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Saksprotokoll 

Handlingsplan for 2021-2024 - Høringsutkast 

 

Arkivsak-dok. 20/2003 

Saksbehandler Øyvind Johannesen 
 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019-2023 09.06.2020 20/34 
2 Kommunestyret 2019-2023 16.06.2020 20/49 

 
 

 
 

Formannskapet 2019-2023 innstilling  
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast til 
Handlingsplan for 2021-2024 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og 

bygningslovens § 11-4. 
 

Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets 
septembermøte, etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet 
formannskap, kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i 

slutten av august 2020.  
 

Alternativ 1 
Kommunestyret legger til grunn utviklingsalternativ 1 med handlingsregler som 
forutsetter fire finansielle nøkkeltall med følgende målsettinger i 2024: 

 Netto driftsresultat og disposisjonsfond ligger i gul sone (moderat 
handlingsrom). 

 Netto lånegjeld og netto finansutgifter ligger i rød sone (lite 
handlingsrom). 

 

Bestillingen av et mulighetsstudie om å styrke distriktene i kommunen 
opprettholdes.  

 
 
 

 
Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 16.06.2020 sak 

20/49 
 
Møtebehandling 

Saksordfører Einar Johnsen (H) orienterte om saken. 
 

Kommunedirektøren kom med følgende endringsforslag til punkt 2.2. Strategi 
vedrørende alle alternativene: 
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Dersom staten ikke kompenserer kommunene for at maksimal 

eiendomsskattesats settes ned fra 5 til 4 o/oo fra og med 2021, som gir et 

inntektstap for Tvedestrand kommune på omlag 6 mill. kroner, gjøres det 

justeringer på følgende to hovedtiltak: 

 Ikke nedjustere med 3 mill. kroner på effektiviseringskravet, d.v.s. 

opprettholde effektiviseringskravet på 11 mill. kroner. 

 Ikke oppjustere driftsrammene for helse- og omsorgssektoren og sosiale 

ytelser med 4 mill. kroner, men kun maksimalt 1 mill. kroner. Det betyr 

omprioriteringer og kutt mellom de ulike sektorene. 

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

høringsutkastet med utgangspunkt ovennevnte endringer.  

Steinar Thorsen (XL) kom med følgende utsettelsesforslag: 
 

Det er nå klart at enigheten mellom regjeringspartiene og Frp om revidert 
statsbudsjett får til følge at inntektssiden i alle alternative forslag til 

handlingsplan for Tvedestrand kommune svikter med ca. 6 mill. kroner i året. 
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere kommunens økonomiske situasjon 
og handlingsrom på nytt, og legge fram et revidert forslag til handlingsplan i 

første møte etter sommerferien.  
 

Votering utsettelsesforslaget 
Thorsens (XL) utsettelsesforslag falt med 18 mot 5 stemmer. 
 

Møtebehandling fortsetter 
Morten Foss (Sp) fremmet følgende endringsforslag til andre avsnitt i 

formannskapets innstilling: 
 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets 

oktobermøte, etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet 
formannskap, kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i 

slutten av august 2020. 
 
 

Steinar Thorsen (XL) fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret legger til grunn alvoret i den økonomiske situasjonen, og 
prioriterer å gjennomføre de planlagte omstillinger av driften, før en foretar 

ytterligere store investeringer. 
 
Kommunestyret vedtar ingen endring i skolestrukturen før en kan vise til bedre 

økonomiske resultater, og det eventuelt er mulig å bygg en ny samlet skole. 
 

Kommunestyret vedtar å utrede og kvalitetssikre investeringer i dagens VGSbygg 
som (del av) en mulig midlertidig erstatning for barneskolen i Tvedestrand. 
 

Kommunestyret legger til grunn kommunedirektørens alternativ 2 hva finansielle 
nøkkeltall angår.  
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Kommunedirektøren gjorde oppmerksom på alle de fire finansielle måltallene ved 
forslaget fra Thorsen (XL) vil ligge i gul sone (moderat handlingsrom).  

 
Det ble under behandlingen bedt om gruppemøte både fra Senterpartiet, XL og 

fra Høyre/Arbeiderpartiet/Venstre/Frp sin side.  
 
Votering 

Kommunedirektørens endringsforslag til punkt 2.2. Strategi vedrørende alle 
alternativene enstemmig vedtatt. 

Avsnitt 1: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 2: Foss (Sp) sitt endringsforslag enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 3: Thorsen (XL) sitt forslag fikk 10 stemmer og falt. 

               Formannskapets innstilling fikk 13 stemmer og vedtatt. 
Avsnitt 4: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyret 2019-2023 vedtak 

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast 
til Handlingsplan for 2021-2024 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- 

og bygningslovens § 11-4. 
 

Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets 
oktobermøte, etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet 
formannskap, kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i 

slutten av august 2020. 
 

Endring punkt 2.2. Strategi: 
Dersom staten ikke kompenserer kommunene for at maksimal 

eiendomsskattesats settes ned fra 5 til 4 o/oo fra og med 2021, som gir et 

inntektstap for Tvedestrand kommune på omlag 6 mill. kroner, gjøres det 

justeringer på følgende to hovedtiltak: 

 Ikke nedjustere med 3 mill. kroner på effektiviseringskravet, d.v.s. 

opprettholde effektiviseringskravet på 11 mill. kroner. 

 Ikke oppjustere driftsrammene for helse- og omsorgssektoren og sosiale 

ytelser med 4 mill. kroner, men kun maksimalt 1 mill. kroner. Det betyr 

omprioriteringer og kutt mellom de ulike sektorene. 

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

høringsutkastet med utgangspunkt ovennevnte endringer.  

Kommunestyret legger til grunn utviklingsalternativ 1 med handlingsregler 
som forutsetter fire finansielle nøkkeltall med følgende målsettinger i 2024: 

 Netto driftsresultat og disposisjonsfond ligger i gul sone 
(moderat handlingsrom). 

 Netto lånegjeld og netto finansutgifter ligger i rød sone 

(lite handlingsrom). 
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Bestillingen av et mulighetsstudie om å styrke distriktene i 

kommunen opprettholdes. 
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