
Spydeberg kommune 
 

Møteprotokoll for Kommunestyret 
 
Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: Kl. 18:00 – 22.10 
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 087/11 - 097/11 
 
Faste representanter:  
 

Vararepresentanter: 

Morten Strande  
Jeanette Bach Mikkelsen  
Kyrre Havelin  
Gro Pettersen  
Truls Lindmo  
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  
Ole Andreas Kvilesjø  
Thor Erik Klever  
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
Morten Strande 093/11 Jesper B. Noulund 
 
Møteleder: Knut Espeland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen, Hans Moesgaard, Erik Flobakk, Hilde 

Dybedahl, Mette Mysliwski, Grete Skjelbred og Kirsten 
Langehaug 

Utlevert i møtet: Supplementsvalg, sak 088/11 
Informasjon om saksbehandling av tidligere vedtatte investeringer

Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere: August Strande til sak 093/11, Ole Harald Bråten til sak 096/11 

og Kari Molle Bråten til sak 091/11 
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
  Knut Espeland   
  ordfører   
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 



 
 



 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 
 
087/11  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
093/11  FRIVILLIGSENTRALEN SPYDEBERG. NY AVTALE MELLOM 

FRIVILLIGSENTRALEN OG SPYDEBERG KOMMUNE. 
095/11  TILSTANDSRAPPORT - SKOLE 
 
 
Deretter ble sakene behandlet etter sakskartet. 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

087/11  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
088/11  SUPPLERINGSVALG TIL SAKEN: ØVRIGE VALG 2011-2015 SAK 

086/11 
089/11  LOVLIGHETSKONTROLL AV VALG TIL FORMANNSKAP 
090/11  TERTIALRAPPORT PR 31.08.2011 
091/11  FESTEAVTALE MELLOM SPYDEBERG RIDEKLUBB OG 

SPYDEBERG KOMMUNE 
092/11  OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNALE 

BYGG 
093/11  FRIVILLIGSENTRALEN SPYDEBERG. NY AVTALE MELLOM 

FRIVILLIGSENTRALEN OG SPYDEBERG KOMMUNE. 
094/11  TRYKKAVLØP LYSEREN - AVKLARING VEDRØRENDE VANN 
095/11  TILSTANDSRAPPORT - SKOLE 
096/11  ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2012 - 2015 MED BUDSJETT FOR 

2012 
097/11  SKJENKEBEVILLING - MUDDYS AS 
 
 
 
 



087/11:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
K-087/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Følgende hadde ordet: Morten Strande, sak 086/11 vedr. eiendomsskattetakstutvalget 
Feil i protokollen: Jeanette Bach Mikkelsen er  3. vara og Frank Beitmann skal ut. 
 
 
088/11:  SUPPLERINGSVALG TIL SAKEN: ØVRIGE VALG 2011-2015 SAK 086/11  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
K-088/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Politisk saksordfører: Morten Strande 
 
Forslag fra valgkomiteen: 
Representanter Varamedlemmer 
 
Råd  for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

 

Jarl Meland,Frp,  leder Varamedlemmer valgt 11.10.2012 
Gunnar Kjensmo, Krf, nestleder  
  
Skolemiljøutvalg for Hovin skole:  
Jeanette Back Mikkelsen, Ap Dåreth Ohrvik Holand, H 
  
Skolemiljøutvalg for Spydeberg skole:  
Sondre Bergersen, Sp Anne Sture, Krf 
  
Skolemiljøutvalg for Spydeberg 
ungdomskole: 

 

Andreas Myr, Frp Kari Thoresen, V 
  
Eiendomsskattetakstutvalg:  
Sigmund Lereim, nestleder Resterende valgt 11.10.2011 
  
Indre Østfold Data IKS, innstilling fra 
formannskapet 

 

Knut Espeland, Krf (valgt) John Dokken, H (valgt) 
Morten Strande, Ap Sigmund Lereim, Ap 
  
Fylkesmøte KS:  
Knut Espeland, Krf (valgt) Morten Strande, Ap  
John Dokken, H (valgt) Sigmund Lereim, Sp 



 
 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av valgkomiteen 
 
 
 
089/11:  LOVLIGHETSKONTROLL AV VALG TIL FORMANNSKAP  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen.  
 
 
K-089/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Gunnar Harstad 
 
Forslag fra Knut Espeland: 
Lovlighetskontrollen tas til følge og det foretas omvalg av formannskapet. 
 
Votering: 
Knut Espelands forslag ble enstemmig vedatt. 
 
Gunnar Harstad foreslo at valget ble foretatt etter forholdstallmetoden. 
 
Resultat av sammensetning til formannskap ble: 
 
3 representanter fra fellesliste Frp/H/V 
2 representanter fra Ap 
1 representanter fra Sp 
1 representant fra Krf 
 

FORMANNSKAP 2011-2015 

Parti Representanter: Vararepresentanter: 
Arbeiderpartiet: 
 

Morten Strande 
Jeanette Bach Mikkelsen 
 

1. Kyrre Havelin 
2. Gro Pettersen 
3. Truls Lindmo 

Høyre/ 
Fremskrittspartiet 

John Dokken, varaordfører 
Gunnar Espelid 
Birgitta Grimeland 
 

1. Dordi Schou 
2. Gunnar Harstad 
3. Andreas Kulvik 
4. Elham Binai-Faal 
5. Ingjerd Schou 

Senterpartiet 
 

Sigmund Lereim  
 

1. Anne Sofie Hoff 
2. Tron Kallum 
3. Torstein Skjolden 

Kristelig Folkeparti: Knut Espeland, ordfører 1. Margrethe Solberg 
2.Ole Andreas Kvilesjø 

 
Endelig vedtak i sak 089/11 
 
Sammensetning  formannskap ble: 



 
3 representanter fra fellesliste Frp/H/V 
2 representanter fra Ap 
1 representanter fra Sp 
1 representant fra Krf 
 

FORMANNSKAP 2011-2015 

Parti Representanter: Vararepresentanter: 
Arbeiderpartiet: 
 

Morten Strande 
Jeanette Bach Mikkelsen 
 

1. Kyrre Havelin 
2. Gro Pettersen 
3. Truls Lindmo 

Høyre/ 
Fremskrittspartiet 

John Dokken, varaordfører 
Gunnar Espelid 
Birgitta Grimeland 
 

1. Dordi Schou 
2. Gunnar Harstad 
3. Andreas Kulvik 
4. Elham Binai-Faal 
5. Ingjerd Schou 

Senterpartiet 
 

Sigmund Lereim  
 

1. Anne Sofie Hoff 
2. Tron Kallum 
3. Torstein Skjolden 

Kristelig Folkeparti: Knut Espeland, ordfører 1. Margrethe Solberg 
2.Ole Andreas Kvilesjø 

 
 
 
090/11:  TERTIALRAPPORT PR 31.08.2011  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Tertialrapport pr 31.08.11 med forsalg til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjusteringer i hht vedlegg. Rammene styrkes netto med til sammen 

kr 920 000. Av dette er det en besparelse på pensjon til KLP på 1,5 mill. kroner. 
Avsetning til disposisjonsfond økes med kr 760 000 og kr 1 500 000,- avsettes til 
bundet driftsfond, øremerket pensjonsreserve. 

3. Det omdisponeres kr 2 300 000,- fra prosjekt ”Vannledning fra Skaugsplass til 
Dragonveien” til prosjekt ”Reservevannforsyning”, og kr 915 000 fra prosjekt 
”Vannmiljøplan” til prosjekt ”Nedre del av Glendeveien” 

4. Det bevilges kr 140 000 til nytt fyringsanlegg på brannstasjonen. Kr 70 000 
finansieres ved omdisponering av ubrukte lånemidler og kr 70 000 dekkes av Hobøl 
kommune. 

5. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering. 
 
 
F-050/11 Formannskapet 01.11.2011 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

1. Tertialrapport pr 31.08.11 med forsalg til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjusteringer i hht vedlegg. Rammene styrkes netto med til sammen 

kr 920 000. Av dette er det en besparelse på pensjon til KLP på 1,5 mill. kroner. 
Avsetning til disposisjonsfond økes med kr 760 000 og kr 1 500 000,- avsettes til 
bundet driftsfond, øremerket pensjonsreserve. 



3. Det omdisponeres kr 2 300 000,- fra prosjekt ”Vannledning fra Skaugsplass til 
Dragonveien” til prosjekt ”Reservevannforsyning”, og kr 915 000 fra prosjekt 
”Vannmiljøplan” til prosjekt ”Nedre del av Glendeveien” 

4. Det bevilges kr 140 000 til nytt fyringsanlegg på brannstasjonen. Kr 70 000 
finansieres ved omdisponering av ubrukte lånemidler og kr 70 000 dekkes av Hobøl 
kommune. 

5. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering. 
 
 
K-090/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Følgende hadde ordet: Tron Kallum, Geir Johannessen 
 
Forslag fra Sp – nytt pkt. 6: 
• Tertialrapporter fra 2012 inklusiv saksfremlegget skal inneholde en samlet vurdering av 

sykefraværet som gjelder de ansatte i kommunen. Vurderingen skal inneholde status i 
forhold til kommunens ønskede resultatmål nedfelt i økonomi- og strategiplanen samt 
tiltak for å nå resultatmålet. 

 
Votering: 
Innstillingens pkt. 1 – 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra SP: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Endelig vedtak i sak 090/11 
 

1. Tertialrapport pr 31.08.11 med forsalg til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjusteringer i hht vedlegg. Rammene styrkes netto med til sammen 

kr 920 000. Av dette er det en besparelse på pensjon til KLP på 1,5 mill. kroner. 
Avsetning til disposisjonsfond økes med kr 760 000 og kr 1 500 000,- avsettes til 
bundet driftsfond, øremerket pensjonsreserve. 

3. Det omdisponeres kr 2 300 000,- fra prosjekt ”Vannledning fra Skaugsplass til 
Dragonveien” til prosjekt ”Reservevannforsyning”, og kr 915 000 fra prosjekt 
”Vannmiljøplan” til prosjekt ”Nedre del av Glendeveien” 

4. Det bevilges kr 140 000 til nytt fyringsanlegg på brannstasjonen. Kr 70 000 
finansieres ved omdisponering av ubrukte lånemidler og kr 70 000 dekkes av Hobøl 
kommune. 

5. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering. 
6. Tertialrapporter fra 2012 inklusiv saksfremlegget skal inneholde en samlet vurdering 

av sykefraværet som gjelder de ansatte i kommunen. Vurderingen skal inneholde 
status i forhold til kommunens ønskede resultatmål nedfelt i økonomi- og 
strategiplanen samt tiltak for å nå resultatmålet. 

 
 
 
 
091/11:  FESTEAVTALE MELLOM SPYDEBERG RIDEKLUBB OG SPYDEBERG 
KOMMUNE  
 



Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til ny leieavtale mellom Spydeberg rideklubb og Spydeberg kommune vedtas.  
 
 
F-051/11 Formannskapet 01.11.2011 
 
Endret saksfremlegg med følgende innstilling ble fremlagt i møte 
 
1. Festekontrakt mellom Spydeberg kommune som eier og Spydeberg rideklubb som 

fester vedtas. 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen i ny sak. 
 
1. Festekontrakt mellom Spydeberg kommune som eier og Spydeberg rideklubb som 

fester vedtas. 
 
 
K-091/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 
 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 
 
Endelig vedtak i sak 091/11 
 
1. Festekontrakt mellom Spydeberg kommune som eier og Spydeberg rideklubb som 

fester vedtas. 
 
092/11:  OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNALE 
BYGG  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Overordnede retningslinjer for utleie av kommunale lokaler i Spydeberg 
kommune vedtas.  

2. Retningslinjer iverksettes fra august 2011. 
 
 
F-028/11 Formannskapet 10.05.2011 
 
Forslag fra Gunnar Espelid, FRP: 
Saken utsettes. Formannskapet ønsker vurderinger knyttet til størrelsen på leieinntekter 
utenom næringsvirksomhet, kommunens innsats på administrasjon og mulighet for 
innarbeiding av ”leieinntekter” i form av innsats som tilsynsvakt i retningslinjene. 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av Gunnar Espelid. 
 
F-044/11 Formannskapet 23.08.2011 
 
 



Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
K-067/11 Kommunestyret 06.09.2011 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Randi Liverud 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Ole Harald Bråten, Grete Skjelbred, Marta Daltveit 
Lindås, Ingjerd Schou, Thorbjørn Berger, Frank Beitmann 
 
Forslag fra Ole Harald Bråten, SV: 
Saken utsettes. 
 
Votering over forslag fra Ole Harald Bråten, SV: 
Forslaget fikk 2 stemmer mot 19 og falt. 
 
Forslag fra Ingjerd Schou, H: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
 
Votering over forslag fra Ingjerd Schou, H: 
Vedtak, enstemmig som foreslått av Ingjerd Schou. 
 
 
 
K-092/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Harstad, Geir Johannessen, Anne Sofie Hoff 
 
 
Forslag fra SP: 
 
Vedtaksveiledning – siste side i vedlegg 2 
Pkt.  1 tas bort 
Pkt 2 – 6 vedtas 
 
Forslag fra Gunnar Harstad 
Pkt. 1 – 6 vedtas 
 
Votering: 
 
Forslag fra SP ble satt opp mot Gunnar Harstad: 
Forslaget til fra Gunnar Harstad fikk 18 stemmer mot 3 og ble vedtatt. 
 
Endelig vedtak i sak 092/11 
 

1. Punkt 3.1 og 3.2 slås sammen til et nytt pinkt 3.1 med følgende tekst: 
Organisasjoner og lag hvor flertallet av medlemmene kommer fra Spydeberg, får 
gratis leie til sin ordinære virksomhet. Det må kunne dokumenteres at minimum 
2/3 av medlemmene er fra Spydeberg. 

 



2. Overordnede retningslinjer for utleie av kommunale lokaler i Spydeberg 
vedtas. 

 
3. Vedtak om gratis leie og organisasjoner innarbeides i budsjett for 2012. 

 
4. Driftsavtale inngått mellom Spydeberg idrettsslag og Spydeberg kommune for 

kunstgressbanen opprettholdes uavhengig av overordnede retningslinjer for 
utleie. 

 
5. Retninglinjene iverksettes fra januar 2012, og evalueres etter to år. 

 
6. Det kan i fremtiden inngås egne særavtaler for leie og drift av enkeltstående 

anlegg mellom Spydeberg kommune og organisasjoner der det er økonomisk 
hensiktsmessig eller nødvendig av andre årsaker. 

 
 
 
093/11:  FRIVILLIGSENTRALEN SPYDEBERG. NY AVTALE MELLOM 
FRIVILLIGSENTRALEN OG SPYDEBERG KOMMUNE.   
 
- Morten Strande fratrådte møtet og Jesper B. Noulund tiltrådte møtet 
 
Rådmannens innstilling: 
  

1. Avtale mellom Frivilligsentralen og Spydeberg kommune vedtas. 
2. Økningen i kommunalt tilskudd kroner 45.000 innarbeides i budsjett 2012. 
 

 
F-055/11 Formannskapet 01.11.2011 
 
Forslag fra H, FRP og AP: 

1. Avtale mellom Frivilligsentralen og Spydeberg kommune vedtas ikke. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale innenfor rammen på kr 

280 000,-. 
 
Votering:  
5 stemmer for forslaget fra H, FRP og AP og 2 stemmer (Knut Espeland og Sigmund Lereim) 
for rådmannens innstilling. 
 
Endelig innstilling til kommunestyret blir da: 

1. Avtale med Frivilligsentralen og Spydeberg kommune vedtas ikke. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale innenfor rammen på kr 

280 000,-. 
 
 
K-093/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Kyrre Havelin 
 
Forslag fra H/Frp/Krf/V: 



1. Avtale mellom Frivilligsentralen og Spydeberg kommune vedtas. Det inngås avtale fra 
1. januar 2013. 

2. Økningen i kommunalt tilskudd kr 45 000 innarbeides i budsjett 2012. 
3. Det utarbeides en kartlegging av Frivilligsentralen Spydeberg sett i forhold til 

sammenlignbare frivilligsentraler i distriktet, samt alternative muligheter dersom 
dagens styre skulle belsuttet å trekke seg. 

 
Forslag fra Sp: 

1. Spydeberg Senterparti foreslår overfor kommunestyret at bevilgningen til lønns- og 
driftsstøtte til Frivilligsentralen økes med kr 75 000 for å komme tilbake til 2009-nivå. 
Driftsavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.12 og evalueres etter 2 år. 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling falt. 
 
Forslag fra H/Frp/Krf/V ble satt opp mot  SP: 
 
• Forslaget fra H/Frp/Krf/V fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt. 
 
Endelig vedtak i sak 093/11 
 

1. Avtale mellom Frivilligsentralen og Spydeberg kommune vedtas. Det inngås avtale fra 
1. januar 2013. 

2. Økningen i kommunalt tilskudd kr 45 000 innarbeides i budsjett 2012. 
3. Det utarbeides en kartlegging av Frivilligsentralen Spydeberg sett i forhold til 

sammenlignbare frivilligsentraler i distriktet, samt alternative muligheter dersom 
dagens styre skulle belsuttet å trekke seg. 

 
 
 
- Jesper B. Noulund fratrådte møtet og Morten Strande tiltrådte møtet. 
 
 
094/11:  TRYKKAVLØP LYSEREN - AVKLARING VEDRØRENDE VANN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Det gis tillatelse til å sette i gang utredninger vedrørende vann i TAL prosjektet. 
For at dette skal bli en realitet trengs det et likelydende vedtak i Enebakk 
kommunestyre. Utredningen foretas av prosjektleder/byggeleder for TAL i 
samarbeid med administrasjonen. 

2. Etter at nødvendige utredninger/avklaringer er gjennomført kommer det en ny 
sak på om vann skal med i prosjektet eller ikke. 

3. De kostnader denne utredningen medfører belastes prosjektet. 
 
 
F-053/11 Formannskapet 01.11.2011 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen: 
 

1. Det gis tillatelse til å sette i gang utredninger vedrørende vann i TAL prosjektet. 
For at dette skal bli en realitet trengs det et likelydende vedtak i Enebakk 



kommunestyre. Utredningen foretas av prosjektleder/byggeleder for TAL i 
samarbeid med administrasjonen. 

2. Etter at nødvendige utredninger/avklaringer er gjennomført kommer det en ny 
sak på om vann skal med i prosjektet eller ikke. 

3. De kostnader denne utredningen medfører belastes prosjektet. 
 
 
 
K-094/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Birgitta Grimeland 
 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet: 
 
Endelig vedtak i 094/11 
 

1. Det gis tillatelse til å sette i gang utredninger vedrørende vann i TAL prosjektet. 
For at dette skal bli en realitet trengs det et likelydende vedtak i Enebakk 
kommunestyre. Utredningen foretas av prosjektleder/byggeleder for TAL i 
samarbeid med administrasjonen. 

2. Etter at nødvendige utredninger/avklaringer er gjennomført kommer det en ny 
sak på om vann skal med i prosjektet eller ikke. 

3. De kostnader denne utredningen medfører belastes prosjektet. 
 
 
 
095/11:  TILSTANDSRAPPORT - SKOLE  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Tilstandsrapporten tas til orientering 
 
 
KOOK-019/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 03.11.2011 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

1. Tilstandsrapporten tas til orientering 
 
 
 
 
K-095/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Politisk saksordfører: Jarl Meland 
 
Følgende hadde ordet: Margrethe Solberg, Torstein Skjolden 
 
Forslag fra SP: 
 
Nytt forslag pkt. 2 
 



Ved framtidige tilstandsrapporter bør det tas sikte på en mer utfyllende beskrivelse av 
tilstanden innenfor spesialundervisning og voksenopplæring. Det bør blant annet legges fram 
overordnet informasjon og vurderinger knyttet til utviklingstrekk, omfang, ressursbruk og 
organisering. 
 
 
Votering: 
• Innstillingen fra Komite for oppvekst, omsorg og kulturs pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Sp – nytt pkt. 2 
Forslaget fikk 13 stemmer mot 8 og ble vedtatt. 
 
Endelig vedtak i sak 095/11: 
 
1. Tilstandsrapporten tas til orientering.  
2. Ved framtidige tilstandsrapporter bør det tas sikte på en mer utfyllende beskrivelse av 

tilstanden innenfor spesialundervisning og voksenopplæring. Det bør blant annet legges 
fram overordnet informasjon og vurderinger knyttet til utviklingstrekk, omfang, 
ressursbruk og organisering. 
 

 
 
 
 
096/11:  ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2012 - 2015 MED BUDSJETT FOR 2012  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2012 vedtas som vist i 

budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 11. 
 

2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2012 vedtas med 
bruttoinvesteringer på kr. 28,745 mill., hvorav kr. 24,482 mill.  finansieres ved låneopptak 
(av dette er kr. 10,4 mill. selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: 
 

• Kr. 3 mill. – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
• Kr. 7,4 mill. – kommune investeringer (selvfinansierende) – serielån – nedbetalt i 

h.h.t. vektet levetid. 
• Kr. 14,082 mill. – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i. h.h.t. vektet 

levetid. 
 
3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet sidene 24 - 

49. 
 

4. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr. 100 000,-. 
 

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



6. For 2012 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1 000 av 
takstverdien (7 promille). 
 

7. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond, hvorav kr 3 mill. øremerkes pensjon.. 
 

8. Forslag til økonomi- og strategiplan 2012 – 2015 for Spydeberg kommune vedtas. 
 
 
F-048/11 Formannskapet 25.10.2011 
 
Vedtak, enstemmig:  
Saken utsettes. 
 
 
F-056/11 Formannskapet 01.11.2011 
 
 
FORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET KNYTTET TIL RÅDMANNENS 
INNSTILLING PUNKTENE 1 OG 2: 
 
Forslag fra AP: 
• Antall lærerstillinger opprettholdes i budsjettperioden. 

Votering: Forslaget fikk 2 stemmer (Morten Strande og Jeanette Bach Mikkelsen) og falt. 
 

• Det ansettes en ungdomsklubbleder i et 1 års engasjement i 100 % stilling. Det skrives en 
stillingsinnstruks, og fastsettes klare mål med jevnlig rapportering til virksomhetsleder. 
Stillingen i 10 % opprettholdes. 
Ansettelsesforhold behandles av KOOK. 
Votering: Forslaget fikk 2 stemmer (Morten Strande og Jeanette Bach Mikkelsen) og falt. 

 
Forslag fra SP: 
• SP foreslår å utsette ombygging av fellesarealet i Granvinveien inntil grundigere utredning 

er foretatt der brukere, ansatte og administrasjon deltar. Dette må relateres til 
retningslinjer gitt av Husbanken og eventuelt ny boligmelding som foreligger våren 2012. 
Votering: Forslaget fikk 3 stemmer (Sigmund Lereim, Morten Strande og Jeanette Bach 
Mikkelsen) og falt. 
 

• Ombygging av Kallerud bru utsettes til 2013 slik at saken kan utredes ytterligere i 
samarbeid med Jernbaneverket for om mulig å redusere de kommunale kostnadene og evt. 
lette anleggsarbeidet i forbindelse med evt. stenging av Østre Linje i 2013. 
Votering: Enstemmig som foreslått av SP 

 
Forslag fra H, Frp, Krf og V: 
 
Virksomhet Tiltak Endring
Alle virksomheter 
 
 
 
 
Stab, servicetorg og 
kultur 

Evaluering av omorganiseringen mht 
ledere/mellomledere (inkl. 360-evaluering) samt 
utarbeidelse av handlingsplan 1. halvår 2012. 
Oppstart effektuering 2. halvår. 
 
KOOK ser på ungdomsklubbeb, tiltak til 
uorganisert ungdom, samarbeid med andre 

150 000



Ungdomsklubben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skole 
 
Grinitun Pleie og 
Omsorg 
 
 
Barnehage 
 
 
Folkevalgte 

virksomheter og ungdommens kommunestyre. 
Forslag til ny ordning fremmes for kommunestyret 
innen 31. mars.  
 
Dagens ordning videreføres inntil iverksetting av 
ny ordning. 
 
Støtte til lag og foreninger 
 
Antall lærerstillinger opprettholdes i 2012 
 
Grunnbemanningen økes ytterligere med 1 stilling 
 
Avvikle ventetiden for trygghetsalarmer 
 
Kontantstøtte for 2-åringer videreføres på dagens 
nivå. Konsekvenser av å utvide ordningen utredes 
 
Næringsutvalget, sekretariatsfunksjon 

500 000

40 000

30 000

250 000

500 000

25 000

280 000

10 000

Sum:  1 785 000
 
Finansiering 

 
Barnehagebehov grunnet kontantstøtte 
 
Ny barnehage 6. avd. 
 
Forventet lønnsøkning 
 

1 050 000

500 000

836 000 

Sum:  2 386 000
 
Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (Morten Strande, Jeanette 
Bach Mikkelsen og Sigmund Lereim) og ble vedtatt.  
 
 
Verbalforslag fra H, Frp, Krf og V: 
• Det gjennomføres elektronisk utsendelse av sakspapirer til politiske styrer og komiteer. 

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

• Godtgjørelse til politikere justeres til gjennomsnittet for Østfold. 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

• Det legges inn et positivt resultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

• Nye verker og bruk sikres klagerett før endelige vedtak. 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Rådmannens forslag i punktene 3 til 8: 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 



 
1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2012 vedtas som vist i 

budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 11 med følgende endringer: 
 
 

Virksomhet Tiltak Endring
Alle virksomheter 
 
 
 
 
Stab, servicetorg og 
kultur 
Ungdomsklubben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skole 
 
Grinitun Pleie og 
Omsorg 
 
 
Barnehage 
 
 
Folkevalgte 

Evaluering av omorganiseringen mht 
ledere/mellomledere (inkl. 360-evaluering) samt 
utarbeidelse av handlingsplan 1. halvår 2012. 
Oppstart effektuering 2. halvår. 
 
KOOK ser på ungdomsklubbeb, tiltak til 
uorganisert ungdom, samarbeid med andre 
virksomheter og ungdommens kommunestyre. 
Forslag til ny ordning fremmes for kommunestyret 
innen 31. mars.  
 
Dagens ordning videreføres inntil iverksetting av 
ny ordning. 
 
Støtte til lag og foreninger 
 
Antall lærerstillinger opprettholdes i 2012 
 
Grunnbemanningen økes ytterligere med 1 stilling 
 
Avvikle ventetiden for trygghetsalarmer 
 
Kontantstøtte for 2-åringer videreføres på dagens 
nivå. Konsekvenser av å utvide ordningen utredes 
 
Næringsutvalget, sekretariatsfunksjon 

150 000

500 000

40 000

30 000

250 000

500 000

25 000

280 000

10 000

Sum:  1 785 000
 
Finansiering 

 
Barnehagebehov grunnet kontantstøtte 
 
Ny barnehage 6. avd. 
 
Forventet lønnsøkning 
 

1 050 000

500 000

836 000 

Sum:  2 386 000
 
 
2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2012 vedtas med 

bruttoinvesteringer på kr. 28,745 mill., hvorav kr. 24,482 mill.  finansieres ved låneopptak 
(av dette er kr. 10,4 mill. selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: 
 

• Kr. 3 mill. – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
• Kr. 7,4 mill. – kommune investeringer (selvfinansierende) – serielån – nedbetalt i 

h.h.t. vektet levetid. 



• Kr. 14,082 mill. – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i. h.h.t. vektet 
levetid. 

 
Med følgende endringer: 
 
Ombygging av Kallerud bru utsettes til 2013 slik at saken kan utredes ytterligere i 
samarbeid med Jernbaneverket for om mulig å redusere de kommunale kostnadene og evt. 
lette anleggsarbeidet i forbindelse med evt. stenging av Østre Linje i 2013. 
 

3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet sidene 24 - 
49. 
 

4. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr. 100 000,-. 
 

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

6. For 2012 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1 000 av 
takstverdien (7 promille). 
 

7. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond, hvorav kr 3 mill. øremerkes pensjon.. 
 

8. Forslag til økonomi- og strategiplan 2012 – 2015 for Spydeberg kommune vedtas. 
 
 
Verbalforslag fra H, Frp, Krf og V: 
• Det gjennomføres elektronisk utsendelse av sakspapirer til politiske styrer og komiteer. 

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

• Godtgjørelse til politikere justeres til gjennomsnittet for Østfold. 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

• Det legges inn et positivt resultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

• Nye verker og bruk sikres klagerett før endelige vedtak. 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
K-096/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Knut Espeland, Sigmund Lereim, Morten Strande, 
Torstein Skjolden, Tron Kallum, Anne Sofie Hoff, Kyrre Havelin, Gunnar Harstad, Birgitta 
Grimeland, Hans Moesgaard, Geir Johannessen 
 
 
Forslag fra H, Frp, Krf og V: 
 



Alle virksomheter 
 

Evaluering av omorganiseringen mht 
ledere/mellomledere (inkl. 360-evaluering) 
samt utarbeidelse av handlingsplan 1. halvår 
2012. Oppstart effektuering 2. halvår. 
 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

 
150 000 

KOOK ser på ungdomsklubbeb, tiltak til 
uorganisert ungdom, samarbeid med andre 
virksomheter og ungdommens 
kommunestyre. Forslag til ny ordning 
fremmes kommunestyret innen 31. mars.  
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 

 
500 000 

Dagens ordning for ungdomsklubben 
videreføres inntil iverksetting av ny ordning. 
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 

40 000 

Økning i støtte til lag og foreninger  
 
Votering:  
Forslaget fikk 12 stemmer mot 11 og ble 
vedtatt. 

30 000 

 
 
Stab, servicetorg og 
kultur 
Ungdomsklubben 
 
 

Stiftelsen Spydeberg prestegård, 
engangsstøtte 
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 

150 000 

Skole Antall lærerstillinger opprettholdes i 2012 
 
Votering: Forslaget fikk 17 stemmer mot 
4 og ble vedtatt. 

250 000 

Grunnbemanningen økes ytterligere med 1 
stilling 
 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

 
500 000 

Grinitun – pleie og 
omsorg 

Avvikle ventetiden for trygghetsalarmer 
 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

25 000 

 
Barnehage 

Kontantstøtte for 2-åringer videreføres på 
dagens nivå. Konsekvenser av å utvide 
ordningen utredes 
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 

 
280 000 

Folkevalgte Næringsutvalget, sekretariatsfunksjon 
 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

10 000 

SUM  1 935 000 
   



Barnehagebehov grunnet kontantstøtte  
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 

500 000 

Redusert anslag lønnsøkning (4%) 
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 
 

 
836 000 

Finansiering 

Justert utbytte Østfold Energi 
 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 
9 og ble vedtatt. 

599 000 

Sum  1 935 000 
 
 
Verbalforslag fra H, Frp, Krf og V: 
 
• Det gjennomføres elektronisk utsendelse av sakspapirer til politiske styrer og komiteer. 

Votering:  Enstemmig som foreslått. 
 
• Godtgjørelse til politikere justeres til gjennomsnittet for Østfold. 

Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 9 og ble vedtatt. 
 

• Det legges inn et positivt resultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 
 

• Nye verker og bruk sikres klagerett før endelige vedtak. 
Votering: Forslaget fikk 12 stemmer mot 9 og ble vedtatt. 
 

• Det etableres snarest mulig en ny leilighet ved Granvinveien bofellesskap gjennom et 
tilbygg til eksisterende bygg. Bofellesskapet skal fortsatt omfatte et fellesareal med 
innvendig tilgang for alle beboere. Planlegging av løsning skal foregå i tett samarbeid med 
beboerne. Til tiltaket avsettes kr 2 000 000 på investeringsbudsjettet. 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

 
• Det innledes dialog med Spydeberg IL for mulig samarbeid om skøyteis på grusbanen. 

Votering:  Enstemmig som foreslått. 
 
• Økonomi og organisering, inkludert mulig samarbeid med lag, foreninger og stiftelser 

knyttet tril åpning av svømmehallen for effentligheten utredes. 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

 
 
 
Forslag fra Sp: 
 
• Godtgjørelse til politikere beholdes på dagens nivå. 

Votering: Forslaget fikk 9 stemmer mot 12 og falt. 
 
• Økt støtte til lag og foreninger  + kr 50 000  

Votering: Forslaget fikk 9 stemmer mot 12 og falt. 



 
• Engangsstøtte Prestegård-stiftelsen økes til kr 200 000. 

Votering: Forslaget fikk 9 stemmer mot 12 og falt. 
 

Verbalforslag fra Sp: 
 
• Det etableres snarest mulig en ny leilighet ved Granvinveien bofellesskap gjennom et 

tilbygg til eksisterende bygg. Bofellesskapet skal fortsatt omfatte et fellesareal med 
innvendig   tilgang for alle beboerne. Planlegging av løsning skal foregå i tett samarbeid 
med beboerne. Til tiltaket avsettes det kr 2 000 000 på investeringsbudsjettet for 2012. 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

 
• Ønsket resultatmål for sykefravær blant de ansatte skal ikke overstige 6% for 2012. Nedre 

resultatmål settes til 6,5% (Målekart  M1 – godt arbeidsmiljø) 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 

 
• Plan for håndtering av gjeldssituasjoen i kommunen skal foreligge i løpet av 1. halvår 

2012. (Målekart Ø1 – samsvar mellom rammer og resultat). 
Votering:  Enstemmig som foreslått. 
 

 
Forslag fra Ap: 
 
Ungdoms- 
klubben 

KOOK ser på ungdomsklubbeb, tiltak 
til uorganisert ungdom, samarbeid 
med andre virksomheter og 
ungdommens kommunestyre. Forslag 
til ny ordning fremmes for 
kommunestyret innen 31. mars.  
 
Votering: Forslaget fikk 9 stemmer 
mot 12 og falt. 
 

600 000 

Sum utgifter  600 000 
Finansiering Ny barnehage 6. avd.  

 
500 000 

 Vaktmesterstilling ny barnehage 116 000 
Sum inntekter Votering: Forslaget fikk 5 stemmer 

mot 16 og falt. 
 

616 000 

 
Verbalforslag Ap: 
 
1. Effekten av omstillingsprosessen fra tre skoler til en skole utredes med den hensikt å se 

om det er mulig å foreta administrative innsparinger i skolen. 
Forslaget fikk 12 stemmer mot 9 og vedtatt. 

 
2. Grusbanen vurderes tatt i bruk som skøytebane om vinteren. Med ny kunstgressbane og 

gode treningsforhold vl grusbanen være tilgjengelig for andre aktiviteter enn forball i 
bygda. 

      Frafalles 
 



3. I forbindelse med samhandlingsreformen ønskes det fra Eldrerådet en ergoterpeut i 
kommunen. Det utredes om kostnader vil det kan dekkes over de avsatte midlene til 
samhandlingsreformen. 
Forslaget fikk 7 stemmer mot 14 og falt. 
 

4. Med ny ungdomsskole og nytt bad utredes det muligheten for også å åpne bassenget for 
Spydebergs innbyggere. 
Frafalles 
 

Det ble votert samlet over formannskapets innstilling: 
 
Endelig vedtak i sak 096/11: 
 
Pkt 1 – 8 ble vedtatt med de endringene som ble gjort av kommunestyret: 
 
1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2012 vedtas som vist i 

budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 11. 
 

2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2012 vedtas med 
bruttoinvesteringer på kr. 28,745 mill., hvorav kr. 24,482 mill.  finansieres ved låneopptak 
(av dette er kr. 10,4 mill. selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: 
 
• Kr. 3 mill. – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 
• Kr. 7,4 mill. – kommune investeringer (selvfinansierende) – serielån – nedbetalt i 

h.h.t. vektet levetid. 
• Kr. 14,082 mill. – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i. h.h.t. vektet 

levetid. 
 
3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet sidene 24 - 

49. 
 

4. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr. 100 000,-. 
 

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

6. For 2012 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1 000 av 
takstverdien (7 promille). 
 

7. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond, hvorav kr 3 mill. øremerkes pensjon.. 
 

8. Forslag til økonomi- og strategiplan 2012 – 2015 for Spydeberg kommune vedtas. 
 
 
Alle virksomheter 
 

Evaluering av omorganiseringen mht 
ledere/mellomledere (inkl. 360-evaluering) 
samt utarbeidelse av handlingsplan 1. halvår 
2012. Oppstart effektuering 2. halvår. 
 

 
150 000 

 KOOK ser på ungdomsklubbeb, tiltak til  



uorganisert ungdom, samarbeid med andre 
virksomheter og ungdommens 
kommunestyre. Forslag til ny ordning 
fremmes kommunestyret innen 31. mars.  
 

500 000 

Dagens ordning for ungdomsklubben 
videreføres inntil iverksetting av ny ordning. 
 

40 000 

Økning i støtte til lag og foreninger  
 

30 000 

 
Stab, servicetorg og 
kultur 
Ungdomsklubben 
 
 

Stiftelsen Spydeberg prestegård, 
engangsstøtte 
 

150 000 

Skole Antall lærerstillinger opprettholdes i 2012 
 

250 000 

Grunnbemanningen økes ytterligere med 1 
stilling 
 

 
500 000 

Grinitun – pleie og 
omsorg 

Avvikle ventetiden for trygghetsalarmer 
 

25 000 

 
Barnehage 

Kontantstøtte for 2-åringer videreføres på 
dagens nivå. Konsekvenser av å utvide 
ordningen utredes 
 

 
280 000 

Folkevalgte Næringsutvalget, sekretariatsfunksjon 
 

10 000 

SUM  1 935 000 
 
Barnehagebehov grunnet kontantstøtte  
 

 
500 000 

Redusert anslag lønnsøkning (4%) 
 

 
836 000 

 
Finansiering 

Justert utbytte Østfold Energi 
 

599 000 

Sum  1 935 000 
 
 
• Det gjennomføres elektronisk utsendelse av sakspapirer til politiske styrer og komiteer. 

 
• Godtgjørelse til politikere justeres til gjennomsnittet for Østfold. 

 
• Det legges inn et positivt resultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden 

 
• Nye verk og bruk sikres klagerett før endelige vedtak. 

 
• Det etableres snarest mulig en ny leilighet ved Granvinveien bofellesskap gjennom et 

tilbygg til eksisterende bygg. Bofellesskapet skal fortsatt omfatte et fellesareal med 
innvendig tilgang for alle beboere. Planlegging av løsning skal foregå i tett samarbeid med 
beboerne. Til tiltaket avsettes kr 2 000 000 på investeringsbudsjettet. 

 
• Det innledes dialog med Spydeberg IL for mulig samarbeid om skøyteis på grusbanen. 



 
• Ønsket resultatmål for sykefravær blant de ansatte skal ikke overstige 6% for 2012. Nedre 

resultatmål settes til 6,5% (Målekart  M1 – godt arbeidsmiljø) 
 
• Plan for håndtering av gjeldssituasjoen i kommunen skal foreligge i løpet av 1. halvår 

2012. (Målekart Ø1 – samsvar mellom rammer og resultat). 
 

• Effekten av omstillingsprosessen fra tre skoler til en skole utredes med den hensikt å se 
om det er mulig å foreta administrative innsparinger i skolen. 

 
 
 
097/11:  SKJENKEBEVILLING - MUDDYS AS  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4a-b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det 
skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:  

 
Tidsrom Fra vedtak i kommunestyret til 31.03.2015 
Bevillingshaver Muddys Pub AS  Org.nr 990986835 
Styrer Bjørnar Jacobsen, f. 29.07.69. 
Stedfortreder Thomas Vik - Eriksen, f. 16.04.80. 
Skjenkested Muddys Pub AS   
Type virksomhet Pub /Spiserestaurant 
Omfang Skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 inne og ute. 
Skjenketid I henhold til kommunens forskrift om åpnings-, luknings- og 

skjenketider for serverings- og skjenkesteder 
 
 
KOOK-023/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 03.11.2011 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
 
K-097/11 Kommunestyret 29.11.2011 
 
Politisk saksordfører: Dordi Schou 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 
 
Endelig vedtak i sak 097/11 
 

1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4a-b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det 
skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:  

 
Tidsrom Fra vedtak i kommunestyret til 31.03.2015 
Bevillingshaver Muddys Pub AS  Org.nr 990986835 



Styrer Bjørnar Jacobsen, f. 29.07.69. 
Stedfortreder Thomas Vik - Eriksen, f. 16.04.80. 
Skjenkested Muddys Pub AS   
Type virksomhet Pub /Spiserestaurant 
Omfang Skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 inne og ute. 
Skjenketid I henhold til kommunens forskrift om åpnings-, luknings- og 

skjenketider for serverings- og skjenkesteder 
 



 
 
 
 
 
 
 


