
Spydeberg kommune 
Møteprotokoll for Kommunestyret 
 
Møtedato: 07.02.2012 Møtetid: Kl. 18:00 – 20.55 
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12 - 009/12 
 
Faste representanter:  Vararepresentanter: 
Morten Strande  
Jeanette Bach Mikkelsen  
Kyrre Havelin  
Gro Pettersen,  sak 001 – 005/12 Kari Mette Mølmshaug - sak 006/12– 009/12
Truls Lindmo, FF Kari Ørnø 
John Dokken  
Ingjerd Schou, FF Nina Haaland 
Dordi Schou  
Gunnar Harstad  
Elham Binai-Faal  
Sigmund Lereim  
Anne Sofie Hoff  
Tron Kallum  
Torstein Skjolden  
Gunnar Espelid  
Birgitta Grimeland  
Andreas Kulvik  
Knut Espeland  
Margrethe Solberg, FF Jahan Binai-Faal 
Ole Andreas Kvilesjø  
Thor Erik Klever  
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
Møteleder: Ordfører Knut Espeland 
Fra adm. møtte: Rådmann Geir Johannessen, ass. rådmann Hans Moesgaard, 

virksomhetsleder Runar Stemme (til sakene 002/12 og 003/12) og 
politisk sekretær Kirsten Langehaug 

Utlevert i møtet: Lokale målekart 2012 
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere: Per Kristian Skulberg vedr. grunnlovsjubileet 2014 og Åsmund 

Kobbevik til 02/12 
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
 
  Knut Espeland   
  ordfører   
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

001/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
002/12  ETABLERING AV LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS 

GJENNOM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE 
ØSTFOLD LEGEVAKT IKS - HØRING 

003/12  OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 
ØSTFOLD OG 17 KOMMUNER I ØSTFOLD 

004/12  REGLEMENT FOR POLITIKERE 
005/12  FORVALTNINGSPLAN FOR ELG I SPYDEBERG KOMMUNE 
006/12  VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER 
007/12  FELLES FORLIKSRÅD FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD 

TILHØRENDE INDRE ØSTFOLD POLITISTASJON 
008/12  ELEKTRONISK UTSENDELSE AV SAKSPAPIRER 
009/12  ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING 

AV AVFALL I SMÅOVNER 
 
 
 
-  Taletid ble satt til maks 3 minutter. 
 
 



001/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
K-001/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
002/12:  ETABLERING AV LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS 
GJENNOM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD 
LEGEVAKT IKS - HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Spydeberg kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles forpliktende 

helsesamarbeid i Indre Østfold. 

2. Spydeberg kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å utforme en ny 

selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS. 

3. Innspill som fremgår av Spydeberg kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av ny 

selskapsavtale. 

4. Spydeberg kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 

 
KOOK-002/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 26.01.2012 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
K-002/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Åsmund Kobbevik, prosjektleder Samhandlingsprosjektet, orienterte om etablering av 
lokalmedisinsk kompetansesenter. 
 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, John Dokken 
 
Fellesforslag fra Frp/H/Krf/V: 
Tillegg i punkt 2:  …….. ny selskapsavtale m/finansieringsplan …. 
Tillegg i punkt 4: ….. ….ny selskapsavtale m/finansieringsplan …. 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur med tillegg fra Frp/H/Krf/V. 
 
 
Endelig vedtak i sak 002/12 
 
1. Spydeberg kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles forpliktende 

helsesamarbeid i Indre Østfold. 



2. Spydeberg kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å utforme en ny 

selskapsavtale  m/finansieringsplan for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 

Kompetansesenter IKS. 

3. Innspill som fremgår av Spydeberg kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av ny 

selskapsavtale. 

4. Spydeberg kommune imøteser ny selskapsavtale m/finansieringsplan for politisk behandling 

innen juni 2012. 

 
 
 
003/12:  OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 
ØSTFOLD OG 17 KOMMUNER I ØSTFOLD  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Spydeberg kommune og Sykehuset 
Østfold fra 1. januar 2012 (vedlegg 1). Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for 
tidsperioden 1. mai 2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
KOOK-003/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 26.01.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
 
K-003/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, John Dokken 
 
Fellesforslag fra Frp/H/Krf/V: 
 
Nytt pkt. 3: Revidert avtale fremlegges til politisk behandling 
Nytt pkt. 4:  Angående revisjon av retningslinje 5, må forsvarlig pasientbehandling og 
personpolitikk i kommunene ivaretas. 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur med tillegg fra Frp/H/Krf/V. 
 
Endelig vedtak i sak 003/12: 
 
1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Spydeberg kommune og Sykehuset 

Østfold fra 1. januar 2012 (vedlegg 1). Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 
1. mai 2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Overordnet samarbeidsavtale med 
tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

3. Revidert avtale fremlegges til politisk behandling 



4. Angående revisjon av retningslinje 5, må forsvarlig pasientbehandling og personpolitikk i 
kommunene ivaretas. 
 

 
004/12:  REGLEMENT FOR POLITIKERE  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte organer gjeldende fra 
01.03.12 vedtas.  

2. Økning i godtgjøring dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond med kr 400.000,-.. 
3. Godtgjøringene justeres årlig i januar måned. 

 
F-005/12 Formannskapet 24.01.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 
  

1. Rådmannens innstilling fikk 4 ( H,Krf,Frp) mot 3 stemmer ( Ap og Sp) og vedtatt. 
2. Rådmannens innstilling fikk 5 (H,Krf,Frp og Sp) mot 2 stemmer ( Ap) og vedtatt. 
3. Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. 

 
 
Forslag fra John Dokken til nytt punkt 3:  
 
Godtgjøringene justeres samtidig med justering av godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. 
 
Votering: 
 
Nytt Pkt 3:  Forslaget fikk 4 ( H,Frp og Krf) stemmer mot 3 (Ap og Sp) og vedtatt. 
 
 
Innstilling til kommunestyret:  
 

1. Forslag til nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte organer gjeldende fra 
01.03.12 vedtas.  

2. Økning i godtgjøring dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond med kr 400.000,-. 
3. Godtgjøringene justeres samtidig med justering av godtgjørelsen til 

stortingsrepresentantene. 
 
 
K-004/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: John Dokken 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Morten Strande, Gunnar Harstad, Tron Kallum, 
Torstein Skjolden, Jeanette Bach Mikkelsen, Kari Ørnø, Kyrre Havelin 
 
Forslag fra Sigmund Lereim: 
Saken utsettes til budsjettbehandlingen for 2013. 
 
Votering: 
Forslaget fikk 6 stemmer mot 15 og falt. 



 
Forslag fra Ap: 
Ordførerstillingen reduseres til 80%. 
 
Votering: 
 
Forslag fra Ap: 
Forslaget fikk 5 stemmer mot 16 og falt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Pkt.  1: Innstillingen fikk 12 stemmer mot 9 og ble godtatt 
Pkt.  2: Innstillingen fikk 16 stemmer mot 5 og blegodtatt 
Pkt.  3: Innstillingen fikk 14 stemmer mot 7 og vedtatt 
 
Endelig vedtak i sak 005/12: 
 
1. Forslag til nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte organer gjeldende fra 01.03.12 

vedtas.  
2. Økning i godtgjøring dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond med kr 400.000,-. 
3. Godtgjøringene justeres samtidig med justering av godtgjørelsen til 

stortingsrepresentantene. 
 
 
-    Gro Pettersen fratrådte møtet og Kari Mette Mølmshaug tiltrådte 
 
 
 
 
005/12:  FORVALTNINGSPLAN FOR ELG I SPYDEBERG KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Viltnemndas forslag til ”Forvaltningsplan for elg i Spydeberg kommune” av 8. 
juni 2011 vedtas. 

 
 
KMPT-002/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
 
Forslag fra Sølve Egeland, V: 
 
1. Viltnemdas forslag til ”forvaltningsplan for elg i Spydeberg” av 8. juni 2011 vedtas med 

følgende justeringer: 
Punkt 2: Mål, kulepunkt 2 endres til: 
”Kommunens forvaltningsoppgaver knyttet til elg bør i stor grad ivaretas av Spydeberg 
elgvald. Ved utarbeiding av driftsplan skal dette gjøres i samråd med 
næringsorganisasjonene i landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuell veimyndighet.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, punkt 2.3 endres til: 
”Driftsplan for elgforvaltningen skal utarbeides i samråd med næringsorganisasjonene i 
landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuelle veimyndigheter.” 



 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, nytt punkt 2.4: 
”Driftsplan skal vedtas av kommunen.” 
 

2. Avskyting bestemt av driftsplan 2012 – 2014 justeres ned til 80 – tallsnivå. 
 
Forslag fra Yngve Brænd, H til nytt punkt 2 og 3: 
 
2.    Driftsplan m/høringsuttalelser oversendes landbrukskontoret og til komite for miljø, plan 
og teknikk for godkjenning. 
3.     Spydebergs elgbestand skal ikke være over gjennomsnittet av elgbestanden i Østfold 
fylke. 
 
VOTERING: 
Det ble votert separat over alle enkeltforslag til endringer i forvaltningsplanen. 
 
Forslag fra venstre til pkt 1 fikk 7 stemmer for alle enkeltforslagene. 
Forslag fra venstre til nytt punkt 2 fikk to stemmer ( Sølve Egeland og Elham Binai-Faal) og 
falt. 
Forslag til nytt punkt 2. fra Yngve Brænd, H fikk 5 stemmer for og 2 stemmer (Tron Kallum 
og Anne Sofie Hoff) mot. 
Forslag til nytt punkt 3 fra Yngve Brænd, H fikk 6 stemmer for og 1 stemme (Anne Sofie 
Hoff) mot. 
 
Endelig innstilling til kommunestyret blir da: 
 
1. Viltnemdas forslag til ”forvaltningsplan for elg i Spydeberg” av 8. juni 2011 vedtas med 

følgende justeringer: 
 
Punkt 2: Mål, kulepunkt 2 endres til: 
”Kommunens forvaltningsoppgaver knyttet til elg bør i stor grad ivaretas av Spydeberg 
elgvald. Ved utarbeiding av driftsplan skal dette gjøres i samråd med 
næringsorganisasjonene i landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuell veimyndighet.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, punkt 2.3 endres til: 
”Driftsplan for elgforvaltningen skal utarbeides i samråd med næringsorganisasjonene i 
landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuelle veimyndigheter.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, nytt punkt 2.4: 
”Driftsplan skal vedtas av kommunen.” 
 

2. Driftsplan m/høringsuttalelser oversendes landbrukskontoret og til komite for miljø, plan 
og teknikk for godkjenning. 
 

3. Spydeberg elgbestand skal ikke være over gjennomsnittet av elgbestanden i Østfold fylke. 
 

 
 
 
K-005/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 



 
Følgende hadde ordet: Geir Johannessen, Anne Sofie Hoff, Sigmund Lereim, Gunnar Harstad, 
Birgitta Grimeland 
 
Forslag fra Sp: 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, nytt punkt 2.4, foreslås endre til: ”Driftsplan skal vedtas av 
kommunen v/viltnemnda”. 
 
Nytt punkt 2: Driftsplan m/høringsuttalelser overendes landbrukskontoret og til komite for 
miljø, plan og teknikk for godkjenning. Dette punktet foreslås strøket. 
 
Punkt 3 foreslås endret til: 
Spydeberg elgbestand skal ikke være over gjennomsnittet av elgbestanden i sammenlignbare 
kommuner i Indre Østfold og nabokommuner i Akershus. 
 
 
Forslag fra Birgitta Grimeland: 
Saken utsettes i påvente av Viltnemndas fremtid. 
 
Votering: 
Forslaget fikk 20 stemmer mot 1 og saken utsettes. 
 
Endelig vedtak i sak 005/12: 
 
Saken utsettes i påvente av Viltnemndas fremtid. 
 
 
 
006/12:  VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Vedtekter for Spydeberg kommunale barnehage (vedlegg nr. 3) vedtas og gjøres gjeldende  
    fra 1.1.12 
 
KOOK-004/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 26.01.2012 
 
Forslag fra Gunnar Espelid: 
Nytt pkt. 2: Den kommunale barnehagen søker samarbeid med de private barnehagene i 
fellesferien 
 
Votering: 
Pkt. 1 – Enstemmig som foreslått av rådmannen 
Pkt. 2 – Enstemmig som foreslått av Gunnar Espelid 
 
 
Innstilling til kommunestyret:  
 
1. Vedtekter for Spydeberg kommunale barnehage (vedlegg nr. 3) vedtas og gjøres gjeldende 

fra 1.1.12. 
2. Den kommunale barnehagen søker samarbeid med de private barnehagene i fellesferien. 



 
 
 
K-006/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: Kyrre Havelin 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 
 
Endelig vedtak i sak 006/12: 
 
1. Vedtekter for Spydeberg kommunale barnehage (vedlegg nr. 3) vedtas og gjøres gjeldende 

fra 1.1.12. 
2. Den kommunale barnehagen søker samarbeid med de private barnehagene i fellesferien. 
 
 
 
007/12:  FELLES FORLIKSRÅD FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD 
TILHØRENDE INDRE ØSTFOLD POLITISTASJON  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Spydeberg kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og 

politistasjonssjefen om å ha et felles forliksråd for kommuner tilhørende Indre 
Østfold politistasjon fra 01.01.2013 

2. Indre Østfold politistasjon blir møtearena for forliksrådene tilhørende 
politistasjonen fra 01.01.2012. 

 
 
 
 
F-004/12 Formannskapet 24.01.2012 
 
Forslag fra Sigmund Lereim til nytt punkt 3: 
 
Spydeberg kommune ber om at alle  samarbeidende kommuner er representert med de faste 
medlemmer i et nytt felles Forliksråd. 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen med nytt punkt 3, 
foreslått av Sigmund Lereim. 
 

1. Spydeberg kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og 
politistasjonssjefen om å ha et felles forliksråd for kommuner tilhørende Indre 
Østfold politistasjon fra 01.01.2013 

2. Indre Østfold politistasjon blir møtearena for forliksrådene tilhørende 
politistasjonen fra 01.01.2012. 

3. Spydeberg kommune ber om at alle  samarbeidende kommuner er representert 
med  faste medlemmer i et nytt felles Forliksråd. 

 
 



 
K-007/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av formannskapet. 
 
Endelig vedtak i sak 007/12: 
 
1. Spydeberg kommune slutter seg til oppfordringen fra Politidirektoratet og 

politistasjonssjefen om å ha et felles forliksråd for kommuner tilhørende Indre Østfold 
politistasjon fra 01.01.2013 

2. Indre Østfold politistasjon blir møtearena for forliksrådene tilhørende politistasjonen fra 
01.01.2012. 

3. Spydeberg kommune ber om at alle  samarbeidende kommuner er representert med  faste 
medlemmer i et nytt felles Forliksråd. 

 
 
 
008/12:  ELEKTRONISK UTSENDELSE AV SAKSPAPIRER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune går til anskaffelse av IPAD2 til formannskapets medlemmer og 
igangsetter pilotering som innebærer at medlemmene mottar alle sakspapirer 
elektronisk. 

2. Piloteringen startes og kjøres på minst 3 formannskapsmøter, deretter evalueres de 
løsninger som er utprøvd slik at mest mulig hensiktsmessige løsninger er valgt. 

3. Etter fullført pilotering anskaffes IPAD2 til kommunestyremedlemmer og 
utvalgsmedlemmer og elektronisk utsendelse igangsettes til alle disse. Målsettingen er 
å ha all utsending elektronisk fra første møte etter sommerferien. 

4. Spydeberg kommune og politikerne inngår avtale som regulerer driftsmessige forhold 
og som ivaretar ansvarsforhold knyttet til IPAD`ene.. Avtalen ivaretar avklaringer om 
hvordan avhending av IPAD`ene skal foregå etter endt politikerperiode. 

 
 
F-006/12 Formannskapet 24.01.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-008/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: John Dokken 
 
Følgende hadde ordet: Geir Johannessen informerte om at pkt. 6  (Forsikring) i vedlegg 1 
utgår – ( ”Regler for bruk av iPad utlånt av arbeidergiver i spydeberg kommune”). 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av formannskapet. 



 
Endelig vedtak i 008/12: 
 
1. Spydeberg kommune går til anskaffelse av IPAD2 til formannskapets medlemmer og 

igangsetter pilotering som innebærer at medlemmene mottar alle sakspapirer elektronisk. 
2. Piloteringen startes og kjøres på minst 3 formannskapsmøter, deretter evalueres de 

løsninger som er utprøvd slik at mest mulig hensiktsmessige løsninger er valgt. 
3. Etter fullført pilotering anskaffes IPAD2 til kommunestyremedlemmer og 

utvalgsmedlemmer og elektronisk utsendelse igangsettes til alle disse. Målsettingen er å 
ha all utsending elektronisk fra første møte etter sommerferien. 

4. Spydeberg kommune og politikerne inngår avtale som regulerer driftsmessige forhold og 
som ivaretar ansvarsforhold knyttet til IPAD`ene. Avtalen ivaretar avklaringer om 
hvordan avhending av IPAD`ene skal foregå etter endt politikerperiode. 

 
 
 
 
009/12:  ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV 
AVFALL I SMÅOVNER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. § 6. Dispensasjon i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 

Spydeberg kommune, Østfold, endres til: ”Kommunens forurensingsmyndighet kan i 
særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.” Ny forskrift vedtas som vist i 
vedlegg 2. 

 
KMPT-007/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig (7 stemmer) som foreslått av rådmannen. 
 
 
K-009/12 Kommunestyret 07.02.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. 
 
Endelig vedtak i 008/12: 
 
1. § 6. Dispensasjon i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 

Spydeberg kommune, Østfold, endres til: ”Kommunens forurensingsmyndighet kan i 
særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.” Ny forskrift vedtas som vist i 
vedlegg 2. 

 



 
 
 
 
Til møtets slutt: 
 

 Ordfører orienterte om åpent møte vedr. Sentrumsplanen 
 


