
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Kommunestyret 
 

 

Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 18:00 – 20:15   

Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/13 - 015/13 

 

Faste representanter: Vararepresentanter: 

  

Kari Ørnø  

Jeanette Bach Mikkelsen  

Kyrre Havelin  

Gro Pettersen FF Kari Mette Mølmshaug 

Truls Lindmo  

John Dokken   

Ingjerd Schou FF Arne Bjerke 

Dordi Schou FF Arve Bekkevard 

Gunnar Harstad  

Elham Binai-Faal FF Nina Haaland 

Sigmund Lereim  

Anne Sofie Hoff  

Tron Kallum  

Torstein Skjolden  

Gunnar Espelid  

Birgitta Grimeland  

Andreas Kulvik FF Jarl Meland 

Knut Espeland  

Jahan Binai Faal  

Ole Andreas Kvilesjø  FF Bård Andreas Gulbrandsen 

Thor Erik Klever  

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Knut Espeland 

Fra adm. møtte: Geir Johannessen 

Hans Moesgaard 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere: Arild Hansen hadde ordet i forhold til trykkavløpsprosjektet 

Ivar Vågen og David Sjøen hadde ordet til trafikksikkerhet i 

Grååsen 

Befaring:  

Diverse: Musikkinnslag ved Rebekka Mosling 

 

Underskrifter: 

 

  Knut Espeland   

  ordfører   



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

008/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

009/13  UTARBEIDELSE AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN-MANDAT 

OG ORGANISERING 

010/13  VEDTEKTER FOR KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I SPYDEBERG 

011/13  TVUNGEN SLAMTØMMING AV SEPTIKTANKER I SENTRUM 

012/13  GNR. 26 BNR. 96 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 14 

M.FL. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

013/13  HELSEHUSET - INDRE ØSTFOLD MEDISINSKE 

KOMPETANSESENTER IKS- LOKALISERING 

014/13  TRYKKAVLØP LYSEREN 

015/13    INTERPELLASJON – SPØRSMÅL TIL ORDFØRER 

 

 

 

  



008/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

K-008/13 Kommunestyret19.03.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen 

 

 

009/13:  UTARBEIDELSE AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN-MANDAT OG 

ORGANISERING  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Arbeidet med bolig sosial handlingsplan gjennomføres med målsetting, organisering og 

mandat som beskrevet i saksframlegget 

 

 

KOOK-004/13 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 28.02.2013 

 

Forslag fra Torstein Skjolden, SP: 
Saken oversendes til kommunestyret for endelig behandling. 

Forslaget ble vedtatt med fire stemmer for og tre stemmer (Jarl Meland, Sigrun Egeland og 

Azra Sudic Süslü) mot. 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Kari Ørnø 

 

Forslag fra Kari Ørnø: 

Komitelederen tiltrer styringsgruppen for prosjektet. 

Forslaget fikk tre stemmer (Torstein Skjolden, Kari Ørnø og Gro Pettersen) og falt. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET I SAKEN BLIR DA: 

 

1. Arbeidet med bolig sosial handlingsplan gjennomføres med målsetting, organisering 

og mandat som beskrevet i saksfremlegget. 

 

 

K-009/13 Kommunestyret 19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: Torstein Skjolden, Kari Ørnø, Sigmund Lereim, Tron 

Kallum og Geri Johannessen 

 

Forslag fra Kari Ørnø, AP til et nytt punkt 2:  
Komitelederen tiltrer styringsgruppen for prosjektet. 

Forslaget fikk 5 stemmer og falt. 

 



Forslag fra Tron Kallum, SP 

Arbeidet med boligsosial handlingsplan 2013 – 2025 gjennomføres med målsetting, 

organisering og mandat som beskrevet i saksfremlegget. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG VEDTAK BLIR DA: 

 

1. Arbeidet med boligsosial handlingsplan 2013 – 2025 gjennomføres med målsetting, 

organisering og mandat som beskrevet i saksfremlegget 

 

 

010/13:  VEDTEKTER FOR KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I SPYDEBERG  

Rådmannens innstilling: 

 

1. Vedtekter for kommunal kontantstøtte i Spydeberg vedtas 

 

F-008/13 Formannskapet 05.03.2013 

 

Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 

 

Fellesforslag fra H,Frp,Krf og V: 

 

Endring i det fremlagte forslag: 

 

Punkt 3:   (folkeregistrert) etter bosatt 

Punkt  7:   Seksgradert skala med 0 dager = 100%. 1dag= 80% 

Punkt  9:   2. setning strykes 

Punkt 10: Strykes 

Punkt 13:  Endres til « ….grunnlag (mislighold) krever…..» 

Punkt 14:  Endres til «Spydeberg kommune vil politianmelde mislighold, når dette er 

konstatert.» 

 

 

Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til kommunestyret i sak 008/13 blir da: 

 

1. Vedtekter for kommunal kontantstøtte i Spydeberg vedtas med disse endringer: 

 

 

Punkt 3:   (folkeregistrert) etter bosatt 

Punkt  7:   Seksgradert skala med 0 dager = 100%. 1dag= 80% osv. 

Punkt  9:   2. setning strykes 

Punkt 10: Strykes 

Punkt 13:  Endres til « ….grunnlag (mislighold) krever…..» 

Punkt 14:  Endres til «Spydeberg kommune vil politianmelde mislighold, når dette er 

konstatert. 

 

 

 

 

 



 

 

K-010/13 Kommunestyret 19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet i saken: Gunnar Espelid, Geir Johannessen, Knut Espeland og 

Jeanette bach Mikkelsen 

 

Rådmannen informerte kommunestyret om at regler for håndtering av lokal kontantstøtte skal 

reguleres gjennom forskrift og ikke gjennom vedtekter. Foreslår å endre vedtektsdokumentet 

slik at det fremstår som forskrift og anbefalte derfor kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 

 

1. Forskrift om kommunal kontantstøtte i Spydeberg, hjemlet i kommunestyresak 095/12 

vedtas med følgende endringer: 

Punkt 3: (folkeregistrert) etter bosatt 

Punkt 7: Seksgradert skala  med 0 dager = 100 %. 1 dag = 80 % osv. 

Punkt 9: Annen setning strykes 

Punkt 10: Strykes 

Punkt 13: Endres til «….grunnlag (mislighold) krever…..» 

Punkt 14: Endres til «Spydeberg kommune vil politianmelde mislighold, når dette er 

kontstatert. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

1. Forskrift om kommunal kontantstøtte i Spydeberg, hjemlet i kommunestyresak 

095/12 vedtas med følgende endringer: 

Punkt 3: (folkeregistrert) etter bosatt 

Punkt 7: Seksgradert skala  med 0 dager = 100 %. 1 dag = 80 % osv. 

Punkt 9: Annen setning strykes 

Punkt 10: Strykes 

Punkt 13: Endres til «….grunnlag (mislighold) krever…..» 

Punkt 14: Endres til «Spydeberg kommune vil politianmelde mislighold, når dette er 

kontstatert. 

 

 

011/13:  TVUNGEN SLAMTØMMING AV SEPTIKTANKER I SENTRUM   

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunen innfører tvungen årlig slamtømming også for septiktanker i sentrum, der 

tanken er tilkoblet offentlig avløpsledning.  

2. Kommunen dekker utgiften til 1 slamtømming per år. Dersom det er behov for flere 

tømminger per år på grunn av høyt vannforbruk (flere leiligheter), kan det søkes om 

refusjon av utgifter for tømming nr. 2 og 3. Spyling av avløpsrør o.l. belastes huseier. 

3. Kommunens utgifter i forbindelse med slamtømming belastes VAR-regnskapet. 

 

 

KMPT-009/13 Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 

 

 

Politisk saksordfører: Tron Kallum 



 

Innstilling til kommunestyret:   

 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

1. Kommunen innfører tvungen årlig slamtømming også for septiktanker i sentrum, der 

tanken er tilkoblet offentlig avløpsledning.  

2. Kommunen dekker utgiften til 1 slamtømming per år. Dersom det er behov for flere 

tømminger per år på grunn av høyt vannforbruk (flere leiligheter), kan det søkes om 

refusjon av utgifter for tømming nr. 2 og 3. Spyling av avløpsrør o.l. belastes huseier. 

3. Kommunens utgifter i forbindelse med slamtømming belastes VAR-regnskapet. 

 

 

 

K-011/13 Kommunestyret  19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet i saken: Geir Johannessen og Knut Espeland 

 

Forslag fra Knut Espeland, KRF: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen og behandling i KMPT. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

Saken sendes tilbake til administrasjonen og behandling i KMPT. 

 

 

012/13:  GNR. 26 BNR. 96 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 14 

M.FL. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for 

Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og 

del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser og oversender dette til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

 

2. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 

142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser 

vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12. 

 

KMPT-013/13 Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 

 

Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 

 

Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for 

Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og 

del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser og oversender dette til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 



 

2. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 

142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser 

vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12. 

 

 

 

K-012/13 Kommunestyret 19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet i saken: Nina Haaland 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av komite for miljø, plan og teknikk i punkt 2. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 

bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende 

planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12. 

 

 

013/13:  HELSEHUSET - INDRE ØSTFOLD MEDISINSKE KOMPETANSESENTER 

IKS- LOKALISERING  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Spydeberg  kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske 
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.  
 
Spydeberg kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim 
sykehus under følgende forutsetninger: 
 
1. Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med 

Helsehuset, utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for 

ombygging av aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus. 

 

2. Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere 

Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette 

saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av 

anbud. 

 

3. Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på 

prinsippet om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige 

arealutvidelser knyttet til Helsehusets virksomhet. 

 

4. ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del 

av investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim 

sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et 

nytt prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner. 

 



 

K-013/13 Kommunestyret 19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet i saken: John Dokken og Knut Espeland 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  

 

Spydeberg  kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske 
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.  
 
Spydeberg kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere 
Askim sykehus under følgende forutsetninger: 
 
1. Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med 

Helsehuset, utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt 

for ombygging av aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus. 

 

2. Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved 

tidligere Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som 

fremkommer i dette saksfremlegget, videreføres prosjektet med 

detaljprosjektering og innhenting av anbud. 

 

3. Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på 

prinsippet om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige 

arealutvidelser knyttet til Helsehusets virksomhet. 

 

4. ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som 

en del av investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at 

tidligere Askim sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges 

kostnaden inn i et nytt prosjekt som finansieres av Helsehusets 

eierkommuner. 

 

014/13:  TRYKKAVLØP LYSEREN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Abonnenter tilknyttet trykkavløpet og vannforsyning overtar eierskap til og 

drift/vedlikehold av kvernpumpe og stikkledning for vann og avløp frem til felles 

hovedpumpestasjon, eller til nærmere avklart frostfri dybde ved land, ved ferdigstilt 

og driftssatt anlegg. 

 

2. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av trykkavløpsnettet fra frostfritt nivå 

ved Lyseren og frem til levering av spillvann til AHSA. Kommunen har også ansvar 

for vannledningsanlegget fra samme sted. 
 



3. Dette prinsippet for drift av anlegget vil også ligge til grunn for beregning av vann- og 

avløpsgebyrene for området. 

 

KMPT-015/13 Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 

 

Utsettelsforslag fra SP: Saken utsettes da det ikke foreligger økonomiske konsekvenser for 

alternativene som forutsatt i sak 008/11, vedtakspunkt 5. 

 

Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer (AP og SP) og falt. 

 

Forslag til punkt 1b fra SP: Kommunen må ha tilsynsordninger for å hindre forurensing fra 

de private aktørene som anbefalt fra Mattilsynet`s brev fra 22.11.2011. 

 

Punktvis avstemning: 

 

Rådmannens innstilling punkt 1:  ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 (SP) 

Forslag til punkt 1b fra SP:          falt  mot  1 stemme  (SP) 

Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Politisk saksordfører: Tron Kallum 

 

Innstillingen til kommunestyret i sak 015/13: 

 

1. Abonnenter tilknyttet trykkavløpet og vannforsyning overtar eierskap til og 

drift/vedlikehold av kvernpumpe og stikkledning for vann og avløp frem til felles 

hovedpumpestasjon, eller til nærmere avklart frostfri dybde ved land, ved ferdigstilt 

og driftssatt anlegg. 

 

2. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av trykkavløpsnettet fra frostfritt nivå 

ved Lyseren og frem til levering av spillvann til AHSA. Kommunen har også ansvar 

for vannledningsanlegget fra samme sted. 
 

3. Dette prinsippet for drift av anlegget vil også ligge til grunn for beregning av vann- og 

avløpsgebyrene for området. 

 

 

K-014/13 Kommunestyret 19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: Tron Kallum 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av komite for miljø, plan og teknikk 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

1. Abonnenter tilknyttet trykkavløpet og vannforsyning overtar eierskap til og 

drift/vedlikehold av kvernpumpe og stikkledning for vann og avløp frem til felles 

hovedpumpestasjon, eller til nærmere avklart frostfri dybde ved land, ved ferdigstilt 

og driftssatt anlegg. 

 



2. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av trykkavløpsnettet fra frostfritt 

nivå ved Lyseren og frem til levering av spillvann til AHSA. Kommunen har også 

ansvar for vannledningsanlegget fra samme sted. 
 

3. Dette prinsippet for drift av anlegget vil også ligge til grunn for beregning av vann- 

og avløpsgebyrene for området. 

 

  



 

************ TILLEGGSSAKER ************ 

015/13:   INTERPELLASJON - SPØRSMÅL TIL ORDFØRER  

 

 
 

 

 

K-015/13 Kommunestyret 19.03.2013 

 

Følgende hadde ordet i saken: Birgitta Grimeland og Knut Espeland 

 

Ingen vedtak fattet i saken.  



 

 

TIL MØTETS SLUTT: 

 

 Kyrre Havelin etterlyste passordet for politiker@spydeberg.no slik at oppdateringer 

kan gjennomføres. 

 

 Ordføreren informerte om siste utvikling i jernbanesaken. 

 

 Rådmannen informerte om status i arbeidet med trykkavløpsprosjektet, avtale om 

felles brannsjefstilling med Askim og Trøgstad og kommunens regnskapsresultat for 

året 2012. 

 

 Sigmund Lereim informerte om bygdedugnad mot vold i nære relasjoner og åpen 

temakveld 6. mai kl. 18.00 og trygghetsvandring 20. mars kl. 18.00. 

 

mailto:politiker@spydeberg.no

