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PS 10/09 Regnskap for 2008 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Saken om godkjenning av regnskapet for 2008 legges frem for formannskapet til videre
behandling uten anbefaling fra rådmannen.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2008 og slutter seg til revisorberetning
datert 16.04.2009.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskap for 2008 og slutter seg til revisorberetning
datert 16.04.2009.

PS 11/09 Årsmelding for 2008 - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2008 til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 12.05.2009
Behandling
Arbeidsmiljøutvalget fremmet slik uttalelse til årsmeldingen:
Arbeidsmiljøutvalget ber om at enhetene i større grad har fokus på å gjennomføre
medarbeidersamtaler og de obligatoriske seniorsamtalene i tråd med det som er nedfelt i HMShåndboka. Arbeidsmiljøutvalget ber videre om at den enkelte leder har større fokus på å følge
opp den enkelte sykemeldte på en god måte med tilrettelegging bl.a. mulighet for aktiv
sykemelding, fokus på nærvær på arbeidsplassen og større fokus på tilsetting i hele stillinger for
å øke trivsel og forhindre sykefravær. Det bør særlig være fokus på reduksjon av korttidsfravær.
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2008 til etterretning.
Arbeidsmiljøutvalget ber om at enhetene i større grad har fokus på å gjennomføre
medarbeidersamtaler og de obligatoriske seniorsamtalene i tråd med det som er nedfelt i HMShåndboka. Arbeidsmiljøutvalget ber videre om at den enkelte leder har større fokus på å følge
opp den enkelte sykemeldte på en god måte med tilrettelegging bl.a. mulighet for aktiv
sykemelding, fokus på nærvær på arbeidsplassen og større fokus på tilsetting i hele stillinger for
å øke trivsel og forhindre sykefravær. Det bør særlig være fokus på reduksjon av korttidsfravær.
Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Marit Aass (SV) tiltrådte.
Morten Foss (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at enhetene i større grad har fokus på å gjennomføre
medarbeidersamtaler og de obligatoriske seniorsamtalene i tråd med det som er nedfelt i HMShåndboka.
Arbeidsmiljøutvalget ber videre om at den enkelte leder har større fokus på å følge
opp den enkelte sykemeldte på en god måte med tilrettelegging bl.a. mulighet for aktiv
sykemelding, fokus på nærvær på arbeidsplassen og større fokus på tilsetting i hele stillinger for
å øke trivsel og forhindre sykefravær. Det bør særlig være fokus på reduksjon av korttidsfravær.

Votering: Tilrådingen med Foss sitt tilleggsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2008 til etterretning.
Kommunestyret ber om at enhetene i større grad har fokus på å gjennomføre
medarbeidersamtaler og de obligatoriske seniorsamtalene i tråd med det som er nedfelt i HMShåndboka.
Arbeidsmiljøutvalget ber videre om at den enkelte leder har større fokus på å følge
opp den enkelte sykemeldte på en god måte med tilrettelegging bl.a. mulighet for aktiv
sykemelding, fokus på nærvær på arbeidsplassen og større fokus på tilsetting i hele stillinger for
å øke trivsel og forhindre sykefravær. Det bør særlig være fokus på reduksjon av korttidsfravær.

PS 12/09 Endringer i budsjett 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

1,0 mill. kroner fra Ressurssenter for barn og unge sin innsparing i 2008 inndras. Fondet
”25699910 Enhetene mindreforbruk” reduseres tilsvarende.

2.

a. Enhetene får følgende midler stilt til disposisjon i driftsbudsjettene f.o.m. 2009, samt
”tilgodelapp” for senere bruk:
Enhet (beløp i kroner)
210 Rådmann
215 Administrativ støtteenhet
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift
245 Teknisk drift
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
270 Kultur, miljø og næring
Sum

Til disposisjon
f.o.m. 2009
391.000,00
94.000,00
141.000,00
7.000,00
17.000,00
33.000,00
446.000,00
224.000,00
152.000,00
488.000,00
468.000,00
116.000,00
2.577.000,00

”Tilgodelapp”
98.834,16
22.836,63
34.977,17
1.661,70
4.013,39
7.859,21
110.652,42
55.369,34
38.200,45
121.500,12
115.927,06
28.890,40
640.722,05

b. Disposisjonsfondet ”25699910 Enhetene mindreforbruk” fordeles til ett fond pr.
enhet, med beløp som angitt i punkt 2a og kolonnen ”Til disposisjon f.o.m. 2009”.
c. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2009 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal
benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
d. Dersom en enhet har et merforbruk i 2009 og et disposisjonsfond fra 2008, skal en
bruke av disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
3.

a. 223 Dypvåg og Gjeving skoler trekkes 4.000 kroner i sin driftsbudsjettramme for
2009 som følge av merforbruk i 2008.
b. 250 Omsorg og rehabilitering trekkes 181.000 kroner i sin driftsbudsjettramme for
2009 som følge av merforbruk i 2008.
c. 265 NAV pålegges ikke å dekke inn merforbruket fra 2008 i 2009. Tidspunkt for
inndekking fastsettes senere.
d. Frigjorte driftsmidler på 1.185.000 kroner avsettes til generelt disposisjonsfond.

4.

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Bevilgningen til prosjekt 0702 uteareal skole/barnehager på 50.000 kroner inndras.
Lånemidler omdisponeres til prosjekt 0874 kloakkanlegg Sandøya-Dypvåg, IKT
trekkrør.
b. Bruk av kraftfond (ubundet investeringsfond) for prosjekt 0874 kloakkanlegg
Sandøya-Dypvåg, IKT trekkrør økes med 79.000 kroner.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende endringsforslag til pkt 1 (med konsekvens at tallene også må
endres i pkt 2a og 3d):
Kr 0, 7 mill fra Ressurssenter for barn og unge sin innsparing i 2008 inndras.
Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3:
Skolene styrkes med kr 500 000,- i 2009.
Midlene finansieres ved redusert avsetning til generelt disposisjonsfond (som da blir på kr.
685 000,-, se pkt 3d).
Rådmannen får fullmakt til å fordele ekstraressurser til de skolene som har størst behov.
Voteringer:
Innstillingen med Mørchs endringsforslag fikk 3 stemmer og falt.
Alternativ votering:
Innstillingen med Foss sitt tilleggsforslag: 4 stemmer og falt.
Rådmannens innstilling:
5 stemmer og er tilrådd.
Innstilling
1.

1,0 mill. kroner fra Ressurssenter for barn og unge sin innsparing i 2008 inndras. Fondet
”25699910 Enhetene mindreforbruk” reduseres tilsvarende.

2.

a. Enhetene får følgende midler stilt til disposisjon i driftsbudsjettene f.o.m. 2009, samt
”tilgodelapp” for senere bruk:
Enhet (beløp i kroner)
210 Rådmann
215 Administrativ støtteenhet
220 Lyngmyr skole
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole
222 Holt skole
224 Songe skole
230 Barnehageenheten
240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift
245 Teknisk drift
255 Oppfølgingsenhet
260 Ressurssenter for barn og unge
270 Kultur, miljø og næring
Sum

Til disposisjon
f.o.m. 2009
391.000,00
94.000,00
141.000,00
7.000,00
17.000,00
33.000,00
446.000,00
224.000,00
152.000,00
488.000,00
468.000,00
116.000,00
2.577.000,00

”Tilgodelapp”
98.834,16
22.836,63
34.977,17
1.661,70
4.013,39
7.859,21
110.652,42
55.369,34
38.200,45
121.500,12
115.927,06
28.890,40
640.722,05

b. Disposisjonsfondet ”25699910 Enhetene mindreforbruk” fordeles til ett fond pr.
enhet, med beløp som angitt i punkt 2a og kolonnen ”Til disposisjon f.o.m. 2009”.
c. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2009 eller senere år. Finansiering skjer
ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal

benyttes til, men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere
midlene slik at det innebærer varige bindinger.
d. Dersom en enhet har et merforbruk i 2009 og et disposisjonsfond fra 2008, skal en
bruke av disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
3.

a. 223 Dypvåg og Gjeving skoler trekkes 4.000 kroner i sin driftsbudsjettramme for
2009 som følge av merforbruk i 2008.
b. 250 Omsorg og rehabilitering trekkes 181.000 kroner i sin driftsbudsjettramme for
2009 som følge av merforbruk i 2008.
c. 265 NAV pålegges ikke å dekke inn merforbruket fra 2008 i 2009. Tidspunkt for
inndekking fastsettes senere.
d. Frigjorte driftsmidler på 1.185.000 kroner avsettes til generelt disposisjonsfond.

4.

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2009:
a. Bevilgningen til prosjekt 0702 uteareal skole/barnehager på 50.000 kroner inndras.
Lånemidler omdisponeres til prosjekt 0874 kloakkanlegg Sandøya-Dypvåg, IKT
trekkrør.
b. Bruk av kraftfond (ubundet investeringsfond) for prosjekt 0874 kloakkanlegg
Sandøya-Dypvåg, IKT trekkrør økes med 79.000 kroner.

PS 13/09 Godkjenning av vedtekter for Østre Agder
interkommunale samarbeid
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til vedtekter for Østre Agder
interkommunale samarbeid

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til vedtekter for Østre Agder
interkommunale samarbeid

PS 14/09 Politisk organisering av plan og byggesaker etter ny plan
og bygningslov.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar inntil videre å beholde organiseringen med eget planutvalg
uendret. Navnet endres fra ”Det faste planutvalget” til ”Planutvalget” Både planutvalget og
rådmannen beholder sine oppgaver og myndighet etter plan og bygningsloven så langt det er
anledning til, noe som også innebærer at planutvalget er delegert myndighet til følgende
oppgaver:
1. Gjøre vedtak om detaljregulering når planen er i tråd med rammer og retningslinjer i
reguleringsplan eller områderegulering, jf. § 12–12. (som for tidligere bebyggelsesplan)
2. Fatte avgjørelser i forbindelse med planprosessen, som også inkluderer organisering av
det praktiske planleggingsarbeidet.
3. Fastsette opplegg for medvirkning, beslutning om konsekvensutredning, frister mv. for
planprogram og detaljplaner.
4. Behandle og avgjøre søknad om dispensasjon fra kommuneplan, områdeplan eller
detaljplan.
5. Behandle klage på reguleringsplan, og oversende saken til ankeinstans dersom
planvedtak skal opprettholdes. Anbefaler utvalget at klagen blir tatt helt eller delvis til
følge skal saken oversendes kommunestyret.
Rådmannen er delegert myndighet til å gjøre vedtak om mindre vesentlige endringer i
reguleringsplan, eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, , jfr.
§12-14 pl.b.l. Det samme gjelder myndighet til å gi dispensasjon fra plan der dette vurderes
som kurant.
Livsløpskomiteen gis inntil videre oppdraget med å ivareta barn og unges interesser i plansaker.
Hvordan arbeidet med plan og byggesaker skal organiseres tas opp til ny vurdering når
kommunens organisering skal evalueres i 2010.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar inntil videre å beholde organiseringen med eget planutvalg
uendret. Navnet endres fra ”Det faste planutvalget” til ”Planutvalget” Både planutvalget og
rådmannen beholder sine oppgaver og myndighet etter plan og bygningsloven så langt det er
anledning til, noe som også innebærer at planutvalget er delegert myndighet til følgende
oppgaver:
1. Gjøre vedtak om detaljregulering når planen er i tråd med rammer og retningslinjer i
reguleringsplan eller områderegulering, jf. § 12–12. (som for tidligere
bebyggelsesplan)

2. Fatte avgjørelser i forbindelse med planprosessen, som også inkluderer organisering
av det praktiske planleggingsarbeidet.
3. Fastsette opplegg for medvirkning, beslutning om konsekvensutredning, frister mv.
for planprogram og detaljplaner.
4. Behandle og avgjøre søknad om dispensasjon fra kommuneplan, områdeplan eller
detaljplan.
5. Behandle klage på reguleringsplan, og oversende saken til ankeinstans dersom
planvedtak skal opprettholdes. Anbefaler utvalget at klagen blir tatt helt eller delvis
til følge skal saken oversendes kommunestyret.
Rådmannen er delegert myndighet til å gjøre vedtak om mindre vesentlige endringer i
reguleringsplan, eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, , jfr.
§12-14 pl.b.l. Det samme gjelder myndighet til å gi dispensasjon fra plan der dette vurderes
som kurant.
Livsløpskomiteen gis inntil videre oppdraget med å ivareta barn og unges interesser i plansaker.
Hvordan arbeidet med plan og byggesaker skal organiseres tas opp til ny vurdering når
kommunens organisering skal evalueres i 2010.

PS 15/09 Stortingsvalget 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1. Stortingsvalg gjennomføres som tidligere mandag inntil kl 20.00.
2. Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer.
Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Morten Foss (AP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1:
Ved stortingsvalget 2009 skal det også gis anledning til å stemme på søndag 13 september på
rådhuset i Tvedestrand.
Alternativ votering pkt. 1:
Foss sitt forslag:
Rådmannens innstilling:

3 stemmer
6 stemmer og er tilrådd.

Innstilling
1. Stortingsvalg gjennomføres som tidligere mandag inntil kl 20.00.
2. Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer.

PS 16/09 Eldreråd
Rådmannens forslag til vedtak
1. Ingrid Vågsmyr gis fritak fra sitt verv som fast representant i Eldrerådet.
2. Ut valgperioden blir ............................ ny fast representant i Eldrerådet
Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Innstillingen enstemmig tilrådd. Det vil komme forslag om nytt medlem i kommunestyrets
møte 26.05.
Innstilling
1. Ingrid Vågsmyr gis fritak fra sitt verv som fast representant i Eldrerådet.
2. Ut valgperioden blir ............................ ny fast representant i Eldrerådet

PS 17/09 Komité for grunnlovsjubileet i 2014 - oppnevning av
representant
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppnevner …………………………………..som medlem i 2014komiteen, som foreslått fra Næs Jernverksmuseum.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.05.2009
Behandling
Carl F. Bertelsen fremmet forslag om ordfører som medlem av komiteen.
Innstillingen med Bertelsen sitt forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre oppnevner ordfører som medlem i 2014-komiteen, som foreslått fra
Næs Jernverksmuseum.

PS 18/09 Referat- og drøftingssaker
•

Line Mørch (V) orienterte om at årsmelding fra Friluftsrådet Sør vil bli delt ut f.k
kommunestyremøte og tok opp evt. kommunal deltakelse i årets friluftskonferanse. Det ble
ikke konkludert om hvem som evt. deltar.

•

Line Mørch (V) stilte spørsmål om ”Come-back prosjektet” og hvem som skal jobbe videre
med dette når næringsstillingen forsvinner. Rådmannen svarte at dette ikke ville bli
prioritert i den nåværende situasjonen.

•

Morten Foss (AP) stilte spørsmål om endringene i organisering av Kultur-, miljø, og
næringsenheten og hvorfor formannskapet ikke var blitt informert om endringene.
Rådmannen orienterte om hvilke endringer som er planlagt fra 01.07, og henviste til
informering var gitt politisk ledelse i koordineringsforumet.

•

Marit Aass (SV) stilte spørsmål ved sen skoleskyss. Ordfører orienterte om at
problemstillingen ville bli tatt opp i møte 2. juni med fylkeskommunen hvor skoleskyssen
skulle diskuteres.

