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023/14:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

F-023/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Vedtak, enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

024/14:  SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, REGNSKAP OG LØNN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune gir sin tilslutning til planlegging og etablering av 

administrative løsninger sammen med Askim og Eidsberg og evt. andre kommuner 

innenfor områdene: 

 

a) Skatteoppkrever. 

b) Lønn, regnskap og fakturering. 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten ytterligere 

politisk behandling på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres på et likeverdig 

partnerskap. Delegasjonen gis under forutsetning av at samarbeidet gir en bedre kvalitet 

på tjenestene, at sårbarheten blir mindre og at det gir en økonomisk gevinst. 

 

F-024/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Forslag fra formannskapet: Nytt pkt. 3: 

 

En eventuell endelig avtale legges frem som orienteringssak for formannskapet, i tråd med 

bestemmelser om rapportering på delegert myndighet. 

 

Votering: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen med tilleggspunnkt 3 foreslått 

av formannskapet. 

 

Politisk saksordfører:  John Dokken 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune gir sin tilslutning til planlegging og 

etablering av administrative løsninger sammen med Askim og Eidsberg og evt. andre 

kommuner innenfor områdene: 

 

a. Skatteoppkrever. 

b. Lønn, regnskap og fakturering. 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten 

ytterligere politisk behandling på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres 

på et likeverdig partnerskap. Delegasjonen gis under forutsetning av at samarbeidet 



gir en bedre kvalitet på tjenestene, at sårbarheten blir mindre og at det gir en 

økonomisk gevinst. 

 

3. En eventuell endelig avtale legges frem som orienteringssak for formannskapet, i 

tråd med bestemmelser om rapportering på delegert myndighet. 

 

 

025/14:  FJERNARKIV - NY LOKALISERING  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Spydeberg kommunes fjernarkiv lokaliseres til de lokalene som i dag rommer kommunens 

mellomarkiv. 

2. Kostnader kr. 295 000,- dekkes fra disposisjonsfond. 

 

F-025/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører:  Sigmund Lereim 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Spydeberg kommunes fjernarkiv lokaliseres til de lokalene som i dag rommer 

kommunens mellomarkiv. 

2. Kostnader kr. 295 000,- dekkes fra disposisjonsfond. 

 

 

026/14:  FRITAK FRA VERV   

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Torstein Skjolden gis fritak fra politisk verv som medlem og leder for rådet for 

flyktninger og integrering for resten av inneværende valgperiode. 

 

F-026/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Torstein Skjolden gis fritak fra politisk verv som medlem og leder for rådet for 

flyktninger og integrering for resten av inneværende valgperiode. 

 

 

027/14:  OPPHEVING AV 3 STIFTELSER  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Skomakermester Petter Johannesens Legat av Spydeberg – org nr 974 903 911 

oppheves. 



2. Skipsreder J M Jonassen Haugen og hustrus legat av Spydeberg – org nr 940 253 217 

oppheves. 

3. Stiftelsen søsknene Vollenes fond til Grinitun – org nr 983 596 037 oppheves. 

4. Legatenes midler overføres til bundne fond under Spydeberg kommunes regnskap. 

5. Fondene forvaltes og disponeres som foreslått i vedlagte dokumenter.    

 

F-032/13 Formannskapet 04.06.2013 

 

Forslag fra ordfører Knut Espeland:  

 

Saken utsettes. 

 

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes 

 

 

 

F-027/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Skomakermester Petter Johannesens Legat av Spydeberg – org nr 974 903 911 

oppheves. 

2. Skipsreder J M Jonassen Haugen og hustrus legat av Spydeberg – org nr 940 253 217 

oppheves. 

3. Stiftelsen søsknene Vollenes fond til Grinitun – org nr 983 596 037 oppheves. 

4. Legatenes midler overføres til bundne fond under Spydeberg kommunes regnskap. 

5. Fondene forvaltes og disponeres som foreslått i vedlagte dokumenter 



 

 

 

Informasjon og orienteringer gitt: 
 

1. Rådmannen orienterte om fremdrift i VA prosjektene. Prosjektrapport nr 2 ble 

gjennomgått for både Prosjekt Overføringsledning og Prosjekt Vann- og trykkavløp 

Lyseren. 

2. Rådmannen orienterte om forespørsel og behov for å bygge ut vannforsyning mot 

Hobøl (salg av vann). Formannskapet tilsluttet seg dette og ønsket å avvikle et raskt 

ekstraordinært formannskap for å behandle en slik bevilling (etter hasteparagrafen i 

kommuneloven). Rådmannen gir beskjed til ordfører og formannskap når saken er klar 

for behandling. 

3. Ordfører orienterte om status for KVU og jernbaneutvikling for Østre Linje. 

Formannskapet gav uttrykk for viktigheten av gjeldende meklingsprotokoll. 

4. Ordfører orienterte om tverrforbindelsen og bussruter som er av betydning for 

Spydeberg. 

5. Ordfører og Lereim orienterte om aktiviteter innen internasjonalt arbeid – 

vennskapskommuner. 

6. Ordfører orienterte om utvikling av stasjonsområdet og jernbaneverkets oppgradering, 

samt utviklingsarbeidet på Myra-Tebo området. 

7. Ordfører orienterte om Glommabanen og Indre Østfoldskommunenes engasjement i 

denne. 

 

 

 


