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064/09:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
K-064/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
Møtebok enstemmig godkjent, foreslått av rådmannen. 
 
 
065/09:  ØKONOMI-OG STRATEGIPLAN 2010 - 2013 MED BUDSJETT FOR 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2010 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 10. 

 
2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2010 vedtas med 

bruttoinvesteringer på kr 22 456 000, hvorav kr 19 476 000 finansieres ved 
låneopptak (av dette er kr 14 500 000 selvfinansierende). Låneopptaket fordeles 
slik:  

 
kr 3 000 000 – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
kr 14 500 000 – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån – 
nedbetalt i.h.h.t. vektet levetid. 
kr 4 976 000 – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i.h.h.t. vektet 
levetid. 

 
3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 

23. 
 

4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta 
tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-. 

 
5. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning og 

innenfor en kostnadsramme på kr. 50 000,-. Ordførerens avgjørelse sendes 
formannskapet som melding. 

 
6. Rådmannen gis en garantiramme for 2010 på kr. 300 000,-. 

 
7. For 2010 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av 

takstverdien. 
 

8. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 
 

9. Forslag til økonomi- og strategiplan 2010 – 2013 for Spydeberg kommune vedtas. 
 

10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettendringer som følger av resultatet 
av pågående omorganisering. 

 



 
 
F-048/09 Formannskapet 27.10.2009 
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes 
 
F-050/09 Formannskapet 03.11.2009 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, John Dokken, Martha Mjølnerød, Kari Ørnø, Marta 
Daltveit Lindås, Randi Liverud. Britt E. Gulbrandsen og Bente Hedum 
 
 
FORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET 
 
Det ble votert punktvis over de enkelte partiers forslag. 
 
Forslag fra  KrF, SP, V, AP og SV : 
Egenbetaling for tryggetsalarm innføres    -  100 000 
 
Forslaget fikk 5 stemmer mot 2 (Gunnar Espelid og John Dokken) 
 
Støtte til bygdetunet økes til totalt 75 000    +   25 000 
Fortsette samarbeid med Hobøl om næringskonsulent  +   55 000 
 
Dette vil øke driftsresultatet med           20 000 
 
Forslaget fikk 5 stemmer mot 2 (Gunnar Espelid og John Dokken) 
  
Forslag fra Frp: 
Økt effekt av omstilling med 1 mill kroner ekstra i hvert av årene 2010, 2011 og 2012 
 
Forslaget fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Ny drift på Frivilligsentralen – innsparing kr 100 000 
 
Forslaget fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
3% kutt på Vollene – ca kr 50 000 
 
Forslaget fikk 1 stemmer (Gunnar Espelid) og falt. 
 
 
 
 
Forslag fra Frp: 
Stillinger som blir fjernet medfører oppsigelse dersom kompetansen ikke kan benyttes i 
tilsvarende ledige stillinger. Det opprettes en stilling/vikarbank som kun kan benyttes i 1. år 
(omstilling) 
 
Forslaget  fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
 



Fellesforslag fra Frp og Høyre: 
 
Utrede et AS eller lignende som skal drifte de kommunale utleieboligene, ca 70 millioner bør 
da kommunen slette av langsiktig gjeld. 
 
Forslaget fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Salg av Betania høsten 2010 
 
Forslaget fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Forslag om salg av kommunale tomter på Løvestad som selvbyggertomter. Inntekt av salg går 
til nedbetaling av kortsiktig gjeld/langsiktig gjeld. 
 
Forslaget fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Forslag fra Høyre: 
Redusere ½ stilling innen kultur      - 200 000 
 
Forslaget fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Øke overføring til Bygdetunet      +   35 000 
Redusere støtte til ungdom over 20 år        -   20 000 
 
Forslaget fikk 1 stemme (John Dokken) og falt. 
     
Redusere støttet stilling Frivilligsentralen     - 200 000 
 
Forslaget  fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Iverksette prosesser hvor 18 virksomhetsledere fristilles fra dagens stillinger for så å søke på 
det nye antall virksomhetslederstillinger, antatt 9 stillinger. 
 
Forslaget  fikk 2 stemmer (Gunnar Espelid og John Dokken) og falt. 
 
Kommunen gjennomgår sin eiendomsportefølje/tomter for å se på mulighet for å realisere noe 
av dette med formål om å redusere langsiktig gjeld. 
 
Forslag, enstemmig, som foreslått 
 
 
 
 
 
Forslag fra V: 
 
Støtten til rekruttering og opplæring av flyktningsguidene opprettholdes innenfor rammen til 
NAV. 
 
Forslaget  fikk 3 stemmer (Marta Daltveit Lindås, Marta Mjølnerød og Randi Liverud) og 
falt. 
 



Verbalforslag fra Venstre: 
 
Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe av 3 personer for å se på barnevernsarbeidet. Målet er 
at flere barn skal få en bedre oppvekst. Er det noe mer eller annet vi kan gjøre for at flere kan 
få en bedre oppvekst? Er det andre eller flere tilbud for de barna som ikke kan bo hos 
foreldrene sine? Arbeidet avsluttes innen juni 2010. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse. 
 
Forslag, enstemmig, som foreslått 
 
Formannskapet legger fram en langsiktig plan for å styrke kommunens driftsresultat med 6 
mill kr i 2011 og ytterligere 6 mill i 2012. 
 
Forslag, enstemmig, som foreslått 
 
 
Fellesforslag fra formannskapet: 
Kunstgressbane, kr 1 000 000, i investeringsplanen flyttes fra 2011 til 2010 
 
Forslag, enstemmig, som foreslått 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret blir: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2010 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 10 med følgende endringer: 

 
Støtte til bygdetunet økes til totalt kr 75 000  + kr 25 000 
Fortsette samarbeid med Hobøl om næringskonsulent + kr 55 000 

 
2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2010 vedtas med  

bruttoinvesteringer på kr 22 456 000, hvorav kr 19 476 000 finansieres ved 
låneopptak (av dette er kr 14 500 000 selvfinansierende). Låneopptaket fordeles 
slik: 
 kr 3 000 000 – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
 kr 14 500 000 – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån – 

nedbetalt i.h.h.t. vektet levetid. 
 kr 4 976 000 – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i.h.h.t. vektet 

levetid. 
 

følgende endringer:  
 
Kunstgressbane, kr 1 000 000 flyttes fra 2011 til 2010. 
 

3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 
23 og med følgende endring: Egenbetaling for trygghetsalarm innføres (kr 
100 000). 

 
4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta 

tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-. 
 



5. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning og 
innenfor en kostnadsramme på kr. 50 000,-. Ordførerens avgjørelse sendes 
formannskapet som melding. 

 
6. Rådmannen gis en garantiramme for 2010 på kr. 300 000,-. 

 
7. For 2010 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av 

takstverdien. 
 

8. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 
 

9. Forslag til økonomi- og strategiplan 2010 – 2013 for Spydeberg kommune vedtas. 
 

10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettendringer som følger av resultatet 
av pågående omorganisering 

 
 
Verbalforslag: 
 

 Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe av 3 personer for å se på barnevernsarbeidet. 
Målet er at flere barn skal få en bedre oppvekst. Er det noe mer eller annet vi kan gjøre 
for at flere kan få en bedre oppvekst? Er det andre eller flere tilbud for de barna som 
ikke kan bo hos foreldrene sine? Arbeidet avsluttes innen juni 2010. Det utbetales ikke 
møtegodtgjørelse. 

 
 Formannskapet legger fram en langsiktig plan for å styrke kommunens driftsresultat 

med 6 mill kr i 2011 og ytterligere 6 mill i 2012. 
 

 Kommunen gjennomgår sin eiendomsportefølje/tomter for å se på mulighet for å 
realisere noe av dette med formål om å redusere langsiktig gjeld. 

 
Politisk saksordfører i kommunestyret: Britt E. Gulbrandsen 
 
 
 
K-065/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Marta Daltveit Lindås, Ole Harald Bråten, Randi 
Liverud, Ivar Vågen, John Dokken, Frank Beitmann, Jarl Meland, Knut Espeland, Bente 
Hedum, Martha Mjølnerød, Yngve Brænd. 
 
Fellesforslag H og Frp:  
 

 Effekten av omstillingsprosessen (reduksjon av lederstillinger) økes med kr 750 000 
til kr 2 mill. i 2010. Kr 4 mill i 2011, 2011 og 2012 og 5 mill i 2013. 

 Redusere en ½ stilling innen kultur 
 Redusere støtten til frivillligsentralen med kr 200 000 
 Salg av Betania høsten 2010 
 Salg av kommunale tomter på Løvestad som selvbyggertomter 

 



 
Verbalforslag 
 

 Lederstillinger som blir fjernet medfører oppsigelse dersom kompetanse ikke kan 
benyttes i tilsvarende ledig stilling. Det opprettes en stilling/vikarbank som kan 
benyttes i maks. 6 mnd (omstilling). 

 
 Utrede et As eller lignende som skal drifte de kommunale utleieboligene. Ca kr 70 

mill bør da kommunen slette av langsiktig gjeld. 
 
Forslag fra Frp: 
 

 3% kutt på Vollene – ca kr 50 000 
 
Verbalforslag fra Frp: 
 

 Regnskap og drift av frivilligsentralen blir lagt fram for formannskapet i januar for å 
sammenligne med Hobøl-modellen 

 
Forslag fra SV: 
 

 Formannskapet legger fram en langsiktig plan for å styrke kommunens driftresultat til 
minimum 3% nettodriftsresultat fra 2011. 

 
 I denne sammenheng vurderes også innføring av tidsbegrenset eiendomsskatt i 

perioden 2011 – 2015. Dette kan legges ut til folkeavstemning. 
 
 
Verbalforslag fra Knut Espeland, Krf: 
 

 Budsjettkuttet på skole skal gjennomføres slik at lærertettheten søkes opprettholdt. 
Innsparingene skal i størst mulig grad oppnås ved administrativ effektivisering med 
virkning fra  skoleåret 2010 – 2011 (ref. Omstillingsprosessen). 

 
VOTERING: 
 
PKT 1 – DRIFTSBUDSJETTET 2010 
 
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling.  
 
Formannskapets innstilling til endringer i driftsbudsjettet 2010: 
 
1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2010 vedtas som vist i 

budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 10 med følgende endringer: 

 
Støtte til bygdetunet økes til totalt kr 75 000   + kr 25 000 
Fortsette samarbeid med Hobøl om næringskonsulent + kr 55 000 

 
Votering: 
Innstillingen fikk 14 stemmer mot 7 og ble vedtatt. 
 



Fellesforslag H og Frp:  
 
 Effekten av omstillingsprosessen (reduksjon av lederstillinger) økes med kr 750 000 til kr 

2 mill. i 2010. Kr 4 mill i 2011, 2011 og 2012 og 5 mill i 2013. 
Forslaget fikk 7 stemmer og falt. 

 
 Redusere en ½ stilling innen kultur 

Forslaget fikk 7 stemmer og falt. 
 
 Redusere støtten til frivillligsentralen med kr 200 000 

Forslaget fikk 7 stemmer og falt. 
 

Verbalforslag fra H og Frp: 
 
Lederstillinger som blir fjernet medfører oppsigelse dersom kompetanse ikke kan benyttes i 
tilsvarende ledig stilling. Det opprettes en stilling/vikarbank som kan benyttes i maks. 6 mnd 
(omstilling). 
Forslaget fikk 8 stemmer og falt. 
 
Forslag fra Frp: 
 
3% kutt på Vollene – ca kr 50 000 
Forslaget fikk 5 stemmer og falt. 
 
 
Verbalforslag fra Frp: 
 
Regnskap og drift av frivilligsentralen blir lagt fram for formannskapet i januar for å 
sammenligne med Hobøl-modellen 
Forslaget fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 
 
Forslag fra SV: 
 
Punkt 1 ble stilt opp mot innstillingen, verbalforslag kulepunkt 2: 
 

1. Formannskapet legger fram en langsiktig plan for å styrke kommunens driftresultat til 
minimum 3% nettodriftsresultat fra 2011. 
Innstillingen fikk 15 stemmer mot 6 for SV’s forslag. Innstillingen vedtatt. 

 
2. I denne sammenheng vurderes også innføring av tidsbegrenset eiendomsskatt i 

perioden 2011 – 2015. Dette kan legges ut til folkeavstemning. 
Forslaget fikk 1 stemme og falt. 

 
Verbalforslag fra Knut Espeland, Krf: 
 
Budsjettkuttet på skole skal gjennomføres slik at lærertettheten søkes opprettholdt. 
Innsparingene skal i størst mulig grad oppnås ved administrativ effektivisering med virkning 
fra  skoleåret 2010 – 2011 (ref. Omstillingsprosessen). 
Forslaget fikk 2 stemmer og falt. 



 
Formannskapets innstilling til verbalforslag: 
 
Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe av 3 personer for å se på barnevernsarbeidet. Målet er 
at flere barn skal få en bedre oppvekst. Er det noe mer eller annet vi kan gjøre for at flere kan 
få en bedre oppvekst? Er det andre eller flere tilbud for de barna som ikke kan bo hos 
foreldrene sine? Arbeidet avsluttes innen juni 2010. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse. 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet 
 
Thorer Egeland, Sigmund Lereim, Jeanette Back Mikkelsen og Marta Daltveit Lindås deltar i 
arbeidsgruppen (4 personer). 
 
PKT.2 – INVESTERINGSBUDSJETT 2010 
 
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling: 
 
Formannskapets innstilling til endringer i investeringsbdusjettet 2010: 
 
2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2010 vedtas med  

bruttoinvesteringer på kr 22 456 000, hvorav kr 19 476 000 finansieres ved låneopptak 
(av dette er kr 14 500 000 selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: 
 kr 3 000 000 – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
 kr 14 500 000 – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån – 

nedbetalt i.h.h.t. vektet levetid. 
 kr 4 976 000 – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i.h.h.t. vektet 

levetid. 
 
følgende endringer: Kunstgressbane, kr 1 000 000 flyttes fra 2011 til 2010. 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
 
Formannskapets innstilling til verbalforslag: 
 
Kommunen gjennomgår sin eiendomsportefølje/tomter for å se på mulighet for å realisere noe 
av dette med formål om å redusere langsiktig gjeld. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Fellesforslag H og Frp:  
 
Salg av Betania høsten 2010 
Forslaget fikk 7 stemmer og falt. 
 
Salg av kommunale tomter på Løvestad som selvbyggertomter 
Forslaget fikk 7 stemmer og falt. 
 
Utrede et As eller lignende som skal drifte de kommunale utleieboligene. Ca. kr 70 mill bør 
da kommunen slette av langsiktig gjeld. 
Forslaget fikk 20 stemmer og ble vedtatt.



 
PKT. 3 – AVGIFTER, GEBYRER OG LEIER MED MER 2010 
 
3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 23. 

Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
  

Innstillingens punkt: Egenbetaling for trygghetsalarmer innføres. 
Votering: Innstillingen fikk 14 stemmer mot 7 og ble vedtatt. 

 
 
PKT. 4 – 9 
 
Det ble votert samlet over formannskapets innstilling: 

 
4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta 

tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 

5. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning og 
innenfor en kostnadsramme på kr. 50 000,-. Ordførerens avgjørelse sendes 
formannskapet som melding. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 

6. Rådmannen gis en garantiramme for 2010 på kr. 300 000,-. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 

7. For 2010 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av 
takstverdien. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 

8. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 

9. Forslag til økonomi- og strategiplan 2010 – 2013 for Spydeberg kommune vedtas. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 

PKT. 10 – RÅDMANNENS FULLMAKT 
 

10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettendringer som følger av resultatet av 
pågående omorganisering. 
Vedtak, enstemmig for foreslått av formannskapet. 
 
 

KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 2010 BLIR DA: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2010 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 10 med følgende endringer:  
 
Støtte til bygdetunet økes til totalt kr 75 000   + kr 25 000 
Fortsette samarbeid med Hobøl om næringskonsulent + kr 55 000 
 



2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2010 vedtas med 
bruttoinvesteringer på kr 23 456 000, hvorav kr 20 476 000 finansieres ved låneopptak 
(av dette er kr 14 500 000 selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik:  

 
 kr 3 000 000 – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
 kr 14 500 000 – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån – 

nedbetalt i.h.h.t. vektet levetid. 
 kr 5 976 000 – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i.h.h.t. vektet 

levetid. 
 

Endring:  Kunstgressbane, kr 1 000 000 flyttes fra 2011 til 2010. 
 

 
3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 23 

og med følgende endring: Egenbetaling for trygghetsalarm innføres (kr 100 000). 
 

4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta 
tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-. 

 
5. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning og 

innenfor en kostnadsramme på kr. 50 000,-. Ordførerens avgjørelse sendes 
formannskapet som melding. 

 
6. Rådmannen gis en garantiramme for 2010 på kr. 300 000,-. 

 
7. For 2010 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av 

takstverdien. 
 

8. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 
 

9. Forslag til økonomi- og strategiplan 2010 – 2013 for Spydeberg kommune vedtas. 
 

10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettendringer som følger av resultatet av 
pågående omorganisering. 

 
 
VERBALVEDTAK 
 

 Regnskap og drift av frivilligsentralen blir lagt fram for formannskapet i januar for å 
sammenligne med Hobøl-modellen. 

 
 Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe av 4 personer for å se på barnevernsarbeidet. 

Målet er at flere barn skal få en bedre oppvekst. Er det noe mer eller annet vi kan gjøre 
for at flere kan få en bedre oppvekst? Er det andre eller flere tilbud for de barna som 
ikke kan bo hos foreldrene sine? Arbeidet avsluttes innen juni 2010. Det utbetales ikke 
møtegodtgjørelse. 
 
Thorer Egeland, Sigmund Lereim, Jeanette Back Mikkelsen og Marta Daltveit Lindås 
deltar i arbeidsgruppen. 

 
 Formannskapet legger fram en langsiktig plan for å styrke kommunens driftsresultat 

med 6 mill kr i 2011 og ytterligere 6 mill i 2012. 



 
 Kommunen gjennomgår sin eiendomsportefølje/tomter for å se på mulighet for å 

realisere noe av dette med formål om å redusere langsiktig gjeld. 
 

 Utrede et As eller lignende som skal drifte de kommunale utleieboligene. Ca kr 70 
mill bør da kommunen slette av langsiktig gjeld. 

 
 
 
066/09:  FYSIOTERAPITJENESTEN I  SPYDEBERG KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Spydeberg kommune opprettholder nåværende antall driftstilskudd og dagens antall 

stillinger for kommunalt ansatte fysioterapeuter. 
 
KOOK-029/09 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 05.11.2009 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
K-066/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 
 
Følgende hadde ordet: Kari Ørnø 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
 
067/09:  TILBUD TIL PERSONER MED DEMENS OG BRUK AV OMSORGSLØNN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Det utarbeides en helhetlig plan for pleie- og omsorgstjenestene i Spydeberg 
kommune  hvor bla tilbud til personer med demens og omsorgslønn vurderes. 
Arbeidet starter 2. halvår 2010. 

 
KOOK-030/09 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 05.11.2009 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Kari Ørnø 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
K-067/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Kari Ørnø 
 



Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
 
068/09:  FELLES ORGANISERING AV KONTROLL OG TILSYN AV 
RENSEANLEGG I SPREDT BEBYGGELSE  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret i Spydeberg godkjenner at det etableres en avtale mellom Spydeberg 

kommune og Driftsassistansen i Østfold IKS om tilsyn og kontroll av mindre, separate 
avløpsanlegg i kommunen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale for et år i første 
omgang. 

2. Budsjett og gebyrgrunnlag for tjenesten forutsettes fremmet som en del av 
budsjettopplegget eller som egen sak. 

 
KMPT-017/09 Komite for miljø, plan og teknikk 05.11.2009 
 
Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland, Frp 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-068/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland, Frp 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
 
069/09:  FRITAK FRA VERV  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Ole Nicolai Skulberg gis fritak for politiske verv til 31.10.2010. 
 
 
 
F-052/09 Formannskapet 03.11.2009 
 
Følgende hadde ordet: Randi Liverud, Marta Daltveit Lindås 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig, som foreslått av rådmannen 
 
Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød 
 
 
K-069/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 



 
 
070/09:  SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANT TIL  
FORMANNSKAPET  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Som 3. varamann fra SP til formannskapet for resten av valgperioden 2007 – 2011 velges 
Thorer Egeland, SP. 
 
F-053/09 Formannskapet 03.11.2009 
 
Følgende hadde ordet: Randi Liverud 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig, som foreslått av rådmannen 
 
Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød 
 
 
 
K-070/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød 
 
Følgende hadde ordet: Bente Hedum 
 
Fellesforslag fra kommunestyret: 
 
Torunn Kallum Bendtsen, Sp, og  Dordi Schau, H, trår inn som midlertidige varamenn til 
formannskapet i perioden som henholdsvis Ole Nicolai Skulberg og Knut Inge Brænd har 
fritak fra sine verv. 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskap og kommunestyre. 
 
 
 
071/09:  INTERPELLASJONER FRA MARTA DALTVEIT LINDÅS  
Spydeberg kommune 
 
Saksframlegg 

  
Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
kommunestyret 17.11.2009 071/09 BHE 
 
 
 

 
Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 
K Bente Hedum 033, &29 09/111 
 
INTERPELLASJONER FRA MARTA DALTVEIT LINDÅS 
 
Stortinget må fjerne biodieselavgiften 
 
I Fredrikstad i Østfold ligger der en forgangsbedrift for produksjon av biodiesel. 



Det er en uttalt målsetting fra et stort flertall på Stortinget å øke andelen biodrivstoff i den 
norske transportsektoren. Fabrikken ble åpnet i juni i år av miljøstatsråden. Da la han stor vekt 
på hvor viktig slik miljøvennlig drivstoff er for å få ned klimautslippene. 
 
Knapt fire måneder etterpå foreslår den samme regjering å innføre en avgift på biodiesel. Med 
dette straffer regjeringen viktig miljøinnsats og det skaper også usikkerhet knyttet til 
fremtidige rammevilkår for fornybar energi og miljøteknologi i Norge. Uniol, som er navnet 
på fabrikken i Fredrikstad, har sett seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til de ansatte. 
 
Spydeberg kommunestyre inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Spydeberg kommune ber Stortinget om å fjerne dieselavgiften i budsjettarbeidet. Det er viktig 
å støtte eksisterende produsenter og å gi forutsigbarhet for fremtidige investorer og 
produsenter som vil satse på biodiesel og fornybar energi. 
 
 
 
Interpellant 
 
Marta Daltveit Lindås 
Spydeberg Venstre 
 
 
 
K-071/09 kommunestyret 17.11.2009 
Vedtak enstemmig:  
 
 Spydeberg kommune ber Stortinget om å fjerne dieselavgiften i budsjettarbeidet. Det er 

viktig å støtte eksisterende produsenter og å gi forutsigbarhet for fremtidige investorer og 
produsenter som vil satse på biodiesel og fornybar energi. 

 
 
072/09:  REFERATER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
K-072/09 kommunestyret 17.11.2009 
 
Referatet tas til orientering. Ivar Vågen og Frank Beitmann opplyste at de ønsker å delta på 
KS’s strategikonferanse i februar 2010. 



 
 
 
Saker til møtets slutt: 
 
Ivar Vågen stilte spørsmål om riktighet av behandling av sak: 
 
051/09:  NY ADMINISTRATIV ORGANISERING I SPYDEBERG KOMMUNE - 
RAMMER OG PRINSIPPER  
 
Vågen mente at selv om saken ble behandlet i formannskapet så skulle den til 
realitetsbehandling i kommunestyret. 
 
Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Britt E. Gulbrandsen, Yngve Brænd, Frank Beitmann, 
Marta Daltveit Lindås, Ole Harald Bråten, John Dokken og Bente Hedum 
 
Det ble fremmet følgende forslag som det ble votert over: 
 
Kommunestyret godkjenner formannskapets vedtak om ny administrativ organisering i 
Spydeberg kommune. Kommunestyret orienteres om organisasjonsmodellen i neste 
møte. 
 
Votering: 
Forslaget vedtatt med 20 stemmer mot 1. 
 


