
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Kommunestyret 
 

 

Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 18:00 –  22:00  

Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 043/13 - 048/13 

 

Faste representanter: Vararepresentanter: 

  

Morten Strande  

Jeanette Bach Mikkelsen  

Kyrre Havelin  

Gro Pettersen  

Truls Lindmo  

John Dokken  

Ingjerd Schou  

Dordi Schou FF Nina Haaland 

Gunnar Harstad  

Elham Binai-Faal   

Sigmund Lereim  

Anne Sofie Hoff  

Tron Kallum  

Torstein Skjolden  

Gunnar Espelid  

Birgitta Grimeland FF Jarl Meland 

Andreas Kulvik  

Knut Espeland  

Margrethe Solberg FF Jahan Binai Faal 

Ole Andreas Kvilesjø   

Thor Erik Klever  

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Ordfører Knut Espeland 

Fra adm. møtte: Ass. rådmann Hans Moesgaard, økonomisjef Mette Mysliwski, 

virksomhetsleder Jon Gunnar Weng i sak 48/13. 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere: Gro Pettersen på vegne av Kjell Magne Bråthen, Sjur Wergeland 

hadde ordet til sak 048/13 

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

  Knut Espeland   

  ordfører   

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 



 

 

 

 

SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

043/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

044/13  ELDREMILLIARDEN - BRUK AV RESTERENDE  FONDSMIDLER 

045/13  SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEPREPARERINGSMASKIN 

046/13  GNR. 30 BNR. 225 - SØKNAD OM OPPHEVING/ENDRING AV 

UTBYGGINGSAVTALE FOR LUND VEST 

047/13  FRITAK FRA VERV 

048/13  VANN- OG AVLØPSPROSJEKT LYSEREN OG HOLLI TIL SENTRUM 

. AVKLARINGER OM ØKONOMI OG VILKÅR FOR TILKNYTNING 

TIL OVERFØRINGSLEDNING SAMT GENERELLE BESTEMMELSER 

FOR TILKNYTTING TIL KOMMUNENS AVLØPSNETT 

049/13  ANSETTELSE AV RÅDMANN 

 

 

 

  



043/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

K-043/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

 

 

044/13:  ELDREMILLIARDEN - BRUK AV RESTERENDE  FONDSMIDLER  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kr. 100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av «Lotte-

light modellen» på Grinitun. 

2. Kr.100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av PDA/ 

smarttelefon i hjemmetjenesten 

3. Kr. 100 000,- benyttes til trapp fra balkongen ved skjermet enhet til sansehagen. 

4. Kr. 128 000,- benyttes til nytt utstyr til Grinitun som beskrevet i saken. 

 

F-040/13 Formannskapet 03.09.2013 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 

 

Forslag fra Knut Espeland, KRF til nytt punkt 4: 
Kr. 128 000,- benyttes til utstyr til Grinitun. 

 

VOTERING: 

Punkt 1: Enstemmig som foreslått av rådmannen 

Punkt 2: 6 stemmer for rådmannens forslag, 1 stemme (Morten Strande) mot. 

Punkt 3: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Punkt 4: 6 stemmer for forslaget fra Knut Espeland, 1 stemme (Morten Strande) mot. 

 

 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

1. Kr. 100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av «Lotte-

light modellen» på Grinitun. 

2. Kr.100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av PDA/ 

smarttelefon i hjemmetjenesten 

3. Kr. 100 000,- benyttes til trapp fra balkongen ved skjermet enhet til sansehagen. 

4. Kr. 128 000,- benyttes til nytt utstyr til Grinitun. 

 

 

 

 

 



K-044/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: John Dokken,Tron Kallum, Morten Strande, Jarl Meland, 

Knut Espeland. 

 

Forslag fra SP: 

 

Pkt. 4. Kr 128 000 benyttes til nytt utstyr til Grinitun etter samråd med Eldrerådet. 

 

Forslag fra AP: 

 

1. Kr 100 000 fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av «Lotte-light 

modellen» på Grinitun. 

2. Kr 100 000 fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til trapp fra balkongen 

skjermet enhet til sansehagen. 

3. Resterende beløp på kr 228 000 blir stående foreløpig urørt på fond øremerket 

eldreomsorgen.  

 

Det ble votert punktvis. 

 

Pkt .1 i innstillingen til kommunestyret. (Samsvarer med AP’s forslag). 

Votering: Enstemmig som foreslått. 

 

Pkt. 2 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Vedtatt som innstillingen mot 5 stemmer.  

 

Pkt. 3 i innstillingen til kommunestyret. (Samsvarer med pkt. 2 i AP’s forslag). 

Votering: Enstemmig som foreslått.  

 

Pkt. 4 i innstillingen til kommunestyret ble satt opp mot forslaget fra SP. 

Votering: Vedtatt forslag fra SP med 12 stemmer. 

 

AP’s forslag til sitt pkt. 3 falt mot 4 stemmer. 

  

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

1. Kr 100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av «Lotte-

light modellen» på Grinitun. 

2. Kr 100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen menyttes til PDA/smarttelefon i 

hjemmetjenesten.. 

3. Kr 100 000,- benyttes til trapp fra balkongen ved skjermet enhet til sansehagen. 

4. Kr 128 000,- benyttes til nytt utstyr til Grinitun etter samråd med Eldrerådet.   

 

 

045/13:  SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEPREPARERINGSMASKIN   

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Søknad om tilskudd til løypemaskin fra Spydeberg IL imøtekommes med kr 300.000 

 

2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  

 



 

F-042/13 Formannskapet 03.09.2013 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

1. Søknad om tilskudd til løypemaskin fra Spydeberg IL imøtekommes med kr 300.000 

 

2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  

 

 

 

K-045/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: John Dokken og Sigmund Lereim.   

 

Votering: Instilling til kommunestyret enstemmig vedtatt.  

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 1. Søknad om tilskudd til løypemaskin fra Spydeberg IL imøtekommes med kr 300.000 

 

2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  

          

 

 

046/13:  GNR. 30 BNR. 225 - SØKNAD OM OPPHEVING/ENDRING AV 

UTBYGGINGSAVTALE FOR LUND VEST  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunen har vurdert søknaden av 20.8.2013 fra Advokatfirmaet Schjødt AS på vegne 

av PEAB Eiendomsutvikling AS, om frafall av utbyggingsbidraget satt i pkt. 4 i 

utbyggingsavtalen for utbygging av Lund Vest boligområde. Alternativt søkes det om at 

rådmannen gis fullmakt til å gå i konkret dialog med PEAB Eiendomsutvikling AS med 

sikte på å fremforhandle nye betingelser for utbygging av eiendommen gnr. 30 bnr. 225 i 

Spydeberg kommune. Kommunen opprettholder kravet i avtalens pkt. 4 

Utbyggingsbidrag.    

 

F-041/13 Formannskapet 03.09.2013 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

1. Kommunen har vurdert søknaden av 20.8.2013 fra Advokatfirmaet Schjødt AS på 

vegne av PEAB Eiendomsutvikling AS, om frafall av utbyggingsbidraget satt i pkt. 4 

i utbyggingsavtalen for utbygging av Lund Vest boligområde. Alternativt søkes det 

om at rådmannen gis fullmakt til å gå i konkret dialog med PEAB 

Eiendomsutvikling AS med sikte på å fremforhandle nye betingelser for utbygging 



av eiendommen gnr. 30 bnr. 225 i Spydeberg kommune. Kommunen opprettholder 

kravet i avtalens pkt. 4 Utbyggingsbidrag.    

 

 

 

 

K-046/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: Sigmund Lereim, Andreas Kulvik, Gunnar Harstad, Tron 

Kallum og rådmann Hans Moesgaard. 

 

VOTERING: Innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Kommunen har vurdert søknaden av 20.8.2013 fra Advokatfirmaet Schjødt AS på 

vegne av PEAB Eiendomsutvikling AS, om frafall av utbyggingsbidraget satt i pkt. 4 

i utbyggingsavtalen for utbygging av Lund Vest boligområde. Alternativt søkes det 

om at rådmannen gis fullmakt til å gå i konkret dialog med PEAB 

Eiendomsutvikling AS med sikte på å fremforhandle nye betingelser for utbygging 

av eiendommen gnr. 30 bnr. 225 i Spydeberg kommune. Kommunen opprettholder 

kravet i avtalens pkt. 4 Utbyggingsbidrag.    

 

 

 

047/13:  FRITAK FRA VERV   

 

Rådmannens innstilling: 

 

Margrethe Solberg gis fritak for politiske verv fra 01.07.2013 fram til 30.06.2014 

 

 

F-043/13 Formannskapet 03.09.2013 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Morten Strande 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

Margrethe Solberg gis fritak for politiske verv fra 01.07.2013 fram til 30.06.2014 

 

 

K-047/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: Morten Strande. 

 

VOTERING: Innstiling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

Margrethe Solberg gis fritak for politiske verv fra 01.07.2013 fram til 30.06.2014 

 

 

 



048/13:  VANN- OG AVLØPSPROSJEKT LYSEREN OG HOLLI TIL SENTRUM . 

AVKLARINGER OM ØKONOMI OG VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL 

OVERFØRINGSLEDNING SAMT GENERELLE BESTEMMELSER FOR 

TILKNYTTING TIL KOMMUNENS AVLØPSNETT  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Øvre kostnadsgrense for når kommunen kan kreve en bygning som ligger på eiendom 

tilknyttet offentlig avløpsnett settes til kr 175.000,- ekskl. mva for anleggskostnader. 

Beløpet reguleres hvert 5 år i henhold til konsumprisindeksen. I tillegg kommer 

innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett.  

 

2. Det opptas et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i sin helhet 

er innbetalt, senest 30.6.2016. 

 

3. Anleggsbidrag fra nye påmeldte øker bruttoramma i prosjektet tilsvarende innbetalingen 

fra disse. 

 

4. For å unngå likviditetsutfordringer i vann- og avløpsprosjektet i Lyseren rensedistrikt, vil 

kommunen kreve innbetalt kr. 100.000,-for avløp og kr. 5.000,- for vann fra de påmeldte 

innen 1.3.2014. For å sikre likviditeten i prosjektet for overføringsledningen og 

stikkledninger mellom Holli til sentrum, kreves innbetalt kr. 50.000,- fra de påmeldte 

innen 1.2.2014. 

 

5. Til dekning av kostnader knyttet til tilrettelegging for gang- og sykkelvei mellom Hovs 

plass og Holli bevilges inntil kr. 2,5 mill. fra sideveismidlene.  

 

6. Kommunen etablerer ca. 300 m kommunal stikkledning for vann og avløp i Ligotveien fra 

overføringsledningene ved fylkesveien. Kostnader på inntil kr 240.000 dekkes over VA. 

De påmeldte dekker alle kostnader for framføring av privat avløpsledning fram til 

kommunens ledningsnett, inkludert installering av minipumpestasjon.  

 

7. Kommunen etablerer ca. 500 m kommunal stikkledninger for vann og avløp mot 

Fransvoll, under forutsetning av at 5 fritidsboliger er villige til å koble seg til, i tillegg til 4 

boliger som kan pålegges tilkobling. Kostnaden på inntil kr. 400.000 dekkes over VA.  

 

F-048/13 Formannskapet 17.09.2013 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Øvre kostnadsgrense for når kommunen kan kreve en bygning som ligger på eiendom 

tilknyttet offentlig avløpsnett settes til kr 175.000,- ekskl. mva for anleggskostnader. 

Beløpet reguleres hvert 5 år i henhold til konsumprisindeksen. I tillegg kommer 

innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett.  

 

2. Det opptas et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i sin helhet 

er innbetalt, senest 30.6.2016. 

 

3. Anleggsbidrag fra nye påmeldte øker bruttoramma i prosjektet tilsvarende innbetalingen 

fra disse. 



 

4. For å unngå likviditetsutfordringer i vann- og avløpsprosjektet i Lyseren rensedistrikt, vil 

kommunen kreve innbetalt kr. 100.000,-for avløp og kr. 5.000,- for vann fra de påmeldte 

innen 1.3.2014. For å sikre likviditeten i prosjektet for overføringsledningen og 

stikkledninger mellom Holli til sentrum, kreves innbetalt kr. 50.000,- fra de påmeldte 

innen 1.2.2014. 

 

5. Til dekning av kostnader knyttet til tilrettelegging for gang- og sykkelvei mellom Hovs 

plass og Holli bevilges inntil kr. 2,5 mill. fra sideveismidlene.  

 

6. Kommunen etablerer ca. 300 m kommunal stikkledning for vann og avløp i Ligotveien fra 

overføringsledningene ved fylkesveien. Kostnader på inntil kr 240.000 dekkes over VA. 

De påmeldte dekker alle kostnader for framføring av privat avløpsledning fram til 

kommunens ledningsnett, inkludert installering av minipumpestasjon.  

 

7. Kommunen etablerer ca. 500 m kommunal stikkledninger for vann og avløp mot 

Fransvoll, under forutsetning av at 5 fritidsboliger er villige til å koble seg til, i tillegg til 4 

boliger som kan pålegges tilkobling. Kostnaden på inntil kr. 400.000 dekkes over VA.  

 

 

K-048/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: Sigmund Lereim, Jon Gunnar Weng, Tron Kallum, Ingjerd 

Schou, John Dokken, Anne Sofie Hoff, Gunnar Harstad, Kyrre Havelin, Torstein Skjolden, 

Knut Espeland, Gunnar Espelid, Thor Erik Klever, Jarl Meland, Hans Moesgaard. 

 

Det ble votert punktvis over innstillingen til kommunestyret. 

 

Pkt. 1 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innnstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer. (Hoff, Kallum og Skjolden) 

 

Pkt. 2 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 3 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 4 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innstillingen falt med 13 stemmer. 

 

Pkt. 5 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 6 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 7 i innstillingen til kommunestyret. 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 



1. Øvre kostnadsgrense for når kommunen kan kreve en bygning som ligger på 

eiendom tilknyttet offentlig avløpsnett settes til kr 175.000,- ekskl. mva for 

anleggskostnader. Beløpet reguleres hvert 5 år i henhold til konsumprisindeksen. I 

tillegg kommer innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til kommunens 

avløpsnett.  

 

2. Det opptas et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i sin 

helhet er innbetalt, senest 30.6.2016. 

 

3. Anleggsbidrag fra nye påmeldte øker bruttoramma i prosjektet tilsvarende 

innbetalingen fra disse. 

 

4. Til dekning av kostnader knyttet til tilrettelegging for gang- og sykkelvei mellom 

Hovs plass og Holli bevilges inntil kr. 2,5 mill. fra sideveismidlene.  

 

5. Kommunen etablerer ca. 300 m kommunal stikkledning for vann og avløp i 

Ligotveien fra overføringsledningene ved fylkesveien. Kostnader på inntil kr 240.000 

dekkes over VA. De påmeldte dekker alle kostnader for framføring av privat 

avløpsledning fram til kommunens ledningsnett, inkludert installering av 

minipumpestasjon.  

 

6. Kommunen etablerer ca. 500 m kommunal stikkledninger for vann og avløp mot 

Fransvoll, under forutsetning av at 5 fritidsboliger er villige til å koble seg til, i 

tillegg til 4 boliger som kan pålegges tilkobling. Kostnaden på inntil kr. 400.000 

dekkes over VA.  

 

  

 

- Sigmund Lereim fratrådte møtet 

 

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

049/13:  ANSETTELSE AV RÅDMANN  

 

Rekrutteringsutvalgets innstilling: 

1. Heidi Vildskog innstilles til stillingen som rådmann i Spydeberg kommune. Dersom 

hun skulle takke nei til stillingen, trår ansettelsesutvalget sammen for å gjøre en ny 

anbefaling/forslag til innstilling. 

 

2. Formannskapet gis fullmakt til å inngå arbeids- og lederavtale. 

 

 

F-049/13 Formannskapet 17.09.2013 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rekrutteringsutvalget. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Heidi Vildskog innstilles til stillingen som rådmann i Spydeberg kommune. Dersom hun 

skulle takke nei til stillingen, trår ansettelsesutvalget sammen for å gjøre en ny 

anbefaling/forslag til innstilling. 

 

2. Formannskapet gis fullmakt til å inngå arbeids- og lederavtale. 



 

 

 

 

 

K-049/13 Kommunestyret 17.09.2013 

 

Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland. 

 

Votering: Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt (20 stemmer). 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Heidi Vildskog innstilles til stillingen som rådmann i Spydeberg kommune. Dersom 

hun skulle takke nei til stillingen, trår ansettelsesutvalget sammen for å gjøre en ny 

anbefaling/forslag til innstilling. 

 

2. Formannskapet gis fullmakt til å inngå arbeids- og lederavtale. 

 

 

 



ORIENTERINGSSAKER: 

 

 Sigmund Lereim orienterte om Folkevalgtopplæring i Latvia. 

 Ordføreren orienterte om status Follobanen – Østre linje. 

 Ordfører og rådmann informerte om brev og status i forhold til finansiering Vamma – 

Ringnesdalen. 

 Rådmannen orienterte om status i trykkavløpsprosjektet. 

 Ungdommens kommunestyrer orienterte om sin deltakelse i Youth Camp. 

 Orientering om Camp i Latvia v/Sigmund Lereim ble utsatt. 

 

 


