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Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Knut Espeland 

Fra adm. møtte: Heidi Vildskog 

Hans Moesgaard 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere: Styret for Spydeberg bondelag informerte om landbrukets 

situasjon. 

Marit Venn og Lara Jonsson fra Ungdommens kommunestyre ba 

om en utbedring av stien mellom kunstgressbanen og skatebanen. 

I tillegg ønsket de oftere henting av plastavfall.  

Befaring:  

Diverse: Anne Emilie Wold fra musikkskolen deltok med sang. 

 

Underskrifter: 



 

  Knut Espeland   

  ordfører   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

016/14  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

017/14  DELEGERING AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV 

KOMMUNEPLAN MED PLANPROGRAM 

018/14  FORSKRIFT OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - PR. 1.8.2014 

019/14  LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIG 

TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - REVIDERING 

AV LOKALE RETNINGSLINJER 

020/14  FULLMAKT TIL EKSPROPRIASJON FOR FRAMFØRING AV VANN- 

OG AVLØPSLEDNINGER PÅ LYSEREN 

021/14  BUDSJETTJUSTERING AV INVESTERINGER SOM IKKE BLE 

FERDIGSTILT I 2013 

022/14  FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD - TRYGGHETSAVTALE 

023/14  NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE I SPYDEBERG 

KOMMUNE 

024/14  HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE RESERVASJON FOR 

FASTLEGER 

025/14  AVKLARING PROTOKOLL, VEDTAK I SAKS NR K-069/13 - 

DETALJREGULERING FOR TUNVEIEN 12-18 

 

 

 

 

  



016/14:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

K-016/14 Kommunestyret18.03.2014 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

017/14:  DELEGERING AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV 

KOMMUNEPLAN MED PLANPROGRAM  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. I medhold av Kommuneloven gis Formannskapet myndighet til å fatte vedtak om 

utlegging til offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for ny 

kommuneplan, jf. pbl §§ 3-3 og 11-13. 

 

2. Formannskapet innstillinger til kommunestyret ved den endelige behandlingen av 

planprogrammet.  

 

3. I medhold av Kommuneloven gis Formannskapet myndighet til å fatte vedtak om 

utlegging til offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan, jf. pbl §§ 3-3 

og 11-14. 

 

4. Formannskapet innstillinger til kommunestyret ved den endelige behandlingen av 

kommuneplanen.  

 

5. I behandling av forslag til planprogram og kommuneplan skal kommunens råd og 

utvalg gis anledning til å avgi uttalelser i samsvar med prosedyre beskrevet i 

saksframlegg. 

 

 

 

F-014/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 

 

VOTERING: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. I medhold av Kommuneloven gis Formannskapet myndighet til å fatte vedtak om 

utlegging til offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for ny 

kommuneplan, jf. pbl §§ 3-3 og 11-13. 

 

2. Formannskapet innstillinger til kommunestyret ved den endelige behandlingen av 

planprogrammet.  

 



3. I medhold av Kommuneloven gis Formannskapet myndighet til å fatte vedtak om 

utlegging til offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan, jf. pbl §§ 3-3 

og 11-14. 

 

4. Formannskapet innstillinger til kommunestyret ved den endelige behandlingen av 

kommuneplanen.  

 

5. I behandling av forslag til planprogram og kommuneplan skal kommunens råd og 

utvalg gis anledning til å avgi uttalelser i samsvar med prosedyre beskrevet i 

saksframlegg. 

 

 

K-017/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: John Dokken, Gunnar Harstad, Tron Kallum, Heidi 

Vildskog og Jarl Meland. 

 

Forslag fra Tron Kallum, SP til nytt punkt 5: 

I behandling av forslag til planprogram og kommuneplan skal kommunens råd og utvalg samt 

ungdommens kommunestyre gis anledning til å avgi uttalelser i samsvar med prosedyre 

beskrevet i saksframlegg. 

 

VOTERING:  

Punktene 1-4: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

Punkt 5: 20 stemmer for forslaget fra SP og 1 stemme for formannskapets innstilling. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. I medhold av Kommuneloven gis Formannskapet myndighet til å fatte vedtak om 

utlegging til offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for ny 

kommuneplan, jf. pbl §§ 3-3 og 11-13. 

 

2. Formannskapet innstillinger til kommunestyret ved den endelige behandlingen av 

planprogrammet.  

 

3. I medhold av Kommuneloven gis Formannskapet myndighet til å fatte vedtak om 

utlegging til offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan, jf. pbl §§ 3-3 

og 11-14. 

 

4. Formannskapet innstillinger til kommunestyret ved den endelige behandlingen av 

kommuneplanen.  

 

5. I behandling av forslag til planprogram og kommuneplan skal kommunens råd og 

utvalg samt ungdommens kommunestyre gis anledning til å avgi uttalelser i samsvar 

med prosedyre beskrevet i saksframlegg. 

 

018/14:  FORSKRIFT OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - PR. 1.8.2014  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Forskrift om kommunal kontantstøtte i Spydeberg kommune - pr. 1.8.2014 

vedtas, og publiseres på Lovdata. 

 



 

F-015/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 

 

VOTERING: Tre stemmer for og tre stemmer (Jeanette Bach Mikkelsen, Morten Strande og 

Anne Sofie Hoff) mot. Rådmannens innstilling vedtatt med ordførers dobbeltstemme. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Forskrift om kommunal kontantstøtte i Spydeberg kommune - pr. 1.8.2014 

vedtas, og publiseres på Lovdata. 

 

 

K-018/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Gunnar Espelid, Sigmund Lereim, Heidi Vildskog og Kyrre 

Havelin. 

 

Forslag fra Sigmund Lereim, SP: 

Spydeberg SP foreslår å utsette saken inntil det foreligger en oversikt over de økonomiske 

konsekvenser kontantstøtten medfører for kommunebudsjettet for 2014. 

Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 

 

Det ble avholdt gruppemøte mellom kl. 18.55 og 19.05. 

 

VOTERING: 12 stemmer for og 9 stemmer mot formannskapets innstilling. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Forskrift om kommunal kontantstøtte i Spydeberg kommune - pr. 1.8.2014 

vedtas, og publiseres på Lovdata. 

 

019/14:  LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIG 

TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - REVIDERING AV 

LOKALE RETNINGSLINJER  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Reviderte lokale retningslinjer knyttet til likeverdig behandling ved tildeling av 

offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas 

2. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.1.2014 

 

 

F-016/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Morten Strande 

 

VOTERING: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. 

 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



1. Reviderte lokale retningslinjer knyttet til likeverdig behandling ved tildeling av 

offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas 

2. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.1.2014 

 

 

K-019/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Morten Strande 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Reviderte lokale retningslinjer knyttet til likeverdig behandling ved tildeling av 

offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas 

2. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.1.2014 

 

020/14:  FULLMAKT TIL EKSPROPRIASJON FOR FRAMFØRING AV VANN- OG 

AVLØPSLEDNINGER PÅ LYSEREN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å søke Fylkesmannen om nødvendig tillatelse til 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for fremføring av trykkavløps- og 

vannforsyningsanlegg i og rundt Lyseren . 

 

2. Fullmakten omfatter samtlige eiendommer som er berørt av trykkavløps- og 

vannforsyningsanlegget i Lyseren-området. 

 

F-011/14 Formannskapet11.02.2014 

   
Politisk saksordfører: Knut Espeland 

 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å søke Fylkesmannen om nødvendig tillatelse til 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for fremføring av trykkavløps- og 

vannforsyningsanlegg i og rundt Lyseren . 

 

2. Fullmakten omfatter samtlige eiendommer som er berørt av trykkavløps- og 

vannforsyningsanlegget i Lyseren-området. 

 

 

K-020/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 



ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å søke Fylkesmannen om nødvendig tillatelse til 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for fremføring av trykkavløps- og 

vannforsyningsanlegg i og rundt Lyseren . 

 

2. Fullmakten omfatter samtlige eiendommer som er berørt av trykkavløps- og 

vannforsyningsanlegget i Lyseren-området. 

 

021/14:  BUDSJETTJUSTERING AV INVESTERINGER SOM IKKE BLE 

FERDIGSTILT I 2013  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det foretas budsjettjustering i investering i hht vedlegg.  

 

F-017/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 

 

VOTERING: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det foretas budsjettjustering i investering i hht vedlegg.  

 

 

K-021/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: John Dokken 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Det foretas budsjettjustering i investering i hht vedlegg.  

 

022/14:  FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD - TRYGGHETSAVTALE  

 

Rådmannens innstilling: 

Spydeberg kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, 

Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse 

med etablering av et felles brannvesen.  

F-019/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Anne Sofie Hoff 

 

VOTERING: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Spydeberg kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger 

i forbindelse med etablering av et felles brannvesen.  

 

K-022/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 



Følgende hadde ordet til saken: Anne Sofie Hoff 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

ENDELIG VEDTAK BLIR DA:  

1. Spydeberg kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger 

i forbindelse med etablering av et felles brannvesen.  

 

023/14:  NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE I SPYDEBERG 

KOMMUNE  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Folkevalgte i Spydeberg kommune som fyller kravene for innmelding i 

pensjonsordningen skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs 

ordinære tjenestepensjonsordning – Fellesordningen. 

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet når han/hun har en godtgjørelse som 

tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse. 

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel(2 %) som øvrige ansatte. 

  

F-020/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 

 

VOTERING: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Folkevalgte i Spydeberg kommune som fyller kravene for innmelding i 

pensjonsordningen skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs 

ordinære tjenestepensjonsordning – Fellesordningen. 

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet når han/hun har en godtgjørelse som 

tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse. 

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel(2 %) som øvrige ansatte. 

 

 

K-023/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Gunnar Espelid 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Folkevalgte i Spydeberg kommune som fyller kravene for innmelding i 

pensjonsordningen skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs 

ordinære tjenestepensjonsordning – Fellesordningen. 

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet når han/hun har en godtgjørelse som 

tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse. 

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel(2 %) som øvrige ansatte. 

 

024/14:  HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE RESERVASJON FOR 

FASTLEGER  



 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Spydeberg kommune ønsker ikke at spørsmål knytta til om kommunene skal kunne 

inngå avtaler om reservasjon med fastleger, som av samvittighetsgrunner ikke ønsker 

å henvise kvinner til abort, skal avgjøres lokalt.  

 

 

F-021/14 Formannskapet 26.02.2014 

 

POLITISK SAKSORDFØRER: Anne Sofie Hoff 

 

Forslag fra AP, Morten Strande: 

1. Som fastlege har man forpliktet seg til å gi sine pasienter man har ansvar for, den 

veiledning, råd og oppfølging de måtte ønske uavhengig av hva man som fastlege måtte 

ha av personlige oppfatninger og politiske meninger. 

2. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og 

mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig 

situasjon i møte med primærhelsetjenesten. 

3. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber 

derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

 

VOTERING: 

Det stemtes først over forslaget fra AP som fikk to stemmer (Morten Strande og Jeanette Bach 

Mikkelsen) og falt. 

Dernest stemtes det over rådmannens innstilling som ble enstemmig (seks stemmer) vedtatt. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Spydeberg kommune ønsker ikke at spørsmål knytta til om kommunene skal kunne 

inngå avtaler om reservasjon med fastleger, som av samvittighetsgrunner ikke 

ønsker å henvise kvinner til abort, skal avgjøres lokalt.  

 

 

K-024/14 Kommunestyret 18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Anne Sofie Hoff, Morten Strande, Dordi Schou, Jarl 

Meland, Tron Kallum, Knut Espeland,Torstein Skjolden, Gunnar Harstad, Kyrre Havelin og 

John Dokken. 

 

Forslag fra AP, Morten Strande: 

1. Som fastlege har man forpliktet seg til å gi sine pasienter man har ansvar for, den 

veiledning, råd og oppfølging de måtte ønske uavhengig av hva man som fastlege måtte 

ha av personlige oppfatninger og politiske meninger. 

2. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og 

mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig 

situasjon i møte med primærhelsetjenesten. 

3. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber 

derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

 

VOTERING: 

15 stemmer for og 6 stemmer mot forslaget fra AP 

6 stemmer for og 15 stemmer mot formannskapets innstilling 



 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Som fastlege har man forpliktet seg til å gi sine pasienter man har ansvar for, den 

veiledning, råd og oppfølging de måtte ønske uavhengig av hva man som fastlege 

måtte ha av personlige oppfatninger og politiske meninger. 

2. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere 

og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en 

vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. 

3. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og 

ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

 

PROTOKOLLTILFØRSEL: 

Spydeberg KRF ba om følgende protokolltilførsel: 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov ivaretas av alle deler av helsetjenesten. 

Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om liv 

og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et mindretall 

kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet anser som problematisk. 

3. Det er alment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i abortinngrep. En 

tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å henvise til 

abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 

kommunene. 

 

025/14:  AVKLARING PROTOKOLL, VEDTAK I SAKS NR K-069/13 - 

DETALJRGULERING FOR TUNVEIEN 12-18  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

K-025/14 Kommunestyret18.03.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland og Tron Kallum 

 

Forslag fra Spydeberg Senterparti, Tron Kallum: 

1. § 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2) pkt 4.1 Kjørevei 

(offentlig). Sørmyrveien skal opphøre som vei for boligene i Tunveien 12-18 så snart 

Statens veivesen tillater avkjørsel fra fv 128. 

 

Byggeplaner og detaljprosjektering for tiltak som berører fv 128 skal forelegges Statens 

vegvesen for godkjennelse før det gis igangssettelsestillatelse. Tilsvarende skal Statens 

vegvesen godkjenne planer for selve gjennomføringen av tiltaket. 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av Spydeberg Senterparti 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. § 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2) pkt 4.1 Kjørevei 

(offentlig). Sørmyrveien skal opphøre som vei for boligene i Tunveien 12-18 så snart 

Statens veivesen tillater avkjørsel fra fv 128. 

 



Byggeplaner og detaljprosjektering for tiltak som berører fv 128 skal forelegges 

Statens vegvesen for godkjennelse før det gis igangssettelsestillatelse. Tilsvarende 

skal Statens vegvesen godkjenne planer for selve gjennomføringen av tiltaket. 

 

TIL MØTETS SLUTT: 

 Tron Kallum etterlyste oppfølging av vedtak i K-sak 072/12. 

 

 Jarl Meland etterspurte om tidligere vedtak om innføring av nye reglement for rådene 

gjelder fra vedtaksdato. Spørsmålet knytter seg til vedtatte regler for kjønnskvotering. 

Rådmannen besvarer dette ved epost til kommunestyrets medlemmer. 

 

ORIENTERING: 

 Ordfører orienterte om status for Østre Linje med påkobling i Ski. 

 

 Ordfører orienterte om status for finansiering av veien Vamma – Ringnesdalen. 

 

 Ordfører orienterte om ringrute for buss i Østfold i forhold til det nye sykehuset på 

Kalnes. 

 

 Varaordfører orienterte om møte med Vinmonopolet. 

 

SPØRSMÅL: 

 Torstein skjolden stilte følgende spørsmål til rådmannen knyttet til politisk behandling 

av skolebruksplan: Med utgangspunkt i de enkelte punkter i vedtaket fra KOOK, kan 

rådmannen gi kommunestyret en orientering om hva som er forventet videre prosess 

og tidsperspektiv i saken? 

 

Rådmannen informerte om pågående arbeid med befolkningsprognoser, plan for 

gjennomføring av folkemøte den 24.4.2014 og endelig politisk behandling av saken i 

juni måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


