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001/11:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
K-001/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
002/11:  KOMMUNEDELPLAN - SENTRUM 2011-2023  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Samfunnsdel til kommunedelplan for Spydeberg sentrum vedtas.  
 
 
KMPT-057/10 Komite for miljø, plan og teknikk 02.12.2010 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
 
K-076/10 Kommunestyret 14.12.2010 
 
Forslag fra Ingjerd Schou: 
Saken utsettes.  
 
Votering over forslag fra Ingjerd Schou: Enstemmig som foreslått. 
 
 
K-002/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Hildegun B. Grepperud 
 
Følgende hadde ordet: Marta Daltveit Lindås, John Dokken, Ivar Vågen, Knut Espeland, 
Randi Liverud 
 
Forslag fra Høyre: 
 Siste setning i pkt. 10 i overordnede mål/prinsipper strykes (De store ……) 
 Fokusområde 2 ”Grønn kommune”, Redusere forurensning – Stryke siste kulepunkt 

(Vurdere å etablere …..) 
 
 
VOTERING: 
 
 Siste setning i pkt. 10 i overordnede mål/prinsipper strykes (De store ……) 

12 stemmer mot 9 og ble vedtatt. 
 



 Fokusområde 2 ”Grønn kommune”, Redusere forurensning – Stryke siste kulepunkt 
(Vurdere å etablere …..) 
17 stemmer mot 4 og ble vedtatt. 

 
 
Endelig vedtak blir da: 
 
Samfunnsdel til kommunedelplan for Spydeberg sentrum vedtas med følgende 
endringer: 
 
 Siste setning i pkt. 10 i overordnede mål/prinsipper strykes (De store ……) 
 Fokusområde 2 ”Grønn kommune”, Redusere forurensning – Stryke siste kulepunkt 

(Vurdere å etablere …..) 
 

 
003/11:  STRATEGISK PLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2009-2029   
 
Rådmannens innstilling: 
 
Høringsforlaget til strategisk plan for næringsutvikling i Spydeberg vedtas med følgende 
endringer: 
 
Under Mål 3 ”Strategi”, tas følgende punkter inn: 

1. Det skal særlig legges til rette for etablering av kunnskapsbasert næring i 
sentrumsområdene.  Det skal oppfordres til et utvidet samarbeide mellom høyskoler, 
universiteter og kunnskapsbedrifter. 

2. Innenfor sentrumskjernen i Spydeberg skal det være tilknytningsplikt til miljøvennlig 
energi (fjernvarme og nærvarme) ved all nybygging, og ellers for de områdene hvor 
det er mulig å knytte til seg et slikt tilbud.  Det er en forutsetning at det foreligger 
reelle tilbud. 

 
Under Mål 3 ”Virkemidler og rammebetingelser” tas følgende ut: 

1. Avsnittet om næringsfond. 
 

 
Under Mål 3 ”Virkemidler og rammebetingelser” tas følgende inn 

1. Gjeldende Fylkesplan og Næringsplan for Indre Østfold skal være med på å danne 
rammebetingelser for utvikling av næringsarealer og boområder i Spydeberg 
kommune. 

 
2. Ved all utvikling av næringsarealer og boligområder i Spydeberg kommune skal 

tilgjengelighet for funksjonshemmede være en viktig rammebetingelse.  
 
 
 
F-068/10 Formannskapet 30.11.2010 
 
Forslag fra Frank Beitmann: 
 
Punkt 1: Strategisk plan for næringsutvikling tas til orientering. 
Punkt 2: Næringsutvalget nedlegges i neste kommunestyreperiode. Funksjonene overtas av   
              komite for miljø, plan og teknikk. 



 
VOTERING: 
 
Forslag fra Frank Beitmann: Fikk 1 stemme (Frank Beitmann) og falt. 
 
Innstillingen til kommunestyret: 
 
Innstillingens punkt: 1. 6 stemmer for innstillingen mot 1 (Frank Beitmann) 

2.  Innstillingen fikk 2 stemmer (Britt E. Gulbrandsen og Frank 
     Beitmann) og falt. 
3.  Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 
 
K-075/10 Kommunestyret 14.12.2010 
 
Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød 
 
Følgende hadde ordet: Frank Beitmann, Ole Harald Bråten, Ivar Vågen, Bente Hedum, 
Ingjerd Schou 
 
Forslag fra Frank Beitmann: 
 
Punkt 1: Strategisk plan for næringsutvikling tas til orientering. 
Punkt 2: Næringsutvalget nedlegges i neste kommunestyreperiode. Funksjonene overtas av   
              komite for miljø, plan og teknikk. 
 
Under Mål 3 ”Virkemidler og rammebetingelser” tas følgende ut: 

2. Avsnittet om næringsfond. 
 
Forslag fra Ingjerd Schou: 
Saken utsettes.  
 
Votering over forslag fra Ingjerd Schou: Enstemmig som foreslått. 
 
 
K-003/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød 
 
Følgende hadde ordet: Frank Beitmann, Ivar Vågen, John Dokken, Ole Harald Bråten, 
Sigmund Lereim, Marta Daltveit Lindås, Birgitta Grimeland 
 
Forslag fra Ivar Vågen: 
Høringsforslaget datert 13.10.2009 til ”Strategisk plan for næringsutvikling 2009-2029” 
vedtas som plan med de endringene som følger av næringsutvalgets vedtak under sak 
nr.31/2010. 
 
Vedtak under sak nr. 31/2010 – Næringsutvalget: 
 
1. Under Mål 3 / Strategi legges følgende avsnitt til: 
 
Det skal særlig legges til rette for etablering av kunnskapsbasert næring i sentrumsområdene. 



Det oppfordres til utvidet samarbeid mellom høyskoler, universiteter og kunnskapsbedrifter. 
 
Innenfor sentrumskjernen i Spydeberg bør det stimuleres til bruk av miljøvennlig energi 
(fjernvarme og nærvarme) ved all nybygging, og ellers for de områdene hvor det foreligger en 
reell mulighet for å knytte seg til et slikt tilbud. 
 
2. Under Mål 3 / Aktiviteter/ 1. kulepunkt byttes begrepet ”Næringsforum” med ”kommune”  
  
3. Under Virkemidler og rammebetingelser / Rammebetingelser legges følgende avsnitt til: 
 
Gjeldende Fylkesplan for Østfold og Næringsplan for Indre Østfold bør være med på å danne 
rammebetingelser for utvikling av næringsarealer og boområder i Spydeberg. 
 
Ved all utvikling av næringsarealer og boligområder i Spydeberg skal tilgjengelighet for 
funksjonshemmede være en viktig rammebetingelse. 
 
 
Forslag fra Frank Beitmann: 
 
Pkt. 1: Strategisk plan for næringsutvikling tas til orientering. 
Pkt. 2: Næringsutvalget nedlegges i neste kommunestyreperiode. Funksjonene overtas av   
            komite for miljø, plan og teknikk. 
 
 
 
Birgitta Grimeland ba om gruppemøte (kl 1930 – 1945) 
 
 
 
Forslag fra FRP:  
Gjeldende Fylkesplan for Østfold og Næringsplan for Indre Østfold bør være med på å danne 
rammebetingelser for utvikling av næringsarealer og boområder i Spydeberg tas ut. 
 
VOTERING:  
 
Forslag fra AP:  
Pkt. 1: Fikk 7 stemmer og falt. 
Pkt. 2: Fikk 4 stemmer og falt. 
 
Formannskapets  innstilling – pkt. 1 og 2 
Fikk ingen stemmer og falt. 
 
Forslag fra Ivar Vågen - pkt. 1 
Fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt. 
 
Forslag fra Ivar Vågen – pkt. 2 
Vedtak enstemmig. 
 
Forslag fra Ivar Vågen – pkt. 3 mot forslag fra FRP: 
15 stemmer for forslag fra Ivar Vågen mot 6 stemmer for forslag fra FRP. 
 
 



Forslag fra FRP: Pkt. 3  - Avsnittet Gjeldende Fylkesplan tas ut: 
Forslaget fikk 6 stemmer mot 15 og falt. 
 
 
Thorer Egeland fratrådte møtet og Hildegun Grepperud tiltrådte. 
 
 
004/11:  HELHETLIGE HELSETJENESTER - SAMHANDLING HELSE I ØSTFOLD  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune slutter seg til Samhandlingsprosjektet IØ og SØ slik det er 
beskrevet i prosjektplanen av 20.08.10. 

2. Spydeberg kommune vil behandle de foreslåtte tiltak etter hvert som de er klare til 
beslutning. 

3. For å sikre og ivareta god kommunikasjon i og fra prosjektet, bevilger Spydeberg 
kommune kr. 5 pr. innbygger for 2011 (kr 26185,-)for medfinansiering av en 
prosjektmedarbeider. Midlene dekkes over reserverte bevilgninger. 

 
F-005/11 Formannskapet 25.01.2011 
 
Innstilling til kommunestyret:  
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-004/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av formannskapet. 
 
 
005/11:  FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Ragnhild Hvalshagen gis fritak fra tjenestegjøring som meddommer i Heggen og 
Frøland tingrett ut nåværende valgperiode. 

 

2. Som ny meddommer velges Eirik Juel. 
 
F-008/11 Formannskapet 25.01.2011 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
 



K-005/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av formannskapet. 
 
 
006/11:  EIERSTRATEGI FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Representantskapet gis mandat til å vurdere og endelig behandle de kommunevise 
innspillene til en felles eierstrategi for eierkommunene i IØR etter høringsrunden 
avslutning medio februar 2011.  

2. Kommunestyret i Spydeberg har følgende innspill til felles eierstrategi: 
 
 

Felles forslag fra komite for miljø, plan og teknikk: 
Spydeberg kommune ønsker politisk representasjon i styret. 
 
KMPT-002/11 Komite for miljø, plan og teknikk 27.01.2011 
 
 Innstilling til kommuestyret:  
 Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
K-006/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 
 
Følgende hadde ordet: Frank Beitmann, Morten Strande 
 
Felles forslag fra komite for miljø, plan og teknikk: 
Spydeberg kommune ønsker politisk representasjon i styret. 
 
VOTERING: 
 
Innstillingens pkt. 1 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk 
 
Innstillingens pkt. 2  
Forslaget fikk 20 stemmer mot 1 og ble vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



007/11:  ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP I SPYDEBERG  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas å gjelde i Spydeberg kommune. 
2. For nye abonnenter, og nye søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, 

gjelder vilkårene i sin helhet. 
3. For eksisterende abonnenter gjelder vilkårene med ”tilbakevirkende kraft” på følgende 

områder : 
Administrative bestemmelser gjelder fullt ut, med unntak om 
– søknadsplikt når det ikke foretas vesentlige endringer (pkt 2.2.) og 
– krav om avstand på 4 meter fra kommunal ledning til bygning (pkt 3.4.) 
 
Tekniske bestemmelser gjelder kun for følgende:  
-  avstand mellom laveste sluk i bygning og topp offentlig avløpsledning skal være 90 
cm. Bygninger med utilstrekkelig overhøyde bør innrette seg med andre sikringstiltak 
for å hindre tilbakeslag av forurenset væske. 
-  krav om tilbakeslagssikring for å hindre tilbakesug av forurenset væske via privat 
vannforsyningsledning til kommunalt ledningsnett. 
-  de tekniske bestemmelsenes krav til drift og vedlikehold av anleggene vil gjelde 
fullt ut så langt de passer. 

 
KMPT-003/11 Komite for miljø, plan og teknikk 27.01.2011 
 
 
Innstilling til kommuestyret:  
Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
 
K-007/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. 
 
 
 
008/11:  GNR. 30 BNR.1 - LUNDSJORDET,  VALG AV ALTERNATIV TIL 
BARNEHAGETOMT  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Barnehagen på Lundsjordet skal planlegges lokalisert innenfor arealet alternativ A. 
 
 



KMPT-006/11 Komite for miljø, plan og teknikk 27.01.2011 

 
Forslag fra Hildegun B. Grepperud og Thorer Egeland: Vi ønsker ikke å lokalisere 
kommunal  barnehage på Lundsjordet. 
 
Votering: Forslaget fikk 2 stemmer mot 4 og falt. (Birgitta Grimeland, Andreas Kulvik, 
Morten Strande, Einar Kiserud). 
 
Forslag fra Morten Strande: Barnehagen på Lundsjordet skal planlegges lokalisert innenfor 
arealet alternativ B.   
 
VOTERING:  
Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer mot 4 og falt. (Morten Strande, Andreas Kulvik, 
Thorer Egeland, Hildegun B. Grepperud). 
 
Forslag fra Morten Strande fikk 4 stemmer mot 2. (Einar Kiserud, Birgitta Grimeland)   
 
Endelig innstilling til kommunestyret blir da:  
Barnehagen på Lundsjordet skal planlegges lokalisert innenfor arealet alternativ B.  
 
K-008/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Saksordfører: Morten Strande 
 
Følgende hadde ordet: Marta Daltveit Lindås, Dordi Schou, Bente Hedum, Martha Mjølnerød, 
Andreas Kulvik, Knut Espeland, Ivar Vågen, Randi Liverud, John Dokken 
 
Forslag fra Morten Strande: 
Barnehagen på Lundsjordet skal planlegges lokalisert innenfor arealet alternativ A. 
 
 
Forslag fra V: 
Adkomst til barnehagen legges utenom boligfeltet og finansieres av ulike utbyggere etter 
hvert som Lundsjordet tas i bruk. 
 
Forslag fra SP og SV: 
Hovin og Grini barnehage etableres på Sanitetens Hus. 
 
VOTERINGER: 
 
Forslag fra SP og SV: 
Forslaget fikk 8 stemmer og falt. 
 
Komiteens innstilling med tilleggsforslag fra V: 
Forslaget fikk 8 stemmer og falt. 
 
Forslag fra Morten Strande: 
Forslaget fikk 13 stemmer mot 8 og ble vedtatt. 
 
 



 
009/11:  NY KOMMUNAL BARNEHAGE - ORGANISERING  
Rådmannens innstilling: 
 

1. Den nye kommunale barnehagen organiseres som avdelingsbarnehage 
2. Barnehagen må ha bygningsmessige, fleksible løsninger, som legger til rette for 

samarbeid på tvers av avdelingene  
3. Avdelingene for barna under tre år organiseres med 14 barn og 4 voksne 
4. Avdelingene for barna over tre år organiseres med 26 barn og 4 voksne 

 
 
KOOK-002/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 27.01.2011 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-009/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Torunn Kallum Bendtsen 
 
Følgende hadde ordet: Ole Harald Bråten. Marta Daltveit Lindås, Hans Moesgaard, Morten 
Strande, Knut Espeland, Kari Ørnø, John Dokken, Sigmund Lereim, Jarl Meland, Bente 
Hedum, Hildegun Grepperud, Frank Beitmann 
 
Forslag fra SP og SV - nytt pkt. 4: 
Avdeling for barn over tre år organiseres med 18 barn og 3 voksne. 
 
Forslag fra KRF - nytt pkt. 4: 
Avdeling for barn over tre år organiseres med 24 barn og 4 voksne. 
 
Forslag fra V – tilleggspunkt 5: 
Bygningsmassen og organiseringen må tilrettelegge for at alle gruppene kan deles i to. 
 
Forslag fra Sigmund Lereim: 
Det bør nedsettes en prosjektgruppe med politisk representasjon (komiteledere og ordfører) 
som kan være med i utformingen av de anbudsdokumenter som skal utarbeides. 
 
VOTERING: 
 
Pkt 1, 2 og 3 i innstillingen: 
Vedtak, enstemmig som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Forslag fra SP og SV – nytt pkt. 4:  
Forslaget fikk 7 stemmer og falt. 
 
Forslag fra KRF - nytt pkt. 4 mot innstillingens pkt. 4: 
Forslaget fikk 10 stemmer mot 11 for innstillingen. 
 
Forslag fra V – tilleggspunkt 5: 
Vedtak, enstemmig som foreslått. 



 
Forslag fra Sigmund Lereim, SP: 
Forslaget fikk 15 stemmer mot 6 og ble vedtatt. 
 
 
010/11:  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2011  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om langtidsvedtak for 
perioden 2011 – 2013. Familiegjenforente inkluderes i kvoten. 

2. Stillingsressursen økes med ytterligere 30 % flyktningkonsulent. Kostnaden ved 
økte ressurser dekkes ved bruk av økt integreringstilskudd. 

3. Det tas forbehold om tilgjengelige boliger. 
 
 
KOOK-004/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 27.01.2011 
 
 
Forslag fra Arthur Timraz, SV og Torunn Kallum, SP til nytt punkt 4: 

4. kommunen jobber aktivt for å skaffe boliger. 
Forslaget fikk to stemmer (Arthur Timraz og Torunn Kallum) og falt. 
 
Forslag fra Jarl Meland, FRP til nye punkter 1 og 2: 

1. Spydeberg kommune imøtekommer delvis IMDI`s anmodning og bosetter 10 
flyktninger i 2011. Familiegjenforente inkluderes i kvoten. 

2. Stillingsressursen økes med ytterligere 30 % flyktningkonsulent. Kostnaden ved 
økte ressurser dekkes ved bruk av økt integreringstilskudd. Det beregnes om 
kommunen har netto under- eller overskudd. 

 
Forslag fra Jarl Meland, FRP til nytt punkt 4: 
     4.         Det henstilles om fortrinnsvis burmesere 
Forslaget fikk en stemme (Jarl Meland) og falt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Pkt 1 og 2: 5 stemmer for rådmannens instilling og to stemmer (Jarl Meland og Runar 
Sørensen) for forslaget fra FRP. 
Pkt. 3. Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-010/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Kari Ørnø 
 
Følgende hadde ordet: Jarl Meland, Ole Harald Bråten 
 
Forslag fra Jarl Meland, FRP - nye punkter 1 og 2: 

1. Spydeberg kommune imøtekommer delvis IMDI`s anmodning og bosetter 10 
flyktninger i 2011. Familiegjenforente inkluderes i kvoten. 

 



Nytt pkt 2: 
Spydeberg kommune beregner netto kostnader og inntekter ved bosetting av  flyktninger. 
 
Forslag fra Ole Harald Bråten, SV - nytt punkt 4: 
Kommunen jobber aktivt for å skaffe boliger. 
 
VOTERING: 
 
Innstillingens pkt. 1 mot Jarl Melands pkt 1: 
Innstillingen fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt. 
 
Innstillingens pkt 2: 
Innstillingen fikk 17 mot 4 stemmer og ble vedtatt. 
 
Innstillingens pkt 3: 
Vedtak, enstemmig som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Forslag fra Ole Harald Bråten, SV til nytt punkt 4:  
Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 
Forslag til nytt pkt.2 fra Jarl Meland: 
Forslaget fikk 4 stemmer og falt. 
 
 
011/11:  FOREBYGGING AV MC-KRIMINALITET SPYDEBERG  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Spydeberg kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med   

organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Spydeberg kommune vil 
bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, 
inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å 
skape et trygt lokalsamfunn. Spydeberg kommune erklærer all form for organisert 
kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. 

 
KOOK-005/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 27.01.2011 
 
Innstilling til kommunestyret: 6 stemmer for rådmannens forslag og en stemme (Jarl 
Meland) mot.  
 
 
 
K-011/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Torunn Kallum Bendtsen 
 
Følgende hadde ordet: Jarl Meland, Britt Gulbrandsen, Sigmund Lereim 
 
VOTERING: 
Komite for oppvekst, omsorg og kulturs innstilling fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 
 
 



012/11:  NY FOLKEHELSELOV - OG NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER - HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Spydeberg kommune vil fremholde punktene under som sentrale når lov om kommunens 
helse og omsorgstjenester og folkehelselov skal fremmes for behandling i Stortinget:   
 
- Det ses som positivt at reformen vektlegger at oppgavene skal løses så nært pasient/bruker 

som mulig slik at tjenestetilbudet blir mer helhetlig og effektivt. Samhandling over 
forvaltningsnivåene er grunnleggende for å få dette til. 

- Det er positivt at lovforslagene vil underbygge og forsterke kommunens myndighet og at 
lokal handlefrihet blir fremhevet som et viktig verdigrunnlag. 

- Det er viktig å få avklart hvilken status avtalen mellom kommunene og helseforetakene 
skal ha vedrørende oppgavefordeling, herunder hvilken rolle et tvisteløsningsorgan skal 
ha. En ordning slik vi har i Østfold i dag – hvor partene selv er ansvarlige i høy grad for å 
finne en løsning – er til beste for pasient/ bruker. 

- En forsterket og godt integrert legetjeneste både når det gjelder kommunenes helse- og 
omsorgstjenester og folkehelsearbeidet vil være en forutsetning for at kommunene skal 
kunne ta flere oppgaver og et større ansvar. Det vil bety at kommunene må få en større 
styringsrett overfor fastlegene og at kommunelegens rolle som medisinskfaglig ansvarlig 
lege forsterkes.  

- Utdanningskapasitet og innhold må tilpasses ut fra behovene for kompetanse i 
kommunene og helseforetakene. Forskningsinnsatsen og kunnskapsutviklingen må øke 
betraktelig. Utvikling av samhandlingskompetanse er viktig på begge forvaltningsnivåer 

- Det er behov for en grundig kostnadsberegning av kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenestene 

- Nye oppgaver må fullfinansieres og det må sikres at ikke en part blir den ”lidende” når 
oppgaver forskyves. 

- Reformen må bidra til bedre elektronisk samhandling i helsesektoren generelt og mellom 
helseforetakene og kommunene spesielt. Det må bety bedre IT- løsninger og plattformer 
som gjør det mulig å kommunisere bedre elektronisk mellom. helseforetakene, fastlegene, 
den kommunale helse- og omsorgssektoren og pasient/ bruker. 

- Implementering av reformen må skje skrittvis, basert på kunnskap og erfaringer. Det blir 
viktig å sikre at sykehusene ikke bygger ned tilbud før kommunene har bygd opp sine 
tjenester. 

- Det er positivt at folkehelsearbeidet blir tydeliggjort og styrket gjennom lokale og 
regionale planstrategier i samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige 
helsemyndigheter.   

- Med den styrking av og krav om ny praksis som forventes av kommunene i 
folkehelsearbeidet, vil det utløse behov for ressurser.  Det pekes særlig på ressurser til 
folkehelsekoordinator og ressurser til å kunne ivareta de samfunnsmedisinske oppgavene.   
Det vil derfor være nødvendig med ”friske” midler til folkehelsearbeidet.   

- For å ivareta demokratisk styring og innbyggernes rettssikkerhet, er det viktig at 
kommunens myndighetsutøvelse skjer i organer som er underlagt kommunal styring.   

 
KOOK-006/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 27.01.2011 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 



K-012/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Politisk saksordfører: Jarl Meland 
 
Følgende hadde ordet: Bente Hedum 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
 
 
013/11:  INTERPELLASJONER - DELEGERT MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN  
 
 
K-077/10 Kommunestyret 14.12.2010 
 
 
Forslag fra Ingjerd Schou: 
Saken utsettes.  
 
Votering over forslag fra Ingjerd Schou: Enstemmig som foreslått. 
 
 
K-013/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Følgende hadde ordet: Hildegun Grepperud,  Ivar Vågen, Britt E. Gulbrandsen 
 
Vedtak, enstemmig: Saken oversendes til formannskapet. 
 
 
014/11:  REFERATER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
K-014/11 Kommunestyret 08.02.2011 
 
Vedtak, enstemmig: 
Referatene tas til orientering. 
 
+ Fremlagt referat fra Hobøl ASVO. 



 
 
 
Til møtets slutt: 
 
 Marta Daltveit Lindås spurte om det var foretatt endringer i nivået på tjenester til 

funksjonshemmede, jfr. budsjettvedtaket. 
 
 Ordfører orienterte om at ansettelsesutvalg for rekruttering av ny rådmann ville bestå av 

ordfører, varaordfører og Gunnar Espelid. 
 
 Jarl Meland etterspurte status i elektronisk utsending av politiske saker. 
 


