
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for kommunestyret 
 
 
Møtedato: 20.04.2010 Møtetid: Kl. 18:00 – 22:00 
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/10 - 023/10 
 
 
Faste representanter:  Vararepresentanter: 
Britt E. Gulbrandsen  
Randi Liverud  
Martha Mjølnerød  
Sigmund Lereim  
Thorer Egeland – Fratrådte møtet før avstemming 
i sak 022/10 

 

Torunn Kallum Bendtsen  
Gunnar Espelid  
Birgitta Grimeland  
Andreas Kulvik  
Jarl Meland  
Frank Beitmann  
Jeanette Bach Mikkelsen  
Kari Ørnø  
Morten Strande  
Ingjerd Schou, FF Gunnar Harstad 
John Dokken  
Dordi Schou, FF Trine Martnes Birkelund 
Knut Espeland  
Marta Daltveit Lindås  
Ivar Vågen  
Ole Harald Bråten  
 
 
Møteleder: Ordfører Britt E. Gulbrandsen 
Fra adm. møtte: Rådmann Bente Hedum 

Ass. rådmann Hans Moesgaard 
Politisk sekretær Kirsten Langehaug 

Utlevert i møtet:  
Orientering: Samhandlingsprosjekt Indre Østfold og Sykehuset Østfold 

v/Åsmund Kobbevik 
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
     
     
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 



 
 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

019/10  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
020/10  INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS - ENDRING AV 

SELSKAPSAVTALEN 
021/10  REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - 

TILLEGGSBEVILGNING 
022/10  REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE - REVISJON - 

GODTGJØRINGSREGLEMENTET 
023/10  REFERATER 
 
 
 
 



019/10:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
K-019/10 kommunestyret 20.04.2010 
 
Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Kari Ørnø 
 
Sak 016/10 – Feil i voteringen – riktige stemmetall skal være: 
 
Votering: 
Pkt 1: Innstillingen mot forslag fra Britt Gulbrandsen: 
Forslaget fra Britt Gulbrandsen ble vedtatt med 11 stemmer mot 10 for innstillingen. 
 
Sak 017/10 – Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur 
(ikke formannskapet) 
 
020/10:  INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS - ENDRING AV 
SELSKAPSAVTALEN  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ny selskapsavtale godkjennes. 
 
 
F-019/10 Formannskapet 06.04.2010 
 
Votering: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
K-020/10 kommunestyret 20.04.2010 
 
Politisk saksordfører: John Dokken 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av formannskapet. 
 
 
021/10:  REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - TILLEGGSBEVILGNING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Det tilleggsbevilges kr. 1 500 000,- til dekning av nytt ventilasjonsanlegg i 

svømmehallen ved Spydeberg ungdomsskole. 
 

2. Beløpet dekkes fra ubundet investeringsfond for utbyggingsbidrag til formålet. 
 
F-020/10 Formannskapet 06.04.2010 
 
 



Votering:  
6 stemmer for rådmannens innstilling  mot 1 (Gunnar Espelid). 
 
 
K-021/10 kommunestyret 20.04.2010 
 
Politisk saksordfører: Randi Liverud 
 
Følgende hadde ordet: Harald Bråten, Hans Moesgaard, Bente Hedum, Ivar Vågen, Marta 
Daltveit Lindås, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut Espeland, John Dokken, Frank 
Beitmann, Martha Mjølnerød, Britt E. Gulbrandsen, Sigmund Lereim. 
 
Forslag fra Gunnar Espelid, Frp: 
 
1. Det tilleggsbevilges ikke kr.1 500 000,- til dekning av nytt ventilasjonsanlegg i 

svømmehallen ved Spydeberg ungdomsskole. 
 

2. Vi bruker det eksisterende aggregatet/ventilasjon som forutsatt i prosjektet. 
 
Votering:  Forslag fra Frp ble vedtatt med 12 stemmer (Frp, A og H) mot 9 stemmer for 
innstillingen. 
 
022/10:  REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE - REVISJON - 
GODTGJØRINGSREGLEMENTET  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1.  Godtgjøringsreglement godkjennes med foreslåtte endringer, og gjøres 
gjeldende fra 01.01.10. 

 
 
F-021/10 Formannskapet 06.04.2010 
 
Politisk saksordfører: Martha Daltveit Lindås 
 
 
Forslag fra Frank Beitmann:  
 

1. Ordførers og varaordførers godtgjørelse reduseres med 10%. 
2. Komitèlederene gis telefongodtgjørelse som nå. 
3. Komitèlederene gis tilbud om Kommunal Rapport. 
4. Ordfører får Kommunal Rapport på kommunehuset. 

 
 
Forslag fra Gunnar Espelid: 
 

1. Godtgjøringsreglementet med foreslåtte endringer tas opp under 
budsjettarbeidet for 2011. 

 
Votering: 
 
Forslag  fra Frank Beitmann: 

1) fikk 1 stemme  (Frank Beitmann) og falt 



2) fikk 2 stemmer (Frank Beitmann og Gunnar Espelid) og falt 
3) fikk 6 stemmer mot 1 (John Dokken) 
4) enstemmig. 

 
 
Forslag fra Gunnar Espelid:  

Fikk 1 stemme (Gunnar Espelid) og falt. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Fikk 5 stemmer mot 2 (Gunnar Espelid og Frank Beitmann) 
 
Innstillingen til kommunestyret blir da: 

 
1. Godtgjøringsreglement godkjennes med foreslåtte endringer, og gjøres gjeldende fra 

01.01.10 med følgende endringer: 
 

 Komitèlederne gis tilbud om Kommunal Rapport. 
 Ordfører får Kommunal Rapport på kommunehuset. 

 
 
 
K-022/10 kommunestyret 20.04.2010 
 
Politisk saksordfører: Martha Daltveit Lindås 
 
Følgende hadde ordet: Britt E. Gulbrandsen, Frank Beitmann, Harald Bråten, Gunnar Espelid, 
Jarl Meland, Martha Mjølnerød, Gunnar Harstad, Sigmund Lereim, Martha Daltveit Lindås, 
Ivar Vågen, Bente Hedum, Knut Espeland, Trine Martnes Birkelund 
 
Thorer Egeland ble fritatt og frattrådte møtet. Ingen vara møtte. 
 
Felles forslag fra A, Høyre og Frp: 
Ordførers godtgjørelse reduseres til 75% av stortingsrepresentantenes grunnlønn. 
 
Forslag fra Gunnar Harstad, H: 
Overformynderens godtgjørelse reduseres med 10% til kr 13 500. 
 
Forslag fra Ivar Vågen, V:  
 Til § 7: Ikke begrense godtgjørelse til et antall møter 
 Til § 14: Kommunestyrerepresentantene tilbys abonnement på Kommunal Rapport 
 
Forslag fra Knut Espeland, Krf: 
1. Kommunestyrerepresentantene og komitémedlemmene tilbys å få dekket abonnement på 

Kommunal Rapport. 
2. Ordning med dekning av lokalavisen avvikles. 
3. Møtegodtgjørelse reduseres med 20% (ikke ordfører og varaordfører). 
 
 
 
 



Forslag fra Ivar Vågen, V: 
1. Gjeldende reglement for godtgjøring til folkevalgte organer endres slik: 
 
1.1 Faste og variable godtgjøringer etter §§ 3, 4, 5, 6 og 7 reduseres med 20%.1 
1.2 § 14, 2. ledd sløyfes 
 
2. Endringene gjelder med virkning f.o.m.fra 1.1.2010 
 
Forslag fra Trine Martnes Birkelund, H: 
Godtgjørelse til Kontrollutvalgets leder reduseres med 10%. 
 
Votering: 
§ 1 Ordførers godtgjøring 
 

Votering: Felles forslag fra A, Høyre og Frp ble vedtatt med 11 stemmer mot 9 for 
innstillingen. 

 
Forslag fra Ivar Vågen og Knut Espeland: Møtegodtgjørelse etter §§ 3, 4, 5, 6 og 7 
reduseres med 20%  
 

Votering: Forslaget fikk 8 stemmer mot 12 stemmer og falt. 
 
Innstillingens forslag om å redusere møtegodtgjørelse med 10% til alle medlemmer  
 
 Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 
 
$ 3 Forslag fra Gunnar Harstad:  
 
 Vedtak, enstemmig: Som foreslått. 
 
$ 4  Innstillingens forslag om å redusere godtgjørelse til formannskapets øvrige faste             
       medlemmer/møtende varamedlemmer med 10% 
 
 Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 
 
$ 5  Innstillingens forslag om å redusere godtgjørelse til komitéledere og nestledere med     
       10% 
  
       Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 
 
$ 6  Forslag fra Trine Martnes Birkelund: 
 

Votering: Forslaget  ble vedtatt med 19 stemmer mot 1 for innstillingen. 
 
§ 7 Ordinære medlemmer kommunestyre, komiteer og utvalg, råd og nemnder 
  
Forslag fra Ivar Vågen om å fjerne siste setning i § 7, ref. innstillingen 
  
       Votering: Forslaget  ble vedtatt med 12 stemmer mot 8 for innstillingen. 
 
 
 



§ 14 Aviser  
 
Forslag fra Ivar Vågen og Knut Espeland: Kommunestyrerepresentantene og 
komitémedlemmene tilbys å få dekket abonnement på Kommunal Rapport. 
 
   Votering: Forslaget fikk 4 stemmer mot 16 for innstillingen og falt. 
 
Innstillingens forslag om dekking av Kommunal Rapport til gruppeledere som ikke er 
representert i formannskapet: 
 

Votering: Innstillingen fikk 17 stemmer mot 3 og vedtatt. 
 
Forslag fra Ivar Vågen og Knut Espeland - Ordning med dekning av lokalavisen avvikles. 
 

Votering:  Forslaget fikk 8 stemmer mot 12 for innstillingen og falt. 
 
Innstillingens kulepunkt 1: 
 
 Votering: Forslaget fikk 3 stemmer mot 17 og falt. 
 
Innstillingens kulepunkt 2: 
  
 Vedtak, enstemmig: Som foreslått  
 
Votering om innstillingen for øvrig: 19 stemmer for 1 og vedtatt 
 
Endelig vedtak blir da: 
 
§ 1 Ordførers 
godtgjøring 

Ordførers godtgjøring tilsvarer 75 % av stortingsrepresentantenes 
grunnlønn. 
 

§ 2 Varaordførers 
godtgjøring 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 10 % av ordførerens godtgjøring. 
Tapt arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. 
 

§ 3 Overformynder Overformynder får en fast årlig godtgjøring på kr 13.500 og 
utgiftsdekning etter kommunalt reglement.  
 

§ 4 Formannskapets 
øvrige faste 
medlemmer/møtende 
varamedlemmer 

Formannskapets øvrige faste medlemmer får fast årlig godtgjøring på kr 
13.500. Fravær utover 25 % pr. år medfører en forholdsmessig reduksjon 
i den faste godtgjøringen.  
Møtende varamedlemmer får en godtgjøring på kr 450 pr. møte.  
 

§ 5 Komiteledere og 
nestledere 

Komitélederne får fast årlig godtgjøring på kr 13.500. 
Fravær ut over 25 % pr. år medfører en forholdsmessig reduksjon i den 
faste godtgjøring.  
Nestleder i komiteene får kr. 2.250 i fast tillegg til ordinær 
møtegodtgjørelse.  
 

§ 6 Øvrige 
utvalg/råds- og 
nemdsledere 

Øvrige ledere får 50 % tillegg på ordinær møtegodtgjøring. 
Kontrollutvalgets leder får fast årlig godtgjøring på kr 7.200. 
 

§ 7 Ordinære Medlemmer av kommunestyret, komiteer, utvalg, råd og nemnder får 



medlemmer  
kommunestyre, 
komiteer og utvalg, 
råd og nemnder 

møtegodtgjøring på kr 450 pr. møte uavhengig av møtets varighet. Dette 
gjelder også møtende varamedlemmer.  
 

§ 8 Ungdommens 
kommunestyre 

Ungdommens kommunestyre fastsetter selv sine satser for godtgjøring 
innenfor den ramme som årlig bevilges. 
 

§ 9 Spesielle regler   
 a) Ordfører, varaordfører og formannskapets faste medlemmer for øvrig 

mottar ikke ordinær møtegodtgjøring for formannskapsmøter. 
Komitéledere i komiteene og kontrollutvalgets leder mottar ikke ordinær 
møtegodtgjøring i hhv. komiteer og kontrollutvalg.  

 b) Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjøring for 
kommunestyremøter. 

 c) Møtegodtgjøring til representantskapsmedlemmer i interkommunale 
selskaper, hvor godtgjøringen dekkes av kommunen, settes til kr 450 pr. 
møte.  
Dersom det avholdes flere møter på samme dag i forskjellige selskaper 
får representanten dekket 2 møter. I tillegg dekkes tapt arbeidsfortjeneste 
i forhold til gjeldene regelverk under § 12. 
Dersom også det interkommunale selskapet tilbyr møtegodtgjøring, 
faller den kommunale godtgjøringen bort. 

 d) Det er kun folkevalgte representanter, eller representanter oppnevnt 
av et folkevalgt organ som tilstås møtegodtgjøring. Dette gjelder for alle 
komiteer, utvalg, arbeidsutvalg, med mer som er/blir oppnevnt av 
kommunestyret, formannskapet eller komiteene for å utrede spesielle 
oppgaver. 
Godtgjøringen avklares i forkant mellom leder av komité, arbeidsutvalg, 
komiteer m.m. og ordfører.  

 e) Det skal foreligge møtebok/protokoll fra møtene. 
 f) I kommunevalgår foretas en forholdsmessig avkorting av den faste 

godtgjøringen. 
 g) Ved deltakelse på kurs og seminarer, erstattes eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste etter § 1. Det gis ikke møtegodtgjørelse. 
 h) Utenlandsopphold. Utgifter til kost og overnatting ved reise, kurs og 

seminarer i kommunens regi, dekkes normalt av kommunen. Avvik fra 
dette må avtales på forhånd. 

 Andre godtgjøringer: 
§ 10 Kjøring, kost og 
overnatting 

Skyssgodtgjøring ytes etter kommunale satser for hele reisen når 
reiseavstand er mer enn 4 km en vei. Kost og overnatting dekkes etter 
kommunalt reglement. 
 

§ 11 Tap av inntekt 
som følge av 
kommunalt 
tillitsverv 
 
  

Tap av inntekt som følge av kommunalt tillitsverv erstattes med følgende 
satser: 
Udokumentert tap: 
kr 1.000 hel dag (mer enn 4 timer) 
kr 600 halv dag (mindre enn 4 timer) 
Dokumentert tap: inntil kr 2.000 pr. dag, inkl. sosiale avgifter.  
 

§ 12 Utgifter som 
tillitsvervet 
nødvendiggjør 

Utgifter til stedfortreder, barnepass og stell av syke og eldre dekkes ved 
fremleggelse av kvittert regning med inntil kr 200 pr. møte. 



§ 13 Telefon Ordførers bruk av mobiltelefon dekkes fullt ut.  
Varaordfører og overformynder får dekket telefonutgifter med kr 250 pr 
kvartal. 

§ 14 Aviser Formannskapsmedlemmer tilbys å få dekket abonnement på Kommunal 
Rapport. Dette tilbys også gruppeledere for partier som ev. ikke er 
representert i formannskapet. 
Ordfører og varaordfører kan i tillegg få dekket lokalavisen. 

§ 15 Tvilstilfeller Eventuelle tvilstilfeller og fortolkningsspørsmål vedrørende dette 
reglement avgjøres av formannskapet. 
 

 Endring av beløpssatser gjøres gjeldene fra 1.1.2010.  
Representantene må selv sørge for å levere nødvendig dokumentasjon 
for tap av inntekt, omsorgsutgifter og reiseutgifter. 
Utbetaling av godtgjøring skjer 2 ganger pr. år, henholdsvis juni og 
desember 

 
 
 
023/10:  REFERATER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatet tas til orientering. 
 
Ordfører orienterte om at hun vl ta opp i Regionrådet formen på referatene derfra. 
 
K-023/10 kommunestyret 20.04.2010 
 
Vedtak, enstemmig: Referatet tas til orientering



 
 
Til møtets slutt: 
 
 

 Martha Daltveit Lindås etterspurte hvorfor Spydeberg kommunes frivillige lag og 
foreninger ikke benytter seg av ulike tilskuddsordninger fra fylkeskommunen. 
Informasjon om tilskuddsordninger bør gis til kommunestyret. 
 

 Harald Bråten bemerket at ordfører må få ro til å ordne voteringsrekkefølgen i sakene. 
 

 Jarl Meland varslet lovlighetskontroll til sak om endring av reglementene 
(ikrafttredelesedato). 


