
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 

 

Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 – 21:00  

Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 028/12 - 028/12 

 

 

Faste representanter:    Vararepresentanter: 

      
Kyrre Havelin, A, FF     Kari Ørnø 

Gro Pettersen, A 

Dordi Schou, H  

Torstein Skjolden, SP 

Jarl Meland, Frp 

Sigrun Egeland, Krf 

Azra Sudic Süslü, V 

 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Gro Pettersen 

Fra adm. møtte: Hans Moesgaard 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Gro Pettersen   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

028/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

 
 

 

  



028/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KOOK-028/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur25.10.2012 
 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Drøfting: 
 

Forslag til budsjett og økonomi- og strategiplan 2013-2016: 
Komiteen drøftet forslaget til budsjett og økonomi- og strategiplan 2013-2016 og fremmer 

følgende innspill til formannskapet: 

 

1. Komiteen ber formannskapet sikre at alternative og rimeligere løsninger for fiberkabling 

til Vollene er vurdert. 

Innstillingen er enstemmig. 

 

2. Komiteen foreslår at Rådet for flyktninger og integrering behandles på lik linje med 

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Innstillingen er enstemmig 

 

3. Komiteen ber om at det vurderes å opprette en felles sekretærfunksjon for de tre rådene. 

Instillingen er enstemmig. 

 

4. Komiteen ber om at system for innkreving av og størrelsen på gravfesteavgifter 

kartlegges. 

Innstillingen er enstemmig. 

 

5. Komiteen foreslår tilrettelegging for hørselshemmede i lokaler på Fjellheim som benyttes 

til kurs og undervisning. 

Instillingen er enstemmig. 

 

6. Komiteen ber om at en flytting av biblioteket til bakkeplan, alternativt en styrking av 

tilgjengeligheten vurderes. 

Instillingen fikk fire stemmer for og tre (Kari Ørnø, Gro Pettersen og Sigrun Egeland) 

stemmer mot. 

 

7. Komiteen ber om at støtten til frivillige lag og foreninger vurderes økt. 

Innstillingen er enstemmig. 

 

8. Komiteen foreslår at planlegging  av fremtidig behov knyttet til utbygging/ombygging av 

Grinitun igangsettes. 

Innstillingen er enstemmig. 

 

I tillegg ble følgende forslag til innspill til formannskapet foreslått uten å få flertall i 

komiteen: 

 



1. Komiteen foreslår å øke tilskudd til kirken med kr. 75 000,-: 

Forslaget fikk en stemme (Sigrun Egeland) for og 6 stemmer mot. 

 

2. Komiteen foreslår at det vurderes en utvidelse av antall gravplasser i Spydeberg 

uavhengig av kirkebyggene. 

Forslaget fikk en stemme (Jarl Meland) for og 6 stemmer mot. 

 

3. Komiteen ber formannskapet vurdere innføring av kontantstøtte for treåringer. 

Forslaget fikk to stemmer (Jarl Meland og Sigrun Egeland) for og 5 stemmer mot. 

 

4. Komiteen ønsker å sette fokus på kartlegging av årsaker til økt dødelighet i forhold til 

kreft og hjerte- og karsykdommer. 

Forslaget fikk tre stemmer (Jarl Meland, Dordi Schou og Azra Sudic Süslü) for og fire 

stemmer mot. 

 

Til møtets slutt: 
Komiteen ønsker å besøke biblioteket i sitt møte den 22.11.2012 mellom kl. 17.00 og 18.00. 



 

 

 

 

 

 


