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PS 55/18 Søknad om fritak fra alle politiske verv ut perioden
Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Åsta Marte Evensberget fritas fra sine politiske verv i kommunestyret og teknikk-, planog naturutvalget, i medhold av kommuneloven § 15-2.
Ut perioden 2015-2019, velger Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer til å
erstatte Evensberget:
Kommunestyret: Andreas Westheimer (MDG)
Teknikk-, plan- og naturutvalget: Espen Tegdan (AP)

Rådmannens forslag til vedtak
Åsta Marte Evensberget fritas fra sine politiske verv i kommunestyret og teknikk-, planog naturutvalget, i medhold av kommuneloven § 15-2.
Ut perioden 2015-2019, velger Tvedestrand kommunestyre følgende medlemmer til å
erstatte Evensberget:
Kommunestyret: Andreas Westheimer (MDG)
Teknikk-, plan- og naturutvalget: Espen Tegdan (AP)

PS 56/18 Kjøp av Lyngmyrhallen
Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2018
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8
stemmeberettigede)
Marianne Landaas (H) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (7
stemmeberetigede)
Avstemming, habilitet:
Nævestad ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6-1
Landaas ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (8 stemmeberettigede)
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Nævestad gjeninntrådte (fulltallig formannskap)
Innstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Tvedestrand kommune kjøper Lyngmyrhallen fra Lyngmyrhallen AS for 1.500.000
kroner. Kjøpesummen føres opp i økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019.
Overtagelse settes til 1.1.2019.
Tvedestrand kommune overtar justeringsplikt for merverdiavgift fra Lyngmyrhallen
AS.
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide kjøpekontrakt og ordføreren får fullmakt til
å skrive under kontrakten.
Aust-Agder fylkeskommune får leie Lyngmyrhallen fram til 1.8.2020 på de samme
premisser som i dagens leieavtale med Lyngmyrhallen AS.

Rådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Tvedestrand kommune kjøper Lyngmyrhallen fra Lyngmyrhallen AS for 1.500.000
kroner. Kjøpesummen føres opp i økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019.
Overtagelse settes til 1.1.2019.
Tvedestrand kommune overtar justeringsplikt for merverdiavgift fra Lyngmyrhallen
AS.
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide kjøpekontrakt og ordføreren får fullmakt til
å skrive under kontrakten.
Aust-Agder fylkeskommune får leie Lyngmyrhallen fram til 1.8.2020 på de samme
premisser som i dagens leieavtale med Lyngmyrhallen AS.

PS 57/18 Referat- og drøftingssaker













Orientering om Grenstøl v/ Martin Due-Tønnessen
o Due-Tønnessen orienterte om sulfid, veiløsninger, oppfylling av de
laveste arealene og lokale veier til små tomtekjøpere. Tomtene er priset
fra kr. 500 pr. m2, i tråd med takst. Det må endres noe på Bassengtomta
for å legge til rette for mulig vei til motorsportsenter. Due-Tønnessen
svarte på spørsmål fra representantene.
Info om bredbåndssatsingen v/ Anne Torunn Hvideberg
o Kommunen har fått godkjent prosjektet over Tvedestrandsfjorden, som vil
få statlig støtte. Epleviktangen og Hanto inkluderes i dette. Områder med
netthastighet under 10 Mbit blir prioritert. Kommunen blir invitert med i
dialogmøter etter jul.
Orientering rundt boplikt v/ Hans Magnus Sætra
o Det har skjedd relativt små endringer i den totale bosettingen i sentrum,
på Borøya og Lyngør fra 2014 til 2018. På Vestre Sandøya har det vært
en reell bosettingsnedgang i perioden.
Info budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
o Rådmannen orienterte om at rådmannens forslag til budsjett presenteres
på normal måte på kommunestyrets novembermøte. Prosessen ligger litt
etter tidsskjema og er særdeles krevende i år.
Info fra ordfører
Info fra rådmann
o Rådmannen stilte spørsmål om administrasjonen kunne lage saken om
politisk organisering i 2019 – grunnet behov for mer tid ifm. ny
kommunelov og nødvendig forarbeid.
o Formannskapet ga tillatelse til dette
Eventuelt
o Morten Foss (SP) fremmet ønske om at lengde på replikker burde
tydeliggjøres i revisjonen av det politiske reglementet.
 Formannskapet støttet dette.
o Morten Foss (SP) fremmet forslag om at man i prosessen med politisk
organisering, også kunne vurdere å legge de politiske møtene til
onsdager
o Morten Foss (SP) minnet rådmannen om ønsket om sak om
spesialskoletomta
 Rådmannen kommenterte at det ikke er bestilt sak på dette
 Foss fremmet forslag om at sak om fremtidig bruk av områder
bestilles til våren 2019
 Formannskapet støttet enstemmig forslaget
o Morten Foss (SP) ønsker at kommunen lenker til Gründeruka Agder sin
hjemmeside på kommunens Facebook side
 Elias Lien kommenterte at dette muligens allerede var gjort, og at
dette skulle sørges for dersom det ikke var på plass
o Ole Goderstad (H) stilte spørsmål om Livsløpskomiteen kunne utnevne
saksordfører til sak om utviklingsplan for Helse Sør-Øst før
kommunestyret.
 Ordføreren svarte at dette kan komitelederen bestemme fritt.
o Marianne Landaas (H) stilte spørsmål om evt. tilgjengelig info fra VK16
 Rådmannen svarte at VK16 skal bistå kommunen frem til
sommeren 2019 og at en evt. oppsummering av arbeid og funn
kan forventes når sluttvurdering er klar.

PS 58/18 Grendstøl-Slotta-Ytre vei: vann og avløp langs ny
fylkesvei
Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med valgt
tilbyder dersom kontraktssum og anslag på kommunens øvrige kostnader er innenfor
11,6 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. Fullmakten gjelder investeringsprosjektet
Grendstøl-Slotta-Ytre vei; vann og avløp langs ny fylkesvei.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med valgt
tilbyder dersom kontraktssum og anslag på kommunens øvrige kostnader er innenfor
11,6 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. Fullmakten gjelder investeringsprosjektet
Grendstøl-Slotta-Ytre vei; vann og avløp langs ny fylkesvei.

