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Høring - Forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen
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Kommunereformutvalget - Supplering med tillitsvalgt
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Revisjon av "Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune"
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Referat og drøftingssaker
Grenstøl næringsområde – Vedtak om ekspropriasjon
Regional areal- og transportplan – organisering, prosess og mandat
Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder

Merknader til protokoll
 Ingen merknader
Merknader til innkalling og saksliste
Det var opplyst i innkalling at følgende saker skulle ettersendes:
 Reglement for politiske organ – Revisjon
 Reglement for politisk godtgjørelse - Revisjon.
Det ble ikke gjort, sakene vil bli behandlet i neste møte.
Det var opplyst i innkallingen at følgende sak skulle ettersendes:
 Grenstøl næringsområde – Vedtak om ekspropriasjon
Saken er nummerert 7/15.
I tillegg er to saker ettersendt:



8/15: Regional areal- og transportplan – organisering, prosess og mandat
9/15: Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder

Morten Foss (TTL) kommentert at disse ettersendte sakene må legges ut på nettsiden med en
gang de sendes ut.

Sak 4/15, lokalisering av fremtidig videregående skole ble behandlet først.

PS 1/15 Høring - Forslag om statliggjøring av den kommunale
skatteinnkrevingen
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra
01.01.2016 på grunn av m.a. følgende forhold:





Klar risiko for provenytap; Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving
enn ved kommunal innkreving.
Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy
innkrevingsprosent og gode resultater.
Mangelfull utredning av gevinster.
Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og
økonomikompetanse.

Kommunestyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår
som en effektiv organisering.
Kommunestyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest
naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Svein Olav Hageli (AP) fratrådte og Siw Johannessen (AP) tiltrådte (9 voterende).
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra
01.01.2016 på grunn av m.a. følgende forhold:





Klar risiko for provenytap; Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving
enn ved kommunal innkreving.
Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy
innkrevingsprosent og gode resultater.
Mangelfull utredning av gevinster.
Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og
økonomikompetanse.

Kommunestyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår
som en effektiv organisering.
Kommunestyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest
naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

PS 2/15 Kommunereformutvalget - Supplering med tillitsvalgt
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret oppnevner hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet til fast medlem av
Kommunereformutvalget. De hovedtillitsvalgte gis fullmakt til å utnevne en vararepresentant.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret oppnevner hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet til fast medlem av
Kommunereformutvalget. De hovedtillitsvalgte gis fullmakt til å utnevne en vararepresentant.

PS 3/15 Revisjon av "Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand
kommune"
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte høringsutkast som endelig “Forskrift om
politivedtekt, Tvedestrand kommune”, med følgende endringer:
………………………………
Forskrift oversendes til Politidirektoratet for endelig godkjenning og trer i kraft fra det tidspunkt
den er lagt ut på Lovdata.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Formannskapet ønsker framlagt en sak med forslag til en lokal forskrift med reglement for
hundehold i kommunen.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
kapittel II, §3, 2 ledd utgår.
Rådmannens forslag med endring fra Foss tilrådd mot en stemme.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte høringsutkast som endelig “Forskrift om
politivedtekt, Tvedestrand kommune”, med følgende endringer:
kapittel II, §3, 2 ledd utgår.
Forskrift oversendes til Politidirektoratet for endelig godkjenning og trer i kraft fra det tidspunkt
den er lagt ut på Lovdata.

PS 4/15 Lokalisering av fremtidig videregående skole i Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Mjåvann.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Leder av ungdomsrådet Simen Nævestad møtte i saken med talerett.
Han opplyste på vegne av elevrådsrepresentanter for Lyngmyr ungdomsskole og
elevrådsrepresentanter for Tvedestrand videregående skole i Tvedestrand og Åmli at han ønsker
Mjåvann som plassering for ny videregående skole.
Tine G. Sunne (H) fremmet følgende forslag:




Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres på Holt
landbruksskole (i underkant av 300 mål, eier fylkeskommunen)/ spesialskoletomte på Holt (ca
35 mål, eier Tvedestrand kommune).
Skulle spesialskoletomte bli vurdert å være for liten for ny videregående skole, har tilliggende
grunneier (Knut Sandblost) varslet at han ønsker å avstå arealer til dette formålet.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:




Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Holt.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Det var ønske om at stemmegivingen skulle angis knyttet til den enkelte representant.
Tine G Sunne stemte for eget forslag om plassering Holt.
Morten Foss (TTL), Torleif Haugland (KRF) og Aud Angelstad (SP) stemte for Aud Angelstads
forslag om plassering Holt.
Carl Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Svein Olav Hageli (AP), Irene Strandene Hansen (AP),
Hege Bjerkeseth (TTL) stemte for plassering Mjåvann.
Plassering på Mjåvann, rådmannens forslag fikk dermed 5 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Mjåvann.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.

PS 5/15 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret sist i 2013
samt i 2014.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak til
orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak til
orientering.

PS 6/15 Referat og drøftingssaker









Informasjon fra arbeidet i Kommunereformutvalget ved rådmann
o 17. mars vil det i kommunestyremøtet fra kl. 15.00 tom kl. 18.00 bli redegjort for
kommunereformen ved Jarle Bjørn Hanken hos Fylkesmannen
o Det vil deretter bli vurdert å gjennomføre folkemøter med dette som tema
o Det vil også bli vurdert felles kommunestyremøter med andre aktuelle
kommuner
Informasjon fra ordføreren
o Utgikk pga møtets varighet
Informasjon fra rådmannen:
o Tilbakemelding på salg av kommunal eiendom, utgikk pga møtets varighet
o Tilbakemelding på status investeringsprosjekter, utgikk pga møtets varighet
Drøfting av alternativer vedr. anbud på flatsprenging av næringsområder på Grenstøl.
o Assisterende rådmann Øyvind Johannesen redegjorde for saken og ba om råd for
videre planlegging, særlig med hensyn på tid.
o Det vil bli forelagt en sak i neste møte
Konseptutredning for varme og kjøling for Grenstøl næringsområde
o Assisterende rådmann redegjorde for saken og fikk aksept for bruk av kr 100.000
til bruk for konsulenttjenester til dette oppdraget
Kort diskusjon om reglementet for politikere
o Det vil bli forelagt en sak til neste møte

PS 7/15 Grenstøl næringsområde - vedtak om ekspropriasjon
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å foreta ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2
for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen teknisk infrastruktur i
samsvar med reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte grunnervervskart.
Om nødvendig søkes det Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av
oreigningsloven § 25.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Enhetsleder Svein O Dale, plan-, miljø- og eiendom og Morten Foss (forhandlingsutvalget)
redegjorde for arbeidet med grunnavståelse i forbindelse med Grenstøl næringsområde.
Tine G Sunne (H) etterlyste informasjon om saken underveis i prosessen.
Møtet ble enstemmig erklært lukket, jfr kommunelovens § 31 punkt 5.
Møtet ble åpnet igjen for forslag og avstemming.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
Det må gis bedre informasjon videre i prosessen
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å ikke vedta ekspropriasjon i arealene til Grenstøl
næringsområde. Kommunen tar kontakt med grunneiere for å komme til enighet i saken.
Tine G Sunne (H) fremmet følgende forslag:




Saken sendes tilbake til forhandlingsutvalget da denne er gitt i oppdrag å gjennomføre
forhandlingene for kommunalt grunnerverv i forbindelse med utvikling av Grenstøl
næringsområde. Kommunestyret kan ikke ut i fra sakens fremstilling, konkludere med at
utvalget har orientert formannskapet i tilstrekkelig grad om framdriften i prosessen, slik det ble
vedtatt i kommunestyret 15.10.2013
Kommunestyret vil ikke på nåværende tidspunkt vedta å foreta ekspropriasjon etter
bygningsloven § 16-2 for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen
teknisk infrastruktur i samsvar med reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte
grunnervervskart.

Bertelsens forslag ble enstemmig tilrådd.
Votering:
Angelstads forslag:
Sunnes forslag:
Rådmannens forslag:

1 stemme.
1 stemme.
7 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å foreta ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2
for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen teknisk infrastruktur i
samsvar med reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte grunnervervskart.

Om nødvendig søkes det Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av
oreigningsloven § 25.
Det må gis bedre informasjon videre i prosessen

PS 8/15 Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og
mandat
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til organisering, mandat, prosess og fremdrift, slik det er
skissert i saksfremstillingen.
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for areal- og transportplan
samarbeidet for Arendalsregionen:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Kartleggingen av friluftsområder og grønnstrukturer som snart er ferdig i Tvedestrand må
benyttes ved konsekvensvurderingene i ATP arbeidet.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag:
Ordfører
Varaordfører
Opposisjonsleder
Rådmannens forslag med tillegg fra Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til organisering, mandat, prosess og fremdrift, slik det er
skissert i saksfremstillingen.
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for areal- og transportplan
samarbeidet for Arendalsregionen:
Ordfører
Varaordfører
Opposisjonsleder

PS 9/15 Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og
Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber ordføreren snarest ta saken om fremtidig samlokalisering av
hele fylkesmannsembetet opp i styret for Østre Agder.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre er sterkt uenig i departementets avgjørelse om å slå sammen de to
Fylkesmannsembetene i Agder fylkene.
I 2011 ble det avholdt en folkeavstemning hvor 80,3 % av våre innbyggere sa nei til
sammenslåing av Aust og Vest Agder. Det er derfor noe undrende at departementet foretar en
slik sammenslåing på tvers av folkeviljen.
Tvedestrand kommune sliter med dårlige levekår, høy arbeidsledighet og en relativ stor del av
befolkningen i arbeidsfør alder er trygdet og/eller mottar en stor del av sine inntekter fra Nav.
Tvedestrand kommune har i dag flere innbyggere som jobber hos Fylkesmannen, og hvis embete
flyttes til Kristiansand vil dette være en ytterligere svekkelse av offentlige arbeidsplasser i vår
region. Dette får følger i form av fraflytting, pga. lengre arbeidsvei for disse. Kommunestyret
er og redd for at dette på sikt vil være med på å svekke sykehuset og Fylkeskommunens
administrasjon i Arendal.
Med bakgrunn i dette ber vi om at departementet trekker tilbake sitt vedtak om å slå sammen
disse embetene, og utsetter dette til kommunereformen er ferdigbehandlet.
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ber ordføreren snarest ta saken om fremtidig samlokalisering av
hele fylkesmannsembetet opp i styret for Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt uenig i departementets avgjørelse om å slå sammen de to
Fylkesmannsembetene i Agder fylkene.
I 2011 ble det avholdt en folkeavstemning hvor 80,3 % av våre innbyggere sa nei til
sammenslåing av Aust og Vest Agder. Det er derfor noe undrende at departementet foretar en
slik sammenslåing på tvers av folkeviljen.
Tvedestrand kommune sliter med dårlige levekår, høy arbeidsledighet og en relativ stor del av
befolkningen i arbeidsfør alder er trygdet og/eller mottar en stor del av sine inntekter fra Nav.
Tvedestrand kommune har i dag flere innbyggere som jobber hos Fylkesmannen, og hvis
embete flyttes til Kristiansand vil dette være en ytterligere svekkelse av offentlige arbeidsplasser

i vår region. Dette får følger i form av fraflytting, pga. lengre arbeidsvei for disse.
Kommunestyret er og redd for at dette på sikt vil være med på å svekke sykehuset og
Fylkeskommunens administrasjon i Arendal.
Med bakgrunn i dette ber vi om at departementet trekker tilbake sitt vedtak om å slå sammen
disse embetene, og utsetter dette til kommunereformen er ferdigbehandlet.

