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PS 1/10 Valg av ny varaordfører
Rådmannens forslag til vedtak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges……………………………………………
Som ny varaordfører velges………………………………………………………………….
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges………………………………….
(ny varaordfører). .
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum
velges…………………….(ny varaordfører)
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges………………………….
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges………………...
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges:………………………………....
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges ……………………………………...
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås………………………………………………….
Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges………………………………………………..
Som vara som representant til Agderrådet velges ……………………………………………
Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges …………………………………..
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges………………………………………...
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges ……………………………..
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges……………………………………………

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges: Ole Goderstad (som da trer ut av
Livsløpskomiteen).
Som ny 11 vara i formannskapet velges: Tellef Goderstad.
Som ny fast representant i Livsløpskomiteen velges: Tellef Goderstad (som da trer ut av 3
plass på varamannslisten til Teknikk, plan og naturkomiteen)
Som ny 3 vara til Teknikk, plan og naturkomiteen velges: Birger Eggen
Som ny varaordfører velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum velges Carl F.
Bertelsen
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges: Carl F. Bertelsen
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges: Ole Goderstad
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Carl F. Bertelsen
Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges: Carl F. Bertelsen
Som vara som representant til Agderrådet velges: Carl F. Bertelsen

•
•
•
•
•

Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges. Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges: Carl F. Bertelsen
Til medlem i ad-hoc-utvalg i samarbeid med RTA for håndtering av avfall i kystsonen/på
øyene velges: (Høyre kommer med forslag i kommunestyret).

Morten Foss (AP) fremmet følgende forslag: Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Dag
Eide
Voteringer:
Bertelsens forslag (unntatt styreverv RTA) enstemmig tilrådd.
Styreverv RTA:
Foss sitt forslag:
Bertelsens forslag:

1 stemme
8 stemmer og er tilrådd

Formannskapet gikk enstemmig inn for å foreslå Dag Eide som varamann til styret for RTA
Innstilling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tellef Goderstad (H) trer inn som nytt fast medlem av kommunestyret, kfr. kommunelovens
§ 16.2.
Som ny fast representant i formannskapet velges: Ole Goderstad (som da trer ut av
Livsløpskomiteen).
Som ny 11 vara i formannskapet velges: Tellef Goderstad.
Som ny fast representant i Livsløpskomiteen velges: Tellef Goderstad (som da trer ut av 3
plass på varamannslisten til Teknikk, plan og naturkomiteen)
Som ny 3 vara til Teknikk, plan og naturkomiteen velges: Birger Eggen
Som ny varaordfører velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem i Det faste utvalget for plansaker velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt nytt medlem/nestleder av kommunens koordineringsforum velges Carl F.
Bertelsen
Som ny arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget velges: Carl F. Bertelsen
Som ny vararepresentant i arbeidsmiljøutvalget (arbeidsgiversiden) velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem av Forhandlingsutvalget for lønn velges: Carl F. Bertelsen
Som nytt medlem til Rådet for Friluftsrådet Sør velges: Ole Goderstad
Som nytt styremedlem til RTA AS foreslås: Carl F. Bertelsen med Dag Eide som
varamedlem.
Som vara til eiermøtet i Agder Energi velges: Carl F. Bertelsen
Som vara som representant til Agderrådet velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Lisand Industrier velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte - Nes Jernverksmuseum velges. Carl F. Bertelsen
Som vara til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag velges: Carl F. Bertelsen
Som vara til årsmøte for Frivilligsentralen velges: Carl F. Bertelsen
Til medlem i ad-hoc-utvalg i samarbeid med RTA for håndtering av avfall i kystsonen/på
øyene velges: (Høyre kommer med forslag i kommunestyret).

PS 2/10 Evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevning av arbeidsgruppe og mandat for arbeidet
Rådmannens forslag til vedtak
1. Til arbeidsgruppe for evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevnes
følgende:…………………………………………………………………………………….
2. Som leder av gruppen oppnevnes:…………………………………………………………..
3. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens politiske organisering og arbeidsmåter ved å
foreta en full gjennomgang av ”Reglement for politiske organer”, ”Reglement for
godtgjørelser for kommunale ombud” og Reglement for delegering fra kommunestyret til
rådmannen”, og å komme med de endringer/nye forslag som vurderes som relevante for å få
et best mulig fungerende lokalpolitisk system.
4. Arbeidsgruppen fastsetter selv sin møteplan, bestemmer arbeidsform mv.
5. Arbeidsgruppen legger fram sine tilrådinger til behandling i kommunestyret senest 16.
november d.å.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Ordføreren foreslo at en til evalueringsgruppen skulle ha en representant fra hvert politisk parti i
kommunestyret og at det aktuelle partiet selv plukker ut vara.
De ulike partier foreslo: Geir Løvdal (AP), Carl F. Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Line
Mørch (V), Bjørg Haaland Bjørnstad (SP),……………….(Krf), og ………………….(SV)
Morten Foss (AP) foreslo at ordføreren skulle lede gruppa.
De foreliggende forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Til arbeidsgruppe for evaluering av den politiske organiseringen i Tvedestrand oppnevnes
følgende: Geir Løvdal (AP), Carl F. Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Line Mørch (V),
Bjørg Haaland Bjørnstad (SP),……………….(Krf), og ………………….(SV). Det enkelte
parti oppnevner selv vara.
2. Som leder av gruppen oppnevnes: Ordføreren
3. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens politiske organisering og arbeidsmåter ved å
foreta en full gjennomgang av ”Reglement for politiske organer”, ”Reglement for
godtgjørelser for kommunale ombud” og Reglement for delegering fra kommunestyret til
rådmannen”, og å komme med de endringer/nye forslag som vurderes som relevante for å få

et best mulig fungerende lokalpolitisk system.
4. Arbeidsgruppen fastsetter selv sin møteplan, bestemmer arbeidsform mv.
5. Arbeidsgruppen legger fram sine tilrådinger til behandling i kommunestyret senest 16.
november d.å.

PS 3/10 Invitasjon til å foreslå kandidater ved oppnevning av nye
styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styrene for Sørlandet
sykehus HF:
---------------------------------------------------------------------------------------------

Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Aud Angelstad (SP) foreslo Torleif Haugland som kandidat
Carl F. Bertelsen foreslo Erling Holm som kandidat
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre foreslår følgende folkevalgte kandidater til styrene for Sørlandet
sykehus HF: Torleif Haugland og Erling Holm

PS 4/10 Revidert møteplan 2010
Rådmannens forslag til vedtak
Møteplanen for 2010 fastsettes slik:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

AMU

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
Ingsforum

14:00
19.
23.

18:00
26.

14:00
26.

9.
13.
18.
15.

9.
13.
18.
15.

6.
4.
1.

18:00
2.
16.
20.
25.
22.

08.00
13.
2.
7.
12.
2.

Arendalskonf. 7.-9. juni

Feriemåned
25.

31.
5.
23.

Desember

7.
12.
9.
7.

7.
12.
9.
30.
7.

14.
19.
16.

6.
3.

14.

8.

Rådmannens budsjettinnst.16
november

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Møteplanen for 2010 fastsettes slik:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

AMU

Komiteer Adm. utvalg, Kommunestyret Koordiner- Merknad
Planutv. Formannskap
Ingsforum

14:00
19.
23.

18:00
26.

14:00
26.

9.
13.
18.
15.

9.
13.
18.
15.

6.
4.
1.

18:00
2.
16.
20.
25.
22.

08.00
13.
2.
7.
12.
2.

Arendalskonf. 7.-9. juni

Feriemåned
25.

31.
5.
23.

7.
12.
9.
7.

7.
12.
9.
30.
7.

14.
19.
16.

6.
3.

14.

8.

Dialogseminar avholdes 1. juni 2010 kl. 16.00.

Rådmannens budsjettinnst.16
november

PS 5/10 Fritak politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1. Knut Haavard Kløvfjell (SV) gis permisjon fra sine politiske verv i Tvedestrand fram til 1.
januar 2011.
2. I permisjonstiden benyttes første vararepresentant til kommunestyret og banestyret for
Lyngmyr sentralidrettsanlegg. De øvrige varamedlemmer flyttes i permisjonstiden en plass opp i
forhold til den nummerorden som de er valgt.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.01.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Knut Haavard Kløvfjell (SV) gis permisjon fra sine politiske verv i Tvedestrand fram til 1.
januar 2011.
2. I permisjonstiden benyttes første vararepresentant til kommunestyret og banestyret for
Lyngmyr sentralidrettsanlegg. De øvrige varamedlemmer flyttes i permisjonstiden en plass opp i
forhold til den nummerorden som de er valgt.

PS 6/10 Referat- og drøftingssaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

På bakgrunn av bestilling i forrige kommunestyremøte ble det ved veileder Monica
Kybarnaite fra NAV orientert om status for flyktningearbeidet i Tvedestrand.
Ordføreren luftet tanker om hvordan en kan få forebyggingsperspektivet med tidlig innsats i
system og rutiner, og få enda mer systematisert tilbakemelding til det politiske nivå.
Ordføreren ønsket å komme tilbake til problemstillingene.
Ordføreren innledet i en dialog på bruken av kr. 100.000,- til å finne tomt/utføre
reguleringsarbeid for evt. ny skole i sentrum.
Morten Foss (AP) ønsket informasjon om framdrift av E-18 arbeidet. Ordføreren orienterte
om planlagte møter og prosesser.
Morten Foss (AP) luftet tanker om mulig internfakturering av husleie for de kommunale
enhetene. Dette som virkemiddel for enda bedre økonomisk årvåkenhet.
Morten Foss (AP) stilte spørsmål om evt. omregulering av ”spesialskoletomta” på Holt.
Morten Foss (AP) stilte spørsmål om evt. salg av Skottevik og evt. andre kommunale
eiendommer.
Morten Foss (AP) stilte spørsmål om andres erfaring med brukerrådene.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om det var aktuelt med noe markering av at det er 50 år
siden sammenslåing av Dypvåg, Holt og Tvedestrand til en kommune. Det var liten
interesse i formannskapet for noen slik markering.
Line Mørch (V) stilte spørsmål om hva som skjer ift. Stengte brygger. Ordfører orienterte
om at dette ville bli tema i teknikk, plan og nautkomiteen, men at dette uansett ville komme
tilbake til kommunestyret.
Line Mørch (V) roste Røde Kors ungdommen i Tvedestrand sitt initiativ til støtte for
jordskjelvrammede i Haiti. Formannskapet ba om det ble lagt fram en sak direkte i
kommunestyret 02 februar med kr. 10 000,- i støtte til Røde Kors sitt arbeid på Haiti.
Rådmannen orienterte om at fylkesmannen hadde gitt tilbakemelding og ”godkjent”
kommunens budsjett for 2010.
Rådmannen orienterte om arbeidet med regnskapsavslutningen som ligger an til å gi et
rimelig godt netto-driftsresultatog et samlet overskudd for enhetene utover det som var
antydet i 2.tertialrapport.

