
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Kommunestyret 
 
 
Møtedato: 11.12.2012 Møtetid: Kl. 18.00   – 23:50   
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 082/12 - 096/12 
 
Faste representanter: Vararepresentanter: 
  
Morten Strande  
Jeanette Bach Mikkelsen  
Kyrre Havelin  
Gro Pettersen  
Truls Lindmo  
John Dokken  
Ingjerd Schou, FF Arve Bekkevard 
Dordi Schou, FF Nina Haaland 
Gunnar Harstad  
Elham Binai-Faal   
Sigmund Lereim  
Anne Sofie Hoff  
Tron Kallum  
Torstein Skjolden  
Gunnar Espelid  
Birgitta Grimeland  
Andreas Kulvik ff Jarl Meland til kl 21.00 
Knut Espeland  
Margrethe Solberg  
Ole Andreas Kvilesjø, FF Jahan Binai-Faal 
Thor Erik Klever  
 
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
Birgitta Grimeland 096/12  
 
Møteleder: Knut Espeland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen 

Hans Moesgaard 
Mette Mysliwski 

Utlevert i møtet: Møteplan for første halvår 2013 
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere: Sidsel Sørlie hadde ordet til sak 095/12 (kontantstøtte) 

Anne Amundsen hadde ordet til sak 095/12 (kontantstøtte) 
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
  Knut Espeland   
  ordfører   



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

082/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
083/12  BOSETTING AV FLYKTNINGER 
084/12  SOSIALE LÅN - AVSKRIVNING 2012 
085/12  SYKEHJEM I SPANIA SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE - 

OPPSIGELSE AV AVTALE 
086/12  VALG AV MEDLEMMER TIL EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALG 

OG OVERTAKSTNEMND 
087/12  VEDTEKTER FOR INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD 
088/12  INDRE ØSTFOLD UTVIKLING 
089/12  UTBYGNINGSPROSJEKTER I SPYDEBERG KOMMUNE 
090/12  UTBYGGING AV HOVIN SKOLE 
091/12  FORVALTNING AV KOMMUNAL EIENDOM - SANITETENS HUS, 

BETANIA OG GRINI BARNEHAGE. 
092/12  RULLERING AV TILTAKSDEL I PLAN FOR IDRETT OG 

FRILUFTSLIV FOR SPYDEBERG KOMMUNE. 
093/12  TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLEN I SPYDEBERG 2012 
094/12  ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.10.2012 M/INVESTERINGER 
095/12  ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2013 - 2016 MED BUDSJETT 2013 
096/12  VARMEANLEGG UNGDOMSSKOLEN 
 
 
 
 
  



082/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
K-082/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
083/12:  BOSETTING AV FLYKTNINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1: Spydeberg kommune imøtekommer ikke IMDI’s tillegsanmodning for 2012 og anmodning 
om bosetting for 2013. 
 
2: Kommunestyrets vedtak av  08.02.2011 om å ta i mot 30 personer i perioden 2011- 2013 
opprettholdes. 
 
 
KOOK-030/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 22.11.2012 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Politisk saksordfører: Torstein Skjolden 
 
 
 
K-083/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Torstein Skjolden og Jahan Binai-Faal 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Spydeberg kommune imøtekommer ikke IMDI’s tillegsanmodning for 2012 og 

anmodning om bosetting for 2013. 
 
2. Kommunestyrets vedtak av  08.02.2011 om å ta i mot 30 personer i perioden 2011- 

2013 opprettholdes. 
 
084/12:  SOSIALE LÅN - AVSKRIVNING 2012  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Det avskrives uerholdelige krav på kr. 93 200,-  i sosiale lån. Avskriving skjer i 

balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/-forskrift. 
 
 



 
F-079/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
Politisk saksordfører: John Dokken 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
1. Det avskrives uerholdelige krav på kr. 93 200,-  i sosiale lån. Avskriving skjer i 

balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/-forskrift. 
 
 
 
 
K-084/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: John Dokken 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Det avskrives uerholdelige krav på kr. 93 200,-  i sosiale lån. Avskriving skjer i 

balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/-forskrift. 
 
 
085/12:  SYKEHJEM I SPANIA SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE - 
OPPSIGELSE AV AVTALE  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Spydeberg kommune sier ikke opp avtalen om sykehjemsplass i Spania. 
 
F-083/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
 
K-085/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Birgitta Grimeland 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Spydeberg kommune sier ikke opp avtalen om sykehjemsplass i Spania. 
 
 
086/12:  VALG AV MEDLEMMER TIL EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALG OG 
OVERTAKSTNEMND  
 



Rådmannens innstilling: 
 

1. Til eiendomsskattetakstutvalget velges følgende …………… som fast medlem som 
erstatter for Sigmund Lereim SP. Videre velges………… som varamedlem som 
erstatter for Jeanette Bach Mikkelsen AP. 

2. Til overtakstnemnd velges følgende ………….som fast medlem som erstatter for 
Anne Sofie Hoff SP, og…………. som fast medlem som erstatter for Gunnar Harstad 
H. Videre velges …………. som varamedlem som erstatter for Margrethe Solberg 
KrF. 

 
F-084/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
 Politisk saksordfører: Morten Strande 
 
Innstilling til kommunestyret:  
 

1. Til eiendomsskattetakstutvalget velges følgende:  Jan Erik Fredriksen SP som fast 
medlem som erstatter for Sigmund Lereim SP. Som vara velges Randi Liverud, Sp. 
Videre velges Tove Evensen, A som varamedlem som erstatter for Jeanette Bach 
Mikkelsen, AP. 

2. Til overtakstnemnd velges følgende:  Ole Kraggerud, Sp som fast medlem som 
erstatter for Anne Sofie Hoff, Sp, og Nina Haaland, H som fast medlem som erstatter 
for Gunnar Harstad, H. Videre velges Sigrun Egeland, Krf som varamedlem som 
erstatter for Margrethe Solberg,  KrF. 

 
 

Eiendomsskattetakstutvalg 

       3 varamedlemmer i rekkefølge: 

Jan Erik Fredriksen Sp Randi Liverud Sp 
Solvår Beitmann Ap Tore Wettergreen Steen H 
Enok Kobbevik KrF Tove Evensen A 
Yngve Brænd H  
Andreas Myr FrP  
Yngve Brænd H, leder  
 
 

Overtakstnemnd 

       3 varamedlemmer i rekkefølge: 

Ole Kraggerud Sp Kari Ørnø Ap 
Jarl Meland FrP Hans Kristian Greaker H 
Britt E. Gulbrandsen KrF Sigrun Egeland 
Arne Bjerke H  
Nina Haaland H  
Arne Bjerke H, leder  
Jarl Meland FrP, nestleder  
 
 
 



 
K-086/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Morten Strande og Gunnar Harstad 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 
Endelig vedtak blir da: 

1. Til eiendomsskattetakstutvalget velges følgende:  Jan Erik Fredriksen SP som 
fast medlem som erstatter for Sigmund Lereim SP. Som vara velges Randi 
Liverud, Sp. Videre velges Tove Evensen, A som varamedlem som erstatter for 
Jeanette Bach Mikkelsen, AP. 

2. Til overtakstnemnd velges følgende:  Ole Kraggerud, Sp som fast medlem som 
erstatter for Anne Sofie Hoff, Sp, og Nina Haaland, H som fast medlem som 
erstatter for Gunnar Harstad, H. Videre velges Sigrun Egeland, Krf som 
varamedlem som erstatter for Margrethe Solberg,  KrF. 

 
 

Eiendomsskattetakstutvalg 

       3 varamedlemmer i rekkefølge: 

Jan Erik Fredriksen Sp Randi Liverud Sp 
Solvår Beitmann Ap Tore Wettergreen Steen H 
Enok Kobbevik KrF Tove Evensen A 
Yngve Brænd H  
Andreas Myr FrP  
Yngve Brænd H, leder  
 
 

Overtakstnemnd 

       3 varamedlemmer i rekkefølge: 

Ole Kraggerud Sp Kari Ørnø Ap 
Jarl Meland FrP Hans Kristian Greaker H 
Britt E. Gulbrandsen KrF Sigrun Egeland 
Arne Bjerke H  
Nina Haaland H  
Arne Bjerke H, leder  
Jarl Meland FrP, nestleder  
 
 
087/12:  VEDTEKTER FOR INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1) Forslag til endring av vedtektene for Indre Østfold Regionråd, slik det går fram av punkt 
1) til punkt 10) i avsnitt 5 i evalueringsgruppens rapport datert 17. april 2012, 
godkjennes. 

2) Det innarbeides kroner 36.740,-, (10.000kr. + 1kr.+ 4 kr. Pr. innbygger) i budsjettet 

for 2013. Finansiering innarbeides i tertialrapport av 31.04.2013.    



 
 
F-087/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
Politisk saksordfører: Morten Strande 
 
Innstilling til kommunestyret:  Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 

1.   Forslag til endring av vedtektene for Indre Østfold Regionråd, slik det går fram av 
punkt 1) til punkt 10) i avsnitt 5 i evalueringsgruppens rapport datert 17. april 2012, 
godkjennes. 

2. Det innarbeides kroner 36.740,-, (10.000kr. + 1kr.+ 4 kr. Pr. innbygger) i budsjettet 

for 2013. Finansiering innarbeides i tertialrapport av 31.04.2013.    

 
K-087/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Morten Strande 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Forslag til endring av vedtektene for Indre Østfold Regionråd, slik det går fram av 

punkt 1) til punkt 10) i avsnitt 5 i evalueringsgruppens rapport datert 17. april 2012, 
godkjennes. 

2. Det innarbeides kroner 36.740,-, (10.000kr. + 1kr.+ 4 kr. Pr. innbygger) i budsjettet 

for 2013. Finansiering innarbeides i tertialrapport av 31.04.2013.    

 
088/12:  INDRE ØSTFOLD UTVIKLING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Spydeberg kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS. 
 

2. Kroner 50 per innbygger (kr. 267.400,-) innarbeides i budsjettet for 2013. Finansieringen 
innarbeides ved tertialrapportering 30.04.13.  
 

3. Kommunestyret oppnevner følgende to representanter med vararepresentanter 
til representantskapet/stiftelsesmøtet: 

 
F-086/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
 Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 

1. Spydeberg kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold 
Utvikling IKS. 

 



2. Kroner 50 per innbygger (kr. 267.400,-) innarbeides i budsjettet for 2013. 
Finansieringen innarbeides ved tertialrapportering 30.04.13.  

 

3. Kommunestyret oppnevner følgende to representanter  med vararepresentanter 
til representantskapet/stiftelsesmøtet:  
 

Knut Espeland Krf – vara  John Dokken 

Morten Strande A -  vara  Sigmund Lereim

 
K-088/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 
Endelig vedtak blir da: 

1. Spydeberg kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold 
Utvikling IKS. 

 
2. Kroner 50 per innbygger (kr. 267.400,-) innarbeides i budsjettet for 2013. 

Finansieringen innarbeides ved tertialrapportering 30.04.13.  
 

3. Kommunestyret oppnevner følgende to representanter  med vararepresentanter 
til representantskapet/stiftelsesmøtet:  
 

Knut Espeland Krf – vara  John Dokken 

Morten Strande A -  vara  Sigmund Lereim 
 
 
089/12:  UTBYGNINGSPROSJEKTER I SPYDEBERG KOMMUNE  
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om utbygningssaker i Spydeberg kommune, 

samt kontrollutvalgets vedtak,  til etterretning.
 
K-089/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Thor Erik Klever, Tron Kallum, Geir Johannessen, Knut Espeland, 
John Dokken og Jarl Meland. 
 
Forslag fra Tron Kallum, SP til nytt punkt 2: 
Prosjekthåndbok for utbyggingsprosjekter og helhetlig strategidokument for offentlige 
anskaffelser er politisk behandlet i løpet av første halvår 2013. 
 
Vedtak: Pkt. 1: Enstemmig som foreslått av kontrollutvalget. 
  Pkt. 2: Enstemmig som foreslått av Tron Kallum 
 
Endelig vedtak blir da: 



1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om utbygningssaker i Spydeberg kommune, 
samt kontrollutvalgets vedtak,  til etterretning. 

2. Prosjekthåndbok for utbyggingsprosjekter og helhetlig strategidokument for 
offentlige anskaffelser er politisk behandlet i løpet av første halvår 2013. 
 

 
090/12:  UTBYGGING AV HOVIN SKOLE  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Arealene i Hovin barnehage tilrettelegges for lærerarbeidsplasser i henhold til framlagt 
skisse, innenfor en kostnadsramme på kr. 2.750 000. 
   

      2.   Kostnadene knyttet til prosjektet dekkes innenfor investeringsmidler 2013.  
 
F-082/12 Formannskapet28.11.2012 
  
 
Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 

1. Arealene i Hovin barnehage tilrettelegges for lærerarbeidsplasser i henhold til framlagt 
skisse, innenfor en kostnadsramme på kr. 2.950 000. 
 

2. Kostnadene knyttet til prosjektet dekkes innenfor investeringsmidler 2013.  
 
 
K-090/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Gunnar Espelid, Tron Kallum, Geir Johannessen, 
Morten Strande og Knut Espeland. 
 
Forslag fra FRP, H, KRF og V: 
1. Arealene i Hovin barnehage tilrettelegges for lærerarbeidsplasser i henhold til framlagt 

skisse, beskrivelse og legges ut på Doffin som totalentreprise. 
2. Kostnadene knyttet til prosjektet dekkes innenfor investeringsmidler 2012. 
 
Vedtak: 11 stemmer for forslaget fra FRP, H, KRF og V og 10 stemmer for formannskapets 
innstilling. 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Arealene i Hovin barnehage tilrettelegges for lærerarbeidsplasser i henhold til 

framlagt skisse, beskrivelse og legges ut på Doffin som totalentreprise. 
2. Kostnadene knyttet til prosjektet dekkes innenfor investeringsmidler 2012. 
 
091/12:  FORVALTNING AV KOMMUNAL EIENDOM - SANITETENS HUS, 
BETANIA OG GRINI BARNEHAGE.  
 
Rådmannens innstilling: 



 
1. Eiendommen Sanitetens hus beholdes i kommunens eie og benyttes til fremtidige 

lokaler for PP-tjenesten og  skoleformål. Ombygging finansieres ved låneopptak og 

kapitalkostnader dekkes av fremtidig husleieinntekt. 

2. Eiendommen Betania omreguleres til sentrumsformål og legges ut for salg. 

3. Beslutning knyttet til bruk og eierskap av eiendommen Grini barnehage fattes i 

saken om boligsosial handlingsplan. 

 
F-081/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
Politisk saksordfører:  
 
Forslag fra SP/Ap:  
 

1) Eiendommen Sanitetens Hus beholdes i kommunens eie og nyttes til offentlig formål. 
En eventuell ombygging finansieres ved låneopptak av kr 2,7 mill., 40 års serielån, og 
kapitalkostnader dekkes av en eventuell fremtidig husleieinntekt.  

2) Eiendommen Betania legges ikke ut for salg. Et eventuelt salg av eiendommen 
avventes i påvente av sentrumsutviklingen og fremtidige kommunale behov.  

3) Beslutning knyttet til bruk og eierskap av eiendommen Grini barnehage behandles 
etter saken om boligsosial handlingsplan.  

 
Forslag fra FRP:  
Tar opp vedtaket i K-sak 019/11. 
 

1) Eiendommen Betania søkes omregulert til formålet bolig/næring og legges ut for salg.  
2) Eiendommen Sanitetens hus søkes omregulert til bolig/offentlige formål. 
3) Grini barnehage søkes omregulert til bolig/offentlige formål 

 
 
Votering:  
 
Rådmannens innstilling punkt 1 fikk 1 stemme (Knut Espeland Krf) mot 6 og falt.  
FrPs forslag til sitt punkt 2 fikk to stemmer  (Gunnar Espelid Frp og Birgitta Grimeland Frp) 
mot 5 og falt. 
AP/SP forslag til punkt 1 fikk fire stemmer (Morten Strande ,Ap, Jeanette B. Mikkelsen, 
Ap,  Knut Espeland, Krf og Sigmund Lereim, Sp) mot 3 og ble vedtatt.  
 
Rådmannens punkt 2 ble satt opp mot Ap/SP punkt 2.  
Rådmannens innstilling fikk fire stemmer (Knut Espeland Krf, John Dokken H, Gunnar 
Espelid Frp og Birgitta Grimeland Frp) mot 3 og ble vedtatt.  
Ap/SP sitt forslag fikk tre stemmer  (Morten Strande,Ap,  Jeanette B. Mikkelsen Ap og 
Sigmund Lereim Sp) mot 4 og falt.  
 
Ap/SP forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.  
 

Innstilling til kommunestyret:   
 
1) Eiendommen Sanitetens Hus beholdes i kommunens eie og nyttes til offentlig formål. 

En eventuell ombygging finansieres ved låneopptak av kr 2,7 mill., 40 års serielån, og 
kapitalkostnader dekkes av en eventuell fremtidig husleieinntekt.  



2) Eiendommen Betania omreguleres til sentrumsformål og legges ut for salg.  
3) Beslutning knyttet til bruk og eierskap av eiendommen Grini barnehage behandles 

etter saken om boligsosial handlingsplan. 
 
 
 
K-091/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Sigmund Lereim, Morten Strande, John Dokken, 
Anne Sofie Hoff, Knut Espeland, Tron Kallum, Torstein Skjolden, Kyrre Havelin og Gunnar 
Harstad 
 
Forslag fra Morten Strande, AP til nytt punkt 2: 
Eiendommen Betania legges ikke ut for salg. Et eventuelt salg av eiendommen avventes i 
påvente av sentrumsutviklingen og fremtidige kommunale behov. 
 
Vedtak:  Pkt. 1: 16 stemmer for formannskapets innstilling, 5 stemmer mot. 

Pkt. 2: 12 stemmer for formannskapets innstilling, 9 stemmer for forslaget fra 
           Morten Strande. 
Pkt. 3: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 
Endelig vedtak blir da: 
1) Eiendommen Sanitetens Hus beholdes i kommunens eie og nyttes til offentlig formål. 

En eventuell ombygging finansieres ved låneopptak av kr 2,7 mill., 40 års serielån, og 
kapitalkostnader dekkes av en eventuell fremtidig husleieinntekt.  

2) Eiendommen Betania omreguleres til sentrumsformål og legges ut for salg.  
3) Beslutning knyttet til bruk og eierskap av eiendommen Grini barnehage behandles 

etter saken om boligsosial handlingsplan. 
 
 
092/12:  RULLERING AV TILTAKSDEL I PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 
FOR SPYDEBERG KOMMUNE.   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1) Handlingsprogrammet 2012-2015 i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 

vedtas.  
 
Jarl Meland fratråtte møtet. 
 
KOOK-033/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 22.11.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
K-092/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Gro Pettersen 
 
Vedtak: Enstemmig (20 stemmer) som foreslått av komite for omsorg, oppvekst og kultur 
 
Endelig vedtak blir da: 



1) Handlingsprogrammet 2012-2015 i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 
vedtas.  

 
093/12:  TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLEN I SPYDEBERG 2012  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Tilstandsrapporten tas til orientering. 
 
KOOK-031/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 22.11.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Politisk saksordfører: Kyrre Havelin 
 
 
 
 
K-093/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Kyrre Havelin 
 
Vedtak: Enstemmig (20 stemmer) som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Tilstandsrapporten tas til orientering. 
 
094/12:  ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.10.2012 M/INVESTERINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Økonomirapport pr. 31.10.2012 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det tas opp lån til inndekking av endret finansiering av Blomsterenga barnehage med 

6,8 mill. kroner. Lånet opptas som serielån nedbetalt over 40 år. 
3. Vedtak i k.sak 50/12 pkt. 4 «Kr 2 845 000 for salg av omsorgsboliger i Grinitun III 

inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond», endres fra 
avsetning til disposisjonsfond til avsetning til kapitalfond. 

4. Vedtak i k.sak 51/12 pkt. 3 c, siste setning «Det resterende tilskuddsbeløpet kr 
85 152,67 avsettes til disposisjonsfond.» endres fra avsetning til disposisjonsfond til 
avsetning til kapitalfond. 

5. Bevilgningen i 2012-budsjettet til reparasjon/vedlikehold av orgel i Spydeberg kirke 
kr 300 000 reduseres med kr 200 000. Bevilgningen i samme budsjett til utvendig 
oppussing av kapellet ved Spydeberg kirke økes med samme beløp, kr 200 000.  

6. Forslag til budsjettjusteringer av investeringer iflg. vedlegg vedtas som foreslått. 
7. Det foreligger ikke uerholdelige kommunale krav til utgiftsføring og inndekking i 

2012. 
 
F-085/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
Politisk saksordfører: Knut Espeland 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 



 
 

1. Økonomirapport pr. 31.10.2012 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det tas opp lån til inndekking av endret finansiering av Blomsterenga barnehage med 

6,8 mill. kroner. Lånet opptas som serielån nedbetalt over 40 år. 
3. Vedtak i k.sak 50/12 pkt. 4 «Kr 2 845 000 for salg av omsorgsboliger i Grinitun III 

inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond», endres fra 
avsetning til disposisjonsfond til avsetning til kapitalfond. 

4. Vedtak i k.sak 51/12 pkt. 3 c, siste setning «Det resterende tilskuddsbeløpet kr 
85 152,67 avsettes til disposisjonsfond.» endres fra avsetning til disposisjonsfond til 
avsetning til kapitalfond. 

5. Bevilgningen i 2012-budsjettet til reparasjon/vedlikehold av orgel i Spydeberg kirke 
kr 300 000 reduseres med kr 200 000. Bevilgningen i samme budsjett til utvendig 
oppussing av kapellet ved Spydeberg kirke økes med samme beløp, kr 200 000.  

6. Forslag til budsjettjusteringer av investeringer iflg. vedlegg vedtas som foreslått. 
7. Det foreligger ikke uerholdelige kommunale krav til utgiftsføring og inndekking i 

2012. 
 
 
 
 
K-094/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland 
 
Vedtak: Enstemmig (20 stemmer) som foreslått av formannskapet 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Økonomirapport pr. 31.10.2012 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det tas opp lån til inndekking av endret finansiering av Blomsterenga barnehage 

med 6,8 mill. kroner. Lånet opptas som serielån nedbetalt over 40 år. 
3. Vedtak i k.sak 50/12 pkt. 4 «Kr 2 845 000 for salg av omsorgsboliger i Grinitun III 

inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond», endres fra 
avsetning til disposisjonsfond til avsetning til kapitalfond. 

4. Vedtak i k.sak 51/12 pkt. 3 c, siste setning «Det resterende tilskuddsbeløpet kr 
85 152,67 avsettes til disposisjonsfond.» endres fra avsetning til disposisjonsfond til 
avsetning til kapitalfond. 

5. Bevilgningen i 2012-budsjettet til reparasjon/vedlikehold av orgel i Spydeberg kirke 
kr 300 000 reduseres med kr 200 000. Bevilgningen i samme budsjett til utvendig 
oppussing av kapellet ved Spydeberg kirke økes med samme beløp, kr 200 000.  

6. Forslag til budsjettjusteringer av investeringer iflg. vedlegg vedtas som foreslått. 
7. Det foreligger ikke uerholdelige kommunale krav til utgiftsføring og inndekking i 

2012. 
 
095/12:  ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2013 - 2016 MED BUDSJETT 2013  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2013 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 9 



2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer etter at endelig 
lønnsoppgjør er ferdig. Ny hovedoversikt sendes kommunestyret som referat på første 
møte i 2013.  

3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2013 vedtas med 
bruttoinvesteringer på kr.49,167 mill., hvorav kr 40,920 mill. finansieres ved 
låneopptak (av dette er kr 21,857 mill. selvfinansierende) Låneopptaket fordeles slik: 

 
• Kr 3 mill. – startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån 
• Kr 18,857 mill. – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån. 

Nedbetales i hht vektet levetid. 
• Kr 19,063 mill. – kommunale investeringer – serielån. Nedbetales i hht vektet 

levetid. 
 

4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet sidene 
25 – 50. 

5. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-. 
6. 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. 

7. For 2013 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1000 av 
takstverdien (7 promille). 

8. Netto driftsresultat – kr.1 683 000 dekkes ved bruk av fond. 
9. Forslag til økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 for Spydeberg kommune vedtas. 

 
F-071/12 Formannskapet 30.10.2012 
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte 
 
 
F-075/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte. 
 
 
F-077/12 Formannskapet 13.11.2012 
 
 
FORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET KNYTTET TIL RÅDMANNENS 
INNSTILLING PUNKTENE 1 OG3: 
 
Forslag fra H, FRP, KRF og V: 

1. Næringsutvikling 

a. Virksomhetsleder teknisk forvaltning skal ha hovedansvar for kommunens 

servicefunksjon og tilrettelegging overfor næringslivet, og bruke den tid som 

er nødvendig for å fylle oppgaven som hovedkontakt mot næringslivet.  Det 

skal etableres relevante måleparametere for saksbehandling, inkludert tidsbruk.  

For umiddelbart å sikre raskere saksbehandling, bes rådmannen gå til innkjøp 

av eksterne tjenester innenfor rammen av tilgjengelige lønnsmidler i påvente 

av oppbemanning. 



b. Sekretær for næringsutvalget opprettholdes på dagens nivå, om nødvendig med 

kjøp av eksterne tjenester med inntil      + 

150.000,- 

c. Næringslivet inviteres til etablering av felles arbeidsgruppe for utvikling av 

prosjektet Småbyen Spydeberg. Sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen 

ivaretas av næringsutvalgets sekretær.  Det engasjeres ekstern prosjektleder i 

samfinansiering med næringslivet og eventuelle regionale bidragsytere som 

f.eks. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og NHO.  Kommunen bidrar med 

inntil   + 100.000,- 

2. Eiendom og teknisk drift 

a. Redusert rammetilskudd      - 500.000,- 

3. Grinitun og åpen omsorg 

a. Økt rammetilskudd       + 500.000,- 

b. Framtidig behov for utbygging/ombygging utredes 

4. Barnehage 

a. Følgende innføres som prøveprosjekt fra august 2013 til juli 2014 

Kontantstøtte for 1-åriger dobles (5.000,-/3.303,- x6x10)  + 249.090,- 
Lokal kontantstøtte for 2-åringer dobles (6.606,- x6x10-87.500,-) + 308.860,- 
Lokal kontantstøtte utvides opp til skolealder (6.606,-x6x30)  + 
1.189.000,- 
Buffer ledig kapasitet       + 250.000,-
Reduksjon av antall barn i barnehage (161.599,-x20nye?+81.666,-x30) - 
2.840.980,-Målrettede tiltak som f.eks. åpen barnehage må vurderes 
fortløpende 
mht. sosialisering, integrering og språkutvikling 
Endring drift barnehage      - 844.030,- 

5. Skole 

a. Styrking etterutdanning pedagogisk personale 1. til 3. klasse  + 

500.000,- 
6. Inntekter 

a. Økt utbytte Østfold Energi      + 200.000,- 

7. Total justering netto driftsresultat      + 294.030,- 

8. Nytt netto driftsresultat (1.517.000,- + 294.030,-)    + 1.811.030,- 

9. Investeringer 

a. Tiltak for universal utforming kommunale bygg  100.000,- 

b. Hovin kirkegård: 13 mill. utsettes fra 2013 til 2014 

c. Kunstsnøanlegg: Under forutsetning av at idrettsrådet  

gir tiltaket prioritet ifm. søknad om tippemidler  
gis kommunalt tilskudd på 300.000,- 

d. Tilfredsstillende internettilkobling til Vollen løses så kostnadseffektivt som 

mulig og innenfor rammen til IKT investeringer. 

Forslag fra AP og SP: 
 



1. Styrking av lokalt barnevern med totalt 700.000.- Årsaken til forslaget er svært stor 

arbeidsbelastning i det lokale barnevernet samt nedbyggingen av det statlige 

barnevernet. Busjettdekning tas fra nto. Driftsresultat. 

2. Styring av hjemmesykepleien med 700.000.- Begrunnelsen her er at det spesielt i 

helgene kan være behov knyttet til psykiatrien. Det er derfor også ønskelig at 

stillingen samarbeides med psykiatritjenesten. Budsjettdekning tas fra 

nto.driftsresultat. 

3. Styrking av sentraladministrasjonen med 1.000.000.- Begrunnelsene er flere, men vi 

legger spesielt vekt på rådmannens budsjettnotat der han påpeker manglende 

mulighet for styring og kontroll ut fra et bemanningsståsted. Ved økt ressurs på 

denne posten vil det også skape muligheter for å jobbe med næringsutvikling og 

bedre å kunne søke prosjektmidler og økonomiske tilskudd fra eksterne bidragsytere 

. I tillegg vil det frigjøre muligheter for å jobbe med kommende kommuneplan 

inkl.delplaner,. 

4.  Budsjettdekning : 100.000.- tas fra konsulenttjenester drift, 100.000.- fra 

boligsosial handlingsplan, 300.000.- fra Trafikksikkerhetsplanen, 500.000.- i økt 

skatteanslag. 

5. Brukerundersøkelser.  Vi ønsker å bruke kr.70.000.- til brukerundersøkelser i 2013. 

Ideelt sett ville det være ønskelig med et større beløp, men den økonomiske 

situasjonen tilsier moderat bruk av disse midlene. Et annet hovedargument er 

intensjonen i målekartet for Spydeberg kommune som tilsier aktiv 

brukermedvirkning. En enkel brukerundersøkelse vil kunne gi kommunen et 

styringsverktøy for fremtidig utvikling av Spydeberg kommune der servicenivået er i 

tråd med innbyggernes forventninger. Budsjettdekning : Tas fra nto. driftsresultat. 

6. Investering til Hovin kirkegård : Begrunnelse : Ut fra at saken har vært utsatt så 

mange ganger at det nå må bli mulig å sluttføre utredning og starte arbeidet med 

opparbeidelse av ny kirkegård. Dette har noe med respekt for brukerne og 

tilrettelegging for en verdig mulighet i forbindelse med gravferd for alle. Det er ikke 

realistisk å forvente ferdigstillelse i 2013, men det er rimelig å anta at alle 

beslutningsprosesser og utredninger kan sluttføres i første halvår 2013 og at oppstart 

av opparbeidelse kan starte senest høsten 2013. Budsjettdekning: kr. 6.500.000,- 

avsettes i investeringsbudsjettet for 2013 og kr 6.500.000,- for 2014. Investeringen 

dekkes ved låneopptak. 

7. Råd for flyktninger likestilles med Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Begrunnelse : Det er et uttalt behov for å likestille disse rådene og vi 

foreslår å øke posten med kr.5.000.-  Budsjettdekning : Kr.5.000.- tas fra 

nto.driftsresultat. 

VOTERING: 
Forslaget fra H, FRP, KRF og V ble vedtatt med fire stemmer for mens tre (Jeanett Bach 
Mikkelsen, Morten Strande og Sigmund Lereim) stemte for forslaget fra AP og SP. 
 
FORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET KNYTTET TIL RÅDMANNENS 
INNSTILLING PUNKT 4: 



 
1. Opprettholdelse av foreldrebetalingssatsene for SFO. Årsaken til forslaget er 

primært at en ser det som ønskelig at tilbudet opprettholdes på dagens nivå. Vi 

vurderer det slik at ved en økning i foreldrebetalingen så kan dette føre til at mange 

familier ikke finner mulighet for å ha sine barn i SFO ut fra økonomiske muligheter. 

Budsjettdekning : Kostnaden tas fra forventet utbytte Østfold Energi. 

VOTERING: 
Forslaget fikk tre stemmer (Morten Strande, Jeanett Bach Mikkelsen og Sigmund Leriem) og 
falt. 
 
Verbalforslag fra H, FRP, KRF og V: 
Kommunale boliger skal søkes redusert til ca. 50 boenheter.  Vurdering av hvilke boliger som 

anbefales solgt skal gjøres i forbindelse med boligsosial handlingsplan med sikte på å unngå 

negative sosiale effekter. 

Votering: Forslaget ble vedtatt med fire stemmer for og tre stemmer (Jeanett Bach 

Mikkelsen, Morten Strande og Sigmund Lereim) mot. 

 

Rådmannens forslag til punktene 2, 5, 6, 7 og 8: 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Forslag fra rådmannen til nytt punkt 9: 
Spydeberg kommune endrer prinsipp for amortiseringstid for premieavvik fra et år til ti år fra 

og med budsjettåret 2013. 

 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Opprinnelig innstillings punkt 9 som nå blir punkt 10: 
Forslag til økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 for Spydeberg kommune vedtas. 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Protokolltilførel: 
 
Tallene i forslagene til AP og SP og H, FrP, KrF og V vil kvalitetssikres fram til 
kommunestyremøtet 11. desember.  
 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2013 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 9 

 
Med følgende endringer: 
 



Virksomhet Tiltak Endring 
Næringsutvikli
ng 

Virksomhetsleder teknisk forvaltning skal ha hovedansvar for 
kommunens servicefunksjon og tilrettelegging overfor 
næringslivet, og bruke den tid som er nødvendig for å fylle 
oppgaven som hovedkontakt mot næringslivet.  Det skal 
etableres relevante måleparametere for saksbehandling, inkludert 
tidsbruk.  For umiddelbart å sikre raskere saksbehandling, bes 
rådmannen gå til innkjøp av eksterne tjenester innenfor rammen 
av tilgjengelige lønnsmidler i påvente av oppbemanning. 
 

 

 Sekretær for næringsutvalget opprettholdes på dagens nivå, om 
nødvendig med kjøp av eksterne tjenester med inntil 

+150 000 

 Næringslivet inviteres til etablering av felles arbeidsgruppe for 
utvikling av prosjektet Småbyen Spydeberg. 
Sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen ivaretas av 
næringsutvalgets sekretær.  Det engasjeres ekstern prosjektleder i 
samfinansiering med næringslivet og eventuelle regionale 
bidragsytere som f.eks. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og 
NHO.  Kommunen bidrar med inntil 

 
 
 
 

+ 100 000 

Eiendom og 
teknisk drift 

Redusert rammetilskudd - 500 000 

 Grinitun og 
åpen omsorg 
 

a. Økt rammetilskudd      
b. Framtidig behov for utbygging/ombygging utredes 

 

+ 500.000 

Barnehage Følgende innføres som prøveprosjekt fra august 2013 til juli 
2014 
Kontantstøtte for 1-åriger dobles (5.000,-/3.303,- x6x10)  

+ 249.090 

 Lokal kontantstøtte for 2-åringer dobles (6.606,- x6x10-87.500,-) + 308.860 
 Lokal kontantstøtte utvides opp til skolealder (6.606,-x6x30) + 1.189.000 
 Buffer ledig kapasitet  + 250.000 
 Reduksjon av antall barn i barnehage (161.599,-

x20nye?+81.666,-x30) 
Målrettede tiltak som f.eks. åpen barnehage må vurderes 
fortløpende 
mht. sosialisering, integrering og språkutvikling 
 

- 2.840.980 

 Endring drift barnehage - 844.030 
 

Skole Styrking etterutdanning pedagogisk personale 1. til 3. klasse + 500.000 
 Inntekter  - Økt utbytte Østfold Energi + 200.000 

 
 Total justering netto driftsresultat + 294.030 
  

Nytt netto driftsresultat (1.517.000,- + 294.030,-) 
  

+ 1.811.030 
 
 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer etter at endelig 
lønnsoppgjør er ferdig. Ny hovedoversikt sendes kommunestyret som referat på første 
møte i 2013.  

3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2013 vedtas med 
bruttoinvesteringer på kr.49,167 mill., hvorav kr 40,920 mill. finansieres ved 
låneopptak (av dette er kr 21,857 mill. selvfinansierende) Låneopptaket fordeles slik: 



 
Kr 3 mill. – startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån 
Kr 18,857 mill. – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån. Nedbetales 
i hht vektet levetid. 
Kr 19,063 mill. – kommunale investeringer – serielån. Nedbetales i hht vektet levetid. 
 

4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet sidene 
25 – 50. 

 
Med følgende endringer: 
 
Investeringer Tiltak for universal utforming kommunale bygg  

 
100.000 

 Hovin kirkegård: kr 13 mill. utsettes fra 2013 til 2014 
 

 

 Kunstsnøanlegg: Under forutsetning av at idrettsrådet  
gir tiltaket prioritet ifm. søknad om tippemidler  
gis kommunalt tilskudd 

 
300.000 

 Tilfredsstillende internettilkobling til Vollen løses så 
kostnadseffektivt som mulig og innenfor rammen til IKT 
investeringer 

 

 
5. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-. 
6. 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. 

7. For 2013 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1000 av 
takstverdien (7 promille). 

8. Netto driftsresultat – kr.1 683 000 dekkes ved bruk av fond. 
9. Spydeberg kommune endrer prinsipp for amortiseringstid for premieavvik fra 1 år til 

10 år fra og med budsjettåret 2013.  
10. Forslag til økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 for Spydeberg kommune vedtas. 

 
VERBALFORSLAG: 
 
1. Kommunale boliger skal søkes redusert til ca. 50 boenheter.  Vurdering av hvilke boliger 

som anbefales solgt skal gjøres i forbindelse med boligsosial handlingsplan med sikte på å 

unngå negative sosiale effekter. 

 
 
K-095/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim, Gunnar Espelid, 
Jeanette Bach Mikkelsen, Gro Pettersen, Margrethe Solberg, Kyrre Havelin, Truls Lindmo, 
Gunnar Harstad, Tron Kallum, Anne Sofie Hoff, Torstein Skjolden, Arve Bekkevard og John 
Dokken. 
 
FORSLAG FREMMET I FORHOLD TIL INNSTILLINGENS PUNKT 1 - DRIFT: 
 
Forslag fra FRP, H, KRF og V: 
 



1. Virksomhetsleder teknisk forvaltning skal ha hovedansvar for kommunens 
servicefunksjon og tilrettelegging overfor næringslivet, og bruke den tid som er nødvendig 
for å fylle oppgaven som hovedkontakt mot næringslivet. Det skal etableres relevante 
måleparametre for saksbehandling, inkludert tidsbruk. For umiddelbart å sikre raskere 
saksbehandling, bes rådmannen gå til innkjøp av eksterne tjenester innenfor rammen av 
tilgjengelige lønnsmidler i påvente av oppbemanning. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

2. Sekretærfunksjonen for næringsutvalget opprettholdes på dagens nivå, om nødvendig med 
kjøp av eksterne tjenester. Rammen til virksomhet teknisk forvaltning økes med kr. 
150 000,-. 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 
 

3. Næringslivet inviteres til etablering av felles arbeidsgruppe for utvikling av prosjektet 
Småbyen Spydeberg. Sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen ivaretas av 
næringsutvalgets sekretær. Det engasjeres ekstern prosjektleder i samfinansiering med 
næringslivet og eventuelle regionale bidragsytere som f.eks. Fylkeskommunen, 
Innovasjon Norge og NHO. Kommunen bidrar med inntil kr. 100 000,-. Rammen til 
virksomhet teknisk forvaltning økes med dette beløpet. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

4. Rammen til virksomhet eiendom og teknisk drift reduseres med kr. 500 000,-. 
Rammen til virksomhet Grinitun åpen omsorg økes med kr. 500 000,-. 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 
 

5. Følgende innføres som et prøveprosjekt fra august 2013 til juli 2014: 
Kontantstøtte for 1-åringer dobles (5.000,-/3.303,-) 
Lokal kontantstøtte for 2-åringer dobles (6.606,-) 
Lokal kontantstøtte utvides opp til skolealder (6.606,-) 
Reduksjon barnehageplasser (167.000,-/83.000,-) 
Det utarbeides vedtekter for tildeling av lokal kontantstøtte. 
Det gis også i fortsettelsen mulighet for kombinasjonsløsninger med deltid 
barnehageplass/kontantstøtte. 
Målrettede tiltak som f.eks. åpen barnehage vurderes iverksatt for å sikre sosialisering, 
integrering og språkutvikling. 
Endring drift barnehage: Først etter barnehageopptaket i april, vil fordeling mellom 
barnehage/kontantstøtte avklares. Det utarbeides deretter revidert budsjett og besluttes 
hvordan frigjorte midler skal fordeles til skole og barnevern. Det antas frigjøring av kr. 
800.000,-. 
 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 
 

6. Styrking av etterutdanning av pedagogisk personale. 
Styrke sosionomtjenesten i skole og barnevern. 
Til sammen kr 800 000,- 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 
 

7. Økt inntekt fra Østfold Energi. Kr. 200 000,- 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 



8. Netto driftsresultat reduseres med kr. 50 000,-. 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 
 

9. Under forutsetning av at idrettsrådet gir tiltaket sin støtte ifm søknad om tippemidler gis et 
kommunalt tilskudd til  kunstsnøanlegg på kr. 300 000,-. Beløpet finansieres ved 
reduksjon av netto driftsresultat. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 

 
Forslag fra AP og SP: 
 
1. Styrking av barnevernet. Kr. 500 000,- 

Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 

2. Styrking av hjemmebaserte tjenester. Kr. 700 000,-. 
Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 

3. Styrking av sentraladministrasjonen inkl. midler til sekretærfunksjon for næringsutvalget. 
Kr. 1 000 000,-. 
Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 

4. Brukerundersøkelser. Kr 50 000,-. 
Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 

5. Budsjett for Råd for flyktninger: Kr. 5 000,-. Beløpet finansieres ved reduksjon av netto 
driftsresultat. 
Forslaget ble vedtatt med 17 stemmer for og 3 stemmer mot. 
 

6. Tilbakeføring av driftsmidler til virksomhet for Eiendom og teknisk drift. Kr. 500 000,-. 
Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 

7. Næringsutvikling. Kr 100 000,-. 
Samme forslag som ble enstemmig vedtatt tidligere i saken. 
 

Forslag fra KRF: 
 
1. Budsjett for kirken for 2013 økes med kr 75 000,-. Beløpet finansieres ved reduksjon av 

netto driftsresultat. 
Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for og 8 stemmer mot. 

 
FORSLAG FREMMET I FORHOLD TIL INNSTILLINGENS PUNKT 3 - 
INVESTERINGER: 
 
Forslag fremmet av FRP, H, KRF og V: 
 
1. Tiltak for universell utforming av kommunale bygg. Kr. 100 000,-. 

Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

2. Hovin kirkegård: 13 mill. fordeles med 6,5 mill i 2013 og 6,5 mill i 2014. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

Forslag fremmet av AP og SP: 
 



1. Fiberløsning til Vollene: Tilfredsstillende internett – tilkobling til Vollene løses så 
kostnadseffektivt som mulig og innenfor rammen til IKT-investeringer. Tiltaket 
synliggjøres som tiltak i ny IKT-plan og gjennomføres i løpet av 2013. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

FORSLAG FREMMET I FORHOLD TIL INNSTILLINGENS PUNKT 4 – 
AVGIFTER OG GEBYRER: 
 
Forslag fremmet av AP og SP: 
1. Satser for egenbetaling innen SFO opprettholdes på dagens nivå. Kr 520 000,-. 

Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 
FORSLAG FREMMET I FORHOLD TIL INNSTILLINGENS PUNKT 10 – 
ØKONOMI- OG STRATEGIPLANEN: 
 
Forslag fremmet av SP: 
På side 13, målekartet, G3 – redusere forurensning: 
1. Revidert handlingsplan for vannforsyning og avløp (2013-2016) legges fram til politisk 

behandling. Måloppnåelse i foregående periode skal beskrives. Gjennomføringsdato 
31.12.2013. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

2. Revidert saneringsplan skal legges fram for politisk behandling. Måloppnåelse i 
foregående periode skal beskrives. Gjennomføringsdato 31.12.2013. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 

 
På side 12, målekartet, T3-god dekningsgrad på tjenestene: 
1. Gjennomført utredning av Grinituns arealbehov. Gjennomført innen 1.11.2013. 

Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 
VERBALFORSLAG: 
 
Forslag fremmet av FRP, H, KRF og V: 
 
1. Kommunale boliger skal søkes redusert til ca 50 boenheter. Vurdering av hvilke boliger 

som anbefales solgt skal gjøres i forbindelse med boligsosial handlingsplan med sikte på å 
unngå negative sosiale effekter. 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 
 

2. Framtidig behov for utbygging/ombygging på Grinitun utredes. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 

3. Det innføres folkedugnad vår og høst. 
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. 

 
Etter vedtakene fattet ovenfor endres innstillingens punkt 8: 
Netto driftsresultat kr. 1 087 000,- disponeres slik: Kr 1 033 000,- gjelder momskompensasjon 
for investeringer og overføres fra drift til investering. Netto bruk av avsetning fond VAR kr. 
216 000,- inntektsføres i driftsbudsjettet. Kr. 270 000,- avsettes til disposisjonsfond. 
Forslaget ble enstemmig (20 stemmer) vedtatt. 
 
Votering over innstillingens punkter 2, 5, 6, 7, 9 og 10: 



 
Vedtak: Enstemmig (20 stemmer) som foreslått av formannskapet 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 095/12 BLIR DA: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2013 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 9, med følgende endringer: 
 
Virksomhetsleder for teknisk forvaltning skal ha hovedansvar for kommunens 
servicefunksjon og tilrettelegging overfor næringslivet, og bruk den tid som er 
nødvendig for å fylle oppgaven som hovedkontakt mot næringslivet. Det skal etableres 
relevante måleparametere for saksbehandling, inkludert tidsbruk. For umiddelbart å 
sikre raskere saksbehandling, bes rådmannen gå til innkjøp av eksterne tjenester 
innenfor rammen av tilgjengelige lønnsmidler i påvente av oppbemanning. 
 
Sekretærfunksjonen for næringsutvalget opprettholdes på dagens nivå, om nødvendig 
med kjøp av eksterne tjenester. Rammen til virksomhet teknisk forvaltning økes med 
kr. 150 000,-. 
 
Næringslivet inviteres til etablering av felles arbeidsgruppe for utvikling av prosjekt 
Småbyen Spydeberg. Sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen ivaretas av 
næringsutvalgets sekretær. Det engasjeres ekstern prosjektleder i samfinansiering med 
næringslivet og eventuelle regionale bidragsytere som f.eks. Fylkeskommunen, 
Innovasjon Norge og NHO. Kommunen bidrar med inntil kr. 100 000,-. Rammen til 
virksomhet for teknisk forvaltning økes med dette beløpet. 
 
Rammen til virksomhet eiendom og teknisk drift reduseres med kr. 500 000,-. 
 
Rammen til virksomhet Grinitun åpen omsorg økes med kr. 500 000,- 
 
Følgende innføres som et prøveprosjekt fra august 2013 til juli 2014: 
Kontantstøtte for 1-åringer dobles (5.000,-/3.303,-) 
Lokal kontantstøtte for 2-åringer dobles (6.606,-) 
Lokal kontantstøtte utvides opp til skolealder (6.606,-) 
Reduksjon barnehageplasser (167.000,-/83.000,-) 
Det utarbeides vedtekter for tildeling av lokal kontantstøtte. 
Det gis også i fortsettelsen mulighet for kombinasjonsløsninger med deltid 
barnehageplass/kontantstøtte. 
Målrettede tiltak som f.eks. åpen barnehage vurderes iverksatt for å sikre sosialisering, 
integrering og språkutvikling. 
Endring drift barnehage: Først etter barnehageopptaket i april, vil fordeling mellom 
barnehage/kontantstøtte avklares. Det utarbeides deretter revidert budsjett og besluttes 
hvordan frigjorte midler skal fordeles til skole og barnevern. Det antas frigjøring av kr. 
800.000,-. 
 
Styrking av etterutdanning av pedagogisk personale og sosionomtjenesten i skole og 
barnevern med til sammen kr. 800 000,-. 
 
Økt inntekt fra Østfold Energi. Kr 200 000,-. 



 
Netto driftsresultat reduseres med kr. 50 000,-. 
 
Under forutsetning av at Idrettsrådet gir tiltaket sin støtte ifm søknad om tippemidler 
gis et kommunalt tilskudd til kunstsnøanlegg på kr. 300 000,-. Beløpet finansieres ved 
reduksjon av nettodriftsresultat. 
 
Budsjett for råd for flyktninger kr. 5 000,-. Beløpet finansieres ved reduksjon av 
nettodriftsresultat. 
 
Budsjett for kirken for 2013 økes med kr. 75 000,-. Beløpet finansieres ved reduksjon 
av netto driftsresultat. 
 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer etter at endelig 
lønnsoppgjør er ferdig. Ny hovedoversikt sendes kommunestyret som referat på første 
møte i 2013. 
 

3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2013 vedtas med 
bruttoinvesteringer på kr.49,167 mill., hvorav kr 40,920 mill. finansieres ved 
låneopptak (av dette er kr 21,857 mill. selvfinansierende) Låneopptaket fordeles slik: 
 
Kr 3 mill. – startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån 
Kr 18,857 mill. – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån. Nedbetales 
i hht vektet levetid. 
Kr 19,063 mill. – kommunale investeringer – serielån. Nedbetales i hht vektet levetid. 
 
Med følgende endringer: 
Tiltak for universell utforming av kommunale bygg. Kr 100 000,-. 
 
Hovin kirkegård: 13 mill. fordeles med 6,5 mill. i 2013 og 6,5 mill. i 2014. 
 
Fiberløsning til Vollene: Tilfredsstillende internett – tilkobling til Vollene løses så 
kostnadseffektivt som mulig og innenfor rammen til IKT-investeringer. Tiltaket 
synliggjøres som tiltak i ny IKT-plan og gjennomføres i løpet av 2013. 
 

4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik de fremgår av budsjettdokumentet sidene 
25 – 50. 
 

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

6. 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. 
 

7. For 2013 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1000 av 
takstverdien (7 promille). 
 

8. Netto driftsresultat kr. 1 087 000,- disponeres slik: Kr. 1 033 000,- gjelder 
momskompensasjon for investeringer og overføres fra drift til investering. Netto bruk 
av avsetning fond VAR kr. 216 000,- inntektsføres i driftsbudsjettet. Kr. 270 000,- 
avsettes til disposisjonsfond. 
 



9. Spydeberg kommune endrer prinsipp for amortiseringstid for premieavvik fra 1 år til 
10 år fra og med budsjettåret 2013.  
 

10. Forslag til økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 for Spydeberg kommune vedtas med 
følgende endringer: 
På side 13, målekartet, G3 – redusere forurensing:  
Revidert handlingsplan for vannforsyning og avløp (2013-2016 legges frem for 
politisk behandling. Måloppnåelse i foregående periode skal beskrives. 
Gjennomføringsdato 31.12.2013. 
 
Revidert saneringsplan skal legges fram for politisk behandling. Måloppnåelse i 
foregående periode skal beskrives. Gjennomføringsdato 31.12.2013. 
 
På side 12, målekartet, T3-goddekningsgrad på tjenestene: 
Gjennomført utredning av Grinituns arealbehov. Gjennomført 1.11.2013 
 

VEDTATTE VERBALFORSLAG: 
1. Kommunale boliger skal søkes redusert til ca 50 boenheter. Vurdering av hvilke boliger 

som anbefales solgt skal gjøres i forbindelse med boligsosial handlingsplan med sikte på å 
unngå negative sosiale effekter. 
 

2. Framtidig behov for utbygging/ombygging på Grinitun utredes. 
 

3. Det innføres folkedugnad vår og høst. 
 
 
096/12:  VARMEANLEGG UNGDOMSSKOLEN  
 
Rådmannens innstilling: 

1. For å dekke opp energibehovet ved ungdomsskolen etableres det et 
bergvarmeanlegg. 

2. For å sikre et godt inneklima på skolen legges kjøling fra varmepumpa inn i 
prosjektet. 

3. Varmeanlegget, inkludert kjøling, finansieres ved et låneopptak på totalt kr. 
2 600 000. 

 
 
 
F-080/12 Formannskapet 28.11.2012 
 
 Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 
 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 

1. For å dekke opp energibehovet ved ungdomsskolen etableres det et 
bergvarmeanlegg. 

2. For å sikre et godt inneklima på skolen legges kjøling fra varmepumpa inn i 
prosjektet. 

3. Varmeanlegget, inkludert kjøling, finansieres ved et låneopptak på totalt kr. 
2 600 000. 



 
 
 
 
 
 
K-096/12 Kommunestyret 11.12.2012 
 
Birgitta Grimeland fikk innvilget sin anmodning om å være inhabil i denne saken og fratråtte 
kommunestyret. Ingen vararepresentant møtte. 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Sigmund Lereim, Truls Lindmo, Tron Kallum, Anne 
Sofie Hoff og Kyrre Havelin. 
 
Vedtak: Enstemmig (19 stemmer) som foreslått av formannskapet. 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. For å dekke opp energibehovet ved ungdomsskolen etableres det et 

bergvarmeanlegg. 
2. For å sikre et godt inneklima på skolen legges kjøling fra varmepumpa inn i 

prosjektet. 
3. Varmeanlegget, inkludert kjøling, finansieres ved et låneopptak på totalt kr. 

2 600 000. 
 
 
 
 
 
 
************ TILLEGGSSAKER ************ 
 
 
097/12:  ØKONOMISK STØTTE TIL KUNSTSNØ- OG SKILEIKEANLEGG  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Det vises til vedtak i budsjettsak for 2013 om engangsstøtte til prosjektet. 
2. Søknad om fritak fra alle kommunale avgifter i forbindelse med realisering av 

prosjektet imøtekommes ikke. 
3. Spydeberg kommune garanterer for lån stort kr 569 000,- under forutsetning av  

Hovedstyret i SILs vedtak om låneopptak til anlegget. 
 
 
 
 
F-088/12 Formannskapet 11.12.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
K-097/12 Kommunestyret11.12.2012 
 



Følgende hadde ordet: Birgitta Grimeland og Truls Lindmo 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
Endelig vedtak blir da: 
1. Det vises til vedtak i budsjettsak for 2013 om engangsstøtte til prosjektet. 
2. Søknad om fritak fra alle kommunale avgifter i forbindelse med realisering av 

prosjektet imøtekommes ikke. 
3. Spydeberg kommune garanterer for lån stort kr 569 000,- under forutsetning av  

Hovedstyret i SILs vedtak om låneopptak til anlegget. 
 



 
 
TIL MØTETS SLUTT: 

• Jernbane – påkobling av Østre Linje i Ski. 
Formannskapet gis fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger knyttet til innsigelsen. 
 

• Nybøle 
På grunn av strategiske valg foretatt av Nybøle er det ikke fremmet forslag til politiske 
initiativ i forhold til institusjonens situasjon. 

 


