 Rådmannens forslag til vedtak fikk 4 stemmer. Med lederens dobbeltstemme ble dette
forslaget tilrådd.
 Inger Klare Lilleholt Vaajes (SP) forslag til vedtak fikk 4 stemmer.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir med bakgrunn i vedtatt barnehageplan og økonomiplan ikke
kommunalt tilskudd til 5 nye familiebarnehageplasser på Gjevingmyra gårdsbruk.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Det var på forhånd utsendt en skriftlig vurdering fra rådmannen av habilitet til en/ flere
kommunestyremedlemmer og det var utdelt et dokument i møtet: “Ja til gårdsbarnehagen”.
Jan Marcussen (TTL) ba om å bli erklært inhabil og fratrådte (=24 voterende). Marcussen ble
enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2 ledd. Solveig Røvik(TTL) inntrådte
(=25 voterende).
Erling Holm(H), Jørgen Goderstad(SP), Geir Grimsland(AP) og Jan Dukene(TTL) ba om at
habiliteten ble vurdert og fratrådte (=21 voterende). De ble enstemmig erklært habile og
gjeninntrådte (=25 voterende).

Inger Klara Lilleholt Vaaje(SP) og Håvard Røiseland fremmet mindretallsinnstillingen fra
livsløpskomite:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å gi kommunalt tilskudd til 5 nye familiebarnehageplasser på
Gjevingmyra gårdsbruk fra 01.08.2014.
Med tillegg av oversikt over inndekning av utgiftene til dette for 2014 tom 2017:
2014
2015
2016
230 Gjevingmyra familiebarnehage
290.000
700.000
700.000
280 Redusert avsetning kommuneStyrets disp
290.000
300.000
300.000
280 Redusert avsetning til
Lønnsoppgjøret
400.000
400.000
Voie og Røiselands forslag:
Flertallsinnstilling

2017
700.000
300.000
400.000

9 stemmer
16 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir med bakgrunn i vedtatt barnehageplan og økonomiplan ikke
kommunalt tilskudd til 5 nye familiebarnehageplasser på Gjevingmyra gårdsbruk.
Røvik fratrer og Marcussen gjeninntrer (=25 voterende).

PS 114/13 Søknad om å utvide Alvestua Barnehage AS med 18
plasser
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre viser til vedtatt barnehageplan og økonomiplan, og legger opp til at
Blåbærskogen Naturbarnehage AS kan få kommunalt tilskudd for 18 nye barnehageplasser
gjeldende f.o.m. 1. august 2017. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av budsjett for det
aktuelle året.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Saken har vært behandlet i livsløpskomite, men på grunn av en feil framkommer ikke
innstillingen. Den er som følger:
Tvedestrand kommunestyre viser til vedtatt barnehageplan og økonomiplan, og legger opp til at
Blåbærskogen Naturbarnehage AS kan få kommunalt tilskudd for 18 nye barnehageplasser
gjeldende f.o.m. 1. august 2017. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av budsjett for det
aktuelle året
Håvard Røiseland (AP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre viser til vedtatt kommuneplan 2011-2023, samfunnsdel punkt 10.4
som sier at etablering av nye barnehageplasser/ erstatning av allerede etablerte
barnehageplasser foretas primært i kommunal regi og ikke i privat regi. Nyetablering av 1 til 3
store kommunale barnehager i perioden skal gi plass til flere barn og gi stordriftsfordel.
Arbeidet med en slik utbygging bør derfor prioriteres framfor godkjenning av 18 nye private
barnehageplasser i 2017.
Røiseland sitt forslag
Innstilling fra livsløpskomite

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre viser til vedtatt barnehageplan og økonomiplan, og legger opp til at
Blåbærskogen Naturbarnehage AS kan få kommunalt tilskudd for 18 nye barnehageplasser
gjeldende f.o.m. 1. august 2017. Endelig vedtak gjøres ved behandlingen av budsjett for det
aktuelle året

PS 115/13 Videreføring og regionalisering av arbeidet til Alternativ
til vold (ATV) i Arendal
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til samarbeidet om Alternativ til vold (ATV) i
Arendal, slik det er foreslått med 25 % av driftsutgiftene fordelt på medlemskommuner i
Østre Agder etter folketall. Tilskuddet for 2014 utgjør kr. 40.000,-. ATV skal levere
regnskap og årsmelding til de deltakende kommuner.
2. Vedtaket forutsetter at ATV skal prioritere dialog og samhandling med relevante
tjenester i Tvedestrand kommune. Det skal være et mål for ATV å bidra til økt
kompetanse om vold i nære relasjoner i Østre Agder kommunene.
3. Vedtaket bygger videre på at det skal arbeides for en formalisering av samarbeidet
mellom ATV- Arendal, Østre-Agder krisesenter og det statlige familievernkontoret med
sikte på å unngå dobbeltarbeid og å bidra til at innbyggere med voldelig eller truende
adferd får bistand til å endre dette.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.12.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til samarbeidet om Alternativ til vold (ATV) i
Arendal, slik det er foreslått med 25 % av driftsutgiftene fordelt på medlemskommuner i
Østre Agder etter folketall. Tilskuddet for 2014 utgjør kr. 40.000,-. ATV skal levere
regnskap og årsmelding til de deltakende kommuner.
2. Vedtaket forutsetter at ATV skal prioritere dialog og samhandling med relevante
tjenester i Tvedestrand kommune. Det skal være et mål for ATV å bidra til økt
kompetanse om vold i nære relasjoner i Østre Agder kommunene.
3. Vedtaket bygger videre på at det skal arbeides for en formalisering av samarbeidet
mellom ATV- Arendal, Østre-Agder krisesenter og det statlige familievernkontoret med
sikte på å unngå dobbeltarbeid og å bidra til at innbyggere med voldelig eller truende
adferd får bistand til å endre dette.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre slutter seg til samarbeidet om Alternativ til vold (ATV) i
Arendal, slik det er foreslått med 25 % av driftsutgiftene fordelt på medlemskommuner i
Østre Agder etter folketall. Tilskuddet for 2014 utgjør kr. 40.000,-. ATV skal levere
regnskap og årsmelding til de deltakende kommuner.
2. Vedtaket forutsetter at ATV skal prioritere dialog og samhandling med relevante
tjenester i Tvedestrand kommune. Det skal være et mål for ATV å bidra til økt
kompetanse om vold i nære relasjoner i Østre Agder kommunene.
3. Vedtaket bygger videre på at det skal arbeides for en formalisering av samarbeidet
mellom ATV- Arendal, Østre-Agder krisesenter og det statlige familievernkontoret med
sikte på å unngå dobbeltarbeid og å bidra til at innbyggere med voldelig eller truende
adferd får bistand til å endre dette.

PS 116/13 Endringer i budsjettet for 2013 og 2014
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013:
Prosjekt
Endring i bevilgning
Ny kostn.ramme
0164 Byløft
Reduksjon 2.000
1.203.000
0166 Byløft/flytebrygge
Økning 2.000
197.000
0716 Handlingsplan brannsikkerhet
Reduksjon 30.000
670.000
0763 Brannsynspålegg og enøkØkning 30.000
187.000
tiltak
0808 Svarttjern, damutbedring
Reduksjon 600.000
Ingen endring
0849 Vanninvesteringer Bergsmyr
og Fjærkleivene
Økning 750.000
6.422.000
0931 Grunnerverv og infrastruktur
Grendstøl
Reduksjon 245.000
64.000
I prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene budsjetteres det med en
refusjon på 75.000 kroner fra KLP forsikring.
2. I investeringsbudsjettet for 2013 gjøres det følgende endringer knyttet til finansiering av
investeringer:
a. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III
reduseres med 175.000 kroner.
b. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0985 Investeringsprosjekter,
finansiering reduseres med 170.000 kroner.
3. I investeringsbudsjettet for 2013 økes inntekter fra salg av boligtomter i prosjekt 0790
fra 200.000 kroner til 216.000 kroner. Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler økes tilsvarende.
4. Tvedestrand kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2013 og 2014.
For prosjekter som er ført opp i tabellen under reduseres bevilgningen i 2013 mens den
økes i 2014.
Prosjekt
0164 Byløft
0713 Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4)
0716 Handlingsplan brannsikkerhet
0717 Søsterdalen, utvide spiserom m.v.
0761 Olav Sverres vei, boliger for utv.hem.
0780 Lyngør, offentlig brygge
0788 Brygger (Sandøykilen)
0812 Dypvågdalen/Normannvik, forlenge
kloakkledning
0813 Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning
0843 Tvedestrand renseanlegg,
ombygging/utvidelse/garasje
0844 Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler
og rister
0856 Glastadheia boligfelt III
0986 Furøya IKS, innskuddskapital

Beløp
1.203.000
100.000
452.000
120.000
6.000.000
394.000
238.000
2.100.000
400.000
1.265.000
850.000
6.350.000
800.000

Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft må disponeres i tråd med kommunestyrets vedtak i
sakene 67/2012 “Byløft 2014 – Godkjenning av prosjektutkast” og 106/2013 “Strategidokument. Byløft.”.
Det budsjetteres med statstilskudd på 40.000 kroner i prosjekt 0713 Smifjellheia (gnr. 58
bnr. 4).
Prosjektet Glastadheia boligfelt III finansieres av merverdiavgiftskompensasjon på
175.000 kroner og anleggsbidrag på 6.175.000 kroner.
Prosjekt 0986 Furøya IKS, innskuddskapital finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
Øvrige prosjekter finansieres ved lånemidler, totalt 13.082.000 kroner.
5. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2013:
a. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til
investering knyttet til prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III reduseres med
175.000 kroner.
b. Generell merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer reduseres med 180.000
kroner.
c. Generell overføring fra drift til investerings reduseres med 170.000 kroner.
d. Bevilgningen under ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og
premieavvik knyttet til DDA utbygging av mobilnett reduseres med 10.000
kroner.
6. Kommunestyret avslår søknaden fra Bokbyen ved Skagerrak om tilskudd på 2.000
kroner til boka “Å bygge ein by på bøker”.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013:
Prosjekt
0164 Byløft
0166 Byløft/flytebrygge
0716 Handlingsplan brannsikkerhet
0763 Brannsynspålegg og enøktiltak
0808 Svarttjern, damutbedring
0849 Vanninvesteringer Bergsmyr
og Fjærkleivene
0931 Grunnerverv og infrastruktur

Endring i bevilgning
Reduksjon 2.000
Økning 2.000
Reduksjon 30.000
Økning 30.000
Reduksjon 600.000
Økning 750.000

Ny kostn.ramme
1.203.000
197.000
670.000
187.000
Ingen endring
6.422.000

Grendstøl

Reduksjon 245.000

64.000

I prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene budsjetteres det med en
refusjon på 75.000 kroner fra KLP forsikring.
2. I investeringsbudsjettet for 2013 gjøres det følgende endringer knyttet til finansiering av
investeringer:
a. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III
reduseres med 175.000 kroner.
b. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0985 Investeringsprosjekter,
finansiering reduseres med 170.000 kroner.
3. I investeringsbudsjettet for 2013 økes inntekter fra salg av boligtomter i prosjekt 0790
fra 200.000 kroner til 216.000 kroner. Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler økes tilsvarende.
4. Tvedestrand kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2013 og 2014.
For prosjekter som er ført opp i tabellen under reduseres bevilgningen i 2013 mens den
økes i 2014.
Prosjekt
0164 Byløft
0713 Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4)
0716 Handlingsplan brannsikkerhet
0717 Søsterdalen, utvide spiserom m.v.
0761 Olav Sverres vei, boliger for utv.hem.
0780 Lyngør, offentlig brygge
0788 Brygger (Sandøykilen)
0812 Dypvågdalen/Normannvik, forlenge
kloakkledning
0813 Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning
0843 Tvedestrand renseanlegg,
ombygging/utvidelse/garasje
0844 Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler
og rister
0856 Glastadheia boligfelt III
0986 Furøya IKS, innskuddskapital

Beløp
1.203.000
100.000
452.000
120.000
6.000.000
394.000
238.000
2.100.000
400.000
1.265.000
850.000
6.350.000
800.000

Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft må disponeres i tråd med kommunestyrets vedtak i
sakene 67/2012 “Byløft 2014 – Godkjenning av prosjektutkast” og 106/2013 “Strategidokument. Byløft.”.
Det budsjetteres med statstilskudd på 40.000 kroner i prosjekt 0713 Smifjellheia (gnr. 58
bnr. 4).
Prosjektet Glastadheia boligfelt III finansieres av merverdiavgiftskompensasjon på
175.000 kroner og anleggsbidrag på 6.175.000 kroner.
Prosjekt 0986 Furøya IKS, innskuddskapital finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
Øvrige prosjekter finansieres ved lånemidler, totalt 13.082.000 kroner.
5. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2013:

a. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til
investering knyttet til prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III reduseres med
175.000 kroner.
b. Generell merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer reduseres med 180.000
kroner.
c. Generell overføring fra drift til investerings reduseres med 170.000 kroner.
d. Bevilgningen under ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og
premieavvik knyttet til DDA utbygging av mobilnett reduseres med 10.000
kroner.
6. Kommunestyret avslår søknaden fra Bokbyen ved Skagerrak om tilskudd på 2.000
kroner til boka “Å bygge ein by på bøker”.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Ordføreren opplyste at det ansøkte beløp under punkt 6 allerede er bevilget av ordføreren, og det
tas derfor bort i vedtaket.
Innstilling fra formannskap punkt 1 tom 5 enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013:
Prosjekt
0164 Byløft
0166 Byløft/flytebrygge
0716 Handlingsplan brannsikkerhet
0763 Brannsynspålegg og enøktiltak
0808 Svarttjern, damutbedring
0849 Vanninvesteringer Bergsmyr
og Fjærkleivene
0931 Grunnerverv og infrastruktur
Grendstøl

Endring i bevilgning
Reduksjon 2.000
Økning 2.000
Reduksjon 30.000
Økning 30.000
Reduksjon 600.000
Økning 750.000
Reduksjon 245.000

Ny kostn.ramme
1.203.000
197.000
670.000
187.000
Ingen endring
6.422.000
64.000

I prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene budsjetteres det med en
refusjon på 75.000 kroner fra KLP forsikring.
2. I investeringsbudsjettet for 2013 gjøres det følgende endringer knyttet til finansiering av
investeringer:
a. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III
reduseres med 175.000 kroner.
b. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0985 Investeringsprosjekter,
finansiering reduseres med 170.000 kroner.
3. I investeringsbudsjettet for 2013 økes inntekter fra salg av boligtomter i prosjekt 0790
fra 200.000 kroner til 216.000 kroner. Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og
andeler økes tilsvarende.

4. Tvedestrand kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2013 og 2014.
For prosjekter som er ført opp i tabellen under reduseres bevilgningen i 2013 mens den
økes i 2014.
Prosjekt
0164 Byløft
0713 Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4)
0716 Handlingsplan brannsikkerhet
0717 Søsterdalen, utvide spiserom m.v.
0761 Olav Sverres vei, boliger for utv.hem.
0780 Lyngør, offentlig brygge
0788 Brygger (Sandøykilen)
0812 Dypvågdalen/Normannvik, forlenge
kloakkledning
0813 Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning
0843 Tvedestrand renseanlegg,
ombygging/utvidelse/garasje
0844 Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler
og rister
0856 Glastadheia boligfelt III
0986 Furøya IKS, innskuddskapital

Beløp
1.203.000
100.000
452.000
120.000
6.000.000
394.000
238.000
2.100.000
400.000
1.265.000
850.000
6.350.000
800.000

Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft må disponeres i tråd med kommunestyrets vedtak i
sakene 67/2012 “Byløft 2014 – Godkjenning av prosjektutkast” og 106/2013 “Strategidokument. Byløft.”.
Det budsjetteres med statstilskudd på 40.000 kroner i prosjekt 0713 Smifjellheia (gnr. 58
bnr. 4).
Prosjektet Glastadheia boligfelt III finansieres av merverdiavgiftskompensasjon på
175.000 kroner og anleggsbidrag på 6.175.000 kroner.
Prosjekt 0986 Furøya IKS, innskuddskapital finansieres ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler.
Øvrige prosjekter finansieres ved lånemidler, totalt 13.082.000 kroner.
5. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2013:
a. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til
investering knyttet til prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III reduseres med
175.000 kroner.
b. Generell merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer reduseres med 180.000
kroner.
c. Generell overføring fra drift til investerings reduseres med 170.000 kroner.
d. Bevilgningen under ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og
premieavvik knyttet til DDA utbygging av mobilnett reduseres med 10.000
kroner.

PS 117/13 Handlingsplan 2014-2017
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar “Handlingsplan 2014-2017” slik det fremgår av vedlagte
utkast datert 13.11.2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013
Behandling
Håvard Røiseland (AP) fremmet forslag om også å ha fokus på, side 15, punkt 16.4:
 Fortsatt jobbe med mulighet for fjernvarmeanlegg i Lyngmyrområdet og
Grenstølområdet.
 Stimulere overgang til alternativ energi.
 Utskifting av egen bilpark til mer “klimavennlig” kjøretøy.
 All nye næringsbygg og leilighetskomplekser skal vurdere energifleksibilitet og
alternative løsninger for varme og kjøling.
og side 18, punkt 6.3:
 Gang- og sykkelveier i områdene Arendals grense, Rømyr-Amtmannssvingen og Tangen
er prioritert.
Morten Foss (TTL) fremmet forslag om også å ha fokus på, side 16, punkt 16.4:
 Kommunen skal vurdere hvordan det evt. kan etableres permanente tiltak for rydding og
vedlikehold av kulturlandskap i kommunen.
Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om også å ha fokus på, side 18, punkt 6.3:
 Det skal arbeides for bedret kollektivtilbud fra sentrum og til/fra distriktene (utenom
skoletiden).
Ole Goderstad (H) fremmet forslag om nytt punkt å ha fokus på, side 19, punkt 6.4:
 Arbeide for å videreutvikle Lyngmyr idrettssenter ved å tilrettelegge for en isflate og for
at friidrettsanlegget får fast banedekke.
Rådmannens forslag til vedtak med endrings- og tilleggsforslagene fra Håvard Røiseland (AP),
Morten Foss (TTL), Aud Angelstad (SP) og Ole Goderstad (H) enstemmig tilrådd.
Aud Angelstad ble valgt som saksordfører.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar “Handlingsplan 2014-2017” slik det fremgår av vedlagte
utkast datert 13.11.2013 med følgende endringer og tillegg:
Side 15, punkt 16.4:
 Fortsatt jobbe med mulighet for fjernvarmeanlegg i Lyngmyrområdet og
Grenstølområdet.
 Stimulere overgang til alternativ energi.
 Utskifting av egen bilpark til mer “klimavennlig” kjøretøy.



All nye næringsbygg og leilighetskomplekser skal vurdere energifleksibilitet og
alternative løsninger for varme og kjøling.

Side 18, punkt 6.3:
 Gang- og sykkelveier i områdene Arendals grense, Rømyr-Amtmannssvingen og Tangen
er prioritert.
Side 16, punkt 16.4:
 Kommunen skal vurdere hvordan det evt. kan etableres permanente tiltak for rydding og
vedlikehold av kulturlandskap i kommunen.
Side 18, punkt 6.3:
 Det skal arbeides for bedret kollektivtilbud fra sentrum og til/fra distriktene (utenom
skoletiden).
Side 19, punkt 6.4, nytt punkt:
 Arbeide for å videreutvikle Lyngmyr idrettssenter ved å tilrettelegge for en isflate og for
at friidrettsanlegget får fast banedekke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Saksordfører Aud Angelstad (SP) redegjorde for handlingsplanen.
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar “Handlingsplan 2014-2017” slik det fremgår av vedlagte
utkast datert 13.11.2013 med følgende endringer og tillegg:
Side 15, punkt 16.4:
 Fortsatt jobbe med mulighet for fjernvarmeanlegg i Lyngmyrområdet og
Grenstølområdet.
 Stimulere overgang til alternativ energi.
 Utskifting av egen bilpark til mer “klimavennlig” kjøretøy.
 All nye næringsbygg og leilighetskomplekser skal vurdere energifleksibilitet og
alternative løsninger for varme og kjøling.
Side 18, punkt 6.3:
 Gang- og sykkelveier i områdene Arendals grense, Rømyr-Amtmannssvingen og Tangen
er prioritert.
Side 16, punkt 16.4:
 Kommunen skal vurdere hvordan det evt. kan etableres permanente tiltak for rydding og
vedlikehold av kulturlandskap i kommunen.

Side 18, punkt 6.3:
 Det skal arbeides for bedret kollektivtilbud fra sentrum og til/fra distriktene (utenom
skoletiden).
Side 19, punkt 6.4, nytt punkt:
 Arbeide for å videreutvikle Lyngmyr idrettssenter ved å tilrettelegge for en isflate og for
at friidrettsanlegget får fast banedekke.

PS 118/13 Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2014-2017 – budsjett 2014” slik det
fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B
angående investering.

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde.

3.

Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280
Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost.

4.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2014 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2014:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,4 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 22 054 000 kroner i 2014 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 421,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

8.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner

Sats 2013

Sats 2014

Endringstidspunkt

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

Foreldrebetaling barnehage, full plass

2 330

Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr.
år inkl. merverdiavgift

3 000

8 500

1.1.2014

306

311

1.1.2014

Middag daglig, pr. mnd.

1 705

1 731

1.1.2014

Full kost, pr. mnd.

2 973

3 020

1.1.2014

70

73

1.1.2014

Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.

634

644

1.1.2014

Trygghetsalarm, pr. mnd.

326

331

1.1.2014

Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag

Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto
inntekt (1G = 85 245 kroner pr. 1.5.2013):
Inntil 2G, helt abonnement

175

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

2G-3G, helt abonnement

434

441

1.1.2014

3G-4G, helt abonnement

867

880

1.1.2014

4G-5G, helt abonnement

1 362

1 382

1.1.2014

Over 5G, helt abonnement

1 734

1 760

1.1.2014

Inntil 2G, halvt abonnement

175

2G-3G, halvt abonnement

217

220

1.1.2014

3G-4G, halvt abonnement

434

441

1.1.2014

4G-5G, halvt abonnement

681

691

1.1.2014

Over 5G, halvt abonnement

867

880

1.1.2014

Maks timesats hjelp i hjemmet

236

240

1.1.2014

1 750

1 875

1.1.2014

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

485

492

1.1.2014

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

584

593

1.1.2014

Babysang

750

825

1.1.2014

Band

750

825

1.1.2014

Kor

750

825

1.1.2014

Korps, salg av elevplasser

1 150

1 265

1.1.2014

Annen musikk

1 325

1 460

1.1.2014

Kunst

1 325

1 460

1.1.2014

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

9.

Kostnadsrammen til investeringsprosjektet boliger for utviklingshemmede i Olav Sverres
vei økes til 38 650 000 kroner inkl. mva.

10.

Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2014:
Drift inkl. adm.

Kapital

180 454
87 024

9 100
9 100

149 000
114 100

12 000
12 000

Ordinære barnehager

Små barn
Store barn
Familiebarnehager

Små barn
Store barn

Det er stor usikkerhet til driftstilskuddet i ordinære barnehager, som følge av Utdanningsdirektoratets forslag til endring i beregningsmetode. Rådmannen får fullmakt til å fastsette
satsene når endelig beslutning fra Utdanningsdirektoratet foreligger. Informasjon om
endelige satser må gis i budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014.
11.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2011.

12.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2014, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13.

Tvedestrand kommune vil bosette 5 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2013.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

14.

I forbindelse med gjesteelevsoppgjør faktureres hjemkommunen etter de til enhver tid
gjeldende veiledende satser som er fastsatt av Skoleeierforum Agder.

15.

I forbindelse med grunnerverv på Grendstøl forutsettes det fremlagt egen sak(er) for
kommunestyret før midlene som er avsatt i investeringsbudsjettet kan benyttes.

16.

Kommunestyret opphever sitt tidligere vedtak i sak 19/2013 om at fremtidig avkastning fra
salg av kommunal eiendom inntil videre skal øremerkes til Byløft. Disponering av
avkastningen gjøres i hvert enkelt tilfelle.

17.

Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
“Utvalget skal vurdere og foreslå mulige føringer for sosialhjelp kombinert med
arbeids- og/eller utdanningsplikt for den enkelte stønadsmottaker. Forslagene skal
legges frem for kommunestyret senest i juni 2014.
Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og rådmannen, og med
enhetsleder for NAV som sekretær.”

18.

Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
“Utvalget skal vurdere og foreslå eventuelle endringer i skolestruktur, kretsgrenser og
skoleskyssordningen i Tvedestrandsskolen. Utvalget skal også utarbeide et forslag til
handlingsprogram for resultatforbedring i skolen. Forslagene legges frem for kommunestyret senest i september 2014.
Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og assisterende rådmann,
og med enhetsleder for Tvedestrandsskolen som sekretær.”

Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013
Behandling
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
 Budsjett 2014 rådmannens forslag om 20 % kutt i den fastlønnede fysioterapitjenesten i OR,
e-post av 30.11.13 fra sjefsfysioterapeut Bente Aaby.
 Budsjett 2014 – Konsekvenser for helsesøstertjenesten – Notat datert 02.12.13 fra ansatte i
helsestasjonen.
 Uttalelse fra Ungdomsrådet vedr. handlingsplan 2014-17, økonomiplan 2014-17 og budsjett
2014.
 Uttalelse fra Tvedestrand kommunale foreldreutvalg – “all grunn til panikk” – Økonomiplan
2014-17 og budsjett 2014.
Ordfører, rådmann og ass. rådmann hadde en gjennomgang av ulike spørsmål vedrørende
habilitet til kommunestyremedlemmene. Formannskapet sluttet seg til disse vurderingene.
Følgende endrings- og tilleggsforslag ble lagt frem i formannskapsmøtet og stemt over med slik
resultat:

Forslag fra Morten Foss på vegne av TTL, Høyre og Fremskrittspartiet, som fikk 5
stemmer:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
245
275
210
245
210
240
210
210

280
240
255

Driften (beløp i hele tusen kroner)
Parkering innen sentrum, mindre prisøkning
Kirkelig fellesråd, økt tilskudd
Ikke fjerne tilskudd til politiske partier
Tilskudd til private veier
Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla
Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk
Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen
Kommunestyrets disposisjon, økt avsetning
Sum

2014
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2015
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2016
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2017
80
50
20
150
12
10
66
200
588

Lønnsavsetningsposten, ytterligere redusert
avsetning med 0,1 prosentpoeng (til 3,15 %)
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr.
sak
Reduksjon Oppfølgingsenheten
Sum

-280

-280

-280

-280

-10

-10

-10

-10

-298
-588

-298
-588

-298
-588

-298
-588

0

0

0

0

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

Endring i punkt 8:
Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra
1.1.2014.
Det tas halvt gebyr for oppmåling landbruk/landbruk fra 1.1.2014.
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak fra 1.1.2014.
Punkt 17 endres til:
Det nedsettes tre politiske utvalg med fem politikere i hver, sekretær fra administrasjonen og
supplert med en tillitsvalgt/ansatt.
Ett utvalg får i oppdrag å se på kretsgrenser, skoleskyss, organisering, drift og foreslå løsninger
til resultatforbedringer i skolen.
Ett utvalg får i oppdrag å foreslå nye føringer for sosialhjelp kombinert med arbeids- og/eller
utdanningsplikt.
Ett utvalg får i oppdrag å se på om dagens ordning med kommunale veier kan endres for
eventuelt å få til en mer rettferdig fordeling. Utvalget skal se på muligheten for reduksjon av
flere kommunale tjenester.
Utvalgene bør starte opp arbeidet på nyåret 2014 og levere en rapport/konklusjon innen
sommeren 2014.

Punkt 18: Utgår.
Forslag fra Håvard Røiseland på vegne av Arbeiderpartiet, som fikk 2 stemmer:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
a)
290
290
250
260
260
240
210
229
280
229
280
280
265
265
265
265
290
210
245
245
240
290
290
280
290
290

b)

Driften (beløp i hele tusen kroner)
2014
2015
Eiendomsskatt, inntekter (2 o/oo i 2015, 4 o/oo i
-5 100
2016-)
Eiendomsskatt, utgifter
1 000
Hjemmesykepleie: øke med ytterligere 1 fast
685
685
årsverk, samt omgjøre vikarbudsjett til to faste
årsverk
Helsesøster, vakant ¼ år i stedet for ½ år
150
Fritidsklubben, tilbake til 2012-nivå
200
200
Fritidsklubben, økte driftskostnader bygning
30
30
Kanonjolla, opprettholde tilskudd
12
12
Øke bevilgningene til skolesektoren
350 1 500
Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep –
16
16
Agder
Tvedestrandsskolen, midler til musikalen på
50
50
Lyngmyr (instruktørhjelp m.v.)
Videreutdanning av lærere
200
200
Videreutdanning av helsepersonell
200
200
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år,
175
525
introduksjonsstønad
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år,
135
270
økte utgifter til sosialhjelp m.v.
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, 0,8
230
460
årsverk fra 1.7.2014
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år,
110
335
ekstrautgifter skole
Økt integreringstilskudd
-885 -1 885
Tilskudd til Kystkulturuka, øremerket
230
230
lønnsmidler
Ikke nedklassifisere kommunale veier
500
Opprettholde tilskudd til private veier
110
110
Ikke avsette midler til områdeplan 2, Grendstøl
-100
-100
Renteutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset
45
110
Avdragsutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset
60
140
Ikke øke avsetningen til kommunestyrets
-500
-500
disposisjon
Avsetning til disposisjonsfond
1 012
Bruk av disposisjonsfond
-1 503
Sum
0
0
Investeringer (beløp i hele tusen kroner)

2014

2015

2016
2017
-10 200 -10 200

685

685

200
30
12
2 500
16

200
30
12
2 500
16

50

50

200
200
875

200
200
875

400

540

460

460

445

445

-2 710
230

-3 110
230

500
110

500
110

130
155
-500

135
155
-500

6 212

6 467

0

0

2016

2017

283
283
290

Byløft: Møllebekken
Byløft: Rådhuset
Økt lånefinansiering
Sum

3 500
150 1 000
-3 650 -1 000
0
0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
…., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Punkt 5 endres til:
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 704 000 kroner i 2014 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
Punkt 7 endres til:
Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 425,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
Punkt 13 endres til:
Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2014.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
Forslag fra Thorleif Haugland på vegne av Kristelig Folkeparti, som fikk 1 stemme:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:
210
210
245
280
280
275
280

Driften (beløp i hele tusen kroner)
Politiske partier, opprettholde tilskudd
Opprettholde tilskudd til Kanonjolla
Parkeringsplasser i sentrum, leiepris pr. år 5.000
kroner inkl. mva.
Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep
Tilskudd til Kirkens SOS
Kirkelig fellesråd, økt tilskudd
Kommunestyrets disposisjon, redusert avsetning
Sum

2014
20
12
60

2015

2016

16
20
50
-178
0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
…., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Nytt punkt 4c:
Det innføres eiendomsskatt fra 2015.
Endring i punkt 8:
Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra
1.1.2014.
Punkt 18: Utgår.
Forslag fra Aud Angelstad på vegne av Senterpartiet, som fikk 1 stemme:
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

2017

210
245
260
275
230
245
210
240
240
210
280
265
280

Driften (beløp i hele tusen kroner)
Ikke fjerne tilskudd til politiske partier
Ikke fjerne tilskudd til private veier
Øke bevilgningen til fritidsklubben
Øke bevilgningen til Tvedestrand kirkelige
fellesråd
Gjevingmyra familiebarnehage, fem plasser fra
1.8.2014
Parkeringsplasser i sentrum, øke årlig leiepris til
5.000 kroner i stedet for 8.500 kroner
Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen
Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr.
sak
Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla
Redusert avsetning til kommunestyrets
disposisjon
Redusert bevilgning til NAV, sosialhjelp
Redusert avsetning til lønnsoppgjør, ytterligere
reduksjon med 0,15 prosentenheter (til 3,1 %)
Sum

2014
20
110
50
50

2015
20
110
50

2016
20
110
50

2017
20
110
50

290

700

700

700

80

80

80

80

66
10
-10

66
10
-10

66
10
-10

66
10
-10

12
-278

12
-278

12
-278

12
-278

-400

-360
-400

-360
-400

-360
-400

0

0

0

0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:
…., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
Endring i punkt 8:
Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra
1.1.2014.
Det tas halvt gebyr for oppmåling landbruk/landbruk fra 1.1.2014.
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak fra 1.1.2014.
Verbalforslag fra Ole Goderstad, Høyre. Forslaget fikk 2 stemmer:
Høyre gikk til valg med følgende program relatert til oppvekst/barnehage/skole: “Satse på
heving av kvaliteten og kunnskapsnivået i barne- og ungdomsskolen ved samordning av
ressurser og heving av kompetansenivået for lærerne. Høyre vil være en offensiv skoleeier som
ansvarliggjør skoleledelsen for elevenes læringsutbytte.”
I forslag til budsjett fra rådmannen er ikke dette oppnådd. Da forslag til budsjett for 2014 ble
utarbeidet, fant en at en videreføring av 2013 ville gi skolene et samlet rammeproblem, i forhold
til kommunestyrets vedtatt effektiviseringskrav, på kr. 2,4 millioner i 2014. Dette tilsvarer en
reduksjon av om lag 4 pedagogiske årsverk (4 lærere vil bli overflødige).
Tvedestrand Høyre beklager at ikke Tvedestrandsskolen har oppnådd kommunestyrets
intensjoner, og vil i denne sammenhengen påpeke at selv med dagens tildelte ressurser, vil 2014
bli et utfordrende år og helt på grensen av det forsvarlige for drift av Tvedestrandsskolen. Høyre
vil imidlertid fortsatt arbeide for å finne midler i perioden slik at reduksjonen blir minimal og i
tråd med Høyres program.

Irene Strandene Hansen ble valgt som saksordfører

Innstilling
1.

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2014-2017 – budsjett 2014” slik det
fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B
angående investering med følgende endringer:

TTL, Høyere og Fremskrittspartiet:
Driften (beløp i hele tusen kroner)
245 Parkering innen sentrum, mindre prisøkning
275 Kirkelig fellesråd, økt tilskudd
210 Ikke fjerne tilskudd til politiske partier
245 Tilskudd til private veier
210 Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla
240 Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk
210 Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen
210 Kommunestyrets disposisjon, økt avsetning
Sum

2014
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2015
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2016
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2017
80
50
20
150
12
10
66
200
588

280

-280

-280

-280

-280

-10

-10

-10

-10

-298
-588

-298
-588

-298
-588

-298
-588

0

0

0

0

2014

2015
-5 100

240
255

Lønnsavsetningsposten, ytterligere redusert
avsetning med 0,1 prosentpoeng (til 3,15 %)
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr.
sak
Reduksjon Oppfølgingsenheten
Sum
Sum netto

Arbeiderpartiet:
a)
Driften (beløp i hele tusen kroner)
290 Eiendomsskatt, inntekter (2 o/oo i 2015, 4 o/oo i
2016-)
290 Eiendomsskatt, utgifter
250 Hjemmesykepleie: øke med ytterligere 1 fast
årsverk, samt omgjøre vikarbudsjett til to faste
årsverk
260 Helsesøster, vakant ¼ år i stedet for ½ år
260 Fritidsklubben, tilbake til 2012-nivå
240 Fritidsklubben, økte driftskostnader bygning
210 Kanonjolla, opprettholde tilskudd
229 Øke bevilgningene til skolesektoren
280 Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep –
Agder
229 Tvedestrandsskolen, midler til musikalen på
Lyngmyr (instruktørhjelp m.v.)
280 Videreutdanning av lærere
280 Videreutdanning av helsepersonell

2016
2017
-10 200 -10 200

685

1 000
685

685

685

150
200
30
12
350
16

200
30
12
1 500
16

200
30
12
2 500
16

200
30
12
2 500
16

50

50

50

50

200
200

200
200

200
200

200
200

265
265
265
265
290
210
245
245
240
290
290
280
290
290
b)
283
283
290

Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år,
introduksjonsstønad
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år,
økte utgifter til sosialhjelp m.v.
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, 0,8
årsverk fra 1.7.2014
Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år,
ekstrautgifter skole
Økt integreringstilskudd
Tilskudd til Kystkulturuka, øremerket
lønnsmidler
Ikke nedklassifisere kommunale veier
Opprettholde tilskudd til private veier
Ikke avsette midler til områdeplan 2, Grendstøl
Renteutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset
Avdragsutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset
Ikke øke avsetningen til kommunestyrets
disposisjon
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Sum

-1 503
0

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)
Byløft: Møllebekken
Byløft: Rådhuset
Økt lånefinansiering
Sum

Kristelig Folkeparti:
Driften (beløp i hele tusen kroner)
210 Politiske partier, opprettholde tilskudd
210 Opprettholde tilskudd til Kanonjolla
245 Parkeringsplasser i sentrum, leiepris pr. år 5.000
kroner inkl. mva.
280 Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep
280 Tilskudd til Kirkens SOS
275 Kirkelig fellesråd, økt tilskudd
280 Kommunestyrets disposisjon, redusert avsetning
Sum
Senterpartiet:
Driften (beløp i hele tusen kroner)
210 Ikke fjerne tilskudd til politiske partier
245 Ikke fjerne tilskudd til private veier
260 Øke bevilgningen til fritidsklubben
275 Øke bevilgningen til Tvedestrand kirkelige
fellesråd
230 Øke bevilgning Tvedestrandskolen

175

525

875

875

135

270

400

540

230

460

460

460

110

335

445

445

-885 -1 885
230
230

-2 710
230

-3 110
230

500
110
-100
110
140
-500

500
110

500
110

130
155
-500

135
155
-500

1 012

6 212

6 467

0

0

0

2014
2015
3 500
150 1 000
-3 650 -1 000
0
0

2016

2017

2015

2016

2017

2014
20
110
50
50

2015
20
110
50

2016
20
110
50

2017
20
110
50

290

700

700

700

110
-100
45
60
-500

2014
20
12
60
16
20
50
-178
0

245
210
240
240
210
280
265
280

Parkeringsplasser i sentrum, øke årlig leiepris til
5.000 kroner i stedet for 8.500 kroner
Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen
Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr.
sak
Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla
Redusert avsetning til kommunestyrets
disposisjon
Redusert bevilgning til NAV, sosialhjelp
Redusert avsetning til lønnsoppgjør, ytterligere
reduksjon med 0,15 prosentenheter (til 3,1 %)
Sum

80

80

80

80

66
10
-10

66
10
-10

66
10
-10

66
10
-10

12
-278

12
-278

12
-278

12
-278

-400

-360
-400

-360
-400

-360
-400

0

0

0

0

2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, og med de endringer som følger av punkt 1 over.

3.

Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280
Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost.

4.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2014 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2014:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,4 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
Kristelig Folkeparti, nytt punkt 4 c:
Det innføres eiendomsskatt fra 2015.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 22 054 000 kroner i 2014 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
Arbeiderpartiet:
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 704 000 kroner i 2014 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 421,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.
Arbeiderpartiet:
Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 425,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

8.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner

Sats 2013

Foreldrebetaling barnehage, full plass

2 330

Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr.
år inkl. merverdiavgift

3 000

Sats 2014

Endringstidspunkt

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

8 500

1.1.2014

Korttidsopphold hybel pr. døgn

306

311

1.1.2014

Middag daglig, pr. mnd.

1 705

1 731

1.1.2014

Full kost, pr. mnd.

2 973

3 020

1.1.2014

70

73

1.1.2014

Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.

634

644

1.1.2014

Trygghetsalarm, pr. mnd.

326

331

1.1.2014

Matombringing, pr. dag

Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto
inntekt (1G = 85 245 kroner pr. 1.5.2013):
Inntil 2G, helt abonnement

175

Statlig fastsatt
maksimalpris

2G-3G, helt abonnement

434

441

1.1.2014

3G-4G, helt abonnement

867

880

1.1.2014

4G-5G, helt abonnement

1 362

1 382

1.1.2014

Over 5G, helt abonnement

1 734

1 760

1.1.2014

Inntil 2G, halvt abonnement

175

2G-3G, halvt abonnement

217

220

1.1.2014

3G-4G, halvt abonnement

434

441

1.1.2014

4G-5G, halvt abonnement

681

691

1.1.2014

Over 5G, halvt abonnement

867

880

1.1.2014

Maks timesats hjelp i hjemmet

236

240

1.1.2014

1 750

1 875

1.1.2014

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

485

492

1.1.2014

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd

584

593

1.1.2014

Babysang

750

825

1.1.2014

Band

750

825

1.1.2014

Kor

750

825

1.1.2014

Korps, salg av elevplasser

1 150

1 265

1.1.2014

Annen musikk

1 325

1 460

1.1.2014

Kunst

1 325

1 460

1.1.2014

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

1.1.2014

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:

TTL, Høyere, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:
 Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra
1.1.2014.
 Det tas halvt gebyr for oppmåling landbruk/landbruk fra 1.1.2014.
 Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak fra 1.1.2014.
Kristelig Folkeparti:
 Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra
1.1.2014.

9.

Kostnadsrammen til investeringsprosjektet boliger for utviklingshemmede i Olav Sverres
vei økes til 38 650 000 kroner inkl. mva.

10.

Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2014:
Drift inkl. adm.

Kapital

180 454
87 024

9 100
9 100

149 000
114 100

12 000
12 000

Ordinære barnehager

Små barn
Store barn
Familiebarnehager

Små barn
Store barn

Det er stor usikkerhet til driftstilskuddet i ordinære barnehager, som følge av Utdanningsdirektoratets forslag til endring i beregningsmetode. Rådmannen får fullmakt til å fastsette
satsene når endelig beslutning fra Utdanningsdirektoratet foreligger. Informasjon om
endelige satser må gis i budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014.
11.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2011.

12.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2014, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13.

Tvedestrand kommune vil bosette 5 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2013.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
Arbeiderpartiet:
Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2014.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

14.

I forbindelse med gjesteelevsoppgjør faktureres hjemkommunen etter de til enhver tid
gjeldende veiledende satser som er fastsatt av Skoleeierforum Agder.

15.

I forbindelse med grunnerverv på Grendstøl forutsettes det fremlagt egen sak(er) for
kommunestyret før midlene som er avsatt i investeringsbudsjettet kan benyttes.

16.

Kommunestyret opphever sitt tidligere vedtak i sak 19/2013 om at fremtidig avkastning fra
salg av kommunal eiendom inntil videre skal øremerkes til Byløft. Disponering av
avkastningen gjøres i hvert enkelt tilfelle.

17.

Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
“Utvalget skal vurdere og foreslå mulige føringer for sosialhjelp kombinert med
arbeids- og/eller utdanningsplikt for den enkelte stønadsmottaker. Forslagene skal
legges frem for kommunestyret senest i juni 2014.
Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og rådmannen, og med
enhetsleder for NAV som sekretær.”
TTL, Høyere og Fremskrittspartiet (erstatter punkt 17 og 18):
Det nedsettes tre politiske utvalg med fem politikere i hver, sekretær fra
administrasjonen og supplert med en tillitsvalgt/ansatt.

Ett utvalg får i oppdrag å se på kretsgrenser, skoleskyss, organisering, drift og foreslå
løsninger til resultatforbedringer i skolen.
Ett utvalg får i oppdrag å foreslå nye føringer for sosialhjelp kombinert med arbeidsog/eller utdanningsplikt.
Ett utvalg får i oppdrag å se på om dagens ordning med kommunale veier kan endres for
eventuelt å få til en mer rettferdig fordeling. Utvalget skal se på muligheten for
reduksjon av flere kommunale tjenester.
Utvalgene bør starte opp arbeidet på nyåret 2014 og levere en rapport/konklusjon innen
sommeren 2014.
18.

Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
“Utvalget skal vurdere og foreslå eventuelle endringer i skolestruktur, kretsgrenser og
skoleskyssordningen i Tvedestrandsskolen. Utvalget skal også utarbeide et forslag til
handlingsprogram for resultatforbedring i skolen. Forslagene legges frem for kommunestyret senest i september 2014.
Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og assisterende rådmann,
og med enhetsleder for Tvedestrandsskolen som sekretær.”
TTL, Høyere og Fremskrittspartiet:
Utgår jfr. nytt punkt 17.
Kristelig Folkeparti:
Utgår.

Verbalforslag fra Ole Goderstad, Høyre:
Høyre gikk til valg med følgende program relatert til oppvekst/barnehage/skole: “Satse på
heving av kvaliteten og kunnskapsnivået i barne- og ungdomsskolen ved samordning av
ressurser og heving av kompetansenivået for lærerne. Høyre vil være en offensiv skoleeier som
ansvarliggjør skoleledelsen for elevenes læringsutbytte.”
I forslag til budsjett fra rådmannen er ikke dette oppnådd. Da forslag til budsjett for 2014 ble
utarbeidet, fant en at en videreføring av 2013 ville gi skolene et samlet rammeproblem, i forhold
til kommunestyrets vedtatt effektiviseringskrav, på kr. 2,4 millioner i 2014. Dette tilsvarer en
reduksjon av om lag 4 pedagogiske årsverk (4 lærere vil bli overflødige).
Tvedestrand Høyre beklager at ikke Tvedestrandsskolen har oppnådd kommunestyrets
intensjoner, og vil i denne sammenhengen påpeke at selv med dagens tildelte ressurser, vil 2014
bli et utfordrende år og helt på grensen av det forsvarlige for drift av Tvedestrandsskolen. Høyre
vil imidlertid fortsatt arbeide for å finne midler i perioden slik at reduksjonen blir minimal og i
tråd med Høyres program.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet:
 Saksframlegg fra behandling i arbeidsmiljøutvalg 25.11.











Uttalelse fra Tvedestrand kommunale foreldreutvalg – “all grunn til panikk” – Økonomiplan
2014-17 og budsjett 2014.
Skriv vedrørende rådmannens forslag om 20% kutt i den fastlønnede fysioterapitjenesten i
enhet for omsorg og rehabilitering fra sjefsfysioterapeut Bente Aaby.
Budsjett 2014 – Konsekvenser for helsesøstertjenesten – Notat datert 02.12.13 fra ansatte i
helsestasjonen.
Uttalelse fra Eldrerådet vedr. budsjett 2014.
Uttalelse fra Tvedestrand kommunale foreldreutvalg datert 12.12.13
Uttalelse fra elevrådet på Holt videregående skole datert 11.12.13
Saksframlegg fra behandling i administrasjonsutvalget 25.11 var ved en feil ikke sendt. Det
var identisk med saken i arbeidsmiljøutvalget, og det ble redegjort for direkte i møtet.

Saksordfører Irene Strandene Hansen(AP) redegjorde for budsjettprosessen hittil.
Aud Angelstad(SP) endret tidligere forslag til endringer i budsjett slik:
230 Gjevingmyra familiebarnehage, fem plasser fra
utgår utgår
1.8.2014
230 Økt bevilling Tvedestrandskolen
utgår utgår

Votering over forslagene:
Arbeiderpartiets forslag:
Kristelig folkepartis forslag:
Senterpartiets justerte forslag:
Høyre, Fremskrittspartiets og TTL sitt forslag:

utgår

utgår

utgår

utgår

6 stemmer
2 stemmer
3 stemmer
14 stemmer

Ordføreren foreslo at det videre skulle voteres mellom de to forslagene som fikk flest stemmer.
Det var ingen merknader til dette.
Alternativ votering:
Arbeiderpartiets forslag
Høyre, Fremskrittspartiet og TTL sitt forslag

6 stemmer
19 stemmer

Til slutt ble det stemt over hele budsjettet inklusiv de endringene som framkommer i forslaget
fra Høyre, Fremskrittspartiet og TTL.
Budsjettet ved disse endringene ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.
Morten Foss(TTL) fremmet et oversendelsesforslag angående budsjett 2015.
Kommunestyret ber rådmannen opprette en post i budsjettet for 2015 som omhandler
parkeringsavgift og båtplassavgifter. Posten/ kontoen øremerkes By-løft.
Kommunestyret ber videre om at rådmannen innarbeider dette i budsjettet for 2015.
Foss sitt forslag oversendes uten realitetsbehandling.

Ole Goderstad fremmet et verbalforslag i formannskap. Dette oversendes også uten
realitetsbehandling.

Vedtak
1.

245
275
210
245
210
240
210
210

280
240
255

Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2014-2017 – budsjett 2014” slik det
fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B
angående investering med følgende endringer:
Driften (beløp i hele tusen kroner)
Parkering innen sentrum, mindre prisøkning
Kirkelig fellesråd, økt tilskudd
Ikke fjerne tilskudd til politiske partier
Tilskudd til private veier
Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla
Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk
Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen
Kommunestyrets disposisjon, økt avsetning
Sum

2014
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2015
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2016
80
50
20
150
12
10
66
200
588

2017
80
50
20
150
12
10
66
200
588

Lønnsavsetningsposten, ytterligere redusert
avsetning med 0,1 prosentpoeng (til 3,15 %)
Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr.
sak
Reduksjon Oppfølgingsenheten
Sum

-280

-280

-280

-280

-10

-10

-10

-10

-298
-588

-298
-588

-298
-588

-298
-588

0

0

0

0

Sum netto
2.

Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med
nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som følger av punkt 1 over.

3.

Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280
Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom
fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost.

4.

Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2014 til de til enhver tid gjeldende
maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2014:
a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,4 %.
b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

5.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 22 054 000 kroner i 2014 til finansiering av
investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

6.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i
Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

7.

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 421,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr.
enhet.

8.

Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner

Sats 2013

Sats 2014

Endringstidspunkt

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

Foreldrebetaling barnehage, full plass

2 330

Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr.
år inkl. merverdiavgift

3 000

5 000

1.1.2014

306

311

1.1.2014

Middag daglig, pr. mnd.

1 705

1 731

1.1.2014

Full kost, pr. mnd.

2 973

3 020

1.1.2014

70

73

1.1.2014

Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.

634

644

1.1.2014

Trygghetsalarm, pr. mnd.

326

331

1.1.2014

Korttidsopphold hybel pr. døgn

Matombringing, pr. dag

Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto
inntekt (1G = 85 245 kroner pr. 1.5.2013):
Inntil 2G, helt abonnement

175

Statlig fastsatt
maksimalpris

2G-3G, helt abonnement

434

441

1.1.2014

3G-4G, helt abonnement

867

880

1.1.2014

4G-5G, helt abonnement

1 362

1 382

1.1.2014

Over 5G, helt abonnement

1 734

1 760

1.1.2014

Inntil 2G, halvt abonnement

175

2G-3G, halvt abonnement

217

220

1.1.2014

3G-4G, halvt abonnement

434

441

1.1.2014

4G-5G, halvt abonnement

681

691

1.1.2014

Over 5G, halvt abonnement

867

880

1.1.2014

Maks timesats hjelp i hjemmet

236

240

1.1.2014

1 750

1 875

1.1.2014

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd

485

492

1.1.2014

Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd
Det tas halvt gebyr for oppmåling
landbruk/landbruk

584

593

1.1.2014

Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret

Statlig fastsatt
maksimalpris

1.1.2014

1.1.2014

1.1.2014

Gebyr etter jordloven økes til 2000 pr sak

2 000

1.1.2014

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:
Babysang

750

825

1.1.2014

Band

750

825

1.1.2014

Kor

750

825

1.1.2014

Korps, salg av elevplasser

1 150

1 265

1.1.2014

Annen musikk

1 325

1 460

1.1.2014

Kunst

1 325

1 460

1.1.2014

9.

Kostnadsrammen til investeringsprosjektet boliger for utviklingshemmede i Olav Sverres
vei økes til 38 650 000 kroner inkl. mva.

10.

Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2014:
Drift inkl. adm.

Kapital

180 454
87 024

9 100
9 100

149 000
114 100

12 000
12 000

Ordinære barnehager

Små barn
Store barn
Familiebarnehager

Små barn
Store barn

Det er stor usikkerhet til driftstilskuddet i ordinære barnehager, som følge av Utdanningsdirektoratets forslag til endring i beregningsmetode. Rådmannen får fullmakt til å fastsette
satsene når endelig beslutning fra Utdanningsdirektoratet foreligger. Informasjon om
endelige satser må gis i budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014.
11.

Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2011.

12.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
driftsregnskapet for 2014, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13.

Tvedestrand kommune vil bosette 5 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2013.
Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

14.

I forbindelse med gjesteelevsoppgjør faktureres hjemkommunen etter de til enhver tid
gjeldende veiledende satser som er fastsatt av Skoleeierforum Agder.

15.

I forbindelse med grunnerverv på Grendstøl forutsettes det fremlagt egen sak(er) for
kommunestyret før midlene som er avsatt i investeringsbudsjettet kan benyttes.

16.

Kommunestyret opphever sitt tidligere vedtak i sak 19/2013 om at fremtidig avkastning fra
salg av kommunal eiendom inntil videre skal øremerkes til Byløft. Disponering av
avkastningen gjøres i hvert enkelt tilfelle.

17.

Det nedsettes tre politiske utvalg med fem politikere i hver, sekretær fra administrasjonen
og supplert med en tillitsvalgt/ansatt.
Ett utvalg får i oppdrag å se på kretsgrenser, skoleskyss, organisering, drift og foreslå
løsninger til resultatforbedringer i skolen.
Ett utvalg får i oppdrag å foreslå nye føringer for sosialhjelp kombinert med arbeidsog/eller utdanningsplikt.

Ett utvalg får i oppdrag å se på om dagens ordning med kommunale veier kan endres for
eventuelt å få til en mer rettferdig fordeling. Utvalget skal se på muligheten for
reduksjon av flere kommunale tjenester.
Utvalgene bør starte opp arbeidet på nyåret 2014 og levere en rapport/konklusjon innen
sommeren 2014.

PS 119/13 Revidering av retningslinjer for tildeling av kommunalt
tilskudd til ikke kommunale barnehager - telletidspunkter
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre øker ikke antall telletidspunkt med ett, til tre, før det er kommet
endelige avklaringer fra sentrale myndigheter.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.12.2013
Behandling
Enhetsleder for barnehage Linda Brevik orienterte om saken.
Alternativt forslag til vedtak med tre tellertidspunkt ble lagt frem til orientering i møtet av ass.
rådmann. Det lyder som følgende:
Punkt 5 og 6 i “Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i
Tvedestrand kommune” endres med virkning fra tilskudd som gjelder for 2014, til følgende:
5. Utbetaling av kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
Utbetaling av kommunalt tilskudd skjer kvartalsvis innen 5. den første måneden i hvert
kvartal. Kvartalsvise beløp utbetales slik:
 For første kvartal utbetales det á kontobeløp med utgangspunkt i barnegruppen
15.12. året før budsjettåret.
 For andre og tredje kvartal utbetales det á kontobeløp med utgangspunkt i barnegruppen 15.3. i
budsjettåret.
 For siste kvartal utbetales det á kontobeløp med utgangspunkt i barnegruppen 15.9. i
budsjettåret.
 Ved avregningen i etterkant av budsjettåret vektes barnegruppen 15.12. året før
budsjettåret med ¼ (dvs. januar-mars), barnegruppen 15.3. i budsjettåret med 2/4 (dvs. aprilseptember) og barnegruppen 15.9. i budsjettåret med ¼ (dvs. august-desember).
Avregning skjer i tråd med forskriften året etter budsjettåret. Kommunestyret vedtar eventuell
etterjustering av tilskudd i forbindelse med kommunens årsregnskap. Normalt skjer dette i
mai. Barnehager som skal ha etterbetalt, vil få dette umiddelbart. Barnehager som har fått
utbetalt for mye, vil bli trukket ved utbetaling av neste á kontobeløp.
6. Rapportering fra barnehagene
Alle barnehagene rapporterer status pr. 15.12 hvert år i BASIL. Barnehageeier plikter å gi
korrekte opplysninger om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema
fastsatt av departementet. En papirutskrift av skjemaet som rapporteres elektronisk signeres
og sendes kommunen innen fastsatt frist.
I tillegg til årsrapporteringen 15.12. hvert år, melder alle barnehagene status pr. 15.3. og 15.9. om
antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Meldingen sendes Tvedestrand
kommune innen hhv. 20.3. og 20.09. hvert år på fastsatt skjema.

Alternativt forslag til vedtak ble ikke fremmet i møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre øker ikke antall telletidspunkt med ett, til tre, før det er kommet
endelige avklaringer fra sentrale myndigheter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre øker ikke antall telletidspunkt med ett, til tre, før det er kommet
endelige avklaringer fra sentrale myndigheter.

PS 120/13 Søknad om bruk av Bonzoplassen for Terna kafe.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket i søknaden
som område A, mot en årlig leiesum på kr. 10.000,-. Beløpet indeksreguleres hvert år,
første gang i 2015. Området skilles fra resten av Bonzoplassen med gjerde, og det tillates
plassering av bord/stoler og servering på dette området (A).
2. Område B, leies ikke ut, og vil fortsatt være offentlig tilgjengelig. Det tillates ikke
bord/stoler eller servering på dette området.
3. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år. Leieavtalen
kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.12.2013
Behandling
Et samlet formannskap kom med følgende forslag til innstilling:
1. Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket på nytt redigert kart,
mot en årlig leiesum på kr. 15.000,-. Beløpet indeksreguleres hvert år, første gang i 2015.
Området skilles fra resten av Bonzoplassen med gjerde, og det tillates plassering av bord/stoler
og servering på dette området.

2. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år.
Leieavtalen kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder.
Forslaget ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket på nytt
redigert kart, mot en årlig leiesum på kr. 15.000,-. Beløpet indeksreguleres hvert år,
første gang i 2015. Området skilles fra resten av Bonzoplassen med gjerde, og det tillates
plassering av bord/stoler og servering på dette området.
2. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år. Leieavtalen
kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket på nytt
redigert kart, mot en årlig leiesum på kr. 15.000,-. Beløpet indeksreguleres hvert år,
første gang i 2015. Området skilles fra resten av Bonzoplassen med gjerde, og det tillates
plassering av bord/stoler og servering på dette området.
2. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år. Leieavtalen
kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder.

PS 121/13 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2014-2017 - endelig vedtak
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
2014-2017 med følgende endringer:
1. I kommunedelplanens kapittel 6:
Beskrivelse av de nye tiltakene i handlingsplan innarbeides i kapittel 6.
2. I kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 6 Handlingsplan 2014-2017:
 Handlingsplanens oppsett endres slik at en får med en kolonne for årlige
driftsutgifter.
 Rydding og merking av turstier og skiløyper flyttes fra 2014 til 2015.
 Kyststi flyttes fra 2014 til 2015.
 Fyringsanlegg/kunstgressbanen/Lyngmyr kostnadsjusteres fra 2 mill. kroner (2009)
til 3.373 mill. kroner i 2014.
 Lysløype og skileikanlegg i Solfjellparken flyttes fra 2014 til 2015 og TT&IF
skigruppas innspill om lysløype, skileikanlegg/rekrutthoppbakke, garasje til
løypeutstyr, oppgradering 20 km samt utbedring Ramsdalsbakken innarbeides i 2015.
 Elektronisk viltmålbane på Østerå flyttes fra 2014 til 2015.
 Skøytebane Lyngmyr kostnadsjusteres fra 50.000 kr. til 165.000 kroner og settes som
nærmiljøanlegg.
 Skileikanlegg Skolebakken på Gjeving innarbeides i handlingsplanen for 2014.
 Solfjellparken Klatreruter innarbeides i handlingsplanen for 2014.
 Glastadheia III Nærmiljøanlegg innarbeides i handlingsplanen for 2016.
3. Kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 4 Uprioritert liste over langsiktige behov,
justeres i forhold til ovennevnte endringer. Svømmehall i tilknytning til ny storskole
eller videregående skole innarbeides i listen.
4. I kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 6 handlingsplan for 2014, endres
prioriteringsrekkefølgen på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i tråd med Idrettsrådets
innstilling slik:
 Ordinære anlegg:
1. Undervarme kunstgressbanen på Lyngmyr,
2. Utskifting av lysarmatur lysløype Holt.
 Nærmiljøanlegg:
1. Skileikanlegg Skolebakken Gjeving.
2. Skøytebane Lyngmyr.
3. Klatreruter Solfjeldparken.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.12.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
2014-2017 med følgende endringer:
1. I kommunedelplanens kapittel 6:
Beskrivelse av de nye tiltakene i handlingsplan innarbeides i kapittel 6.
2. I kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 6 Handlingsplan 2014-2017:
 Handlingsplanens oppsett endres slik at en får med en kolonne for årlige
driftsutgifter.
 Rydding og merking av turstier og skiløyper flyttes fra 2014 til 2015.
 Kyststi flyttes fra 2014 til 2015.
 Fyringsanlegg/kunstgressbanen/Lyngmyr kostnadsjusteres fra 2 mill. kroner (2009)
til 3.373 mill. kroner i 2014.
 Lysløype og skileikanlegg i Solfjellparken flyttes fra 2014 til 2015 og TT&IF
skigruppas innspill om lysløype, skileikanlegg/rekrutthoppbakke, garasje til
løypeutstyr, oppgradering 20 km samt utbedring Ramsdalsbakken innarbeides i 2015.
 Elektronisk viltmålbane på Østerå flyttes fra 2014 til 2015.
 Skøytebane Lyngmyr kostnadsjusteres fra 50.000 kr. til 165.000 kroner og settes som
nærmiljøanlegg.
 Skileikanlegg Skolebakken på Gjeving innarbeides i handlingsplanen for 2014.
 Solfjellparken Klatreruter innarbeides i handlingsplanen for 2014.
 Glastadheia III Nærmiljøanlegg innarbeides i handlingsplanen for 2016.
3. Kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 4 Uprioritert liste over langsiktige behov,
justeres i forhold til ovennevnte endringer. Svømmehall i tilknytning til ny storskole
eller videregående skole innarbeides i listen.
4. I kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 6 handlingsplan for 2014, endres
prioriteringsrekkefølgen på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i tråd med Idrettsrådets
innstilling slik:
 Ordinære anlegg:
1. Undervarme kunstgressbanen på Lyngmyr,
2. Utskifting av lysarmatur lysløype Holt.
 Nærmiljøanlegg:
1. Skileikanlegg Skolebakken Gjeving.
2. Skøytebane Lyngmyr.
3. Klatreruter Solfjeldparken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
2014-2017 med følgende endringer:
1. I kommunedelplanens kapittel 6:
Beskrivelse av de nye tiltakene i handlingsplan innarbeides i kapittel 6.
2. I kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 6 Handlingsplan 2014-2017:
 Handlingsplanens oppsett endres slik at en får med en kolonne for årlige
driftsutgifter.
 Rydding og merking av turstier og skiløyper flyttes fra 2014 til 2015.
 Kyststi flyttes fra 2014 til 2015.
 Fyringsanlegg/kunstgressbanen/Lyngmyr kostnadsjusteres fra 2 mill. kroner (2009)
til 3.373 mill. kroner i 2014.
 Lysløype og skileikanlegg i Solfjellparken flyttes fra 2014 til 2015 og TT&IF
skigruppas innspill om lysløype, skileikanlegg/rekrutthoppbakke, garasje til
løypeutstyr, oppgradering 20 km samt utbedring Ramsdalsbakken innarbeides i 2015.
 Elektronisk viltmålbane på Østerå flyttes fra 2014 til 2015.
 Skøytebane Lyngmyr kostnadsjusteres fra 50.000 kr. til 165.000 kroner og settes som
nærmiljøanlegg.
 Skileikanlegg Skolebakken på Gjeving innarbeides i handlingsplanen for 2014.
 Solfjellparken Klatreruter innarbeides i handlingsplanen for 2014.
 Glastadheia III Nærmiljøanlegg innarbeides i handlingsplanen for 2016.
3. Kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 4 Uprioritert liste over langsiktige behov,
justeres i forhold til ovennevnte endringer. Svømmehall i tilknytning til ny storskole
eller videregående skole innarbeides i listen.
4. I kommunedelplanens kapittel 7 vedlegg 6 handlingsplan for 2014, endres
prioriteringsrekkefølgen på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i tråd med Idrettsrådets
innstilling slik:
 Ordinære anlegg:
1. Undervarme kunstgressbanen på Lyngmyr,
2. Utskifting av lysarmatur lysløype Holt.
 Nærmiljøanlegg:
1. Skileikanlegg Skolebakken Gjeving.
2. Skøytebane Lyngmyr.
3. Klatreruter Solfjeldparken.

PS 122/13 Høringsuttale - forslag til endring av lov 2. juni1987 nr.
27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og forskrift 8.
juni205.nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om normerte regler for inndragning av
bevilling for salgs- og skjenkesteder.
2. Tvedestrand kommunestyret støtter forslaget om oppdeling av bevillingsgebyret til et
søknadsgebyr og et omsetningsgebyr. Nivået som er foreslått på bevillingsgebyret støttes.
3. Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om mindre forskriftsendring knyttet til
kunnskapsprøven.
4. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om økt krav til kontroll overfor salgs- og
skjenkestedene.
5. Dersom innføring av normerte regler for inndragning likevel innføres anbefaler
Tvedestrand kommunestyre at det tildeles 8 prikker for manglende innleverings av
omsetningsoppgave og manglende betaling av omsetningsgebyr.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 10.12.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om normerte regler for inndragning av
bevilling for salgs- og skjenkesteder.
2. Tvedestrand kommunestyret støtter forslaget om oppdeling av bevillingsgebyret til et
søknadsgebyr og et omsetningsgebyr. Nivået som er foreslått på bevillingsgebyret støttes.
3. Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om mindre forskriftsendring knyttet til
kunnskapsprøven.
4. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om økt krav til kontroll overfor salgs- og
skjenkestedene.
5. Dersom innføring av normerte regler for inndragning likevel innføres anbefaler
Tvedestrand kommunestyre at det tildeles 8 prikker for manglende innleverings av
omsetningsoppgave og manglende betaling av omsetningsgebyr.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om normerte regler for inndragning av
bevilling for salgs- og skjenkesteder.
2. Tvedestrand kommunestyret støtter forslaget om oppdeling av bevillingsgebyret til et
søknadsgebyr og et omsetningsgebyr. Nivået som er foreslått på bevillingsgebyret støttes.
3. Tvedestrand kommunestyre støtter forslaget om mindre forskriftsendring knyttet til
kunnskapsprøven.
4. Tvedestrand kommunestyre støtter ikke forslaget om økt krav til kontroll overfor salgs- og
skjenkestedene.
5. Dersom innføring av normerte regler for inndragning likevel innføres anbefaler
Tvedestrand kommunestyre at det tildeles 8 prikker for manglende innleverings av
omsetningsoppgave og manglende betaling av omsetningsgebyr.

PS 123/13 Godkjenning av årsplan 2014 for Kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsplan 2014 for Kontrollutvalget datert 27.11.2013, jfr.
vedtak i sak nr. 21/13 i Kontrollutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Håvard Røisesland(AP) ba om en nærmere redegjørelse for arbeidet i kontrollutvalget. Leder av
kontrollutvalget Tor Granerud(V) redegjorde for prioriterte områder og det vil bli lagt fram en
sak med nærmere informasjon om dette i et senere kommunestyremøte.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsplan 2014 for Kontrollutvalget datert 27.11.2013, jfr.
vedtak i sak nr. 21/13 i Kontrollutvalget.

PS 124/13 Valg av ny personlig varamedlem til representantskapet i
Furøya IKS
Formannskapets innstilling
Erling Holm(H) velges som nytt personlig varamedlem for Carl F. Berthelsen i
representantskapet for Furøya IKS.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Erling Holm(H) reiser spørsmål om sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende). Holm ble
enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (=25 voterende).
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Erling Holm (H) velges som nytt personlig varamedlem i representantskapet for Furøya IKS.

PS 125/13 Søknad om deling av gnr 73 bnr 3 "Songe"
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret samtykker ikke til fradelingen som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 12.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.12.2013
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret samtykker ikke til fradelingen som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret samtykker ikke til fradelingen som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i
jordlova § 12.

PS 126/13 Dispensasjon etter jordlova § 9 til omdisponering av
dyrka jord på gnr 5 bnr 19 "Slotta"
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gir samtykke til omdisponering av 2 dekar overflatedyrka jord til 2 boliger på
gnr 5 bnr 19 “Slotta”. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 9, andre ledd.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 10.12.2013
Behandling
Jan Marcussen stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende
Marcussen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl. §6, pkt. a, og Carl Bertelsen overtok
møteledelsen.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd
Marcussen gjeninntrådte og overtok møteledelsen (=9 voterende
Innstilling
Kommunestyret gir samtykke til omdisponering av 2 dekar overflatedyrka jord til 2 boliger på
gnr 5 bnr 19 “Slotta”. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 9, andre ledd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende).
Marcussen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl. §6, 1 ledd pkt a.
Solveig Røvik (TTL) inntrådte (=25 voterende).
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret gir samtykke til omdisponering av 2 dekar overflatedyrka jord til 2 boliger på
gnr 5 bnr 19 “Slotta”. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 9, andre ledd.
Røvik fratrådte og Marcussen gjeninntrådte (=25 voterende).

PS 127/13 Referatsaker


Orientering fra Agder politidistrikt – Endring av den administrative organiseringen

PS 128/13 Reguleringsplanprosess E18 - overføring av myndighet til
vegvesenet
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL. § 3-7 gis Statens Vegvesen fullmakt til å organisere planprosessen og legge
utkast til reguleringsplan for ”ny E18 Arendal – Tvedestrand” ut til offentlig høring i samsvar
med gjeldende lovbestemmelser.
Kommunestyret vil selv avgi sin uttalelse til planen etter at høringen er gjennomført.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 17.12.2013
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av PBL. § 3-7 gis Statens Vegvesen fullmakt til å organisere planprosessen og legge
utkast til reguleringsplan for ”ny E18 Arendal – Tvedestrand” ut til offentlig høring i samsvar
med gjeldende lovbestemmelser.
Kommunestyret vil selv avgi sin uttalelse til planen etter at høringen er gjennomført.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av PBL. § 3-7 gis Statens Vegvesen fullmakt til å organisere planprosessen og legge
utkast til reguleringsplan for ”ny E18 Arendal – Tvedestrand” ut til offentlig høring i samsvar
med gjeldende lovbestemmelser.
Kommunestyret vil selv avgi sin uttalelse til planen etter at høringen er gjennomført.

