
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Formannskapet 
 
 
Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 –  20:30  
Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13 - 021/13 
 
    
Faste representanter:   Vararepresentanter: 
Ordfører Knut Espeland, Krf  
Kyrre Havelin, A  
Jeanette Bach Mikkelsen, A  
John Dokken, H  
Gunnar Espelid, Frp  
Birgitta Grimeland, Frp  
Sigmund Lereim, Sp 
 
 

 

• Ordfører Knut Espeland fratrådte under drøftinger om VVA og Trykkavløp Lyseren, og 
orientering om 360/lederutvikling.  

 
• Birgitta Grimeland fratrådte under drøftinger om  Sanitetens hus.  
 
 
Møteleder: Knut Espeland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen og Hans Moesgaard 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
 
Underskrifter: 
 
  Knut Espeland   
  ordfører   
 
 
 
 
 
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 

 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

014/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
015/13  SAMARBEID HOBØL - SPYDEBERG KOMMUNER 
016/13  DELEGASJONSREGLEMENT FOR SPYDEBERG KOMMUNE 2013 
017/13  HØRING - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG 

KOLLEKTIVTRANSPORT 2014-2017 
018/13  VALG AV VALGSTYRE - STORTINGSVALGET 2013 
019/13  ETABLERING AV VINMONOPOL I SPYDEBERG 2013 
020/13  MÅNEDSRAPPORT PR. 31.3.2013 
021/13  REFERATER 
 
 
 
 



 
014/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
F-014/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
015/13:  SAMARBEID HOBØL - SPYDEBERG KOMMUNER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Spydeberg kommune er positiv til å utvikle samarbeid med andre kommuner i Indre 
Østfold.  

2. Vedtak om eventuell etablering av et felles lønn- og regnskapskontor for Hobøl og 
Spydeberg avventer resultatet av felles prosess med de andre Indre Østfold 
kommunene.  

 
 
F-015/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

1. Spydeberg kommune er positiv til å utvikle samarbeid med andre kommuner i Indre 
Østfold.  

2. Vedtak om eventuell etablering av et felles lønn- og regnskapskontor for Hobøl og 
Spydeberg avventer resultatet av felles prosess med de andre Indre Østfold 
kommunene.  

 
 
016/13:  DELEGASJONSREGLEMENT FOR SPYDEBERG KOMMUNE 2013  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til delegasjonsreglement for Spydeberg kommune datert 25. mars 2013 

(vedlegg 3) vedtas med vedtaksdato som virkningstidspunkt. 
 
 
F-016/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Politisk saksordfører:  Sigmund Lerheim 
 
Innstilling til kommunestyret: 



 
1. Forslag til delegasjonsreglement for Spydeberg kommune datert 25. mars 2013 

(vedlegg 3) vedtas med vedtaksdato som virkningstidspunkt. 
 
(Eventuelle Spørsmål til saken som ønskes besvart i kommunestyret,  leveres rådmannen 
skriftlig innen 23. april). 
 
 
 
017/13:  HØRING - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG 
KOLLEKTIVTRANSPORT 2014-2017  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Spydeberg kommune viser til saksfremlegget og ønsker å framheve følgende punkter: 
 

1. Igangsetting av planlegging av en ny tverrforbindelse Askim-Sarpsborg (FV 115/114) hvor det 
bør avsettes 5 millioner kroner spesifikt til dette tiltaket med sikte på etappevis gjennomføring 
i kommende handlingsplanperioder. 
 

2. Det må tas konkrete initiativ for å få FV 120 oppgradert til riksvei. Det bør etappevis bygges 
bredere veiskuldre Moss-Elvestad, som gjør veien mer fremkommelig. 
 

3. Man bør ikke omklassifisere fylkesveier til kommunale veier uten full økonomisk 
kompensasjon.  
 

4. Det bør etableres et sammenhengende transportnett for syklister fra Rygge/Moss til 
Riksgrensen ved Ørje(kfr.prosjektet Unionsleden). Her må det utarbeides en samlet plan og 
budsjetteres etappevise investeringer. Vi foreslår 1,0 mill. kroner avsatt til planleggingsmidler 
til dette formålet i løpet av fireårsperioden. 
 
Det bør etableres en ringbuss for eksempel fra Ørje til Mysen, Askim, Kalnes, Rygge. Dette 
kan eventuelt sees i sammenheng med Värmlandstrafikk sitt initiativ om å etablere en 
grensekryssende rute. 

 
 
 
F-017/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Fellesforslag fra formannskapet til nytt punkt 5: 
 
Vedlikehold og opprustning av FV 122 Stasjonsgata og FV 128 (gamle E18) skal prioriteres. 
 
Formannskapets vedtak: Enstemmig: 
 
Spydeberg kommune viser til saksfremlegget og ønsker å fremheve følgende punkter:  
 
1. Igangsetting av planlegging av en ny tverrforbindelse Askim-Sarpsborg (FV115/114)hvor 

det bør avsettes 5 millioner spesifikt til dette tiltaket med sikte på etappevis 

gjennomføring i kommende handlingsplanperioder.  

 

2. Det må tas kokrete initiativ for å få FV 120 omklassifisert til riksvei. Det bør etappevis 

bygges bredere veiskuldre Moss-Elvestad-Akershus grense, som gjør veien mer 



fremkommelig.  

 

3. Man skal ikke omklassifisere fylkesveier til kommunale veier uten full økonomisk 

kompensasjon.  

 

4. Det bør etableres  ett sammenhengende transportnett for syklister fra Rygg/Moss til 

riksgrensen ved Ørje (Kfr. Prosjektet Unionsleden). Her må det utarbeides en samlet plan 

og budsjetteres etappevise investeringer. Vi foreslår 1,0 millioner kroner avsatt til 

planleggingsmidler til dette formålet i løpet av fireårsperioden.  

 

Det bør etableres en ringbuss for eksempel fra Ørje til Mysen, Askim, Kalnes, Rygge. 

Dette kan eventuelt sees i sammenheng med Värmlandstrafikk sitt initiativ om å etablere 

en grensekryssende rute.  

 

5. Vedlikehold og opprustning av FV 122 Stasjonsgata og FV 128 (gamle E18) skal 

prioriteres. 
 

 
 
018/13:  VALG AV VALGSTYRE - STORTINGSVALGET 2013  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Til valgstyre i inneværende periode velges følgende representanter:  

 
---------------------------------------- 

 
2. Som leder og nestleder av valgstyret 2013 oppnevnes hhv.  

……………………………….. 
 
3. Valgstyret delegeres myndighet i henhold til valglovens § 4.2 til å oppnevne stemmestyre,   

samt stemmestyrets leder og nestleder. 
 
 
 
 
F-018/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Politisk saksordfører:  John Dokken 
 
 
Vedtak, enstemmig: 
 
1. Til Valgstyre velges Sigmund Lerheim, Jeanette Bach Michelsen, Birgitta Grimeland, 

John Dokken, Knut Espeland.  

2. Som leder velges Knut Espeland, som nestleder John Dokken.  

3. Valgstyret delegeres myndighet i henhold til valglovens §4,2 til å oppnevne stemmestyre 

samt stemmestyrets leder og nestleder.  



 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Til Valgstyre velges Sigmund Lerheim, Jeanette Bach Michelsen, Birgitta Grimeland, 

John Dokken, Knut Espeland.  

2. Som leder velges Knut Espeland, som nestleder John Dokken.  

3. Valgstyret delegeres myndighet i henhold til valglovens §4,2 til å oppnevne 

stemmestyre samt stemmestyrets leder og nestleder.  

 
 
019/13:  ETABLERING AV VINMONOPOL I SPYDEBERG 2013  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune oversender en forespørsel til Vinmonopolet om å etablere 
vinmonopolutsalg i Spydeberg sentrum. 

 
 
F-019/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Saksordfører John Dokken 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Spydeberg kommune oversender en forespørsel til Vinmonopolet om å etablere 
vinmonopolutsalg i Spydeberg sentrum. 

 
 
 
020/13:  MÅNEDSRAPPORT PR. 31.3.2013  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Månedsrapport pr. 31.3.2013 tas til orientering 
 
F-020/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Månedsrapport pr. 31.3.2013 tas til orientering 
 
 
021/13:  REFERATER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 



 
 
F-021/13 Formannskapet 16.04.2013 
 
Vedtak, enstemmig: Referatene tas til orientering 



 
 
 
 

Drøftinger 
 

• Status kontantstøtte 
Rådmann og virksomhetsleder orienterte. Tatt til orientering.  

 
• Vannforsyning Hobøl kommune, vannledning Knapstad. I henhold til VVA-plan 

2012-2020 
Budsjettet er 1,3 millioner kroner. Åpent anbudskonferanse på Doffin, med 5 
selskaper som har gitt tilbud. Ut fra dette går man videre med Alvim Entreprenør. 
Rimeligste anbud er 1,3 mill uten reserver. Formannskapet gir sin tilslutning til at man 
igangsetter prosjektet og velger rimeligste entreprenør. 
 

• iPad til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget i Spydeberg har enstemmig fattet vedtak om at utvalget må få iPad 
for å få lik informasjonstilgang og flyt som kommuenstyret og andre utvalg. 
 
Formannskapet sluttet seg til vedtaket og det går til anskaffelse av iPader til 
medlemene. 
 

• Godtgjørelse Folkehelsekomiteen  
Komiteen består av medlemmer som er ledere i andre komiteer og råd og får der sin 
godtgjøring. Det betales derfor ikke ut møtegodtgjøring for deltagelse i denne 
komiteen. 
 

 
 
 
 


