Tvedestrand kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Formannskap
Kommunehuset, møterom Byssa
11.08.2015
17:00 – 18.00

Faste representanter som møtte:
Jan Dukene
Carl F. Bertelsen
Morten Foss
Torleif Haugland
Aud Angelstad
Tine G. Sunne
Hege Irene Bjerkeseth
Svein Olav Hageli
Irene Strandene Hansen

LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

TTL
H
TTL
KRF
SP
H
TTL
AP
AP

Fra administrasjonen møtte:
Pål Frydenberg
Otto Bugge
Svein O. Dale
Linda Fedje
Anne Grete Aaby Hansen

Rådmann
Ingeniør
Enhetsleder
Enhetsleder
Rådgiver

Teknisk drift
Plan, miljø og eiendom
Barnehage
Rådmannens fagstab

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 48/15

Hovedgata/Holgata - Valg av entreprenør - Endelig kostnadsramme og
finansiering

PS 49/15

Etablering av betongblandeverk på Grenstøl - Salg av næringsareal og
forretningsmessige prinsipper

PS 50/15

Høring - finansiering av private barnehager

PS 51/15

Avvik ved kontroll av skjenkebevilling

PS 52/15

Referat og drøftingssaker

Merknader til innkalling og saksliste


Møtet er innkalt etter kommunelovens § 13, Utvidet myndighet for formannskap i
haste-saker.



Sak 49/15 ble trukket av Rådmannen

Merknader til protokoll
Ingen
Delt ut i møtet
Skriv fra Knatten barnehage angående sak 50/15.

Arendal 11. august 2015

Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 48/15 Hovedgata/Holgata - Valg av entreprenør - Endelig
kostnadsramme og finansiering
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand formannskap fastsetter i henhold til fullmakt gitt av kommunestyret i sak 72/15 en
total kostnadsramme på kr. 25,283 mill. inkl. mva for prosjektet Hovedgata/Holgata.
Endelig finansering av prosjektet inklusiv utvidelse av kostnadsrammen med kr. 2,631 mill.
inkl. mva avklares nærmere i 2. tertialrapport for 2015, men formannskapet legger til grunn at
udisponert bevilgning til investeringer i Byløft på kr. 1,003 mill. inkl. mva inngår i denne
finansieringen.
Formannskapet tildeler kontrakten for prosjektet til entreprenør Knut Haugsjå AS i tråd med
innlevert anbud. Rådmannen i samråd med arbeidsutvalget for byggekomiteen får fullmakt til å
gjennomføre kontraktsmøte med Knut Haugsjå AS. Ordføreren får fullmakt til å skrive under
kontrakten med Knut Haugsjå AS.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.08.2015
Behandling
Rådmannen endret sitt forslag i andre avsnitt slik at siste delen av setningen utgår:
…men formannskapet legger til grunn at udisponert bevilgning til investeringer i Byløft på kr.
1,003 mill. inkl. mva inngår i denne finansieringen.
Ingeniør Otto Bugge redegjorde for møte i byggekomiteen og saken forøvrig.
Rådmannens korrigerte forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand formannskap fastsetter i henhold til fullmakt gitt av kommunestyret i sak 72/15 en
total kostnadsramme på kr. 25,283 mill. inkl. mva for prosjektet Hovedgata/Holgata.
Endelig finansering av prosjektet inklusiv utvidelse av kostnadsrammen med kr. 2,631 mill.
inkl. mva avklares nærmere i 2. tertialrapport for 2015.
Formannskapet tildeler kontrakten for prosjektet til entreprenør Knut Haugsjå AS i tråd med
innlevert anbud. Rådmannen i samråd med arbeidsutvalget for byggekomiteen får fullmakt til å
gjennomføre kontraktsmøte med Knut Haugsjå AS. Ordføreren får fullmakt til å skrive under
kontrakten med Knut Haugsjå AS.

PS 49/15 Etablering av betongblandeverk på Grenstøl - Salg av
næringsareal og forretningsmessige prinsipper
Saken var trukket.

PS 50/15 Høring - finansiering av private barnehager
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune avgir høringssvar i tråd med rådmannens forslag i saksframlegget, alle
punkter merket “Høringssvar” og “Begrunnelse”.
Formannskapet fatter vedtaket i tråd med kommunelovens § 13 (hasteparagrafen), siden
høringsfristen er før neste kommunestyremøte.
Saksprotokoll i Formannskap - 11.08.2015
Behandling
Skriv fra Knatten barnehage var delt ut.
Enhetsleder barnehage Linda Fedje redegjorde for saken.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune avgir høringssvar i tråd med rådmannens forslag i saksframlegget, alle
punkter merket “Høringssvar” og “Begrunnelse”.
Formannskapet fatter vedtaket i tråd med kommunelovens § 13 (hasteparagrafen), siden
høringsfristen er før neste kommunestyremøte.

PS 51/15 Avvik ved kontroll av skjenkebevilling
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand formannskap inndrar skjenkebevillingen i 5 uker fra og med 17.august 2015 for
Holms Restaurant, Motell & Konferanse AS for Tvedestrand & Holms fjordhotell, Fritz
Smithsgate, 4900 Tvedestrand, org.nr. 995 721 244, jfr. rapporter fra Securitas og politiet.
Formannskapet fatter vedtaket i tråd med kommunelovens § 13 (hasteparagrafen), med
utgangspunkt i alvorlighetsgraden på overtredelsene.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.08.2015
Behandling
Torleif Haugland (KRF) fremmet forslag om at saken skulle behandles som hastesak.
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om at saken ikke skulle behandles som hastesak.
Hauglands forslag:
Dukenes forslag:
Vedtak
Saken ble utsatt

1 stemme
8 stemmer og vedtatt

PS 52/15 Referat og drøftingssaker


Aud Angelstad (SP) stilte spørsmål om kvaliteten på offentlige kommunale toaletter på
brygga i sommer. Saken vil bli fulgt opp.



Morten Foss (SP) stilte spørsmål om muligheten for en gevinst knyttet til de som
stemmer ved fylkes- og kommunevalget med formål å øke valgdeltakelsen. Saken følges
opp av valgstyret.



Torleif Haugland (KRF) ba om en redegjørelse for ordførerens kritikk av den politiske
prosessen omtalt i Tvedestrandsposten i sak 49/15, samt de videre muligheter for det
aktuelle området på Kalsåsen og for øvrig langs E18. Ordføreren redegjorde for dette.



Ordføreren redegjorde for at samtlige av sommerens arrangementer har vært svært
vellykket.

